
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان

حممد بن را�سد وحممد بن زايد واحلكام واأولياء العهود خالل ح�سورهم العر�س اجلماعي مبنا�سبة زفاف زايد بن حمدان بن زايد  )وام(

حممد بن را�سد وحممد بن زايد واحلكام واأولياء العهود يح�سرون العر�س اجلماعي مبنا�سبة زفاف زايد بن حمدان بن زايد

��صتئناف عمليات �إخالء مناطق �صورية حما�صرة

ع�سرات ال�سحايا بتفجري يف حي �سالح الدين بحلب

عاهل ال�سعودية يبحث مع وزير الدفاع الأمريكي ال�سوؤون الإقليمية والدولية

•• عوا�صم-وكاالت:

بجروح يف  اآخ��ر  �سخ�سا   32 واأ�سيب  اأ�سخا�س  �ستة  قتل 
ال�سورية،  حلب  مدينة  يف  ال��دي��ن  �سالح  ح��ي  يف  انفجار 

بح�سب ما اأورده التلفزيون ال�سوري
املنطقة من  ا�ستعادت  قد  ال�سورية  قوات احلكومة  كانت 
املدينة  على  �سيطرت  اأن  بعد  املعار�سة  م�سلحي  اأي���دي 

بالكامل يف دي�سمرب كانون الأول 2016.
النفجار  ك��ان  اإن  ال�سوري  التلفزيون  حمطة  تذكر  ومل 
بر�س  فران�س  لوكالة  مرا�سال  اأن  هجوم.غري  عن  ناجتا 
ي��ق��ول اإن ���س��ب��ب الن��ف��ج��ار ق��د ي��ك��ون ع��ب��وة ن��ا���س��ف��ة من 
اأربع �سنوات قبل  اأكرث من  خملفات القتال الذي ا�ستمر 
ان�سحاب امل�سلحني. وقد دمر القتال مدينة حلب - ثانية 
ك��ربي��ات م���دن ���س��وري��ا وك��ان��ت م��رك��ز ال��ب��الد ال��ت��ج��اري - 
خا�سة عند خط اجلبهة الذي كان يف�سل �سرق املدينة، 
الذي كان م�سلحو املعار�سة ي�سيطرون عليه، عن غربها، 

الذي كان يقع حتت �سيطرة قوات احلكومة.
باإجالء  ات��ف��اق  اإىل  التو�سل  اأع��ق��اب  الن��ف��ج��ار يف  وي��اأت��ي 
يف  ك��ي��ل��وم��رات  ع��دة  بعد  على  نفذ  وم�سلحني  مدنيني 

منطقة الرا�سدين جنوبي غرب املدينة.
اإخالء  عملية  الربعاء  ام�س  ا�ستوؤنفت  اأخ��رى،  جهة  من 
بعد  م�سددة،  اج���راءات  ظل  يف  حما�سرة  �سورية  مناطق 
اث��ر تفجري دم��وي ت�سبب مبقتل  اي��ام من توقفها  اربعة 

•• الريا�ض-وكاالت:

ال��ت��ق��ى م��ل��ك ال�����س��ع��ودي��ة ���س��ل��م��ان ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز، يف 
ال���ري���ا����س ام�������س الأرب�����ع�����اء، وزي�����ر الدفاع  ال��ع��ا���س��م��ة 
الأمريكي جيم�س ماتي�س، وذلك يف م�ستهل زيارة تقود 

الأخري لعدد من الدول بال�سرق الأو�سط واأفريقيا.
بحثا  اجل��ان��ب��ني  اأن  ال�سعودية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  وذك���رت 
بينهما،  الإ�سراتيجية  ال�سداقة  عالقات  تعزيز  �سبل 
عن  ف�سال  والأم��ن��ي،  الدفاعي  املجالنينْ  يف  خ�سو�سا 

ال�سوؤون الإقليمية والدولية.

الذين مت  الطفال  كبري من  بينهم عدد  �سخ�سا،   126
اجالوؤهم من بلدتني مواليتني للنظام.

يف الوقت نف�سه، قتل ام�س �ستة اأ�سخا�س يف انفجار عبوة 
نا�سفة يف مدينة حلب، بح�سب ما ذكر الع��الم الر�سمي 
ع�سرات  بر�س  فران�س  وك��ال��ة  مرا�سل  و�ساهد  ال�����س��وري. 
احل���اف���الت ال��ت��ي خ��رج��ت م���ن ب��ل��دت��ي ال��ف��وع��ة وكفريا 
املواليتني يف ادلب )�سمال غرب(، لدى توقفها عند مدخل 
منطقة الرا�سدين التي ت�سيطر عليها الف�سائل املعار�سة 

غرب حلب )�سمال( والتي �سهدت العتداء ال�سبت.
رام��ي عبد  الإن�سان  ال�سوري حلقوق  املر�سد  واأك��د مدير 
الرحمن لوكالة فران�س بر�س اأن العملية ا�ستوؤنفت قرابة 

ال�ساعة الرابعة من فجر الربعاء.
 700 بينهم  اآلف �سخ�س  اإج��الء ثالثة  مّت  اأن��ه  واأو�سح 
45 حافلة، مقابل  مقاتل من الفوعة وكفريا على منت 
غالبيتهم  ح��اف��ل��ة،   11 م��نت  على  �سخ�س   300 خ���روج 
ب�سكل  ال���زب���داين  م��ن  الف�سائل  مقاتلي  م��ن  ال�ساحقة 
رئي�سي، ا�سافة اىل مقاتلني من منطقتي �سرغايا واجلبل 

ال�سرقي املجاورتني يف ريف دم�سق.
ال�سيعيتني  وكفريا  الفوعة  بلدتي  اإخ��الء  عملية  وب��داأت 
الزبداين  ومدينتي  املقاتلة  الف�سائل  من  املحا�سرتني 
قرب  وحلفائه  النظام  ق��وات  م��ن  املحا�سرتني  وم�سايا 
ال�سورية  احل��ك��وم��ة  ب��ني  ات��ف��اق  مب��وج��ب  اجلمعة  دم�سق 

والف�سائل املعار�سة.

وو�سل ماتي�س م�ساء اأم�س الأول يف م�ستهل جولة هي 
الأوىل له باملنطقة منذ ت�سلمه مهامه يف يناير كانون 

الثاين املا�سي.
الأمريكية  ال��دف��اع  ل���وزارة  بيان  وف��ق  اجلولة  وت�ستمر 
وت�سمل  اجل���اري،  ني�سان  اأب��ري��ل   23 حتى  البنتاغون 
وقطر  واإ�سرائيل  م�سر  من  كال  ال�سعودية  جانب  اإىل 
فاإن  بالبنتاغون،  اأم��ريك��ي  م�����س��وؤول  ووف��ق  وجيبوتي. 
م��ات��ي�����س ي����زور ال��ري��ا���س ب��ه��دف اإع�����ادة اإح���ي���اء احللف 
الأمريكي ال�سعودي وال�ستماع اإىل مطالب قادة اململكة 

وما يحتاجون اإليه فعال.

•• عدن-وكاالت:

موزع  مديرية  يف  خالد  مع�سكر  على  احل�سار  اإحكامها  بعد 
يف  ج��دي��دة  م��واق��ع  على  و�سيطرتها  باليمن،  تعز  مبحافظة 
على  ال�سيطرة  م��ن  ال�سرعية  ق��وات  متكنت  املع�سكر،  حميط 
خمزن لالأ�سلحة تابع للمتمردين يف املناطق املحيطة مبع�سكر 

خالد يحوي اأ�سلحة ثقيلة وخفيفة ومتو�سطة وذخائر.
النقاط يف  ع��دداً من  النقالبية  امليلي�سيات  ذل��ك، ن�سبت  اإىل 
مديرية موزع ملنع عنا�سرها من الفرار من ميدان املعركة بعد 

اقراب قوات اجلي�س_الوطني من حترير مع�سكر خالد.
اأكرث من  اأخ��رى، �سنت مقاتالت التحالف العربي  من ناحية 

مروحيات  هاجمت  فيما  وحميطه،  املع�سكر  على  غ���ارة   20
الأبات�سي تعزيزات للحوثيني �سمال املخا واخلط ال�ساحلي يف 

اخلوخة ودمرت عدداً من املركبات.
احلوثيني  اأن  اإىل  الوطني  للجي�س  ع�سكرية  م�سادر  واأ�سارت 
خالد  مع�سكر  يف  ق��وات��ه��م  ع��ل��ى  ال�سغط  تخفيف  ي��ح��اول��ون 
نحو  اأطلقت  حيث  البالي�ستية،  لل�سواريخ  مكثف  با�ستخدام 
اجلوي  ال��دف��اع  منظومة  اعر�ستها  بالي�ستياً  �ساروخاً   11

الباتريوت يف �سماء املخا.
رفيعني  �سرطة  �سابطي  حوثيون  م�سلحون  اغتال  ذل��ك،  اىل 
من املوالني للمخلوع �سالح يف حمافظة املحويت �سمال غرب 

العا�سمة �سنعاء ، وفق ما اأفادت م�سادر اأمنية يف �سنعاء.

اللواء  املحويت،  حمافظة  اأم��ن  مدير  اأن  امل�سادر  واأو���س��ح��ت 
اأخت  واب��ن  املحويت  ال��ط��وارئ يف  ق��وات  وق��ائ��د  الغني،  �سالح 
املخلوع �سالح، العميد و�ساح ال�سحطري، قتال يف كمني ن�سبه 
غرب  �سمال  املنقب  منطقة  يف  ملوكبهما  حوثيون  م�سلحون 

�سنعاء على طريق املحويت.
الثكنات  زي��ارة لإح��دى  كانا يف  ال�سابطني  اأن  اإىل  اأ�سارت  كما 

الع�سكرية املوالية للمخلوع �سالح يف منطقة وادي املنقب.
وتاأتي عملية الغتيال، بح�سب م�سادر مقربة من النقالبيني 
، على خلفية العالقات املتوترة بني حزب املوؤمتر ال�سعبي جناح 
املخلوع �سالح وجماعة احلوثي، والآخذة بالتدهور منذ اأ�سهر 

عدة.

رئي�س الدولة يهنئ الرئي�س الرتكي 
بال�ستفتاء على التعديالت الد�ستورية

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث 
حفظه اهلل برقية تهنئة اىل فخامة الرئي�س رجب طيب اأردوغان رئي�س 
على  العام  ال�سعبي  ال�ستفتاء  مبنا�سبة  ال�سديقة  الركية  اجلمهورية 
التعديالت الد�ستورية. واأعرب �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة فى برقيته 
والزدهار  بال�ستقرار  ال�سديق  و�سعبها  لركيا  ال�سادقة  متنياته  عن 
وان مت�سي تركيا قدما يف حتقيق املزيد من الجنازات التنموية متمنيا 
�سموه لفخامة الرئي�س الركي موفور ال�سحة والعافية وللجمهورية 

الركية و�سعبها ال�سديق املزيد من التقدم.

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رعاية  حتت 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ح�سر  اهلل  حفظه 
ال�سمو  رع��اه اهلل و�ساحب  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س 
الأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 

لالحتاد  الأعلى  املجل�س  اأع�ساء  ال�سيوخ  ال�سمو  واأ�سحاب  امل�سلحة  للقوات 
حكام الإمارات و�سمو اأولياء العهود ونواب احلكام .. حفل العر�س اجلماعي 
مبنا�سبة زفاف ال�سيخ زايد بن حمدان بن زايد اآل نهيان اىل كرمية �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ومب�ساركة 190 عري�سا وعرو�سا من 

اأبناء الوطن.
�ساحب  اأبوظبي  يف  امل�سرف  بق�سر  ام�س  م�ساء  اأقيم  ال��ذي  احلفل  وح�سر 

الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
حاكم ال�سارقة و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س 
الأعلى حاكم عجمان و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو 
املجل�س الأعلى حاكم الفجرية و�ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن را�سد املعال 
ع�سو املجل�س الأعلى حاكم اأم القيوين و�ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر 

القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة.     )التفا�سيل �س2(
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مبنا�صبة عام �خلري

حممد بن را�سد ياأمر باإعفاء ال�سائقني اأ�سحاب املخالفات الب�سيطة من حجز مركباتهم

�طماأن هاتفيا عن �صحة �أع�صاء �لوفد

حمدان بن زايد ي�ستنكر تعر�س وفد الهالل الأحمر لنفجار عبوة نا�سفة يف ال�سومال 

•• دبي-وام:

اأمر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
املخالفات  اأ�سحاب  م��ن  ال�سائقني  باإعفاء  اهلل  رع��اه 
لديهم  لي�س  ومن  اخلطرة  وغري  الب�سيطة  املرورية 
�سوابق مرورية من حجز مركباتهم جراء املخالفات 
ال��ت��ي ارت��ك��ب��وه��ا وا���س��ت��وج��ب��ت احل��ج��ز وف��ق��ا للقانون 

واإعفاء ال�سيارات التي اأنهت ن�سف مدة احلجز.
واأكد �سعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري القائد العام 
متا�سيا  ت��اأت��ي  الكرمية  اللفتة  ه��ذه  اأن  دب��ي  ل�سرطة 

اآل  اإع��الن �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زاي��د  مع 
2017 عام  ع���ام  ال��دول��ة حفظه اهلل  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان 
لل�سائقني  جديدة  فر�سة  اإعطاء  اإىل  وتهدف  اخلري 
من  يخلو  ال��ذي  القيادة  يف  اجليد  ال�سجل  ذوي  م��ن 
طريق  عن  وذل��ك  خطرة  وخمالفات  مرورية  �سوابق 
المتثال  على  لهم  ت�سجيعا  مركباتهم  حجز  ع��دم 
ل��ل��ق��وان��ني والل���ت���زام ب��اأح��ك��ام��ه��ا وحت��ف��ي��زا ل��ه��م على 
على  حفاظا  دقيقا  تطبيقا  املرورية  القواعد  تطبيق 
اأمن و�سالمة م�ستخدمي  اأمنهم و�سالمتهم وكذلك 

الطريق من حولهم. 
)التفا�سيل �س3(

•• اأبوظبي-وام:

بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  ا�ستنكر 
احلاكم  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د 
هيئة  رئي�س  ال��ظ��ف��رة  منطقة  يف 
انفجار  ح����ادث  الأح���م���ر  ال��ه��الل 
ع��ب��وة ن��ا���س��ف��ة ال����ذي ت��ع��ر���س له 
اأداء  ام�������س خ����الل  ال��ه��ي��ئ��ة  وف����د 
للمتاأثرين  الإن�����س��ان��ي��ة  ر���س��ال��ت��ه 

واأدان  ال�سومال.  يف  املجاعة  من 
تعر�س  ال��ذي  ال�ستهداف  �سموه 
ق��ب��ل جمهولني  ال���وف���د م���ن  ل���ه 
يتعار�س  العمل  ه��ذا  اأن  م��وؤك��دا 
مع الأهداف النبيلة التي تتواجد 
من اأجلها الإم��ارات يف ال�سومال 
وت�سطلع مب�سوؤولياتها الإن�سانية 
الذين  امل����الي����ني  ح���ي���اة  لإن����ق����اذ 
اإن�سانية  كارثة  لأ�سواأ  يتعر�سون 

والت�سحر  اجل�����ف�����اف  ب�������س���ب���ب 
بالأ�سقاء  تفتك  التي  والنزاعات 

هناك.
بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  واأج���رى 
زايد ات�سال هاتفيا بالوفد اطماأن 
من خالله على �سحة اأع�سائه.. 
مثمنا �سموه ت�سحياتهم ومتمنيا 
ل��ه��م ال���ع���ودة ب�����س��الم واأم�����ان اإىل 

ديارهم.     )التفا�سيل �س7( امللك �سلمان خالل ا�ستقباله وزير الدفاع الأمريكي  )ا ف ب(

ال�سطول المريكي املوعود خلو�س املعركة
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�حلوثيون يغتالون �صابطي �صرطة للمخلوع

قوات ال�سرعية تقرتب من حترير مع�سكر خالد

والحللتللالل  بال�سفة  �سهيد 
ق�سرًا الأ�سرى  بتغذية  يهدد 

•• القد�ض املحتلة-وكاالت:

وا����س���ل���ت اإ����س���رائ���ي���ل اإج���راءات���ه���ا 
اأ�سري   1500 ب��ح��ق  التع�سفية 
يومني  ق��ب��ل  اأع��ل��ن��وا  فل�سطيني 
الطعام  ع���ن  م��ف��ت��وح��ا  اإ����س���راب���ا 
�سجنهم،  اأو���س��اع  على  احتجاجا 
فهددت بتغذيتهم ق�سريا، واأوقفت 
من  حماميهم  ومنعت  زيارتهم، 
الت�سال بهم، وزجت بقادتهم يف 

�سجون انفرادية.
اإياليت  ال���ع���دل  وزي������رة  وق���ال���ت 
�ساكيد اإن ال�سلطات لن تردد يف 
اللجوء اإىل القانون الذي ي�سمح 
عن  امل�سربني  الأ���س��رى  بتغذية 

الطعام بالقوة.
الإحتالل  جي�س  قتل  ذل���ك،  اىل 
فل�سطينيا  ام�������س  ال���س��رائ��ي��ل��ي 
���س��دم ب�����س��ي��ارت��ه اأ���س��خ��ا���س��ا عند 
م��وق��ف ل��ل��ح��اف��الت ع��ن��د مفرق 
وهو  املحتلة،  الغربية  ال�سفة  يف 
ما ادى اىل ا�سابة رجل بجروح، 

بح�سب ما اعلن اجلي�س.
وامل���������س����اب ب����ج����روح ط��ف��ي��ف��ة يف 

ال�ستني من عمره.

وا�سنطن تراجع العقوبات على 
النووي باتفاق  وتلتزم  اإيران 

•• وا�صنطن-وكاالت:

الأمريكي  ال��رئ��ي�����س  اإدارة  ق��ال��ت 
الأربعاء،  ام�����س  ت��رام��ب،  دون��ال��د 
اإذا  اإج��راء مراجعة ملا  اإنها ب�سدد 
ك���ان رف���ع ال��ع��ق��وب��ات ���س��د اإي����ران 
ي�سب يف م�سلحة الأمن القومي 
الأمريكي بينما اأقرت باأن طهران 
تلتزم باتفاق يحد من برناجمها 

النووي.
جمل�س  رئ��ي�����س  اإىل  ر���س��ال��ة  ويف 
ال���ن���واب ب���ول ري�����ان، اأك����رب ع�سو 
قال  ال��ك��ون��غ��ر���س،  ج��م��ه��وري يف 
وزير اخلارجية الأمريكي ريك�س 
اإيران  اإن  الثالثاء  يوم  تيلر�سون 
الذي  ب��الت��ف��اق  ملتزمة  ت���زال  ل 
 2015 يف  اإل��ي��ه  التو�سل  ج��رى 
لكنه اأ�ساف اأن ثمة خماوف ب�ساأن 

دورها كدولة راعية لالإرهاب.
اأن تخطر  وي��ن�����س الت��ف��اق ع��ل��ى 
كل  الكونغر�س  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 
اإي�������ران مبا  ب���ال���ت���زام  ي���وم���ا   90
ال�ساملة  ال��ع��م��ل  ب��خ��ط��ة  ي��ع��رف 
من  اإخطار  اأول  وه��ذا  امل�سركة. 

نوعه يف عهد ترامب.

�صو�ريخ �لرعب يف �صماء �ملنطقة:
لهذا تزعج الأزمة الكورية ال�سمالية - المريكية اجلريان

•• الفجر - خرية ال�صيباين  

احتمال ن�سوب حرب نووية بني كوريا ال�سمالية والوليات املتحدة، ت�سغل 
اجلميع، وتثري خا�سة قلق الدول املجاورة وبدرجة اوىل اليابان وكوريا 
اجلنوبية، الواقعتان يف مرمى ال�سواريخ الكورية ال�سمالية. وقد حذرت 
املتحدة، كيم  الأمم  نائب �سفريها يف  ل�سان  الخ��رية الثنني، على  هذه 
اين ريونغ: “اإذا جتراأت الوليات املتحدة واختارت العمل الع�سكري فاإن 
كوريا ال�سمالية م�ستعدة للرد على اأي �سكل من اأ�سكال احلرب الذي قد 
ترغب فيه الوليات املتحدة«.وي�سعب تقدير القدرات النووية الع�سكرية 
الكورية ال�سمالية، واملعروف اأّن بيونغ يانغ، على الرغم من طموحاتها، 

ل متلك امكانات ا�ستهداف الأرا�سي الأمريكية.     )التفا�سيل �س13(

القاعدة  من  عنا�سر   6 مقتل 
بللغللارتللني �للسللرقللي اللليللمللن

•• �صنعاء-وكاالت:

تنظيم  م�����ن  ع���ن���ا����س���ر   4 ق���ت���ل 
جوية،  غ������ارة  ج������راء  ال����ق����اع����دة، 
نفذتها طائرة بدون طيار، يرجح 
اأنها اأمريكية، يف حمافظة ماأرب، 

�سرقي اليمن.
�ساعات من مقتل  بعد  ياأتي ذلك 
ع��ن�����س��ري��ن ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م ن��ف�����س��ه يف 
غ����ارة مم��اث��ل��ة، مب��ح��اف��ظ��ة �سبوة 

)�سرق(.
لوحدة  الر�سمي  احل�����س��اب  وذك���ر 
على  اليمن  يف  الإره���اب  مكافحة 
طيار  ب����دون  ط���ائ���رة  اأن  ت���وي���ر، 
ا���س��ت��ه��دف��ت ���س��ي��ارة ي�����س��ت��ق��ل��ه��ا 4 
اآل  مبزرعة  القاعدة  من  عنا�سر 
منطقة  احلامي  ببلدة  الهد�ساء، 
�سرقي  م��اأرب،  عطران مبحافظة 
ال���ب���الد. وج����اءت ال��ع��م��ل��ي��ة، التي 
بعد  ب�الدقيقة،  الوحدة  و�سفتها 
�ساعات من هجوم مماثل ا�ستهدف 
�سيارة للقاعدة يف حمافظة �سبوة، 
ما اأ�سفر عن مقتل عن�سرين، هما 
�سعيد  و  العولقي،  طالب  �سالح 

مهدي باقادر.
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن را�سد وحممد بن زايد واحلكام واأولياء العهود يح�سرون العر�س اجلماعي مبنا�سبة زفاف زايد بن حمدان بن زايد

زايد اآل نهيان ممثل حاكم اأبوظبي 
و���س��م��و ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن زاي����د اآل 
نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�س�سة 
زايد بن �سلطان اآل نهيان لالأعمال 
�سمو  والفريق  والإن�سانية  اخلريية 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ���س��ي��ف  ال�����س��ي��خ 
وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
ال�����س��ي��خ طحنون  ال��داخ��ل��ي��ة و���س��م��و 
الأمن  م�ست�سار  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
بن  من�سور  ال�سيخ  و�سمو  الوطني 
نائب رئي�س جمل�س  اآل نهيان  زايد 

حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم 
ال�سيخ مكتوم  و�سمو  دبي  ويل عهد 
بن حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
حاكم دبي و�سمو ال�سيخ �سلطان بن 
ويل  القا�سمي  �سلطان  ب��ن  حممد 
و�سمو  ال�سارقة  حاكم  ون��ائ��ب  عهد 
حممد  بن  حمد  بن  حممد  ال�سيخ 
و�سمو  الفجرية  عهد  ويل  ال�سرقي 
را�سد  ب��ن  ���س��ع��ود  ب��ن  را���س��د  ال�سيخ 
و�سمو  القيوين  اأم  عهد  ويل  املعال 
�سقر  ب��ن  �سعود  ب��ن  حممد  ال�سيخ 

ال�سيخ  و�سمو  الدولة  رئي�س  ال�سمو 
ع�سو  نهيان  اآل  خليفة  ب��ن  حممد 
ال�سيخ  و���س��م��و  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����س 
اآل نهيان  خالد بن حممد بن زايد 
نائب م�ست�سار الأمن الوطني �سمو 
را�سد  ب��ن  ب��ن حممد  اأح��م��د  ال�سيخ 
حممد  موؤ�س�سة  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم  اآل 
بن را�سد اآل مكتوم للمعرفة و�سمو 
ال�سيخ من�سور بن حممد بن را�سد 
نهيان  ال�����س��ي��خ  وم��ع��ايل  م��ك��ت��وم  اآل 
الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن 

املجل�س  ع�سو  النعيمي  را���س��د  ب��ن 
و�ساحب  ع��ج��م��ان  ح���اك���م  الأع���ل���ى 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ح��م��د ب���ن حممد 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����س��و  ال�����س��رق��ي 
ال�سمو  و���س��اح��ب  ال��ف��ج��رية  ح��اك��م 
املعال ع�سو  را�سد  بن  �سعود  ال�سيخ 
القيوين  اأم  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 
بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب 
املجل�س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي  ���س��ق��ر 

الأعلى حاكم راأ�س اخليمة.
ال�سيخ  �سمو  الح��ت��ف��ال  ح�سر  كما 

الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة و�سمو 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  ال�����س��ي��خ ح��ام��د 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  دي�����وان  رئ��ي�����س 
اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  و�سمو 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان 
الدويل و�سمو ال�سيخ عمر بن زايد 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س اأمناء 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زايد  موؤ�س�سة 
والإن�سانية  اخل���ريي���ة  ل���الأع���م���ال 
بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  و�سمو 
�ساحب  م�ست�سار  نهيان  اآل  خليفة 

اخليمة  راأ�����س  ع��ه��د  ويل  القا�سمي 
اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  و�سمو 
منطقة  يف  احل���اك���م  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان 
بن  طحنون  ال�سيخ  و�سمو  الظفرة 
يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل  حممد 
�سيف  ال�سيخ  و�سمو  العني  منطقة 
ال�سيخ  و�سمو  نهيان  اآل  حممد  بن 
و�سمو  نهيان  اآل  حممد  ب��ن  ���س��رور 
ال�سيخ هزاع بن زايد اآل نهيان نائب 
رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم���ارة 
�سعيد بن  ال�����س��ي��خ  و���س��م��و  اأب��وظ��ب��ي 

•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رعاية  حتت 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
�ساحب  ح�سر  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال����ق����ائ����د  ن����ائ����ب 
ال�سيوخ  ال�سمو  واأ���س��ح��اب  امل�سلحة 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى لالحتاد  اأع�����س��اء 
حكام الإمارات و�سمو اأولياء العهود 
العر�س  ح��ف��ل   .. احل���ك���ام  ون������واب 
ال�سيخ  زف���اف  مبنا�سبة  اجل��م��اع��ي 
زاي��د بن حمدان بن زاي��د اآل نهيان 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  كرمية  اىل 
حممد بن زايد اآل نهيان ومب�ساركة 
اأبناء  م��ن  وع��رو���س��ا  عري�سا   190

الوطن.
وح�����س��ر احل��ف��ل ال���ذي اأق��ي��م م�ساء 
اأبوظبي  يف  امل�����س��رف  بق�سر  ام�����س 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان 
ال�سارقة  ح���اك���م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
ال�����س��ي��خ حميد  ال�����س��م��و  و����س���اح���ب 

ال�سيخ  وم���ع���ايل  امل���ع���رف���ة  وت��ن��م��ي��ة 
حمدان بن مبارك اآل نهيان.

كما ح�سر احلفل عدد من ال�سيوخ 
بالدولة  امل�سوؤولني  وكبار  وال��وزراء 
الدبلوما�سي  ال�����س��ل��ك  واأع���������س����اء 
و�سيوفها  ال��دول��ة  ل��دى  املعتمدين 
ل���دول  ال���ت���ع���اون  م���ن دول جم��ل�����س 
العر�سان  وذوو  ال��ع��رب��ي��ة  اخل��ل��ي��ج 

واأقاربهم وجمع من املدعوين.
ال�سيوخ  ال�����س��م��و  اأ����س���ح���اب  وه����ن����اأ 
ولذويهم  لهم  م��ب��ارك��ني  ال��ع��ر���س��ان 
امل���ن���ا����س���ب���ة وم���ت���م���ن���ني لهم  ه�������ذه 
ال�سعادة  م���ل���وؤه���ا  اأ�����س����ري����ة  ح����ي����اة 
م���ن جانبهم   . وال�������س���رور  وال��ه��ن��اء 
ب��ال��غ �سكرهم  ال��ع��ر���س��ان ع���ن  ع���رب 
وامتنانهم بت�سريف اأ�سحاب ال�سمو 
ال�سيوخ الحتفال مبنا�سبة اأفراحهم 
مثمنني رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
الدولة "حفظه اهلل" لحتفال اأبناء 
وداأب  اجلماعي  عر�سهم  يف  الوطن 
مع  الوقوف  على  احلكيمة  القيادة 
وم�ساركتهم  واأ�سرهم  الوطن  اأبناء 
وقدمت   . م��ن��ا���س��ب��ات��ه��م  ك���اف���ة  يف 
الأهازيج  من  عددا  ال�سعبية  الفرق 
والراثية  ال��وط��ن��ي��ة  وال���ل���وح���ات 

ابتهاجاً بهذه املنا�سبة .
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�مل�صت�صفيات �حلكومية 
�أبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
�م �لقيوين

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

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

�لفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 �مل�صت�صفيات �خلا�صة
�أبوظبى

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

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

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

�لعني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�صيدليات تعمل حتى �أوقات متاأخرة
  �بوظبى

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

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

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

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

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

�م �لقوين
�سيدلية احلرم                       7660292

�ل�صرطة / �ملطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

حممد بن را�سد ياأمر باإعفاء ال�سائقني اأ�سحاب املخالفات الب�سيطة من حجز مركباتهم مبنا�سبة عام اخلري
•• دبي-وام:

اأمر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل باإعفاء ال�سائقني من اأ�سحاب 
�سوابق  لديهم  لي�س  وم��ن  اخلطرة  وغ��ري  الب�سيطة  امل��روري��ة  املخالفات 
مرورية من حجز مركباتهم جراء املخالفات التي ارتكبوها وا�ستوجبت 

احلجز وفقا للقانون واإعفاء ال�سيارات التي اأنهت ن�سف مدة احلجز.
واأكد �سعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري القائد العام ل�سرطة دبي اأن هذه 
اللفتة الكرمية تاأتي متا�سيا مع اإعالن �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 

زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل عام 2017 "عام اخلري".
اجليد  ال�سجل  ذوي  من  لل�سائقني  جديدة  فر�سة  اإع��ط��اء  اإىل  وتهدف   

يف ال��ق��ي��ادة ال���ذي يخلو م��ن ���س��واب��ق م��روري��ة وخم��ال��ف��ات خ��ط��رة وذلك 
للقوانني  المتثال  على  لهم  ت�سجيعا  مركباتهم  حجز  ع��دم  طريق  عن 
املرورية تطبيقا  القواعد  باأحكامها وحتفيزا لهم على تطبيق  واللتزام 
و�سالمة م�ستخدمي  اأمن  و�سالمتهم وكذلك  اأمنهم  دقيقا حفاظا على 

الطريق من حولهم.
ال�سيخ  ال�سمو  اأوام��ر �ساحب  اإن  العام ل�سرطة دبي  القائد  �سعادة  وق��ال   
ممن  ال�سائقني  على  ف��ورا  تطبيقها  �سيتم  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 

تنطبق عليهم �سروط ال�ستفادة من الإعفاء.
. داعيا جميع ال�سائقني اإىل اأخذ احليطة واحلذر الالزمني اثناء القيادة 
م�ستخدمي  من  اأي  اأو  ي�سيبهم  اأو  حياتهم  يهدد  قد  ح��ادث  لأي  تفاديا 
اللتزام  اأهمية  على  امل��ري  ال��ل��واء  و�سدد  اهلل.   ق��در  ل  مبكروه  الطريق 

بقواعد ال�سري والإر�سادات املرورية التي تكفل الأمن وال�سالمة لل�سائق 
ومن يرافقه يف املركبة .

. م�سريا اإىل ان احرام قواعد ال�سري يعترب من اأهم مالمح املجتمعات 
للطريق  يحفظ  ال��ذي  لل�سائق  الراقية  ال�سخ�سية  ويعك�س  املتح�سرة 
حتى  بالآخرين  الإ���س��رار  �ساأنها  من  التي  املخالفات  عن  ويبتعد  حقها 
واإن كانت يف اأب�سط اأ�سكالها.  واأو�سح �سعادة القائد العام ل�سرطة دبي اأن 
حجز املركبات هو اإجراء يهدف للحفاظ على اأمن الطريق ومنع تعري�س 
حياة النا�س للخطر م�سريا اإىل اأن املخالفات اخلطرة ل يتم اإعفاوؤها من 
احلجز كالقيادة بتهور وال�سباق غري القانوين وجتاوز الإ�سارة احلمراء 
حياة  تهديد  اإىل  ت��وؤدي  قد  ج�سيمة  خمالفات  كونها  ال��زائ��دة  وال�سرعة 

ال�سائق نف�سه اأو غريه من م�ستخدمي املركبات اأو امل�ساة.

�سيف بن زايد يكرم الفائزين مب�سابقة اأقدر للتوعية الطالبية
•• اأبوظبي -وام:

�سهد الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال��وزراء وزير الداخلية ام�س حفل 
اأقدر  مب�سابقة  ال��ف��ائ��زي��ن  ت��ك��رمي 
الرابع  املو�سم  الطالبية  للتوعية 
مبقر  وذل���ك  طالبا   24 وع��دده��م 
عجمان  يف  املعلمني  تدريب  معهد 
بح�سور معايل ح�سني بن اإبراهيم 

احلمادي وزير الربية والتعليم .
 و ك���رم ���س��م��وه ف��ري��ق ع��م��ل امليثاق 
الرقمي  للعامل  الإماراتي  الوطني 
الذي  امل��ي��ث��اق  اإع������داد  جل���ه���وده يف 
يركز على روؤية المارات 2020 و 
فريق عمل اليوم العاملي لالأنرنت 
الآم���ن ت��ق��دي��را جل��ه��وده يف تنفيذ 
التوعوية  الفعاليات  م��ن  ال��ع��دي��د 
طلبة  ت�����دري�����ب  ����س���م���ل���ت  وال�����ت�����ي 
املدار�س واجلامعات واولياء الأمور 
ل�سبكة  الآم�����ن  ال���س��ت��خ��دام  ح���ول 
من  جمموعة  ينفذ  كما  النرنت 
امل�����س��روع��ات اجل���دي���دة وال���ت���ي من 
بينها اطالق مكتبة اأقدر ال�سوتية 
ت��ع��ن��ى بتوفري  ال���ع���ام وال���ت���ي  ه����ذا 
بطريقة  الل���ك���رون���ي���ة  ال��ت��وع��ي��ة 
التعليم  ب��واب��ة  واط���الق  م�سموعة 
مبخاطر  ل��ل��ت��وع��ي��ة  الل��ك��رون��ي��ة 
وال�ستخدام  اللكرونية  اجلرائم 
التوا�سل  ل���و����س���ائ���ل  الي����ج����اب����ي 
الجتماعي واملدر�سة الآمنة رقميا 
تقييم  ن��ظ��ام  ب��اإن�����س��اء  تعنى  وال��ت��ي 
علمية  ا�س�س  على  ومبني  معتمد 
ملجابهة  امل��دار���س  جاهزية  لقيا�س 
واطلع  الل���ك���رون���ي���ة.   الخ���ط���ار 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  �سمو 
وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة ع��ل��ى اإ�����س����دارات 
الطالب  لتمكني  خليفة  ب��رن��ام��ج 
ومن ابرزها كلنا �سرطة يف مواجهه 
اجلرمية و �سالمة بيئتي و �سهيد 
اقدر  م��غ��ام��رات  و  الأول  الإم����ارات 
خماطر  و  الكبتاجون  و  الطالبية 
من  والوقاية  ال�سعادة  و  التدخني 
�سملها  اأخ���رى  وعناوين  امل��خ��درات 
املعر�س امل�ساحب للفعالية والذي 
ركز على توعية الن�سء وحمايتهم 
وتعزيز  امل���خ���ال���ف���ة  امل���خ���اط���ر  م����ن 
وم�ساريعهم  ال���وق���ائ���ي  اجل����ان����ب 
اب��داع فكري  املتميزة التي تنم عن 
من  ب��اه��ر  مب�ستقبل  ينبئ  وادب����ي 
خ���الل م�����س��روع��ات��ه��م ال��ت��ي �سملت 
الق�سة  الإبداعية  الكتابة  جمالت 
ومقطع  ك��رت��ون  متثيلي  وف��ي��دي��و 
����س���ام���ت وت�������س���وي���ر ف����وت����وغ����رايف 

والر�سم و النفو جرافيك .
 وقام �سموه بجولة يف معهد تدريب 

معلمي  ي�ستهدف  وال��ذي  املعلمني 
واخلا�سة  احل���ك���وم���ي���ة  امل�����دار������س 
الربية  وزارة  منهاج  تطبق  التي 
ت�سل  ا�ستيعابية  بطاقة  والتعليم 
توفري  بغية  م��ت��درب��ني   810 اإىل 
للمعلمني  التخ�س�سي  ال��ت��دري��ب 
وحت�سني  املهنية  التنمية  لتحقيق 
ن��وع��ي��ة ال��ت��دري�����س وي��ت�����س��م��ن 11 
باأحدث  م������زودة  ت��دري��ب��ي��ة  غ���رف���ة 
و���س��ائ��ل ال���ت���دري���ب وم��ك��ت��ب��ة و13 
خم�����ت�����ربا ل����ك����ل ال���ت���خ�������س�������س���ات 
املطورة  امل������واد  م���ع  ي��ت��ن��ا���س��ب  مب���ا 
اجتماعات  وق���اع���ة  وامل�����س��ت��ح��دث��ة 
م��ت��ع��ددة الأغ����را�����س اإ����س���اف���ة اإىل 
امل����راف����ق اخل���دم���ي���ة وغ����ريه����ا من 
ل��ت�����س��ه��ي��ل عمل  امل���ه���م���ة  امل�����راف�����ق 

املدربني واملتدربني يف املبنى.
 و�سملت جولة �سموه يرافقه معايل 
وكبار  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رب���ي���ة  وزي�����ر 
امل�سوؤولني تفقد املعر�س التعليمي 
لقيادة التدري�س الحرايف واملكتبة 
الل���ك���رون���ي���ة وخمترب  ال��رق��م��ي��ة 
بتدريب  امل���خ���ت�������س  لب  ال�����ف�����اب 
العملي  اجل����ان����ب  ع���ل���ى  امل��ع��ل��م��ني 
مثل  امل�ستحدثة  التعليمية  للمواد 
والت�سميم  التكنولوجي  الت�سميم 
الإب��داع��ي والب��ت��ك��اري وذل���ك وفق 
اأح������دث الأج����ه����زة امل���ت���ط���ورة. من 
جانبه اأ�ساد معايل ح�سني احلمادي 
بال�سراكة  والتعليم  الربية  وزي��ر 
مع برنامج خليفة لتمكني الطالب 
للتوعية  اأق��در  م�سابقات  تنفيذ  يف 
اأه����داف  اأن  اإىل  لف��ت��ا  ال��ط��الب��ي��ة 
واأن�سطة الربنامج  تعزز منظومة 
وال�سلوكيات  وال�����ع�����ادات  ال���ق���ي���م 
الطلبة  ن��ف��و���س  ي��غ��ر���س��ه��ا يف  ال��ت��ي 
واكت�ساف وتنمية و�سقل مواهبهم 
اأقدر  برنامج  اإن  وق��ال  الإبداعية. 
معرفية  ح�����س��ون  ب��ن��اء  ع��ل��ى  يعمل 
الأجيال  حتمي  و�سلوكية  ومهارية 

واملخت�سني  ال����وزارة  �سباط  ك��ب��ار 
برنامج  م��ن  وامل��ع��ن��ي��ني  واخل�����رباء 
خ��ل��ي��ف��ة ل��ت��م��ك��ني ال���ط���الب اأق�����در . 
الوطني  بال�سالم  بداأ  وكان احلفل 
وع�����ر������س ف���ي���دي���و ت���ع���ري���ف���ي عن 
اجل���وائ���ز وا���س��ت��م��ل ع��ل��ى ن��ب��ذة عن 
وا�سهاماتهم  ال��ف��ائ��زي��ن  ال��ط��ل��ب��ة 
و�ساركت  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  امل���ج���الت  يف 
�سعيد  بنت  �سيخة  طالبات مدر�سة 
يف  عجمان  يف  للبنات  النموذجية 
عرو�س  وق��دم��ن  الوطني  الن�سيد 

متنوعة عربت عن حمبة الوطن.
م�ست�سار  ����س���ق���ر  م�����رمي  وال����ق����ت 
التعليمية يف ديوان ممثل  ال�سوؤون 
ال��ظ��ف��رة كلمة  احل���اك���م مب��ن��ط��ق��ة 
الماراتي  ال��وط��ن��ي  امل��ي��ث��اق  ف��ري��ق 
اأن  اإىل  م�����س��رية  ال��رق��م��ي  ل��ل��ع��امل 
�سمو  دي��وان  امل��ب��ادرة م�سركة بني 
وزير  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 
ال�سيخ  ���س��م��و  ودي������وان  ال��داخ��ل��ي��ة 
نهيان ممثل  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان 
احل���اك���م يف م��ن��ط��ق��ة ال��ظ��ف��رة من 
خالل تبني فكرة حرم �سمو ال�سيخ 
ن��ه��ي��ان �سمو  اآل  ب��ن زاي���د  ح��م��دان 
بن  ح��م��دان  ب��ن��ت  �سم�سة  ال�سيخة 
حممد اآل نهيان بهدف تعزيز بيئة 
القيم  م��ع  ومتوافقة  اآم��ن��ة  رقمية 
وح�سارة  والأخ���الق���ي���ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
برنامج  ���س��م��ن  الإم����������ارات  دول������ة 
خليفة لتمكني الطالب اأقدر لفتة 
اإىل انه مت ت�سكيل فريق وطني من 
للعمل  وجمتمعية  حكومية  جهات 
على اإعداد امليثاق وثمنت دعم �سمو 
وزير  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 
للمبادرات  ال��الحم��دود  الداخلية 

الوطنية القيمة .
اأن��ه مت تنفيذ  واأعلنت مرمي �سقر 
اأكرث من 50 فعالية على م�ستوى 
الدولة خالل فعالية اليوم العاملي 
ال���ت���ي نظمت  الم������ن  ل���الأن���رن���ت 

ان  اق���در  ال��ط��الب  لتمكني  خليفة 
الطالبية  للتوعية  اقدر  م�سابقات 
وق����ن����وات  اأدوات  اح��������دى  مت����ث����ل 
ال��ربن��ام��ج ال��ت��ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى بناء 
ملواجهة  الطلبة  وم��ه��ارات  ق���درات 
املحيطة  وامل���خ���اط���ر  ال���ت���ح���دي���ات 
من  باإيجابية  معها  والتعامل  بهم 
قدرة  لديهم  التي  الأدوات  خ��الل 
ع��ل��ى ا���س��ت��خ��دام��ه��ا والب�������داع من 
وفتح  الطلبة  متكني  عرب  خاللها 
مل��دارك��ه��م ل�ستيعاب  وا���س��ع��ة  اآف����اق 
الإ�سكاليات والظواهر الجتماعية 
املحيطة بهم �سواء من جهة اأ�سبابها 
وتعلم  ن  لها  امل��ح��ف��زة  ال��دواف��ع  او 
و�سلوكيا  معرفيا  الالزمة  املهارات 
الأ�سباب  هذه  مع  للتعامل  وقيميا 
تاأثرياتها  م���ن  ل��ل��ح��د  وال����دواف����ع 
منتجات  يف  ك���ل���ه  ذل������ك  وب�����ل�����ورة 
اإبداعية تعرب عن توجهات الطلبة 
وتطلعاتهم لبناء اأجيال قادرة على 
وطنها.   وم�ستقبل  م�ستقبلها  بناء 
على  رك�����زت  امل�����س��اب��ق��ات  اأن  وذك�����ر 
بالوثيقة  الطالب وربطهم  تفاعل 
الطالبية  ل���ل���ت���وع���ي���ة  ال���وط���ن���ي���ة 
ب��اع��ت��ب��اره��ا امل��رج��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة يف 
بال�سراكة  اأعدت  والتي  املجال  هذا 
وال��ت��ع��اون م��ع م��ا ي��زي��د ع��ل��ى 50 
حماولة  يف  وحملية  احتادية  جهة 
الرئي�سية  مب��ح��اوره��ا  لتعريفهم 
وال��ف��رع��ي��ة.  واأ����س���ار اإىل اأن���ه ومن 
على  التعرف  مت  امل�سابقات  خ��الل 
طريقة تفكري الطالب والأ�ساليب 
املحببة اإليهم والعمل على تو�سيل 
هذه الر�سائل التوعوية وا�ستك�ساف 
والبتكارية  الإب��داع��ي��ة  ال���ق���درات 
والهتمام  رعايتهم  بغر�س  لديهم 

بهم واأعمالهم املقدمة.
 وذكر اأنه مت الركيز على تعريف 
ال��ط��الب مب��ح��اور ال��وع��ي الوطني 
وال��وق��اي��ة م��ن اجل��رمي��ة وال�سحة 

وفكريا  ثقافيا  وتدعمها  النا�سئة 
وخلقيا لغر�س املناعة الذاتية التي 
التحديات  م��واج��ه��ة  م��ن  متكنهم 
ال��ت��ط��ورات وتوفق  ك��اف��ة وت���واك���ب 
ال�����ع�����ادات وال���ت���ق���ال���ي���د وبني  ب����ني 

التطور والرقي.
الربية  وزارة  اأن  اإىل  واأ�����س����ار   
ور�سالتها  لروؤيتها  وفقا  والتعليم 
التعليمية تعمل من اأجل ال�ستثمار 
يف الطاقات الب�سرية لبناء جمتمع 
املعرفة وتعميق املواطنة اليجابية 
وال����ه����وي����ة ال���وط���ن���ي���ة م����ن خ���الل 
التعاون مع برنامج خليفة لتمكني 
ال���ط���الب.  وث��م��ن م��ع��ال��ي��ه حر�س 
لربنامج  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  ودع���م 
اأقدر على  الطالب  خليفة لتمكني 
تطلعات  ت��رج��م��ة  يف  اأ���س��ه��م  ن��ح��و 
مثلى جتلت  اإىل م�سامني  القيادة 
امل��ع��ريف والتنويري  ال��زخ��م  يف ه��ذا 
اأكت�سبه  ال���ذي  وال��ف��ك��ري وال��ب��دين 
جت�سد  وال���ذي  املنت�سبون  الطلبة 
ال�����واق�����ع ع���ل���ى �سكل  اأر���������س  ع���ل���ى 
خم������رج������ات م����ه����م����ة م������ن خ����الل 
م�سابقات اأقدر للتوعية الطالبية.

الدكتور  م���ع���ايل  احل���ف���ل  ح�����س��ر   
ع��ل��ي را����س���د ال��ن��ع��ي��م��ي م���دي���ر عام 
اأبوظبي للتعليم والدكتور  جمل�س 
عبداهلل حممد كرم رئي�س جمل�س 
املديرين املدير العام لهيئة املعرفة 
الب�سرية دبي ومن وزارة  والتنمية 
ال��داخ��ل��ي��ة وال���ل���واء ال��دك��ت��ور عبد 
العبيديل  ال�����رزاق  ع��ب��د  ال��ق��دو���س 
ل�سوؤون  ال����ع����ام  ال���ق���ائ���د  م�����س��اع��د 
اجل�����ودة وال��ت��م��ي��ز يف ���س��رط��ة دبي 
والعميد ال�سيخ �سلطان بن عبداهلل 
عجمان  �سرطة  عام  قائد  النعيمي 
دملوج  ب��ن  وال��ع��م��ي��د حم��م��د حميد 
ال����ع����ام ملكتب  الأم�������ني  ال���ظ���اه���ري 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  �سمو 
بالإنابة وع��دد من  الداخلية  وزي��ر 

امل��ا���س��ي وال��ت��ي �سملت  ف��رباي��ر  يف 
األف   33 ع��ل��ى  ي���زي���د  م���ا  ت���دري���ب 
مدر�سة   300 ن���ح���و  يف  ط����ال����ب 
600 حما�سرة  م��ن  اأك���رث  وع��ق��د 
جانب  اإىل  امل����دار�����س  يف  ل��ل��ط��الب 
ت���دري���ب اأك�����رث م���ن خ��م�����س��ة الف 
م���ع���ل���م ب���ال���ت���وع���ي���ة الل���ك���رون���ي���ة 
خماطر  م�����ن  الأب������ن������اء  حل���م���اي���ة 
اللكرونية.   واجلرائم  النرنت 
القيمية  املعايري  امليثاق  ويت�سمن 
والفنية  وال��دي��ن��ي��ة  والأخ���الق���ي���ة 
ت�ستند  ال��ت��ي  والأم��ن��ي��ة  وال�سحية 
اإىل د�ستور دولة الإم��ارات العربية 
اجلوانب  حم��اوره  وت�سمل  املتحدة 
والتعليمية  والأم���ن���ي���ة  ال��دي��ن��ي��ة 
والقت�سادية  وال�سحية  والتقنية 
اأمن  على  ت�سب يف احلفاظ  وكلها 
امل��ج��ت��م��ع و���س��الم��ت��ه ووق��اي��ت��ه من 

خماطر العامل الرقمي.
وي�������س���ت���م���ل ع����ل����ى جم����م����وع����ة من 
الأهداف من اأبرزها تعزيز النتماء 
العليا  ل��ق��ي��ادت��ه  وال������ولء  ل��ل��وط��ن 
على  واحل��ف��اظ  الوطنية  ورم����وزه 
اأم��ن��ه وا���س��ت��ق��راره واحل���ف���اظ على 
ووقايته  و���س��الم��ت��ه  املجتمع  اأم���ن 
و�سائل  ا�ستخدامات  �سلبيات  م��ن 
العام  الوعي  الرقمي ون�سر  العامل 
معايري  لأهمية  املتفهم  املجتمعي 
ايجابيا  توؤثر  �سوف  والتي  امليثاق 
يف التعامل مع الظواهر ال�سلبية يف 
املجتمع وتعزيز مرتكزات التفاعل 
الرقمي  ال�����ع�����امل  يف  الي����ج����اب����ي 
والبتعاد عن كل ما ينايف العقيدة 
او العادات والتقاليد وتعزيز ا�س�س 
الت�سنيف العمري العاملي لالألعاب 
بالقيم  ال���رق���م���ي���ة  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
الوطنية  وال���ه���وي���ة  وامل����رت����ك����زات 

والعربية. 
اإبراهيم  الدكتور  العقيد  واأو���س��ح 
لربنامج  ال����ع����ام  امل���ن�������س���ق  ال����دب����ل 

وال���������س����الم����ة وت���ن���م���ي���ة امل�����ه�����ارات 
توعيتهم  مت  ب��ح��ي��ث  ال�����س��خ�����س��ي��ة 
باملخاطر والتحديات املحيطة بهم 
للتعبري  ل��ه��م  ال��ف��ر���س��ة  واإت���اح���ة   ،
و�سيتم  الإب��داع��ي��ة  امكاناتهم  ع��ن 
ال�ستفادة من انتاج الطلبة ون�سره 

بني جميع �سرائح املجتمع .
بالتعاون  ال���دب���ل  ال��ع��ق��ي��د  واأ����س���اد   
الربية  وزارة  م����ع  وال�������س���راك���ة 
العايل  التعليم  ووزارة  والتعليم 
اأبوظبي  وجمل�س  العلمي  والبحث 
والتنمية  امل��ع��رف��ة  وهيئة  للتعليم 
للتعليم  اأبوظبي  ومركز  الب�سرية 
وال������ت������دري������ب ال����ت����ق����ن����ي وامل���ه���ن���ي 
التطبيقية  التكنولوجيا  ومعاهد 
وامل�������دار��������س ال���ف���ن���ي���ة وث����ان����وي����ات 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة على  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
وا���س��ه��ام��ات��ه��م يف توعية  ج��ه��وده��م 
ال���ط���الب وت��ن��م��ي��ة ام��ك��ان��ات��ه��م يف 
الكتابة  اأه��م��ه��ا  م��ت��ع��ددة  جم����الت 
متثيل  وفيديو  الق�سة  الإب��داع��ي��ة 
و�سورة  ���س��ام��ت  م��ق��ط��ع  ك���رت���ون 
والفو  والر�سم  فوتوغرايف  ت�سوير 
جرافيك .   واعلن اأن عملية تقييم 
تاأهلهم  وحتى  امل�ساركني  الطالب 
الأ�سالة  للفوز ركزت على معايري 
ا�سيلة  اعمال  الطالب  ق��دم  حيث 
غري منقولة عن الآخرين �سواء يف 
فكرة العمل اأو طريقة عر�سه من 
ومفردات  عنا�سر  ت�سمينه  خ��الل 
تعرب عن البداع فيه والدقة �سواء 
واجلوانب  امل��ع��ل��وم��ات  اأو  ال��ل��غ��ة  يف 
ا�ستفادة  الفنية واملوثوقية يف حال 
ال��ع��م��ل ال��ف��ن��ي م��ن م�����س��ادر اأخرى 
يتم ذكرها وال�سارة اليها والو�سوح 
الفني  ال��ع��م��ل  ع��ن��ا���س��ر  ت��ك��ام��ل  يف 
والب�ساطة  بع�سها  مع  وان�سجامها 
احد  مع  مبا�سر  ب�سكل  والرت��ب��اط 
للتوعية  الوطنية  الوثيقة  حماور 

الطالبية. 

عبد اهلل بن زايد يزور اليابان

الإمارات حلقوق الإن�سان تثمن مبادرة حممد بن را�سد ال�سيا�سة الوطنية لتمكني ذوي الإعاقة 

•• اأبوظبي-وام:

ن��ه��ي��ان وزير  اآل  ب��ن زاي���د  ال�����س��ي��خ ع��ب��داهلل  ي���زور �سمو 
من  الفرة  اليابان خالل  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية 
من  ر�سمية  بدعوة  وذلك  اجلاري  اأبريل   24 اإىل   21

معايل فوميو كي�سيدا وزير خارجية اليابان .
خالل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  ويلتقي 
عهد  ويل  ن��اروه��ي��ت��و  الأم���ري  ب�سمو  الر�سمية  ال��زي��ارة 
دولة  بني  امل�سركة  الثنائية  العالقات  لبحث  اليابان 
بحث  اإىل  بالإ�سافة  تعزيزها  و�سبل  واليابان  الإم��ارات 

جمالت التعاون كافة .

كما يلتقي �سموه معايل �سينزوابي رئي�س وزراء اليابان 
اأوجه  اليابانية لبحث  ال��وزراء يف احلكومة  وع��ددا من 
النظر جتاه عدد  وتبادل وجهات  البلدين  التعاون بني 
من الق�سايا الإقليمية والدولية ذات الهتمام امل�سرك 

.
وتاأتي زيارة �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان اإىل 
تربط  التي  التاريخية  العالقات  على  تاأكيدا  اليابان 
الإم��ارات واليابان وما يجمعهما من روابط  بني دول��ة 
�سداقة متينة وم�سالح ا�سراتيجية م�سركة واحلر�س 
امل�ستمر من قيادة وحكومة البلدين على تعزيز وتر�سيخ 

اأوجه التعاون يف كافة القطاعات .

•• دبي-وام:

ا�سادت جمعية الإمارات حلقوق الإن�سان مببادرة �ساحب 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ال�سيا�سة 
الوطنية لتمكني ذوي الإعاقة الذين اأطلق عليهم م�سمى 
اأ�سحاب الهمم بدل من ذوي الإعاقة وانعكا�سها اليجابي 
م�ساركتهم  وتعزيز  الهمم  اأ���س��ح��اب  ودع���م  متكني  على 
القرار.  �سنع  مراكز  اإىل  والو�سول  العامة  ال�سوؤون  يف 
الذي  ال��ه��م��م  اأ���س��ح��اب  ���س��ع��ادت��ه��ا مب�سمى  وع����ربت ع��ن 
واجتماعية  وثقافية  واإن�سانية  �سمولية  روؤي��ة  عن  يعرب 
لعبارة  ال�سلبية  والأبعاد  النعكا�سات  تتجاوز  وحتفيزية 
العمل على تر�سيخ  الإعاقة ما يقت�سي منا جميعا  ذوي 
وتعميم هذا ال�سطالح كا�سطالح عربي اإقليمي ودويل 

. وقالت اجلمعية يف بيان �سادر عنها ام�س اإن ما خطته 
لأ�سحاب  ومتكينية  عملية  خطوات  من  الإم���ارات  دول��ة 
الهمم جتعل منها بحق الدولة الأف�سل والأكرث اهتماما 
بهذه الفئة ما ي�ستحق منا كل ال�سكر والتقدير لقيادتنا 
ال��ت��ي اع��ت��دن��ا دوم���ا على م��ب��ادرات��ه��ا وق��رارات��ه��ا ال�سابقة 
وكان   . وموؤ�س�ساته  واأف���راده  املجتمع  وطموح  لتطلعات 
نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي قد اطلق 
اأم�س ال�سيا�سة الوطنية لتمكني ذوي الإعاقة الذين اأطلق 
عليهم م�سمى اأ�سحاب الهمم بدل من ذوي الإعاقة كما 
اأمر �سموه با�ستحداث وظيفة جديدة يف جميع املوؤ�س�سات 
الهمم"  اأ�سحاب  خدمات  "م�سوؤول  مب�سمى  احلكومية 
تلبية  ت�سهيل  على  والعمل  بالنظر  عليها  القائم  يكلف 

اخلدمات واحتياجات ذوي الهمم .

انطالق فعاليات اأ�سبوع التوحد العا�سر
•• اأبوظبي -وام:

معايل  رعاية  حتت  العا�سر  التوحد  اأ�سبوع  فعاليات  ام�س  �سباح  انطلقت 
ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة الذي ينظمه 
مركز الإمارات للتوحد بدعم من غرفة جتارة و�سناعة اأبوظبي وعدد من 
يوم  م�ساء  حتى  الأ�سبوع  فعاليات  وت�ستمر  واخلا�سة  الر�سمية  املوؤ�س�سات 

الثالثاء القادم .
وجاء العالن عن انطالق فعاليات ا�سبوع التوحد والذي يقام تزامناً مع 
اليوم مبقرغرفة  الذي عقد  ال�سحفي  املوؤمتر  العاملي خالل  التوحد  �سهر 
املهريي مدير عام  �سعادة حممد هالل  اأبوظبي بح�سور  وجت��ارة و�سناعة 

غرفة اأبوظبي وال�سيد عبد اهلل غرير القبي�سي نائب مدير عام الغرفة .
واأكد �سعادة حممد هالل املهريي اأن تنظيم هذا الأ�سبوع الذي ياأتي يف اإطار 
مبادرات غرفة اأبوظبي لعام اخلري دعماً منها لفئة عزيزة وغالية من فئات 

املجتمع وهي فئة امل�سابني بطيف التوحد .
واأعرب املهريي عن �سكره وتقديره لكافة و�سائل الإعالم املرئية وامل�سموعة 
الوطنية  املوؤ�س�سات  خمتلف  تبذلها  التي  للجهود  دعمها  على  وامل��ق��روءة 
ومن �سمنها غرفة اأبوظبي يف جمال ن�سر التوعية والتعريف باأهمية ودور 
امل�سوؤولية املجتمعية واإ�سهامها البارز يف تقدمي الدعم ملختلف فئات املجتمع 
ومنها فئة الأ�سخا�س امل�سابني بطيف التوحد هذه الفئة التي ت�ستحق منا 
جميعاً الدعم وامل�ساندة لي�س فقط خالل اأن�سطة هذا الأ�سبوع بل على مدار 

العام من خالل تقدمي كافة اأ�سكال الدعم املعنوي واملادي.
اأعدت  اأبوظبي  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  اإن  اأبوظبي  غرفة  ع��ام  مدير  وق��ال 
تنظيمها  �سيتم  اخل��ري  لعام  واأن�سطة  م��ب��ادرات  يت�سمن  �ساماًل  برناجماً 
وتنفيذها يف اإطار حر�سها على امل�ساهمة الإيجابية الفاعلة يف هذه املبادرة 

الوطنية اخلرية .
القيام  املنطلق حر�ست على  ه��ذا  وم��ن  اأب��وظ��ب��ي  غ��رف��ة  اأن  امل��ه��ريي  واأك���د 
املا�سية من خالل  ال�سنوات  اأكمل وجه خالل  املجتمعية على  مب�سوؤوليتها 
املوؤ�س�سات  تنظمها  التي  والفعاليات  الأن�سطة  من  للعديد  ورعايتها  دعمها 

�ساهمت  حيث  والإن�ساين  التطوعي  العمل  ترعى  التي  وال��دوائ��ر  اخلا�سة 
الغرفة بتقدمي الدعم لهذه املوؤ�س�سات .

واأو�سح املهريي اأن مبادرة الغرفة يف دعم اأ�سبوع التوحد العا�سر تهدف اإىل 
متكني الأ�سخا�س امل�سابني بطيف التوحد من الندماج باملجتمع من خالل 

الإ�سهام وامل�ساركة يف اإجناح الفعاليات اخلا�سة بهم .
ودعا ال�سركات واملوؤ�س�سات العاملة يف اإمارة اأبوظبي لدعم املراكز التي تعمل 

على رعاية هذه الفئة مادياً ومعنوياً، .
بن  نهيان  ال�سيخ  ملعايل  وتقديره  �سكره  اأبوظبي  غرفة  ع��ام  مدير  ووج��ه 
ولرعايته  العا�سر  التوحد  لأ�سبوع  الكرمية  رعايته  على  نهيان  اآل  مبارك 

الدائمة ملختلف الأن�سطة والفعاليات ذات العالقة بفئات املجتمع.
اأمل جالل �سربي مديرة مركز  ال�سيدة  ال�سحفي  املوؤمتر  كما حتدثت يف 
الإم��ارات للتوحد وا�سارت اىل اأن الفعاليات التي متتد ملدة اأ�سبوع تت�سمن 
العديد من الأن�سطة املختلفة و�سيكون الإفتتاح غًدا اخلمي�س مبول املركز 
لدي  ال��دول  �سفراء  من  العديد  به  و�سي�سارك  باأبوظبي  العاملي  التجاري 

الدولة وال�سركاء فى احلملة التوعوية والعديد من اجلهات والهيئات .
و�سيتم يوم الثالثاء القادم اإفتتاح بطولة الإمارات العا�سرة للياقة البدنية 
ال�سيخ  وح�سورمعايل  برعاية  الريا�سي  الثقايف  اجلزيرة  بنادي  وال�سباحة 
املراكزعلي م�ستوي دولة  العديد من  اآل نهيان وم�ساركة  نهيان بن مبارك 
الإم��ارات فى تظاهرة ريا�سية جت�سد القدرة علي حتدي ال�سعاب وتخطي 
35 مركزا علي م�ستوي  350 لعبا من اكرث من  بها  احلواجز وي�سارك 

الدولة .
وتهدف هذه الفعاليات اإيل رفع الوعي املجتمعي باإ�سطراب طيف التوحد 

الذي تزايد معدلته �سنوًيا .
التوحد  طيف  ا�سطراب  عن  وا�سحة  �سورة  اإعطاء  فى  الفعاليات  وت�سهم 
كا�سطراب منائي تت�سح مالحمه خالل ال�سنوات الثالث الأوىل من عمر 
اللفظي  والتوا�سل  الإجتماعى  بالتفاعل  نوعي  ق�سور  فى  ويتمثل  الطفل 
اإنت�ساره  باأمناط �سلوكية متكررة وقد بلغت ن�سبة  اللفظي م�سحوبا  وغري 

طبقاً لأحدث الإح�سائيات العاملية 1:68 حالة ولدة .
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اأخبـار الإمـارات

افتتاح مهرجان ال�سفرة الإماراتية الأول براأ�س اخليمة
•• راأ�ض اخليمة-وام:

اخلا�س  امل�ست�سار  القا�سمي  ك��اي��د  ب��ن  امل��ل��ك  عبد  ال�سيخ  م��ع��ايل  �سهد 
افتتاح  حفل  الول  ام�س  م�ساء  اخليمة  راأ����س  حاكم  ال�سمو  ل�ساحب 
مهرجان ال�سفرة الإماراتية الأول يف قرية حممد بن �سعود القا�سمي 
بجمعية النخيل للفن والراث ال�سعبي الذي يقام برعاية كرمية من 
املجل�س  ع�سو  القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ح��رم 

الأعلى حاكم راأ�س اخليمة ال�سيخة هنا بنت جمعة املاجد.
واأ�ساد ال�سيخ عبدامللك بن كايد القا�سمي مبهرجان ال�سفرة الإماراتية 
الأول املنظم من قبل جمعية النخيل للفن والراث ال�سعبي وجمل�س 

فعالياته  لتنوع  التعليمية  اخليمة  راأ����س  منطقة  طلبة  ام���ور  اول��ي��اء 
وتعدد مكوناته التي ت�سب جميعها يف جانب الراث الوطني وال�سفرة 
الإم��ارات��ي��ة واأب����دى اإع��ج��اب��ه ب��ق��درات احل��رف��ي��ات واع��م��ال��ه��ن الراثية 
خا�سة  الراثية  املهرجانات  ه��ذه  مثل  تنظيم  اهمية  وب��ني  القدمية 
التخ�س�سية منها والتي تهدف اإىل ن�سر ثقافة الراث والرويج لالأكل 
ع�سوة  ال�سرهان  ع��ب��داهلل  ناعمة  �سعادة  اأعلنت  جانبها  م��ن  ال�سعبي. 
الإماراتية  ال�سفرة  ملهرجان  العام  امل�سرف  الحت��ادي  الوطني  املجل�س 
لعام  املهرجان  مبادرة  عن  للمهرجان  الفتتاحية  كلمتها  خالل  الأول 
اخل���ري ع��رب ط��ب��خ اك���رب �سحن ه��ري�����س يف ال��ع��امل وت��وزي��ع ري��ع��ه على 

املحتاجني.

تطور  يفر�سها  ���س��رورة  اأ�سبح  ال��راث��ي  خطابنا  تطوير  اأن  وا�سافت 
املجتمع ومواكبة فكر اجليل اجلديد لي�سبح اأداة فعل موؤثر نحقق من 
يعلن  هنا  من  الهادفة  ومبادراتها  الر�سيدة  قيادتنا  توجيهات  خالله 
الأول عن م�ساركته يف مبادرة عام اخلري  الإماراتية  ال�سفرة  مهرجان 
ب�سفرته الراثية التي �ستقدم بالتعاون مع اجلهات اخلريية املخت�سة 
ريع الطعام لأكرب طبق هري�س يف العامل للفئات املعنية وذلك باإ�سراف 
كبار رواد املطبخ الإماراتي يف الدولة على ان تكون هذه املبادرة �سنوية 
للمهرجان تقدم من خاللها يف كل عام طبقا جديدا من اأطباق مطبخنا 
الإماراتي الراثي. من جانبة اأ�سار حممد املعمري رئي�س جمل�س اإدارة 
جمعية النخيل للفن والراث نائب امل�سرف العام على مهرجان ال�سفرة 

الإماراتية الأول اىل اأن جمعية النخيل للفن والراث ال�سعبي تفتخر 
ال�سفرة  م��ه��رج��ان  م��ن  الأوىل  الن�سخة  اإط���الق  ت�ست�سيف  ب���اأن  ال��ي��وم 
الإماراتية بال�سراكة مع جمل�س اأولياء امور طلبة منطقة راأ�س اخليمة 
ال�سيخ  �سمو  ا�سم  بحمل  تت�سرف  التي  الراثية  قريتها  يف  التعليمية 

حممد بن �سعود بن �سقر القا�سمي ويل عهد راأ�س اخليمة.
واأو�سح اأنه منذ اأن�سئت جمعية النخيل للفن والراث ال�سعبي و�سعت 
تطوير  لأج��ل  والراثية  الفنية  الق�سايا  ودرا�سة  بحث  عينيها  ن�سب 
وحت�����س��ني وم��ع��اجل��ة م��ا ي��ع��وق امل�����س��رية الفنية ال��راث��ي��ة وه��دف��ت اىل 
النهو�س بالراث ال�سعبي واملحافظة عليه ونقله للجيل اجلديد وتن�سئة 

اجليل اجلديد على فهم املعنى احلقيقي للراث والفن ال�سعبي. 

حميد النعيمي ي�ستقبل وفدا من وزارة الداخلية ويقلد �سابطني و�سام �سرطة عجمان 
•• عجمان-وام: 

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س الأعلى 
بن  �سلطان  ال�سيخ  ال��ل��واء  �سعادة  بح�سور  ام�����س  ب��ال��دي��وان  عجمان  ح��اك��م 
عبداهلل النعيمي قائد عام �سرطة عجمان .. وفدا من وزارة الداخلية �سم 
والعقيد  امل�ساندة  واخلدمات  امل��وارد  عام  مدير  ال�سام�سي  علي  �سامل  اللواء 

فواز خليل بدران مدير عام الدعم الأمني بالوزارة .
اللقاء بتقليد ال�سابطني و�سام �سرطة عجمان مبنا�سبة  وقام �سموه خالل 
احتفالتها باليوبيل الذهبي لتاأ�سي�سها ويوم عجمان للتميز وذلك تقديرا 
لتميزهما وجهودهما يف حتقيق الأمن وال�ستقرار يف ربوع الوطن من خالل 
اأجهزة ومعدات  كافة اخلدمات من  �سرطة عجمان يف توفري  تعاونهما مع 
عامة  الإم����ارات  اأر����س  على  واملقيمني  للمواطنني  والأم���ان  الأم���ن  لتوفري 

وعجمان خا�سة .
ال��راق��ي ل��الأج��ه��زة الأمنية  ب�����الأداء  واأ����س���اد ���س��اح��ب ال�سمو ح��اك��م ع��ج��م��ان 
وال�ستقرار  الأمن  اأ�سا�سيا يف حتقيق  دورا  تلعب  والتي  بالدولة  وال�سرطية 
التاأهيل  م��ن  م�ستوى  واأح����دث  ب��اأع��ل��ى  عمل  بيئة  تهيئة  خ��الل  م��ن  وذل���ك 

وتهيئة  وال�سرطية  الأمنية  الأج��ه��زة  خمتلف  يف  العاملة  ال��ك��وادر  وتدريب 
الظروف املنا�سبة للقيام بدورها الوطني يف حماية اأمن الوطن الداخلي من 

كل خطر يهدده وال�سهر على حماية املواطنني واملقيمني على اأر�سه .
الداخلية  وزارة  واأف��راد  اللقاء �سرورة الهتمام ب�سباط  �سموه خالل  واأكد 
التدريبية  ال���دورات  تنظيم  خ��الل  م��ن  الأمنية  معارفهم  وثقل  وتاأهيلهم 
املهام  على  وال��ت��ع��رف  وال�سرطية  الأم��ن��ي��ة  وامل��ح��ا���س��رات  ال��ن��دوات  وح�سور 

الواجب تنفيذها خالل فرة عملهم بالوزارة واأق�سامها املختلفة .
ما  على  عجمان  و�سرطة  الداخلية  وزارة  ملنت�سبي  والتقدير  ال�سكر  ووج��ه 
يبذلونه من جهد خمل�س يف خدمة الوطن واملواطنني مثمنا جهود وزارة 
الداخلية يف ب�سط الأمن وال�ستقرار يف ربوع الدولة من خالل ال�سراتيجية 

الأمنية ال�ساملة التي حتظى بدعم واهتمام القيادة الر�سيدة .
من جانبه اأعرب �سعادة اللواء ال�سيخ �سلطان بن عبداهلل النعيمي عن �سعادته 
لل�سابطني  عجمان  �سرطة  و�سام  وتقليد  �سموه  بلقاء  املكرمني  وال�سباط 
ملوظفي  ح��اف��زا  يعد  مم��ا  للتميز  عجمان  وي��وم  الذهبي  اليوبيل  مبنا�سبة 
وزارة الداخلية . واأ�ساد اللواء النعيمي برعاية واهتمام �ساحب ال�سمو حاكم 
مما  عجمان  ل�سرطة  العامة  للقيادة  املتوا�سل  ودع��م��ه  ومتابعته  عجمان 

اجلوائز  من  العديد  على  وحت�سل  ومرموقة  متقدمة  مراكز  تتبواأ  جعلها 
عامليا واإقليميا وحمليا .

اللقاء معايل ال�سيخ الدكتور ماجد بن �سعيد النعيمي رئي�س ديوان  ح�سر 

حمد  و�سعادة  ال��دي��وان  يف  امل�ست�سار  ال�سرفا  اأم��ني  عبداهلل  و�سعادة  احلاكم 
را�سد النعيمي مدير الديوان و�سعادة طارق بن غليطه الغفلي مدير مكتب 

�ساحب ال�سمو حاكم عجمان وعدد من كبار امل�سوؤولني .

حاكم عجمان يطلع على خطة وبرامج وم�ساريع الحتادية للكهرباء

جمل�س ادارة موا�سالت عجمان يعتمد البيانات املالية اخلتامية ويو�سي بفتح م�سروع خط م�سفوت واملنامة 

•• عجمان-وام: 

اطلع �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد 
املجل�س  ع�سو  النعيمي  را���س��د  ب��ن 
الأعلى حاكم عجمان يف مكتبه يف 
وبرامج  ام�س على خطة  ال��دي��وان 
واملاء  للكهرباء  الحت��ادي��ة  الهيئة 
امل�ستقبلية  امل�سروعات  جانب  اىل 
والكهرباء  ل��ت��وف��ري  تنفذها  ال��ت��ي 
وامل���ي���اه وت��ط��وي��ره��ا يف الم������ارات 

عامة واإمارة عجمان خا�سة.
�سموه  ا�ستقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
���س��ع��ادة حم��م��د ���س��ال��ح م��دي��ر عام 
واملاء  للكهرباء  الحت��ادي��ة  الهيئة 
والذي قدم نبذة عن اهم امل�ساريع 
ال���ت���ي ت��ن��ف��ذه��ا ال��ه��ي��ئ��ة يف ام����ارة 

عجمان .
خالل  �سعادته  من  �سموه  وا�ستمع 
اللقاء اإىل �سرح حول خطة الهيئة 
ي�سهم  مب��ا  امل�ستقبلية  الحت��ادي��ة 

•• عجمان : الفجر 

اإبراهيم  ي��ح��ي��ي  ����س���ع���ادة  ت����راأ�����س 
اإدارة  جم���ل�������س  رئ����ي���������س  اأح�����م�����د 
م��وؤ���س�����س��ة امل���وا����س���الت ال��ع��ام��ة – 
ال���ث���اين لعام  ع��ج��م��ان الج���ت���م���اع 
املعتمدة  لالأجندة  وفقا   2017
جمل�س  ب��اج��ت��م��اع��ات  واخل���ا����س���ة 
والذي  ال��ع��ام��ة  امل��وا���س��الت  اإدارة 
باجلرف،  الرئي�سي  باملبنى  ع��ق��د 
الإدارة  جمل�س  اأع�����س��اء  بح�سور 

واملدير العام.  
ورحب �سعادة يحيي اإبراهيم اأحمد 
يف بداية الجتماع بكافة الع�ساء، 
اآلية عمل  تعزيز  دوره��م يف  مثمنا 
العامة،  امل����وا�����س����الت  م���وؤ����س�������س���ة 
الالحمدود  ال���دع���م  اىل  م�����س��ريا 
حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من 
املجل�س  ع�سو  النعيمي  را���س��د  ب��ن 
واملتابعة  ع��ج��م��ان  ح��اك��م  الأع���ل���ى 
احل��ث��ي��ث��ة م���ن ���س��م��و ال�����س��ي��خ عمار 
عهد  ويل  ال��ن��ع��ي��م��ي  ح��م��ي��د  ب����ن 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  عجمان 
�سموه بتحقيق اخلطة  وتوجيهات 
ال���س��رات��ي��ج��ي��ة ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة مبا 
يواكب متطلبات الع�سر ويتما�سى 

مع روؤية عجمان 2021. 
الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  �سادق  كما 
ال�سابق،  الج��ت��م��اع  حم�سر  ع��ل��ى 

الهيئة  ج�����ه�����ود  ع����ل����ى  ع����ج����م����ان 
الحتادية للكهرباء واملياه لتوفري 
لل�سكان  املتميزة  اخل��دم��ات  جميع 

يف عجمان.
اأمني  �سعادة عبداهلل  اللقاء  ح�سر 

لإمارة  التحتية  البنية  تطوير  يف 
م���ن مواجهة  ع��ج��م��ان ومت��ك��ي��ن��ه��ا 
الكهرباء  ع��ل��ى  امل��ت��ن��ام��ي  ال��ط��ل��ب 

واملاء.
ال�������س���م���و حاكم  ����س���اح���ب  واأث�����ن�����ى 

امل�ست�سار يف ديوان احلاكم  ال�سرفا 
و�سعادة حمد را�سد النعيمي مدير 
الديوان وطارق بن غليطه الغفلي 
مدير مكتب �ساحب ال�سمو حاكم 

عجمان وعدد من امل�سوؤولني.

للعي�س  اف�������س���ل  م���ك���ان  الم���������ارة 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ه  بتح�سني  وذل���ك 
واخلدمات العامة �سمن اخلارطة 
املوا�سالت  ملوؤ�س�سه  ال�سراتيجية 
العامة 2016 – 2018 كهدف 
خدمات  توفري  يعزز  ا�سراتيجي 
عالية،  ج��ودة  ذات  م�ستدامه  نقل 
ما يتطلب تطوير البنية التحتية 
للنقل العام االذي ي�سهم يف تنمية 
وتو�سيع  الإم����ارة  يف  النقل  �سبكة 

�سريحة امل�ستخدمني. 
�سهادة  ع���م���ري  ب�����ن  ع����ر�����س  ك���م���ا 
»الي��������زو  اجل���������ودة  اإدارة  ن����ظ����ام 
ح�سلت  ال��ت��ى   2015/9001

اخلتامية  املالية  البيانات  واعتماد 
اآخر  على  اطلع  ث��م   ،2016 لعام 
امل�����س��ت��ج��دات وم����ا ���س��در ع��ن��ه من 
قرارات وتو�سيات وردت يف حم�سر 

الجتماع ال�سابق. 
وع����ر�����س ����س���ع���ادة امل���ه���ن���د����س عمر 
اأح������م������د ب������ن ع����م����ري م�����دي�����ر ع����ام 
على  ال��ع��ام��ة  امل��وا���س��الت  موؤ�س�سة 
لالأداء  الأول  الربع  نتائج  املجل�س 
وم���ا ن��ف��ذت��ه امل��وؤ���س�����س��ة خ���الل هذه 
الفرة الزمنية من اجن��ازات، كما 
عر�س م�سروع فتح خط م�سفوت 
الرئي�سية  امل��ح��اور  واأه���م  وامل��ن��ام��ة 
جلعل   2021 ع��ج��م��ان  روؤي�����ه  يف 

والتى  م����وؤخ����را  امل��وؤ���س�����س��ة  ع��ل��ي��ه��ا 
على  اجل���ودة  اإدارة  اأن��ظ��م��ة  تطبق 
من  والأق���������س����ام  الإدارات  ك���اف���ة 
درجات  اأع��ل��ى  حتقيق  �سمان  اأج��ل 
املقدمة مبا  اجل���ودة يف اخل��دم��ات 
الأعمال  ب���اإجن���از  ال��ق��ي��ام  ي�����س��م��ن 
ويف  الأداء.   م���وؤ����س���رات  وحت��ق��ي��ق 
نهاية الجتماع وجه �سعادة يحيى 
الإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  اإب���راه���ي���م 
والتحديات  ال�سعاب  ك��ل  بتذليل 
حتى  التقدم  م�سرية  تعرقل  التى 
ب�سمة  ت�سع  اأن  للموؤ�س�سة  يت�سنى 
يف تطوير حركة النقل واملوا�سالت 

على نطاق املنطقة.  

ينعي
الدكتور حممود علياء

مدير مكتب جريدة �لفجر بدبي و�لإمار�ت �ل�صمالية
 وعموم �آل علياء يف فل�صطني ولبنان و�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
و�ململكة �لعربية �ل�صعودية و�لوليات �ملتحدة �لمريكية وكند�

�صقيقته �ل�صيدة �لفا�صلة

احلاجة نعيمة نعيم خليل علياء »اأم بكر «
حرم �ملرحوم �صليمان حمودي - �أبو بكر

�صقيقة �ل�صتاذ خليل و�بر�هيم و�لدكتور حممد وموفق و�حمد 
وعبد �لرحمن ونهى ومنتهى - وو�لدة بكر وعمر وعثمان وعلي 

ونعيم وخ�صر و�صارة و�ني�صة وكوثر وي�صرى وزوفا
و�لتي �نتقلت �ىل رحمة �هلل تعاىل يوم �لثالثاء يف 21 رجب 1438 

هجرية �ملو�فق 18 �بريل  2017 ميالدية يف �صفاعمرو – حيفا – فل�صطني

تغمد �هلل �لفقيدة بو��صع رحمته و��صكنها ف�صيح 
جناته و�لهم �هلها وذويها �ل�صرب و�ل�صلو�ن

{ اإنا هلل  واإنا اليه راجعون}
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اأخبـار الإمـارات
بلدية الفجرية ت�سارك باليوم اخلليجي ل�سالمة الأغذية

•• الفجرية -وام: 

اليوم  يف  والبيئة  العامة  اخلدمات  ب���اإدارة  متمثلة  الفجرية  بلدية  �ساركت 
اخلليجي ل�سالمة الأغذية حتت �سعار �سالمة غذاوؤنا وذلك من اأجل �سمان 

غذاء اآمن و�سليم للمجتمع.
وهدفت امل�ساركة التي جاءت بتوجيهات �سعادة املهند�س حممد �سيف الأفخم 
املمار�سات يف جمال �سالمة الأغذية  اأف�سل  البلدية اىل تطبيق  مدير عام 
وتثقيف املجتمع لل�سالمة الغذائية وتعزيز �سحة الفرد والأ�سرة واملجتمع 
ون�سر اأف�سل املمار�سات ال�سحية والغذائية. و او�سحت اأ�سيلة املعال- مدير 
اإدرة اخلدمات العامة و البيئة ان اليوم اخلليجي ل�سالمة الأغذية يهدف 
لتوعية امل�ستهلك وتعريفه باأهمية �سالمة الأغذية والقوانني والت�سريعات 

ظل  يف  وخا�سة  و�سالمته  �سحته  على  حفاظا  املجل�س  دول  تتبناها  التي 
و�سرورة  وحت�سريها  الأغذية  ونقل  الغذائي  الإنتاج  وو�سائل  طرق  تطور 
مواكبة اجلهات الرقابية لهذا التطور واإيجاد حلول فعالة ومبتكرة لتفادي 
الأ�سرار ال�سحية والقت�سادية الناجتة عن تلوث وتلف الأغذية. واأ�سارت 
فاطمة مك�سح- رئي�س ق�سم ال�سحة العامة اىل اأن بلدية الفجرية احتفلت 
باليوم اخلليجي ل�سالمة الأغذية بحمالت توعوية للجمهور �سملت العديد 
من الر�سادات اخلا�سة بال�سالمة الغذائية يف مواقع التوا�سل الجتماعي 
للبلدية.. كما نظم ق�سم ال�سحة ور�س تعريفية متنوعة يف معاجلة العديد 
من املوا�سيع املهمة يف املجال الغذائي وال�سحي . و�سملت الور�س العاملني 
الواجب  وال�سحية  الغذائية  باملمار�سات  لتوعيتهم  املدر�سية  املقا�سف  يف 

اإتباعها خالل عملية تداول وحت�سري التغذية للطالب. 

راأ�س اخليمة لالإح�ساء يعقد اجتماعه الأول لعام 2017
•• راأ�ض اخليمة -الفجر:

عقد جمل�س اإدارة مركز راأ�س اخليمة لالإح�ساء والدرا�سات اجتماعه 
النقبي  ال�سايب  2017 برئا�سة �سعادة د. عبد الرحمن  الأول لعام 
- رئي�س جمل�س اإدارة املركز - وح�سور ال�سادة الأع�ساء ال�سيخ عمر 
ال�ستثمار  ملكتب  التنفيذي  امل��دي��ر   - القا�سمي  خالد  ب��ن  �سقر  ب��ن 
والتطوير - و�سعادة د. حممد عبد اللطيف خليفة - مدير عام دائرة 
املوارد الب�سرية، واأمني عام املجل�س التنفيذي لإمارة راأ�س اخليمة - 
و�سعادة حممد ح�سن ال�سبب - مدير عام غرفة �سناعة وجتارة راأ�س 
اخليمة بالوكالة - وال�سيد يا�سر عبد اهلل الأحمد - رئي�س الت�سال 

احلكومي واملوؤ�س�سي لهيئة راأ�س اخليمة لال�ستثمار واملنطقة احلرة 
- و�سعادة د. ابراهيم عاكوم - املدير التنفيذي للمركز - ود. طالب 

احليايل - مقرر املجل�س.
وعر�س  املركز  بعمل  تتعلق  ع��دة  موا�سيع  مناق�سة  الجتماع  يف  مت 
اإجنازات املركز للربع الأول من عام 2017 واخلطوات العملية يف 
الفرة القادمة الهادفة اإىل الرتقاء بالعمل الإح�سائي باإمارة راأ�س 
التن�سيقية  اللجنة  ت�سكيل  على  املجل�س  موافقة  متت  كما  اخليمة، 
للمركز وعلى حزمة من التو�سيات التي �ست�ساهم م�ساهمة كبرية يف 
تنفيذ الأعمال الإح�سائية من م�سوح، وتطوير �سراكات، وتعاون مع 

اجلهات ذات ال�سلة بالعمل الإح�سائي وغريها.

�سلطان القا�سمي يفتتح الدورة التا�سعة من مهرجان ال�سارقة القرائي للطفل
 •• ال�صارقة-الفجر: 

ع�سو  القا�سمي،  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  افتتح 
من  التا�سعة  ال��دورة  الأرب��ع��اء،  ام�س  �سباح  ال�سارقة،  حاكم  الأعلى  املجل�س 
اإك�سبو  مركز  يف  فعالياتها  تقام  التي  للطفل،  القرائي  ال�سارقة  مهرجان 
29 من ابريل اجلاري حتت �سعار  ال�سارقة، خالل الفرة ما بني 19 اإىل 

اكت�سف عن قرب .
اأحمد  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  م��ن  ك��ل  و���س��ول��ه  ل��دى  �سموه  ا�ستقبال  يف  وك���ان 
�سلطان  بنت  ب��دور  وال�سيخة  ل��الإع��الم،  ال�سارقة  جمل�س  رئي�س  القا�سمي 
بن  خالد  وال�سيخ  كلمات،  ملجموعة  التنفيذي  والرئي�س  املوؤ�س�س  القا�سمي 
حميد  بن  حممد  وال�سيخ  امل��دين،  ال��ط��ريان  دائ��رة  رئي�س  القا�سمي  ع�سام 
بن  في�سل  وال�سيخ  املجتمعية،  والتنمية  الإح�����س��اء  دائ���رة  مدير  القا�سمي 
�سعود القا�سمي مدير هيئة مطار ال�سارقة الدويل، و�سعادة خولة املال رئي�س 
العوي�س  ال�سارقة، ومعايل عبدالرحمن حممد  لإم��ارة  ال�ست�ساري  املجل�س 
وزير  احل��م��ادي  اب��راه��ي��م  ح�سني  وم��ع��ايل  املجتمع،  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزي���ر 
الربية والتعليم، ومعايل جميلة �سامل املهريي وزيرة دولة ل�سوؤون التعليم 
و�سعادة  ال�سارقة،  �سرطة  عام  قائد  ال�سام�سي  ال��زري  �سيف  والعميد  العام، 
و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العوي�س  �سلطان  ب��ن  ع��ب��داهلل 
وعدد  الأم���ريي،  ال��دي��وان  رئي�س  ال�سيخ  بن  اأحمد  را�سد  و�سعادة  ال�سارقة، 
من ال�سادة اأع�ساء املجل�سني التنفيذي وال�ست�ساري وكبار م�سوؤويل الدولة 
والكتاب  الأدب��اء  والدولية وعدد من  القليمية  واملنظمات  وممثلي اجلهات 
ال�سارقة للكتاب،  العامري رئي�س هيئة  اأحمد بن ركا�س  واملثقفني، و�سعادة 

و�سعادة حممد عبيد الزعابي رئي�س دائرة الت�سريفات وال�سيافة.
اأم���ام �ساحب  الأط��ف��ال  ق��دم��ت جمموعة م��ن  وب��ع��د ق�س �سريط الف��ت��ت��اح 
الأطفال  لدى  القراءة  اأهمية  تو�سح  ان�سادية  فقرة  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو 

وم�ساهمتها يف تنمية مهاراتهم ومعارفهم.
بعدها جتول �سموه يف قاعات املهرجان، وزار اأجنحة العديد من دور الن�سر 
والهيئات  املوؤ�س�سات  بع�س  اأجنحة  اإىل  اإ�سافة  والدولية،  والعربية  املحلية 
قّيمة  اإ�سدارات  تقدمه من  ما  على  واطلع  والربوية،  الثقافية  احلكومية 
والفعاليات  الن�ساطات  اإىل جانب  ب�سكل خا�س،  والأطفال  ال��زوار  ت�ستهدف 
التي تنظمها هذه اجلهات يف املهرجان، والتقى م�سوؤويل الأجنحة وا�ستمع 

منهم اإىل �سرح عن اإ�سداراتهم ون�ساطاتهم.
اآمنة املازمي مدير  وتوقف �سموه عند جناح جمموعة كلمات، حيث قدمت 
�سلطان  ب��ن��ت  ب���دور  ال�سيخة  بح�سور  الأط���ف���ال،  لتمكني  ك��ل��م��ات  موؤ�س�سة 
عن  ل�سموه  �سرحاً  كلمات،  ملجموعة  التنفيذي  والرئي�س  املوؤ�س�س  القا�سمي 
التي  واملحاور  التي تنطلق منها،  والروؤية  الأطفال  لتمكني  موؤ�س�سة كلمات 
على  اإطالقها  منذ  املوؤ�س�سة  تعمل  وقالت  اأهدافها،  حتقيق  يف  عليها  تعمل 

و�سع ا�سراتيجية وخطة عمل لتوفري الكتب والو�سائل والربامج املعرفية 
اأزمات  ت�سهد  ال��ت��ي  تلك  اأو  ال��ف��ق��رية  امل��ن��اط��ق  امل��ح��روم��ني يف  الأط��ف��ال  اإىل 
و�سراعات، اأو الأطفال الذين يعانون من ظروف �سحية حالت بينهم وبني 
�سمن  تندرج  املوؤ�س�سة  وروؤي��ة  والتعلم،  واملعرفة  القراءة  يف  الأ�سيل  حقهم 
املرتكز  القراءة  التي تعترب  الإم��ارات  ال�سارقة ودولة  العامة لإم��ارة  الروؤية 

الأ�سا�سي للنهو�س باملجتمعات والأمم .
وم�ساريعها  مبادراتها  ط��رح  على  الأط��ف��ال  لتمكني  كلمات  موؤ�س�سة  وتعمل 
من خالل اأربعة حماور، هي برنامج العالج بالقراءة الذي ي�سعى اإىل عالج 
الأطفال نف�سياً وذهنياً عن طريق الكتب وباإ�سراف اأخ�سائيني يف هذا املجال، 
وبرنامج الكتاب ال�سامت الذي يهدف اإىل متكني الأطفال ممن يتحدثون 
اأن يكونوا جزءاً من مكتبات جمتمعاتهم من دون اللتفات  بلغات خمتلفة 
اإىل قدراتهم القرائية بلغة البلد امل�سيف، وبرنامج املكتبات املت�سررة والتي 
تاأتي بهدف اإعادة خلق بيئة تت�سم بال�سالم والأمان لالأطفال �سمن املكتبات 
التفكري  تدعم حرية  اأج��واء  وخلق  الكوارث  اأو  ال�سراعات  نتيجة  املت�سررة 
الذي  الب�سرية  الإع��اق��ة  ذوي  الأط��ف��ال  كتب  برنامج  اإىل  اإ�سافة  والإب���داع، 

يوفر مواداً اأدبية �سّيقة ومنتقاة لالأطفال املكفوفني و�سعاف الب�سر.
اآمنة املازمي خالل زيارة �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة للجناح  كما ك�سفت 
الأطفال  اأطلقتها موؤ�س�سة كلمات لتمكني  التي  )اأرى(  عن تفا�سيل مبادرة 
الب�سر  الأطفال �سعاف  التي يرى فيها  التجربة  اإىل جت�سيد  ت�سعى  والتي 
اجلناح  �سمن  تفاعلياً  حائطاً  امل��ب��ادرة  تخ�س�س  حيث  حولهم،  من  العامل 
ّكن زوار اجلناح من التعّرف على الكتب ال�سوتية، واآليات القراءة بطريقة  ميمُ

بريل، ليكونوا اأكرث معرفة مبا يعي�سه ذوي الحتياجات اخلا�سة.
كما زار �سموه عدداً من الأجنحة امل�ساركة منها جناح مبادرة 1001 عنوان 
وجناح  اليافعني  لكتب  الإم��ارات��ي  واملجل�س  الثقافة  دائ��رة  وجناح  وع��ن��وان 
ال�سارقة  موؤ�س�سة  وجناح  ال�سارقة  ل�سرطة  العامة  والقيادة  لغتي  م��ب��ادرة 
لالإعالم وجناح امللتقى العربي لنا�سري كتب الأطفال واطلع على ما تقدمه 

من اأن�سطة وا�سدارات لالأطفال.
كما اأطلق �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة خالل زيارته ملن�سة دائرة اخلدمات 
تعليم  بكيفية  الأم��ور  لأول��ي��اء  اإل��ك��روين  تدريبي  برنامج  اأول  الجتماعية 
اأبنائهم قول ل للت�سرفات اخلاطئة وال�ستغاللية حتت �سعار علم  وتوعية 

طفلك اأن يقول ل .
الطفل  رعاية  ب�سرورة  الأم��ور  اأولياء  كافة  اإىل  اأبويه  بكلمه  �سموه  وتوجه 
بكافة  متتعه  ت�سمن  التي  ال�سليمة  الربية  وتربيته  بتوعيته  والهتمام 
حقوقه واأن يحظى باأف�سل رعاية، واأن هذا الربنامج �سيعزز حماية الأطفال 
من اأي اعتداء اأو عنف قد يتعر�سون له، فمن الواجب اأن يتمتع ويل الأمر 

بهذه الثقافة، واأن يعلم اأبناءه كيف يقول ل لأي خطر قد يتعر�س له.
التوعوية  املحاور  من  ويتناول عدداً  �ساعة واحدة  الربنامج  وت�ستغرق مدة 

منها مفهوم العتداء اجل�سدي واجلن�سي والعاطفي وال�ستغالل التجاري 
بالإ�سافة اإىل الهمال والبتزاز اللكروين. 

وجتول �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة يف قاعة وزارة الربية والتعليم، حيث 
تعرف على املبادرات التي تطرحها واملن�سات التي تعر�س جتربتها يف ت�سجيع 
تخ�س�س  اإذ  واملعرفة،  البحث  يف  مهارتهم  وتعزيز  ال��ق��راءة،  على  الأط��ف��ال 
الوزارة جمموعة من الأجنحة لتنظيم م�ساركتها، منها جناح مبادرة الركن 
الكرامة  الكتابة والتاأليف والن�سر، وجناح واحة  التي تعقد فيه م�سابقة يف 
الذي ت�ستعيد فيه �سرية �سهداء الوطن بتج�سيد معلم واحة الكرامة القائم 
جناح  وال��ور���س؛  الأن�سطة  اأجنحة  اإىل  اإ�سافة  اأبوظبي،  الدولة  عا�سمة  يف 
ال�سينما  وقاعة  وم�سرحنا،  وق��راوؤن��ا،  واإبداعاتنا،  ولغتنا،  وكتابنا،  حروفنا، 
التي تعر�س نخبة من الأفالم التي ت�سّور اأفكار وروؤى اأطفال مبدعني من 

خمتلف بلدان العامل. 
 وتفقد �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي، معر�س 
الأمريكي  املتحف  مع  بالتعاون  املهرجان  ينظمه  ال��ذي  الدماغ  عرب  رحلة 
العديد من  امل�ساركة يف  للزوار  يتيح  والذي  نيويورك،  الطبيعي يف  للتاريخ 
وتتمحور  والرفيه،  واملعلومة  املتعة  بني  جتمع  التي  التفاعلية  الأن�سطة 
جميعها حول الدماغ الب�سري وكيفية عمله ومراحل منوه، والتقنيات التي 

ي�ستخدمها الباحثون والأطباء لعالج الأمرا�س الدماغية.
وتابع �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة خالل جولته عدداً من الور�س التعليمية 
والتثقيفية التي تقام خالل املهرجان، كما �سهد جانباً من العرو�س الفنية 

والرفيهية امل�ساحبة للفعاليات.
التي  ال�ساد�سة  بن�سخته  الطفل  كتب  لر�سوم  ال�سارقة  معر�س  �سموه  وزار 
والتقى  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  من خمتلف  فناناً  ل�90  فنية،  اأع��م��ال   303 جتمع 
يف  ب��دوره��م  واأ���س��اد  املعر�س،  ه��ذا  يف  باأعمالهم  امل�ساركني  الر�سامني  بع�س 

تعزيز اهتمام الأطفال بالكتاب، وجذبهم اإىل القراءة.
وتف�سل �سموه بتكرمي الفائزين بجوائز معر�س ال�سارقة لر�سوم كتب الطفل 
2017، وفاز باملركز الأول األيخاندرو غاليندو بيدراغو من ا�سبانيا، وذهبت 
اإيطاليا، فيما ح�سل على جائزة  اإىل ماركو �سوما من  جائزة املركز الثاين 
املركز الثالث ا�ستري غارثيا غورتي�س من ا�سبانيا، وفاز باجلوائز الت�سجيعية 
الثالث، كل من ا�ستيال ميثا من املك�سي�سك، وكري�ستنو بريوبانا من اإيطاليا، 

هاين �سالح من م�سر.
الطفل  لكتاب  القرائي  ال�سارقة  مهرجان  بجائزة  الفائزين  �سموه  وك��رم 
2017، حيث فازت بجائزة ال�سارقة لكتاب الطفل باللغة العربية من الفئة 
العمرية 4 اإىل 12 �سنة، رانيا زبيب عن ق�سة كل يوم ، يف حني ذهبت جائزة 
ال�سارقة لكتاب اليافعني باللغة العربية من 13 اىل 17 �سنة، اإىل الدكتور 
ال�سارقة لكتاب الطفل  اأما جائزة   ، ابراهيم �سلبي عن ق�سة رحالت و�سيم 
باللغة الإجنليزية من 7 اىل 13 �سنة، فازت بها مي�سيل زيلكو�سكي عن ق�سة 

.  The Boy Who Knew the Mountains
كما كرم �سموه الفائزين بجائزة ال�سارقة لالأدب املكتبي، حيث فازت باملركز 
الأر�سفة  نظم  بحث  ع��ن  م�سر،  م��ن  ال�سيد  حممد  اأم���اين  ال��دك��ت��ورة  الأول 
واإدارة الوثائق باملوؤ�س�سات درا�سة ا�ستك�سافية للمتطلبات الفنية والوظيفية 
الد�سوقي، من م�سر، عن بحث  اإبراهيم  اأمين حممد  الثاين  املركز  ، ونال 
اجليل اخلام�س ل�سبكات الت�سالت الال�سلكية: روؤى م�ستقبلية لإعداد اإطار 
عثمان  اأحمد  الثالث  باملركز  وف��از   ، املوحد  العربي  لالأر�سيف  ا�سراتيجي 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  الإلكرونية يف  الأر�سفة  اأحمد، عن بحثه: 

درا�سة لواقعها والتخطيط مل�ستقبلها درا�سة م�سحية .
 2304 م�ساحة  على  العام  هذا  للطفل  القرائي  ال�سارقة  مهرجان  وميتد 
مراً مربعاً ويت�سمن 2093 فعالية ثقافية، وفنية، وترفيهية، وتعليمية، 
دول  خمتلف  من  �سيفاً   179 وح�سور  عار�ساً،   123 م�ساركة  جانب  اإىل 

العامل، تتوزع عليها العديد من الأجنحة والفعاليات.
وي�سم برنامج فعاليات الطفل 1403 فعالية ي�سارك فيها 55 �سيفاً من 
22 دولة، فيما يجمع برنامج الفعاليات الثقافية اأكرث من 60 �سيفاً من 
23 دولة ي�ساركون يف اأكرث من 40 فعالية متنوعة على مدار اأيام املهرجان 

الأحد ع�سر.
14 دولة  14 �سيفاً من  83 فعالية يقدمها  ويجمع برنامج ركن الطهي 
�سمن ثالث فعاليات رئي�سية هي عرو�س الطهي احلي، وم�سابقات الطهي، 
والطاهي ال�سغري، اأما يف فعاليات مقهى املبدع ال�سغري، فليلتقي اجلمهور 
بالعديد من الأطفال اأ�سحاب املواهب املتميزة يف جمالت الأدب، والبتكارات 
خمتلف  يف  معينة  جناحات  حققوا  الذين  والفنية،  والريا�سية،  العلمية، 

املجالت، ليتحدثوا عن حياتهم واإجنازاتهم وطموحاتهم.
وي�����س��ارك يف امل��ه��رج��ان ع��دد كبري م��ن امل��وؤل��ف��ني، والإع��الم��ي��ني، والفنانني، 
اأبرزهم الفنانة امل�سرية حنان  واخلرباء الربويني، العرب والأجانب، من 
غازي  الكويتي  والإع���الم���ي  ل��الأط��ف��ال،  ن��ون��ة  جملة  حت��ري��ر  رئي�سة  ت���رك، 
اللبناين  والكاتب  الهنائي،  حممد  ماين  العمُ والإع��الم��ي  والكاتب  ح�سني، 
وال�سحفية  اأمل فرح،  امل�سرية  والإعالمية  والكاتبة  ح�سن خليل عبد اهلل، 
والكاتبة الأكرث مبيعاً يف نيويورك تاميز جايل فورمان، وال�ساعر واملوؤلف 
كوامي اإليك�ساندر موؤلف الرواية الأكرث مبيعاً هو قال، هي قالت ، وم�سور 

كتب الأطفال ال�سهري كوركي بول.
ويحتفي مهرجان ال�سارقة القرائي للطفل يف دورته احلالية بروح الكت�ساف 
من خالل �سعاره اكت�سف عن قرب ، الذي ل يقت�سر على العلوم، واإمنا ي�سمل 
كل جتربة ملهمة ت�سكل م�سدراً لالكت�ساف، مبا يف ذلك الكتب، وما تفتحه 
لتدفع  تفا�سيلها،  كافة  ن��درك  ل  ع��وامل  على  لها،  ح��دود  ل  ف�ساءات  م��ن 
والكبار عرب  ال�سغار  تدور يف عقول  التي  لالأ�سئلة  اإجابات  البحث عن  اإىل 

القراءة.

�سفري الدولة يف نيودلهي يلتقي وزير 
املالية و�سوؤون ال�سركات الهندي

•• نيودلهي-وام:

عبد  اأحمد  الدكتور  �سعادة  التقى 
ال���رح���م���ن ال���ب���ن���ا ���س��ف��ري ال���دول���ة 
ال���ه���ن���د معايل  ج���م���ه���وري���ة  ل�����دى 
و�سوؤون  املالية  وزي��ر  جيتلي  اأرون 
ال�سركات ام�س قبل الول يف مكتبه 
نيودلهي.  يف  امل��ال��ي��ة  وزارة  مب��ق��ر 
اجلانبان  ناق�س  الجتماع  وخ��الل 
جمال  يف  املتبادلة  التعاون  ق�سايا 
والتجارية  الق��ت�����س��ادي��ة  التنمية 

واملالية وما اإىل ذلك.
وبحث �سعادة ال�سفري الدكتور البنا 
والقت�سادي  امل��ايل  التعاون  �سبل 
ب��ني الإم����ارات وال��ه��ن��د يف خمتلف 
امل��ح��اف��ل امل��ت��ع��ددة الأط�����راف مثل 
القت�سادي  ال����ت����ع����اون  م��ن��ظ��م��ة 
الع�سرين..  وجمموعة  والتنمية 
دولة  وت��ف��اين  ال���ت���زام  اإىل  واأ����س���ار 
الإم����������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة يف 
ال��ق��ان��وين املطلوب  و���س��ع الإط����ار 
ل���ل���وف���اء مب��ع��اي��ري جل����ان منظمة 
من  والتنمية  القت�سادي  التعاون 
لأغرا�س  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ب��ادل  اأج����ل 
���س��ع��ادة ال�سفري  ال�����س��رائ��ب. وق���ام 
الهندي  ال���وزي���ر  م��ع��ايل  ب���اإط���الع 
املالية  امل��وؤ���س�����س��ات  ع��م��ل��ي��ات  ع��ل��ى 
وامل�������س���رف���ي���ة ل����دول����ة الإم����������ارات 

العربية املتحدة يف الهند.

مو�صوع �ملناق�صة

تقدمي خدمات �عمال حر��صة للد�ئرة
)Palo Alto( جتديد دعم و�صيانة ورخ�س �أنظمة �أمن �ملعلومات
Bluecoat جتديد �لرخ�س و�لدعم و�ل�صيانة و�ل�صمان لأنظمة

رقم 
�ملناق�صة

2016/23
2017/03
2017/01

رقم �ملناق�صة 
يف �لنظام �ملايل

228017
395006
389999

تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية باأبوظبي 
عن �إلغاء �ملناق�صة �لعامة �لتالية : 

ويف حالة وجود �أي ��صتف�صار، ميكن 
�لت�صال على هاتف رقم 02/4031389

املدير التنفيذي لقطاع اخلدمات امل�ساندة

 اإعللللالن عن اإللغاء مناق�سات عاملة 
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اأبوظبي الوطنية للتاأمني تدعم �سندوق الوطن بل 4 ماليني درهم 
•• اأبوظبي -وام:

4 ماليني  بقيمة  دعم  تقدمي  للتاأمني عن  الوطنية  اأبوظبي  �سركة  اأعلنت 
الوطن  ���س��ن��دوق  حتقيق  يف  للم�ساهمة  جمانية  تاأمينية  وخ��دم��ات  دره���م 
م�ستدام  م��ع��ريف  اقت�ساد  لبناء  املنا�سبة  البيئة  لتهيئة  ال��ه��ادف��ة  مل��ب��ادرات��ه 
وحتفيز املوهوبني على الإب��داع يف جمال الأبحاث التطبيقية مبا ي�سهم يف 
اإيجاد اأ�س�س قوية لتنمية م�ستدامة و�ساملة وذلك بالتزامن مع مبادرة عام 
رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  اأطلقها �ساحب  التي  اخلري 
ام�س  ال�سركة  مقر  اجتماع عقد يف  خ��الل  ذل��ك  ج��اء   . اهلل  ال��دول��ة حفظه 
اأبوظبي  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  �سيف  بن  حممد  ال�سيخ  بني 
اإدارة  الفريق �ساحي خلفان متيم رئي�س جمل�س  للتاأمني ومعايل  الوطنية 
الجتماع  وتخلل   . اجلانبني  من  كبار  م�سوؤولني  بح�سور  الوطن  �سندوق 

بحث ا�سراتيجية ال�سندوق ودوره يف دفع التنمية والت�سجيع على البتكار 
والبحث لتطوير حلول للم�ستقبل كما جرى اأي�سا مناق�سة اإمكانية م�ساهمة 
�سركة اأبوظبي للتاأمني يف تقدمي الدعم املعنوي يف امل�ستقبل وذلك من خالل 
توفري عقود تاأمني خا�سة ب�سندوق الوطن . وقال ال�سيخ حممد بن �سيف اآل 
نهيان اإن م�ساهمة ال�سركة يف دعم �سندوق الوطن تاأتي تاأكيدا على دعمها 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأطلقها  التي  اخل��ري  ع��ام  مل��ب��ادرة 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل وحر�سها على جت�سيد م�سوؤولياتها يف خدمة 
املجتمع واحلفاظ على م�سرية بناء الوطن . كما اأنها انعكا�س لدور ال�سركة 
بال�ستثمار يف م�ساريع حتقق النفع العام وت�سهم يف تنمية مواهبه وكفاءته يف 
خمتلف املجالت ليكونوا قادة يف امل�ستقبل لعملية التقدم والزدهار و�سناعة 
اأن امل�ساهمة يف �سندوق الوطن هو  اإ�سراقا للدولة . واأ�ساف  اأكرث  م�ستقبل 
وتعبريا  الوطن  جتاه  بامل�سوؤولية  وطنية  ك�سركة  اح�سا�سنا  من  نابع  واج��ب 

ع��ن ال���ولء والن��ت��م��اء داع��ي��ا جميع ال�����س��رك��ات ل��ل��م��ب��ادرة يف دع��م ال�سندوق 
اإمن��ا على  بل  املجتمع فقط  لي�س على  بالنفع  �ستعود  التي  اأهدافه  لتحقيق 
بال�سكر  الفريق �ساحي خلفان متيم  توجه معايل  ب��دوره   . جميع مكوناته 
امل�ساهمة  هذه  على  للتاأمني  الوطنية  اأبوظبي  اإدارة  جمل�س  اإىل  والتقدير 
ال�سخية والدعم الكرمي .. موؤكدا اأن مبادرة ال�سركة لتكون اأول �سركة تاأمني 
تدعم �سندوق الوطن لتاأمني م�ستقبل اأبنائنا هو اإنعكا�س لدورها الريادي يف 
خدمة املجتمع وم�ساهمتها يف تنمية قطاع التاأمني والرتقاء به اإىل م�ستويات 
عاملية . وقال اإن م�ساهمة ال�سركة يف ال�سندوق هي منوذج ومثال يحتذى به 
من قبل باقي �سركات القطاع يف الدولة فهي دليل على دعم القطاع اخلا�س 
جلميع املبادرات الوطنية الهادفة اإىل تعزيز مكانة الدولة يف م�ساف الدول 
املتقدمة على م�ستوى العامل والو�سول اإىل حتقيق روؤية القيادة الر�سيدة يف 
الوطن  اأجندة �سندوق  . وت�ستمل  امل�ستويات  الأول على كافة  املركز  حتقيق 

الر�سيدة  القيادة  روؤي��ة  تتما�سى مع  التي  املبتكرة  املبادرات  العديد من  على 
لال�ستعداد اإىل مرحلة ما بعد النفط وبناء اقت�ساد معريف م�ستدام وتاأهيل 
اإطار ين�سجم  جيل جديد من املبتكرين يف خمتلف املجالت والقطاعات يف 
مع اجلهود الرامية اإىل تر�سيخ مكانة الدولة �سمن اأكرث 20 دولة ابتكارا 
على م�ستوى العامل . و�سيعمل �سندوق الوطن من خالل م�ساريع ومبادرات 
الوطنية  وال��ك��وادر  للكفاءات  تتيح  التي  املنا�سبة  البيئة  تهيئة  على  مبتكرة 
بناء  يف  وامل�ساهمة  والجتماعية  القت�سادية  امل��ج��الت  من  ع��دد  يف  الإب���داع 
خالل  من  وذل��ك  والتطوير  والبحث  املعرفة  على  القائم  امل�ستقبل  اقت�ساد 
طموحاتهم  حتقيق  على  مل�ساعدتهم  للمبتكرين  الدعم  اأوج��ه  كافة  توفري 
وحتويل ابتكاراتهم اإىل م�ساريع تعود بالنفع على املجتمع الإماراتي وت�سهم 
يف دفع عجلة التنمية واجلهود الهادفة اإىل اإيجاد م�ستقبل اأف�سل لأجيالنا 

احلالية واأجيال امل�ستقبل .

حلللاكللم الللفجرية ي�سللتقبل اأمللل اللقبيل�سي
•• الفجرية -وام:

الأعلى  املجل�س  ال�سرقي ع�سو  ال�سيخ حمد بن حممد  ال�سمو  اأك��د �ساحب 
امل�سلحة  خدمة  يف  الحت���ادي  الوطني  املجل�س  دور  اأهمية  الفجرية  حاكم 
دميقراطي،  مبنهج  وامل�ستجدات  الق�سايا  خمتلف  م��ع  والتعامل  العامة 
يف  الأوىل  بالدرجة  ت�سب  التي  والإقليمية  الدولية  التغريات  مع  يتوافق 

خدمة �سوؤون الوطن واملواطنني .
ال�سيخ  �سمو  بح�سور  بالرميلة،  ق�سره  يف  �سموه  ا�ستقبال  خالل  ذلك  جاء 
را�سد  الدكتور  ال�سيخ  و�سمو  الفجرية  عهد  ويل  ال�سرقي  حمد  بن  حممد 
ال�سيخ  و�سمو  والإع���الم  للثقافة  الفجرية  هيئة  رئي�س  ال�سرقي  حمد  ب��ن 

رئي�سة  القبي�سي  عبداهلل  اأم��ل  الدكتورة  معايل  ال�سرقي،  حمد  بن  مكتوم 
املجل�س الوطني الحتادي وعددا من اأع�ساء املجل�س الذين قدموا اإىل اإمارة 
الفجرية �سمن �سل�سلة زيارات يقوم بها املجل�س اإىل خمتلف اإمارات الدولة 

للوقوف على اأهم الإجنازات فيها.
واأع�ساء  برئي�سة  ال�سرقي  حممد  بن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ورح��ب 
ب  املجل�س موؤكدا دعم القيادة الر�سيدة لهم يف اداء دورهم الوطني الذي َي�سنْ
يف خدمة النا�س واملجتمع واأكد �سموه اأن دولة الإمارات اأ�سبحت اليوم مثال 
يدعو للفخر والعتزاز ومنوذجا يف التجربة الدميقراطية والعمل الوطني 
املخل�س الذى يحتذى بها على م�ستوى العامل ، لفتاً اإىل اأن الدولة حققت 
الوطن وحتقيق  وبناء  نه�سة  �ساهمت يف   ، قليلة  �سنوات  اجن��ازات هامة يف 

رفاهية مواطنيه .
الجنازات  باأهمية  القبي�سي  عبداهلل  اأم��ل  الدكتورة  معايل  اأ�سادت  بدورها 
الكبرية التي حتققت يف اإمارة الفجرية بف�سل التوجيهات ال�سامية ل�ساحب 
اإىل حر�س املجل�س الوطني الحت��ادي على  ال�سمو حاكم الفجرية، م�سرية 
قيام  خ��الل  من  وموؤ�س�ساته،  املجتمع  فعاليات  جميع  مع  التوا�سل  تعزيز 
اأع�سائه بزيارات ميدانية ملختلف املوؤ�س�سات العامة واخلا�سة، وعقد احللقات 

النقا�سية وور�س العمل وا�ست�سافة ممثلي فعاليات املجتمع.
الأمريي  ال��دي��وان  م��دي��ر  ال�سنحاين  �سعيد  حممد  ���س��ع��ادة  ال��ل��ق��اء  ح�سر 
املهند�س  العهد و�سعادة  بالفجرية و�سعادة �سامل الزحمي مدير مكتب ويل 

حممد �سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجرية. 

حممد النعيمي يطلق مبادرة �سباب اخلري

حتت �صعار "�إن �هلل يحب �ملح�صنني"

جمعية الفجرية اخلريية تطلق حملة م�ساريع �سهر رم�سان املبارك بتنوع 
وتكامل لفتني يف موؤمتر �سحفي عقد مبقر اجلمعية بالفجرية

حممد علي �ملال: لدينا بر�مج كثرية ومتنوعة ومتميزة و�صاملة
علي بن عباد: �إ�صهامات �جلمعية ت�صمل �لتعليم و�ل�صحة و�لتنمية و�ل�صكن وغري ذلك

رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
اهلل-  –رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 
ال�سمو  �ساحب  حما�سرة  بتحويل 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
الأعلى للقوات امل�سلحة يف  جمل�س 
امل�ستقبل  لأجيال  زاي��د  بن  حممد 
والعمل  ل��ل�����س��ب��اب  ع��م��ل  ل��ربن��ام��ج 
ع��ل��ى ت��ر���س��ي��خ ث��ق��اف��ة اخل����ري فى 
ال�سباب  باعتبار  الأج��ي��ال  نفو�س 
التقدم  واإن  احلقيقي  الرهان  هم 

لن يتم اإل بهم.
رئ��ي�����س جمل�س  ����س���ع���ادة  واأو�����س����ح 
ت�ستمل  امل��ب��ادرة  اأن  الهيئة  اأم��ن��اء 
تطوع  ت�����س��ك��ي��ل جم���م���وع���ة  ع���ل���ى 
نداء  لتلبية  جاهزة  تكون  �سبابية 
من  اي  يف  والن������خ������راط  اخل�����ري 
وذلك  احلاجة  عند  الهيئة  برامج 
وث��ق��اف��ة اخل���ري فى  ق��ي��م  لر�سيخ 
ن��ف��و���س ال�����س��ب��اب ومت��ك��ي��ن��ه��م من 
مم���ار����س���ة دوره������م امل��ج��ت��م��ع��ي فى 
امل�ساركة والبتكار وتنفيذ املبادرات 

اهلل الوالد ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان – طيب اهلل ثراه-.

امل���وؤمت���ر ال�سحفي  ف��ى  ج���اء ذل���ك 
�سباب عجمان  الذي عقده مبركز 
خالله  واأع��ل��ن  الول  اأم�����س  �سباح 
عن اإطالق هيئة الأعمال اخلريية 
مع  بالتعاون  اخلري  �سباب  مبادرة 
م��رك��ز ���س��ب��اب ع��ج��م��ان وذل����ك فى 
اإطار اإعالن �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة –حفظه اهلل- عام 2017 

عاماً للخري.
واأك�����د ���س��ع��ادة ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
عبد اهلل النعيمي يف املوؤمتر الذي 
الرئي�سي  اأح��م��د  مب�ساركة  ع��ق��ده 
م���دي���ر م���رك���ز ����س���ب���اب ع���ج���م���ان و 
امل�ساعد  الأم��ني  العو�سي  عبداهلل 
بالهيئة  والإداري���ة  املالية  لل�سوؤون 
فئة  ت�ستهدف  ال��ت��ى  امل���ب���ادرة  اأن   ،
ال�سباب من اجلن�سني تاأتى تنفيذا 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 

وامل�ساهمة  جمتمعهم  نطاق  على 
والإن�سانية  اخل��ريي��ة  ال��ربام��ج  يف 

الطوعية.
اإط���ار  ويف  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  اىل  واأ����س���ار 
حر�سها على التوا�سل مع ال�سباب 
�ستتيح املجال وا�سعاً اأمامهم بتبني 
جمموعة  واب����ت����ك����ارات  م�����ب�����ادرات 
العمل  ف��ى جم��ال  )�سباب اخل��ري( 
اخل���ريي الإن�����س��اين وال��ع��م��ل على 
تنفيذها بالتعاون مع مركز �سباب 
عجمان. وقال اإن الهيئة ا�ستهدفت 
بهذه املبادرة التوجه والتوا�سل مع 
اأبنائنا ال�سباب الذين تعول عليهم 
عماد  باعتبارهم  الر�سيدة  قيادتنا 
وازدهاره،  واأ�س�س تطوره  امل�ستقبل 
اإطار احلر�س والهتمام  وذلك يف 
الإعداد  اإعدادهم  امل�ساركة يف  على 
للم�ساهمة  يوؤهلهم  ال���ذي  اجل��ي��د 
النه�سة  م�������س���رية  ف����ى  ال���ف���اع���ل���ة 
دولتنا  ت�����س��ه��دن��ا  ال��ت��ي  امل��ت��وا���س��ل��ة 
العزيزة فى كافة املجالت. واأو�سح 
الأعمال  اأن هيئة  الإط���ار  ه��ذا  فى 

•• عجمان ـ الفجر 

ث��م��ن ����س���ع���ادة ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
جمل�س  رئي�س  النعيمى  اهلل  عبد 
الأع����م����ال اخلريية  ه��ي��ئ��ة  اأم����ن����اء 
ب��ع��ج��م��ان اله��ت��م��ام وال���دع���م الال 
ال����ذي حت��ظ��ى ب��ه الهيئة  حم����دود 
حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من 
املجل�س  ع�سو  النعيمي  را���س��د  ب��ن 
وتوجيهات  عجمان  حاكم  الأع��ل��ى 
ب����ن حميد  ال�������س���ي���خ ع���م���ار  ���س��م��و 
رئي�س  عجمان  عهد  ويل  النعيمي 
املجل�س التنفيذي مما مكن الهيئة 
ال��ن��ت��ائ��ج والإجن�����ازات  م��ن حتقيق 
حتقيق  نحو  م�سريتها  وموا�سلة 
روؤي����ت����ه����ا ور����س���ال���ت���ه���ا واأه����داف����ه����ا 
اخل���ريي���ة والإن�����س��ان��ي��ة ف���ى اإط����ار 
دولة  تنتهجه  ال��ذي  النبيل  النهج 
الم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة فى 
الغري  الن�ساين وم�ساعدة  العطاء 
وتقدمي اخلري للجميع وذلك منذ 
باإذن  له  املغفور  يد  على  تاأ�سي�سها 

باإعداد  �ستقوم  بعجمان  اخل��ريي��ة 
توعوية  و  عملية  ب��رام��ج  وتنفيذ 
ل�������س���ب���اب اخل������ري ب����ال����ت����ع����اون مع 
اجلهات املعنية ، متهيداً مل�ساركتهم 
التي  وامل������ب������ادرات  الأن�������س���ط���ة  يف 
عام  اإط��ار  يف  تباعاً  الهيئة  تنفذها 
اخلري. واأكد اأن املبادرة التي توقع 
اأن ت�سم فى مرحلتها الوىل نحو 
ا�ستلهاماً  تاأتي  و�سابة  �ساباً   100
التي  املتعددة  امللهمة  املبادرات  من 
ع��ودت��ن��ا ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���س��ي��دة على 
اأده�����س��ت العامل  اإط��الق��ه��ا وال��ت��ي 
و���س��ك��ل��ت ع���الم���ات م�����س��ي��ئ��ة على 
دولة  جعل  مم��ا  العاملية  اخل��ارط��ة 
مركز  امل��ت��ح��دة  العربية  الم����ارات 
والبتكار  والب��ت��دار  للخلق  اإ�سعاع 
ومثاًل يحتذى فى املجالت كافة.

الرئي�سي  اأحمد  اأ�ساد  جانبه:  من 
عجمان  �����س����ب����اب  م����رك����ز  م����دي����ر 
تاأتي  ال��ت��ي  اخل��ري  �سباب  مب��ب��ادرة 
فى عام اخلري ان�سجاماً مع توجه 
املركز نحو خدمة ال�سباب وتاأ�سيل 

ه��ذا الأم���ر م��ن ح��واف��ز ل���الأدارات 
للمبادرات  ،وم�ساعفات  اخل��رية 
ال��ط��ي��ب��ة ،يف جم��ت��م��ع الأم�������ارات 
بالتوا�سل  دائ����م����ا  ي��ن��ع��م  ال������ذي 
والتكافل يف ظل قيادتنا الر�سيدة 
ورخاء  طماأنينة  على  وال�ساهرة 

و�سعادة اجلميع.
واأ�����س����اف الأ����س���ت���اذ حم��م��د علي 
الكثري  اجلمعية  ل��دى  اإن   : امل��ال 
واملتنوعة  املتميزة  ال��ربام��ج  م��ن 
اجلمعيات  اع��م��ال  م��ع  ب��امل��ق��ارن��ة 
املدرو�سة  وب���ال���ط���رق  الأخ��������رى 
احلر�س  مع  واملتنوعة  واملتكاملة 
ع��ل��ى ال��ت��ن��م��ي��ة ال���ت���ي جت��ع��ل من 
اعمال  ي�����س��ه��م يف  ال���ي���وم  امل��ح��ت��اج 
وي�سبح  امل�������س���ت���ق���ب���ل  يف  اخل������ري 

م�ساهما بعد اأن كان متلقيا.
ونوه �سعادته اىل اأن اجلمعية منذ 
 26 1987 يف  ع��ام  تاأ�سي�سها يف 
كل احلر�س  اأبريل وهي حتر�س 
الهالل  جمعية  مع  التعاون  على 
اجلمعيات  ك����ل  وم������ع  الأح�����م�����ر 

اأ���س��ت��ه��ل ���س��ع��ادة حم��م��د ع��ل��ي املال 
نائب رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية 
اأهل  تاريخ  عن  باحلديث  املوؤمتر 
الأمارات الأفا�سل بقيادة اأ�سحاب 
وحر�سهم  الكرام  ال�سيوخ  ال�سمو 
على اأعمال اخلري يف كل الأوقات 
�سواء  ويف خمتلف مناحي احلياة 
العربية  الأم��������ارات  دول����ة  داخ����ل 

املتحدة اأو خارجها .
اأ�سيلة  وع������ادات  م����ب����ادرات  وه����ي 
اىل  جيل  م��ن  الأج��ي��ال  تتوارثها 
ال��ي��وم ج����زءاً من  غ���دت  جيلحتى 
الأجتماعي  وال�����س��ل��وك  ال��رب��ي��ة 
لأب���ن���اء ال���دول���ة وامل��ق��ي��م��ني على 
اجلميع  ي��ن��ع��م  ،ح���ي���ث  اأر�����س����ه����ا 
باخلري والرخاء يف امارات اخلري 
تغدو  بالف�سيلة  ،ف����اإذا  وال��رخ��اء 
نهجاً  يتمثل  ،وب��ال��ع��ط��اء  �سلوكا 

،وباأعمال اخلري قول وعمال.
ال�سحافة  دور  اىل  اأ�����س����ار  ك��م��ا 
يف احل����ث ع��ل��ى ع��م��ل اخل����ري ويف 
اب���راز اأع��م��ال اخل��ري ،مب��ا يوفره 

الخ����رى م��ن ك��ل الأم�����ارات واىل 
و�سلت  ح���ي���ث  الإم��������������ارات.  ك�����ل 
ق��ي��م��ة امل�������س���اع���دات امل���ق���دم���ة من 
مبلغ   2016 ال��ع��ام  يف  اجلمعية 
،والباب  دره���م���ا   1632606
اخلري  من  للمزيد  مفتوح  دائما 

باأذن اهلل.

عمل منهجي
وحت����دث الأ����س���ت���اذ ع��ل��ي ب���ن عباد 
املنهجية  مدير عام اجلمعية عن 
لدى  املعتمدة  والهادفة  الدائمة 
بالزيارات  القيام  مثل  اجلمعية 
امليدانية للمحتاجني وللمعوقني 
والعناية  وال���ع���ج���زة  ،والي�����ت�����ام 
بكامل تفا�سيل حياتهم والعناية 
املتوفرة  والأج��ت��م��اع��ي��ة  الأ���س��ري��ة 
وتنفيذ  ب����اإ�����س����راف  وذل������ك  ل���ه���م 
�سركات متخ�س�سة يف هذا املجال 
وزارة  مع  الكامل  التن�سيق  ،وم��ع 

ال�سحة ومع الهالل الأحمر.
وم�������ع م�������س���ت�������س���ف���ى ال�����������س�����رق يف 

•• الفجرية – د.حممود علياء

مبنا�سبة الإعدادات ل�سهر رم�سان 
امل���ب���ارك ل��ه��ذا ال���ع���ام ع����ام اخلري 
يف دول���ة الإم����ارات ،وب���الد اخلري 
اط��ل��ق��ت جمعية  الأوق������ات  ك���ل  يف 
اأم�س  ي�����وم  اخل����ريي����ة  ال���ف���ج���رية 
حا�سد  �سحفي  م��وؤمت��ر  ،وخ���الل 
للجمعية  الرئي�سي  املقر  يف  عقد 
يف الفجرية ،حملة م�ساريع �سهر 
خمتلف  وت�سمل  املبارك  رم�سان 
والتعليمية  ال�����س��ح��ي��ة  امل���ج���الت 
والأج��ت��م��اع��ي��ة وال�����س��ك��ن��ي��ة وغري 
املحتاجني  ي���خ���دم  مب����ا    . ذل�����ك 
وي����وف����ر ال���ت���ك���ام���ل وال����ت����ن����وع يف 
اخل�����دم�����ات ح�������س���ب احل���اج���ي���ات، 

ومقت�سيات وخمتلف احلالت.
وح�سر املوؤمتر �سعادة حممد علي 
الأدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  امل��ال 
���س��ل��ط��ان م��ل��ي��ح ع�سو  ،و����س���ع���ادة 
بن  علي  ،و�سعادة  الإدارة  جمل�س 

عباد املدير العام.

بالأطباء  ،وال���س��ت��ع��ان��ة  الفجرية 
عند احلاجة، اإ�سافة اىل م�ساعدة 
الطالب الذين و�سل عددهم الأن 
4160 طالبا يتلقون امل�ساعدة يف 
، واجلميع  التعليمية  املراحل  كل 
الإن�ساين  ل���ل���واج���ب  ي��ت��ف��ه��م��ون 

ومقت�سياته واحلمد هلل .

�ت�صالت �صاملة 
وب����دوره حت��دث الأ���س��ت��اذ �سلطان 
م���ل���ي���ح ع�����ن الأت�������������س������الت عرب 
واجلامعات  وامل���دار����س  امل�����س��اج��د 
ذلك  ،واأث���ر  الريا�سية  وال��ن��وادي 
اأعمال  ع��ل��ى  الأي��ج��اب��ي يف احل���ث 
اأثنا  ، حيث  اخلري بكل جمالتها 
املعونة  ل��ت��ق��دمي  ا���س��ت��ع��داد  ع��ل��ى 
لأي ان�سان . ويف احلديث النبوي 
ال�سريف " اخللق كلهم عيال اهلل 
 . لعياله"  انفعهم  اإليه  ،واأحبهم 
ك��م��ا مت ا���س��دار ب��ي��ان ���س��ام��ل هذا 
رم�سان  �سهر  م�ساريع  من  العام 

املبارك وجاء يف البيان ..

اأن  قيم اخلري فى نفو�سهم .وق��ال 
هيئة  مع  بالتعاون  �سيعمل  املركز 
اأهداف  الأعمال اخلريية لتحقيق 
لها  �سيكون  اأن��ه  اأك��د  التي  امل��ب��ادرة 
���س��دى وا����س���ع ل����دى ال�����س��ب��اب من 
اجلن�سني ، ذلك انطالقاً من حب 
اخلري املتاأ�سل فى اأبناء الإمارات. 
فوراً  الإنطالق  �سيتم  اأن��ه  واأو�سح 
ن��ح��و ت��ن��ف��ي��ذ ه����ذه امل����ب����ادرة التي 
اإعداد  حيث  م��ن  بالهامة  و�سفها 
ال�����س��ب��اب ل��الن��خ��راط يف ال����دورات 

التدريبية النظرية منها والعملية 
التي  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال���ع���م���ل  وور���������س 
على  بفعالية  للم�ساركة  توؤهلهم 
والإن�ساين  اخل��ريي  العمل  �سعيد 
ال�سيخ  ���س��ع��ادة  وك����ان   . ال��ط��وع��ي 
النعيمي  اهلل  ع���ب���د  ب����ن  حم���م���د 
ق���د ق���ام ب��ج��ول��ة ف���ى امل���رك���ز تفقد 
وا�ستمع  املختلفة  مرافقه  خاللها 
اإىل ���س��رح م��ن م��دي��ر امل��رك��ز على 
التي  امل��ت��ع��ددة  وب���راجم���ه  خططه 
اأ�ساد �سعادة  يقدمها لل�سباب حيث 

رئي�س جمل�س اأمناء هيئة الأعمال 
الهادفة  امل��رك��ز  ب��ج��ه��ود  اخل��ريي��ة 
لل�سباب  حا�سنه  بيئة  توفري  اىل 
وتوجيه  ب���ق���درات���ه���م  ل����الرت����ق����اء 
اأنف�سهم  خ���دم���ة  ن��ح��و  ط��اق��ات��ه��م 

وجمتمعهم ووطنهم.
وك��م��ا اأ����س���اد ب��ت��ع��اون م��رك��ز �سباب 
واأعرب  الهيئة  مع  املقدر  عجمان 
وتعزيزه  با�ستدامته  تطلعه  ع��ن 
والأه����داف  التطلعات  يحقق  مب��ا 

امل�سركة.

ب���ي���ان ب����اأع����داد امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن من 
املبارك  رم�����س��ان  ���س��ه��ر  م�����س��اري��ع 
 2017  -  1438  : ال��ع��ام  لهذا 
يحب  اهلل  )اإن  ����س���ع���ار  حت����ت   :

املح�سنني(
اإفطار  م�سروع  من  -امل�ستفيدون 
�سائم   283.800 ال�������س���ائ���م 

طوال �سهر رم�سان.
امل�����س��ت��ف��ي��دة م����ن املري  -الأ������س�����ر 

الرم�ساين : 2655 اأ�سرة .
مواطنة  م��ن��ت��ج��ة  اأ�����س����رة   -23
ال�سائمني  اإف����ط����ار  يف  ت�������س���ارك 
وتقدم 119.100 وجبة اإفطار 

طوال ال�سهر.
-ع����دد الأي���ت���ام امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن من 

ك�سوة العيد 354 يتيم.
-م�سروع املري الرم�ساين:

بتوفري  اجل��م��ع��ي��ة  ت���ق���وم  ح���ي���ث 
الأح����ت����ي����اج����ات الأ����س���ا����س���ي���ة من 
امل�ستحقة  لالأ�سر  الغذائية  امل��واد 

الأ�سر  ع����دد  وب���ل���غ  ل��ل��م�����س��اع��دة، 
من  امل�ستفيدة  واملتعففة  الفقرية 
املري الرم�ساين 2655 اأ�سرة يف 

خمتلف مناطق الفجرية.
-م�سروع اإفطار �سائم:

�سنوياً  اجل��م��ع��ي��ة  تقيمه  وال����ذي 
يف ����س���ه���ر رم���������س����ان امل�����ب�����ارك يف 
يف  )م�ساجد+خيام(  موقعا   43
خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق ال��ف��ج��رية ودبا 
،ويبلغ عدد ال�سائمني امل�ستفيدين 
املتوقعني من امل�سروع يوميا داخل 
الدولة 9460 �سائم ، باإجمايل 
العدد  وه���ذا  ���س��ائ��م   283.00
قابل للزيادة خالل ال�سهر الكرمي 
مل�سروع  ال���ت���ربع  ق��ي��م��ة  وت��ب��ل��غ   ،
اإف���ط���ار ال�����س��ائ��م ل��ه��ذا ال��ع��م 15 
درهم ، كما تنفذ اجلمعية م�سروع 
توزيع وجبات اإفطار ال�سائم على 
مواقع   6 يف  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  ال��ط��رق 
اإم��ارة الفجرية ، وقت  يف مداخل 

اأذان املغرب لت�سل الوجبات التي 
 2600 ���س��ي��ت��م ت��وزي��ع��ه��ا ي��وم��ي��ا 

وجبة اإفطار هذا العام.
لالأ�سر  اجلمعية  م��ن  وت�سجيعا 
 23 اىل  اأ�سندت  املنتجة  املواطنة 
اأ�سرة تنفيذ اإفطار ال�سائم يف 23 
 3.970 اف���ط���ار مب��ع��دل  م��وق��ع 
وج��ب��ة ي��وم��ي��ا ي��ت��م ت��وزي��ع��ه��ا على 
الأفطار  م���واق���ع  يف  ال�����س��ائ��م��ني 
وجبة   119.100 ب���اإج���م���ايل 

اإفطار طوال ال�سهر .
وتبلغ  ال��ف��ط��ر:  زك�����اة  -م�������س���روع 

قيمتها 20 درهماً.
-ك�سوة العيد :

الك�سوة  يف  امل�ساهمة  قيمة  وتبلغ 
الأيتام   ع��دد  وبلغ   . دره��م��ا   40
العيد  ك�����س��وة  م���ن  امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن 
 300 الك�سوة  يتيما قيمة   354
الكبار  الأي���ت���ام  وال��ب��ن��ات   ، دره����م 

درهم.   400

حاكم الفجرية ي�ستقبل ال�سريدي 
ويهنئها على درجة املاج�ستري

•• الفجرية -وام:

املجل�س  ع�سو  ال�سرقي  حممد  ب��ن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
اأحمد  ع��ل��ي  م��ه��ا  املهند�سة  بالرميلة  ق�����س��ره  يف  ال��ف��ج��رية  ح��اك��م  الأع��ل��ى 
ال�سريدي وهناأها بح�سولها على درجة املاج�ستري يف التخطيط العمراين 

واحل�سري للمدن من اجلامعة المريكية يف ال�سارقة .
وا�ستمع �سموه ل�سرح موجز عن م�سمون ر�سالة املاج�ستري واأهدافها وحثها 
على بذل مزيد من اجلهد ملوا�سلة النجاح والتفوق العلمي. بدورها �سكرت 
دعمه  على  ال�سرقي  حممد  ب��ن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ال�سريدي 
اللقاء  الإم��ارة. ح�سر  واملتميزين يف  املتفوقني  الدائم وت�سجيعه للطالب 

�سعادة حممد �سعيد ال�سنحاين مدير الديوان الأمريي يف الفجرية 
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اأخبـار الإمـارات

�طمئن هاتفيا عن �صحة �أع�صاء �لوفد

حمدان بن زايد ي�ستنكر تعر�س وفد الهالل الأحمر لنفجار عبوة نا�سفة يف ال�سومال 

•• اأبوظبي -وام:

عقد جمل�س اإدارة الهيئة الحتادية للرقابة النووية اجتماعه 
الثاين لعام 2017 برئا�سة �سعادة ال�سفري حمد الكعبي نائب 
وفقاً  الهيئة  اأداء  ل�ستعرا�س  وذل��ك  الإدارة  جمل�س  رئي�س 

خلطتها ال�سراتيجية املعتمدة.
من  امل��ق��دم��ة  التو�سيات  م��ن  جمموعة  املجل�س  وا�ستعر�س 
الفنية  بامل�سائل  يتعلق  فيما  الدولية  ال�ست�سارية  املجموعة 
حتقيق  �سمان  اأج��ل  م��ن  بال�سيا�سات  واخلا�سة  والت�سغيلية 
روؤي��ت��ه��ا جت���اه ال��ربن��ام��ج ال��ن��ووي ل��دول��ة الإم������ارات العربية 

املتحدة.
وت���ت���األ���ف امل��ج��م��وع��ة ال���س��ت�����س��اري��ة م���ن ل��ف��ي��ف م���ن اخل����رباء 
الحتادية  للهيئة  ت��و���س��ي��ات��ه��م  ي��ق��دم��ون  ال��ذي��ن  ال��دول��ي��ني 
للرقابة النووية فيما يتعلق بالأمن النووي والأمان النووي 
وال�ستعداد  الإ���س��ع��اع  م��ن  ال��وق��اي��ة  ع��ن  ف�ساًل  وال�����س��م��ان��ات 

ملواجهة حالت الطوارئ.
امل�سائل  م��ن  جمموعة  على  الإدارة  جمل�س  اأع�����س��اء  واأط��ل��ع 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���الأم���ان الإ���س��ع��اع��ي ح��ي��ث ن��اق�����س ال��ت��ق��ري��ر املعني 
بر�سد الإ�سعاع يف البيئة بدولة الإمارات وهو التقرير الأول 
العام  ي�سدر لحقاً خالل  �سوف  وال��ذي  الدولة  نوعه يف  من 
احلايل مو�سحاً اجلهود املبذولة حلماية املجتمع والبيئة من 
لتحديد  والتحليل  الدرا�سات  التقرير  وي�ستعر�س  الإ�سعاع. 
اأخذ  خ��الل  من  قيا�سها  يتم  والتي  البيئة  يف  الإ�سعاع  ن�سبة 

عينات من الربة واملياه والأ�سماك والتمور وغريها.
ومتثل نتائج هذا التقرير مرجعاً معيارياً يف امل�ستقبل ف�ساًل 
الإ�سعاع  ملتابعة م�ستويات  املتوا�سلة  يعك�س اجلهود  عن كونه 

ور�سدها حلماية املجتمع والبيئة على حد �سواء.
الإدارة م�ستجدات م�سروع  ناق�س جمل�س  اأخ��رى  ناحية  ومن 
الثانوي لقيا�س اجلرعات الذي �سوف يوفر  املعياري  املخترب 
خدمات املعايرة املحلية مل�ستخدمي معدات قيا�س الإ�سعاع يف 

املجالت الطبية والنووية وال�سناعية.
اللجنة  اج��ت��م��اع��ات  ن��ت��ائ��ج  مناق�سة  مت��ت  ذل���ك  اإىل  اإ���س��اف��ة 
وت�سم  الهيئة  تراأ�سها  والتي  الإ�سعاع  من  بالوقاية  املعنية 
واملحلية  الحتادية  احلكومية  اجلهات  خمتلف  ع�سويتها  يف 
املعنية باملجال من اأجل ت�سليط ال�سوء على اجلهود املبذولة 
دولة  يف  الإ�سعاع  من  للوقاية  قوية  حتتية  بنية  بناء  لتعزيز 
امل�ستجدات اخلا�سة  اأح��دث  الط��الع على  الإم����ارات. كما مت 
والثانية  الأويل  ل��ل��وح��دت��ني  الت�سغيل  ت��راخ��ي�����س  ب��ط��ل��ب��ات 
الظفرة ف�ساًل عن  النووية يف منطقة  للطاقة  براكة  ملحطة 
التفتي�س ل�سمان اللتزام مبتطلبات الأمان والأمن  عمليات 

وال�سمانات التي تتطلبها الهيئة الحتادية للرقابة النووية.
وتفقد اأع�ساء جمل�س الإدارة مركز عمليات الطواري للتعرف 
لأحدث  وفقاً  اإن�ساوؤه  مت  ال��ذي  املركز  جاهزية  م�ستوى  على 
امل��ع��اي��ري ال��دول��ي��ة ف�����س��اًل ع��ل��ى الط����الع ع��ل��ى اآل��ي��ة التن�سيق 
املعلومات  لتبادل  وخارجها  الدولة  داخل  املعنية  اجلهات  مع 

واخلربات.

•• دبي-الفجر:

اأوفد فريق ا�سعاد املوظفني يف حماكم دبي دفعة جديدة من 
امل�سلمني اجلدد بالتعاون مع  »اأفرحهم بعمرة« من  مبادرتها 
مركز املعلومات ال�سالمي بدبي، وذلك بح�سور �سعادة طار�س 
عيد املن�سوري مدير عام حماكم دبي، و�سمن فعاليات الدائرة 
منا�سك  لأداء   )40( عددهم  بلغ  ال��ذي  اخلري2017،  لعام 
العمرة، برعاية موظفي حماكم دبي واملتعاملني معها، وتعد 
هذه املبادرة اأحد املبادرات والأن�سطة الجتماعية التي يحر�س 
الأ�سرة  روح  تعزيز  ب��ه��دف  ملوظفيه  تنظيمها  على  ال��ف��ري��ق 
للموظفني.  العطاء  اأج��واء  توفري  باأهمية  واإمي��ان��اً  ال��واح��دة، 
حيث اأ�سار �سلطان ال�سويدي رئي�س فريق “ا�سعاد املوظفني”،  
اأوفد الفريق الدفعة الأوىل   2017 يف �سهر مار�س من عام 
موظفي  من  املحدود  الدخل  ذوي  من  العمرة  منا�سك  لأداء 
بالتعاون  اجلدد  امل�سلمني  ت�سمنت  الثانية  والدفعة  الدائرة، 
الإجمايل  العدد  وبلغ  بدبي،  الأ�سالمي  املعلومات  مركز  مع 

جلميع الرحالت التي ن�سقها الفريق مع حملة بن �سباع 80 
�سخ�ساً، لتوثيق عالقتهم بدينهم وجعلهم يعي�سون روحانية 

امل�ساعر املقد�سة.
تاأتي  الفريق  ينظمها  ال��ت��ي  وال��ربام��ج  الأن�سطة  اأن  م�سرياً 
مب�����س��اه��م��ات م���ن م��وظ��ف��ي حم��اك��م دب����ي، وامل��ت��ع��ام��ل��ني معها 
لر�سيخ القيم الإ�سالمية يف نفو�سهم، �سم الربنامج تقدمي 
زيارة  واآداب  العمرة  مبنا�سك  وتعريفية  تثقيفية  حما�سرات 
امل�ساعر املقد�سة، بالإ�سافة اإىل الربامج الثقافية والتعليمية 
وزيارة  ا�ستف�ساراتهم  على  والإجابة  اجل��دد،  امل�سلمني  لتعليم 

الأماكن املقد�سة يف مكة املكرمة واملدينة املنورة. 
ال��ع��م��رة بال�سكر  امل�����س��ارك��ون يف رح��ل��ة  وم���ن ج��ه��ت��ه��م ت��وج��ه 
لفريق ا�سعاد املوظفني، واأ�سادوا بدورهم يف خدمة املوظفني 
وامل�سلمني اجلدد يف جميع املجالت، كما اأعربوا عن �سعادتهم 
وتقديرهم للجهود املبذولة والتنظيم املميز للرحلة، وهو ما 
الذي  النجاح  امل�ساركة، وخا�سة يف ظل  على  اإقبالهم  زاد من 

�سهدته رحلة العمرة التي نظمها الفريق العام املا�سي.

••اأبوظبي-الفجر: 

دائرة  ج��ن��اح  �سمن  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  ت�����س��ارك 
ملعر�س  ال��دورة احلالية  والنقل يف  البلدية  ال�سوؤون 
�ستي �سكيب 2017 من خالل منظومة من م�ساريع 

الأ�سواق املجتمعية احلديثة والع�سرية .
واأكد �سعادة م�سبح مبارك املرر املدير العام لبلدية 
�سكيب  �سيتي  معر�س  اأن  ب��الإن��اب��ة  اأبوظبي  مدينة 
التجارب  ا�ستقطاب  يف  جن��ح  ع��امل��ي��ا  ملتقى  اأ���س��ب��ح 
الرائدة يف �ستى م�ساريع التنمية ال�ساملة واإن بلدية 
ومن  املتخ�س�س  امللتقى  هذا  تغتنم  ابوظبي  مدينة 
خالل جناح دائرة ال�سئون البلدية والنقل ل�ستعرا�س 
الرائدة يف خمتلف  ومباراتها  م�ساريعها وخدماتها 
العمالقة  وم�ساريعها  جتاربها  ولتقدمي  امل��ج��الت 
ال��ت��ح��ت��ي��ة وامل���راف���ق اخلدمية  ال��ب��ن��ي��ة  ال��ن��اج��ح��ة يف 
والرفيهية. كما تاأتي جت�سيدا ل�سراتيجية دائرة 
اأبوظبي  مدينة  وب��ل��دي��ة  وال��ن��ق��ل  البلدية  ال�����س��وؤون 
الهادفة اإىل تعزيز ال�سراكة مع القطاع اخلا�س فيما 
ال�ساملة يف  التنمية  بتنفيذ خطط وم�ساريع  يتعلق 
اإط��ار روؤي��ة البلدية لإيجاد  اأبوظبي ، و�سمن  اإم��ارة 
امل���راف���ق ال��رف��ي��ه��ي��ة ال��ع�����س��ري��ة واحل�����س��اري��ة التي 
من  املتنوعة  ال��ب��دائ��ل  اإي��ج��اد  امل��دي��ن��ة  ل�سكان  تتيح 
رغد  م��ع��اي��ري  اأع��ل��ى  الرفيهية وحت��ق��ي��ق  الأم���اك���ن 
ح�سور  ولتدعم  الع�سرية،  احلياة  واأ�سباب  العي�س 
وترفيهي  �سياحي  ج��ذب  منطقة  ب�سفتها  اأبوظبي 
وف��ق��اً لأع��ل��ى امل��وا���س��ف��ات وامل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة. واأ�سار 
ال��دورة احلالية من  البلدية يف  اأن م�ساركة  �سعادته 
�ستي �سكيب تتميز بطرح العديد من امل�ساريع املميزة 
احلديثة  املجتمعية  الأ�سواق  منظومة  مقدمها  ويف 
ب�سبعة  اأبوظبي، والتي تتمثل  العا�سمة  يف �سواحي 

550 مليون  اأكرث من  اأ�سواق ت�سل تكلفتها الكلية 
درهم .  وكانت بلدية مدينة اأبوظبي قد وقعت ثالث 
لبناء ثالثة  املا�سية  القليلة  الأي��ام  اتفاقيات خالل 
ب��ن زاي��د ومدينة  اأ���س��واق يف ك��ل م��ن مدينة حممد 
اأيام  اأول  اأن  واأ���س��ار   . يا�س  بني  ومدينة   ، �سخبوط 
اتفاقيات  البلدية ثالث  معر�س �ستي �سكيب وقعت 
اأخرى لبناء وت�سييد ثالثة اأ�سواق جمتمعية يف كل 
من جزيرة يا�س ، ومدينة الوثبة ، ومدينة ال�ساخمة 
التفاقيات  ه��ذه  اأن  �سعادته  اأك��د  لذلك  وتف�سيال   .
م�سروع  وا�ستثمار  وت�سغيل  وب��ن��اء  ت�سميم  ت�سمل 
، حيث ميتد  يا�س  بني  املجتمعي يف منطقة  ال�سوق 
امل�سروع على قطع الأر�س رقم )C16( يف احلو�س 
)EB2-03( يف بني يا�س ، مب�ساحة طابقية تبلغ 
تبلغ  ت��ق��دي��ري��ة  وبتكلفة   ، م��رب��ع  م��ر   )9،000(

)45( مليون درهم.
وبناء وت�سغيل  الثاين فيت�سمن ت�سميم  ال�سوق  اما 

وا�ستثمار م�سروع ال�سوق املجتمعي يف مدينة �سخبوط 
ال�����س��وق ت�ستغرق  اإجن����از  اأن م���دة  ال��ب��ل��دي��ة  واأ����س���ارت 
 ، �سخبوط  مدينة  يف  امل�����س��روع  ي��ق��ام  حيث   ، �سنتني 
 )33،000( للم�سروع  الطابقية  امل�ساحة  وتبلغ 
مر مربع � وبتكلفة ت�سل اإىل )160( مليون درهم. 
���س��وق جمتمعي يف  تنفيذ  ك��ذل��ك  ال��ب��ل��دي��ة  وت��ع��ت��زم 
مدينة حممد بن زايد بالتعاون مع القطاع اخلا�س 
مب�ساحة طابقية للم�سروع تبلغ: )36،000( مر 
درهم.  مليون   )170( ت��ت��ج��اوز:  وبتكلفة   ، م��رب��ع 
حيث  الوثبة  �سوق  فهو  ال��راب��ع  املجتمعي  وال�����س��وق 
 )5،000( للم�سروع:  الطابقية  امل�ساحة  �ستبلغ 
واأ�ساف  دره��م.  وبتكلفة )21( مليون   ، مر مربع 
املجتمعية  الأ���س��واق  م�ساريع  �سمن  من  اأن  �سعادته 
على  وي�سيد  املجتمعي  ال�ساخمة  �سوق  ي��اأت��ي  اأي�سا 
مربع  م���ر   )16،000( ت��ب��ل��غ  ط��اب��ق��ي��ة  م�����س��اح��ة 
�ستنفذ  ،وبتكلفة تتجاوز )68( مليون دره��م.  كما 

البلدية بالتعاون مع القطاع اخلا�س م�سروع ال�سوق 
املجتمعي يف جزيرة يا�س على م�ساحة طابقية تبلغ 
مليون   )65( وبتكلفة   ، م��رب��ع  م��ر   )13،000(
ال�سوق  البلدية تنفيذ م�سروع  واأخ��ري تعتزم  دره��م. 
املجتمعي يف مدينة خليفة وامللحق بحديقة الراحة 
مر   )2،700( الطابقية  امل�سروع  م�ساحة  ،وتبلغ 
مربع ، وبتكلفة تتجاوز )15( مليون درهم. واأ�ساف 
املجتمعية يف  الأ���س��واق  اأه���داف  اأه��م  اأن من  �سعادته 
هذه املناطق رفع م�ستوى املعي�سة للمدينة واملناطق 
امل����راف����ق اخلدمية،  ت���وف���ري  خ����الل  م���ن  ال�����س��ك��ن��ي��ة 
اجلودة  ذات  ،واملالئمة  املنا�سبة  التجزئة  وحم��الت 
تطلعات  حتقق  جمتمعية  م��راك��ز  وت��وف��ري  العالية، 
الجتماعية  احلياة  وتعزز  ال�سكنية  الأح��ي��اء  �سكان 
بيئة �سحية  وت��وف��ري  ال�����س��ك��ان  اإ���س��ع��اد  وت�����س��اه��م يف 
ملزاولة الأعمال والت�سوق والرفيهية.   كما تهدف 
العامة  والأرا���س��ي  امل�ساحات  ا�ستثمار  اإىل  امل�ساريع 
اأن  م�سريا   ، نوعية  م�ساريع  خ��الل  م��ن  لتطويرها 
خدمية  مرافق  اكتمالها  بعد  �ستوفر  الأ�سواق  هذه 
و���س��ي�����س��اه��م يف  امل��وا���س��ف��ات  لأرق����ى  وف��ق��ا  ت�سويقية 
موؤكدا  واختتم  املنطقة.  حت�سني م�ستوى احلياة يف 
املجتمعية  الأ�سواق  ت�سييد  اتفاقيات  اأن  البلدية  اأن 
املذكورة مع القطاع اخلا�س تن�س على بناء الأ�سواق 
على  اخلا�س  القطاع  ت�سغيلها عن طريق  يتم  التي 
و  جمتمعية  وم��راف��ق  للتجزئة  حم���الت  ت�سم  اأن 
والأحياء  للمجتمعات  ح��ك��وم��ي��ة  خ��دم��ات  م��راف��ق 
يحقق  ومب���ا  ال���س��رات��ي��ج��ي��ني  وال�����س��رك��اء  ال�سكنية 
تطلعات البلدية وفقاً لفكرة ) 3 يف 1 ( وهو الدمج 
ما بني املرافق املجتمعية وحمالت التجزئة املالئمة 
واملناطق  الإحياء  خلدمة  العمالء  خدمة  وعنا�سر 

ال�سكنية يف الرب الرئي�سي وجزيرة اأبوظبي.

•• دبي -وام:

قدمت موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل 
مكتوم لالأعمال اخلريية والإن�سانية 
دعما ماديا جلمعية دبي لل�سيادين 
�سمن  دره�����م  األ�����ف   500 ب��ق��ي��م��ة 
مبادرات حممد بن را�سد اآل مكتوم 
العاملية ويف اإطار حر�سها على دعم 
فئات املجتمع من املواطنني وتذليل 
ت��واج��ه��ه��م و�سمن  ال��ت��ي  ال�����س��ع��اب 
تخفيف  يف  ال�سراتيجية  خطتها 
ع���بء احل��ي��اة ال��ي��وم��ي��ة ع��ل��ى اأف����راد 
املجتمع املحتاجني متا�سيا مع نظام 
امل�����س��اع��دات ال��داخ��ل��ي��ة ال���ذي تتبعه 

املوؤ�س�سة.
ملحة  ب��و  اإب��راه��ي��م  امل�ست�سار  وع��رب 
عن �سكره وامتنانه لتوجيهات راعي 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  امل��وؤ���س�����س��ة 
اآل م��ك��ت��وم نائب  ب��ن را���س��د  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رع��اه اهلل ب�سرورة تفقد 
اأح�����وال امل��واط��ن��ني واحل���ر����س على 
حل م�سكالتهم واإزالة املعوقات من 
املوؤ�س�سة  دع��م  اأن  مو�سحا  اأمامهم 
ل�سيادي  ال��ت��ع��اون��ي��ة  دب���ي  جلمعية 
الأ�����س����م����اك ال����ه����دف م���ن���ه ه����و دعم 

وت�سجيعهم  امل��واط��ن��ني  لل�سيادين 
وتنظيم  ال�سيد  مهنة  ارت��ي��اد  على 
هذه  لتكون  بها  الل�سيقة  الأن�سطة 
من  عليها  للعاملني  دائ��م��ة  امل��ه��ن��ة 
املوؤ�س�سة  دع��م  ان  وق���ال  امل��واط��ن��ني. 
وجمعيتهم  امل��واط��ن��ني  لل�سيادين 
اأ���س��ك��ال الهتمام  ت��ق��دمي  اأج���ل  م��ن 
على  وت�سجيعهم  ك��اف��ة  وال��رع��اي��ة 
ال�ستمرار يف املهنة وت�سجيع غريهم 
للدخول  ال�����س��ب��اب  امل���واط���ن���ني  م���ن 
اأهم  م��ن  تعد  كونها  املهنة  ه��ذه  يف 

ال��ق��ط��اع��ات الق��ت�����س��ادي��ة امل��ه��م��ة يف 
ال���دول���ة يف ت��ع��زي��ز ال���س��ت��ف��ادة من 
ال�سمكية واملحافظة عليها  الرثوات 
اأب���ن���اء الوطن  ���س��واع��د  م���ن خ����الل 
وت��وف��ري ال��غ��ذاء ال��ب��ح��ري يف جمال 
الأمن الغذائي عالوة على تراثيتها 
ف��ه��ي م��ه��ن��ة واأم����ان����ة م���ن الأج�����داد 
ي�سعون لتطويرها لتخدم  لأبنائهم 

جميع فئات املجتمع.
وا�سار ابراهيم بو ملحه اىل اأن هذا 
الدعم هو التعاون الرابع للموؤ�س�سة 

حيث  لل�سيادين  دب���ي  جمعية  م��ع 
ك��ان��ت امل��وؤ���س�����س��ة ق��د ق��ام��ت بتمويل 
م�����زارع ال����س���ت���زراع ال�����س��م��ك��ي التي 
اأن�ساأت بتمويل من املوؤ�س�سة وكذلك 
الذي  ال��ن��ان��و  ال��ث��ل��ج  مت��وي��ل م�سنع 
ينتج 20 طنا يوميا من الثلج املالح 
اأ�سدرت  املوؤ�س�سة  اأن  كما  وال��ع��ذب 
البرولية  امل����ح����روق����ات  ب���ط���اق���ات 
الدولة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ل��ل�����س��ي��ادي��ن 
لي�ستفيدوا منها يف عملهم وت�سهيل 
باأ�سعار  امل��ح��روق��ات  على  احل�����س��ول 

منا�سبة لهم.
من جانبه عرب اللواء حممد �سعيد 
اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  امل���ري  حم��م��د 
ل�سيادي  ال��ت��ع��اون��ي��ة  دب����ي  ج��م��ع��ي��ة 
و�سعادته  ام��ت��ن��ان��ه  ع���ن  الأ����س���م���اك 
بن  حممد  موؤ�س�سة  ودع��م  باهتمام 
ال�سيادين  جلمعية  املتوا�سل  را�سد 
ال�سيد  م���ه���ن���ة  ل���ت���ط���وي���ر  ب����دب����ي 
حفظ  يف  امل�������س���اع���دة  وال����و�����س����ائ����ل 

الأ�سماك وال�سناعات ال�سمكية.
املوؤ�س�سة يف  دور  �سعادته على  واأثنى 
اخلريي  العمل  مب�ستوى  الرت��ق��اء 
احلكيمة  قيادتنا  لأه���داف  ترجمة 
الإن�سانية  امل����ع����اين  حت���ق���ي���ق  م����ن 
ان�سان  العون لكل  ال�سامية وتقدمي 
م���وؤك���دا اأه��م��ي��ة دع���م وت��ع��زي��ز �سبل 
الدائم  امل�سرك  والتن�سيق  التعاون 
والقطاع  احلكومية  املوؤ�س�سات  بني 
امل��ن��وط باجلميع  وال�����دور  اخل��ا���س 
يف م��ي��ادي��ن ال��ع��م��ل ال��وط��ن��ي لتكون 
اأهم مبادرات  املجتمع �سمن  خدمة 
للموؤ�س�سات  ال�سراتيجية  اخلطط 
ل���ل���و����س���ول ل�����الأه�����داف وال���غ���اي���ات 
املن�سودة للجميع من خالل توحيد 
وت��ك��ات��ف اجل���ه���ود وال���ت���ي ت�����س��ب يف 

م�سلحة فئات املجتمع بالدولة .

جمل�س اإدارة الحتادية للرقابة 
النووية يعقد اجتماعه الثاين

�صمن فعاليات عام �خلري 2017

فريق اإ�سعاد املوظفني يف حماكم دبي يوفد 80 لأداء 
منا�سك العمرة �سمن مبادرتها “اأفرحهم بعمرة”

بتكلفــــــة حو�يل 550 مليون درهـــــــــــــــم وت�صمل 7 �أ�صو�ق

بلدية مدينة اأبوظبي ت�ستعر�س يف �ستي �سكيب 2017 منظومة من م�ساريع الأ�سواق املجتمعية احلديثة
توقيع ثالث �تفاقيات خالل �ملعر�س لبناء �أ�صو�ق جمتمعية يف جزيرة يا�س و�لوثبة و�ل�صاخمة

حممد بن را�سد اخلريية تدعم جمعية دبي التعاونية ل�سيادي الأ�سماك بل 500 الف درهم 

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  ا�ستنكر 
رئ��ي�����س هيئة  ال��ظ��ف��رة  مم��ث��ل احل��اك��م يف منطقة 
الهالل الأحمر حادث انفجار عبوة نا�سفة الذي 
ر�سالته  اأداء  خ��الل  ام�س  الهيئة  وف��د  له  تعر�س 

الإن�سانية للمتاأثرين من املجاعة يف ال�سومال.
الوفد  له  تعر�س  ال��ذي  ال�ستهداف  �سموه  واأدان 
من قبل جمهولني موؤكدا اأن هذا العمل يتعار�س 
اأجلها  م��ن  ت��ت��واج��د  ال��ت��ي  النبيلة  الأه�����داف  م��ع 
مب�سوؤولياتها  وت�سطلع  ال�سومال  يف  الإم����ارات 
الإن�سانية لإنقاذ حياة املاليني الذين يتعر�سون 
والت�سحر  اجلفاف  ب�سبب  اإن�سانية  كارثة  لأ�سواأ 

والنزاعات التي تفتك بالأ�سقاء هناك.
ات�سال  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  واأج����رى 
ب��ال��وف��د اط��م��اأن م��ن خ��الل��ه ع��ل��ى �سحة  هاتفيا 
اأع�سائه.. مثمنا �سموه ت�سحياتهم ومتمنيا لهم 

العودة ب�سالم واأمان اإىل ديارهم.
له  تعر�س  ال���ذي  الع��ت��داء  ه��ذا  اإن  �سموه  وق���ال 
ال��وف��د ي��ت��ع��ار���س م��ع امل��واث��ي��ق ال��دول��ي��ة ويجايف 

ات��ف��اق��ي��ات ج��ن��ي��ف ون�����س��و���س ال���ق���ان���ون ال����دويل 
املدنيني املحميني ببنود  الإن�ساين ويعر�س حياة 

القانون للخطر.
واأ�ساف �سموه ان هذا العمل مل يراع قد�سية املهام 
الإن�سانية التي ت�سطلع بها هيئة الهالل الأحمر 
الإماراتية على ال�ساحة ال�سومالية انطالقا من 
م�سوؤوليتها الإن�سانية جتاه املتاأثرين من الكوارث 

الطبيعية والأزمات يف ال�سومال.
ال��ي��وم اثناء  ال��ه��الل الح��م��ر تعر�س  وك���ان وف��د 
تنفيذه ملهمة اإن�سانية يف ال�سومال لنفجار عبوة 
ي�سلكه  ال��ذي  الطريق  جانب  على  زرع��ت  نا�سفة 
اأع�ساء  نار ومل ي�سب اي من  اإط��الق  اىل جانب 
الوفد باأذى. واأعرب �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد 
ا�ستخفاف  من  الأم���ور  اإليه  و�سلت  ملا  اأ�سفه  عن 
املنظمات  يف  وامل���ت���ط���وع���ني  ال��ع��ام��ل��ني  مب�����س��ري 
الإن�سانية وا�ستهدافهم وتعري�س حياتهم للخطر 

دون النظر لنبل هدفهم ومق�سدهم.
ونا�سد �سموه املجتمع الدويل ومنظماته الأممية 
امل��ع��ت��دي��ن بالتقيد  امل�����س��ل��ك واإل������زام  لإدان�����ة ه���ذا 
القانون  ن�سو�س  واإن����زال  ال��دول��ي��ة  بالتفاقيات 

ال���دويل الإن�����س��اين على اأر����س ال��واق��ع ال��ذي يئن 
حتت وطاأة املعاناة الإن�سانية.

ال��ه��الل الأح��م��ر ل��ن تدخر  واأك���د �سموه ان هيئة 
جتاه  الإن�����س��ان��ي��ة  مب�سوؤوليتها  ال��ق��ي��ام  يف  و���س��ع��ا 
الراهنة  حم��ن��ت��ه��م  يف  ال�������س���وم���ال  يف  الأ����س���ق���اء 
وبراجمها  الإن�������س���ان���ي���ة  ر���س��ال��ت��ه��ا  و���س��ت��وا���س��ل 
املتاأثرين  ل�سالح  والتنموية  الإغاثية  وعملياتها 
يف خم��ت��ل��ف امل��ح��اف��ظ��ات و���س��ت��ع��م��ل ع��ل��ى حتقيق 
لتخفيف  ال�����س��وم��ال��ي��ة  ال�����س��اح��ة  ع��ل��ى  تطلعاتها 
معاناة ال�سحايا واملت�سررين وحت�سني اأو�ساعهم 
الإن�سانية انطالقا من اأهدافها النبيلة ومبادئها 
اإن  زاي��د  بن  ال�سيخ حمدان  �سمو  وق��ال  ال�سامية. 
ال�ساحة  على  ب��ق��وة  تعمل  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة 
املا�سي  القرن  ت�سعينيات  ال�سومالية منذ مطلع 
ال��ك��وارث والأزم�����ات على  امل��ت��اأث��ري��ن م��ن  مل�ساندة 
املمتدة  براجمها  الإن�سانية عرب  الظروف  جتاوز 
جلميع �سرائح املجتمع هناك دون متييز.. موؤكدا 
اأن الهيئة طيلة وجودها على ال�ساحة ال�سومالية 
مل حتد عن الأهداف الإن�سانية واملبادئ املتعارف 
الأحمر  ل��ل�����س��ل��ي��ب  ال���دول���ي���ة  ع��ل��ي��ه��ا يف احل���رك���ة 

جتاه  ال��ت��ام  باحلياد  وملتزمة  الأح��م��ر  وال��ه��الل 
املعيار  اأن احل��اج��ة ه��ي  اجل��م��ي��ع ه��ن��اك وت��ع��ت��رب 

الوحيد لتقدمي امل�ساعدة.
املنظمات  اأوائ������ل  م���ن  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  ���س��م��وه  واأك������د 
الإن�سانية التي تواجدت على ال�ساحة ال�سومالية 
الر�سيدة  ال��دول��ة  ق��ي��ادة  توجيهات  بف�سل  وذل��ك 
التي متكنت بروؤيتها الثاقبة من ا�ستقراء خطورة 
ال��ذي ظل  و  ال�سومال  الإن�سان يف  الأو�ساع على 
يكابد �سظف العي�س وق�سوة احلياة ب�سبب كوارث 
اجلفاف والت�سحر واملجاعات والنزاعات التي مل 
تغب عن ال�ساحة ال�سومالية التي اأنهكتها امللمات 

واأقعدتها املحن.
العقد  خ��الل  نظمت  الهيئة  اأن  اإىل  �سموه  ون��وه 
دول  اجل���وع يف  ل��دح��ر  ح��م��الت متتالية  امل��ا���س��ي 
وذلك  ال�سومال  مقدمتها  يف  الأف��ري��ق��ي  ال��ق��رن 
انطالقا من م�سوؤوليتها الإن�سانية جتاه ال�سعوب 
الأفريقية التي ذاقت مرارة التهمي�س و احلرمان 
وعملت تلك احلمالت على تعزيز قدرة املتاأثرين 
ب�سكل  و�ساهمت  ال�سعبة  ظروفهم  مواجهة  على 
ك��ب��ري يف حت�����س��ني ح��ي��ات��ه��م ون���ف���ذت ال��ه��ي��ئ��ة عرب 

مكتبها يف مقدي�سو وبالتن�سيق مع جمعية الهالل 
الأحمر ال�سومالية وعدد من املنظمات الإن�سانية 
عددا  ال�سومال  يف  العاملة  والدولية  الإقليمية 
ل��ب��ت اح��ت��ي��اج��ات املت�سررين  ال��ت��ي  م��ن ال��ربام��ج 

ووفرت متطلباتهم.
ال�ساحة  اإن  زاي��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  وق��ال 
خالل  الهيئة  اه��ت��م��ام  حم��ور  ظلت  ال�سومالية 
املناطق تعر�سا  اأكرث  باعتبارها  املا�سية  ال�سنوات 
يف  مكتبها  افتتحت  ل��ذل��ك  وال���ك���وارث  ل���الأزم���ات 
مقدي�سو يف العام 1993 لتعزيز اآليات التوا�سل 
اأكرث  والق��راب  الإن�سانية  ال�سومال  مع ق�سايا 
احتياجاتهم  وتلم�س  هناك  ال�سكان  اأو���س��اع  م��ن 
الفعلية. واأ�ساف �سموه ان الهيئة عززت وجودها 
التي  التنموية  امل�ساريع  تنفيذ  عرب  ال�سومال  يف 
تنه�س مب�ستوى اخلدمات الأ�سا�سية يف املجالت 
والتعليمية واخلدمية وم�ساريع توفري  ال�سحية 
املياه ال�ساحلة لل�سرب خا�سة واأن ال�سومال مرت 
والت�سحر  القحط واجلفاف  بفرات طويلة من 
مما فاقم من ق�سية النزوح والهجرة اإىل الدولة 
املجاورة التي تواجه اأي�سا نف�س امل�سري.. موؤكدا 

�سموه اأن الهيئة تعمل بقوة منذ ع�سرات ال�سنني 
و�سط املخيمات وجتمعات النازحني الفارين من 
بوؤر النزاع وكوارث الطبيعة لتح�سني واقع احلياة 
اأقل ما تو�سف  الذين يواجهون ظروفا  ل�سكانها 

باأنها ماأ�ساوية.
الهيئة  اأن  اإىل  �سموه  اأ���س��ار  ال�سحي  امل��ج��ال  ويف 
اأق���ام���ت ال��ع��دي��د م���ن ال���ع���ي���ادات امل��ي��دان��ي��ة التي 
للنازحني  ال�سحية  الأو�ساع  حت�سني  يف  �ساهمت 
وحفرت مئات الآبار لتوفري املياه التي هي ع�سب 
البيئة  اإ���س��ح��اح  عمليات  يف  �ساهمت  كما  احل��ي��اة 
ق��د تنت�سر يف  ال��ت��ي  الأم��را���س والأوب��ئ��ة  لتفادي 
مثل هذه الظروف. ونوه �سمو ال�سيخ حمدان بن 
بدور  يقومون  الذين  باملح�سنني  نهيان  اآل  زاي��د 
فاعل يف جت�سيد الأهداف واملبادئ ال�سامية التي 
ت�سعى هيئة الهالل الأحمر الإماراتي لتحقيقها 
القيمة  مل�ساركاتهم  الواقع حيث كانت  اأر�س  على 
دور يف ارتياد هيئتنا الوطنية لكافة اأوجه الن�ساط 
اخلريي والإن�ساين واأ�سبحت من اأهم اجلمعيات 
الإقليمي  امل�ستويني  ع��ل��ى  للم�ساعدات  امل��ان��ح��ة 

والعاملي.

وزارة ال�سحة تنظم موؤمتر الإمارات ال�ساد�س لليقظة الدوائية بدبي
•• دبي-وام: 

لليقظة  ال�ساد�س  الإم��ارات  موؤمتر  ام�س  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  نظمت 
ال�سحة  وزي��ر  العوي�س  حممد  بن  الرحمن  عبد  معايل  رعاية  حتت  الدوائية 
ووقاية املجتمع بالتعاون مع رابطة بحوث وم�سنعي الأدوية يف اخلليج فرماج 
واملتخ�س�سني  اخل���رباء  ع��دد  مب�ساركة  بدبي  راف��ل��ز  فندق  يف  يومني  وي�ستمر 

واملعنيني بقطاع الأدوية .
واأكد الدكتور اأمني ح�سني الأمريي وكيل وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع امل�ساعد 
الدوائية  لليقظة  العليا  اللجنة  رئي�س  والراخي�س  العامة  ال�سحة  ل�سيا�سة 
م�ستوى  على  ال��دوائ��ي  التيقظ  بنطاق  الوعي  تنامي  الفتتاح  خ��الل  كلمته  يف 
اأنواع جديدة من املخاوف املتعلقة  اأدت العديد من التغيريات اإىل  العامل حيث 
يف  والتو�سع  والعوملة  الذاتي  العالج  ممار�سات  زي��ادة  مثل  الدوائية  بال�سالمة 

التجارة احلرة وت�سهيل الت�سالت عرب احلدود والبيع غري القانوين لالأدوية 
عرب الإنرنت وت�سنيع وبيع الأدوي��ة املزيفة على نطاق عاملي وزيادة ا�ستخدام 
مع  لال�ستخدام  التقليدية  الثقافة  ح��دود  خ��ارج  والأع�ساب  التقليدية  الأدوي��ة 

بروز التفاعالت الدوائية ال�سلبية.
العامل هي  ADRS على م�ستوى  ال�سارة  الدوائية  التفاعالت  اأن  اإىل  واأ�سار 
�سبب دخول  باأن  العامل منوها  للوفيات حول  الأوىل  الع�سرة  الأ�سباب  من بني 
واأن  ال�سارة  الدوائية  التفاعالت  هو  للم�ست�سفى  املر�سى  من  باملائة  حوايل 5 
مابني 6 اإىل 10 باملائة من املر�سى يواجهون عواقب خطرية اأثناء العالج يف 
امل�ست�سفى موؤكدا اأن اآثار التفاعالت الدوائية ال�سارة ADRS تت�سبب بتكاليف 
اإدارة  136 مليار دولر �سنويا وذلك ح�سب اح�ساءات  اإىل  اقت�سادية قد ت�سل 
ب�سبب  للدواء  البديلة  التكاليف  تزيد  قد  اأن��ه  وق��ال   .  2016 وال���دواء  الغذاء 
زيادة ال�ست�سفاء واإطالة فرة الإقامة يف امل�ست�سفى واإجراء فحو�سات �سريرية 

ال�سارة  ال��دوائ��ي��ة  التفاعالت  م��ن  باملائة   50 ح��وايل  اأن  اإىل  م�سريا  اإ�سافية 
ADRS ميكن الوقاية منها. واأكد الأمريي حر�س دولة الإمارات على تطوير 
لفتا  العاملية  املمار�سات  اأف�سل  ملواكبة  م�ستمر  ب�سكل  التنظيمية  الت�سريعات 
ال�سحية والفنية  ال�سروط  �ساأن  2013 يف  60 لعام  ال��وزاري رقم  القرار  اإىل 
الواجب توافرها يف امل�ستودعات الطبية اخلا�سة والقرار الوزاري رقم 71 ل�سنة 
لإيداع  العلمية  واملكاتب  املحلية  ال�سيدلنية  للم�سانع  ال�سماح  ب�ساأن   2013
الفكرية  امللكية  حقوق  انتهاء  من  �سهر   24 فرة  قبل  اجلني�سة  الأدوي��ة  ملف 
والقرار الوزاري رقم 1122 لعام 2014 عن الأدوية املخدرة واملراقبة و�سبه 
مبوجب  ذلك  بعد  تعديله  مت  ال��ذي  والإ�ستبدال  والو�سف  والت�سنيف  املراقبة 
44 لعام  2016 و قرار جمل�س ال��وزراء رقم  888 لعام  القرار ال��وزاري رقم 
2016 ب�ساأن تنظيم ر�سوم خدمات وزارة ال�سحة و القرار الوزاري رقم 1110 

لعام 2016 ب�ساأن املكاتب العلمية.

الإمارات ت�ستنكر التفجري الإرهابي الذي 
تعر�ست له قافلة الهالل الأحمر يف مقدي�سو

•• اأبوظبي -وام:

قافلة  له  تعر�ست  ال��ذي  الإره��اب��ي  التفجري  الإم���ارات  دول��ة  ا�ستنكرت 
الهالل الأحمر الإماراتي يف العا�سمة ال�سومالية مقدي�سو ام�س الذي 
اخلارجية  وزارة  وج��ددت  ب�سرية.  خ�سائر  اأو  اإ�سابات  اي  عنه  تنتج  مل 
لل�سومال حكومة  الم���ارات  دول��ة  دع��م  لها  بيان  ال��دويل يف  والتعاون 
العون  يد  تثنينا عن مد  الإرهابية لن  الأعمال  اأن هذه  و�سعبا موؤكدة 

وامل�ساعدة لل�سومال وهو مير يف مرحلة اإن�سانية حرجة.
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العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/باور وايز للتدقيق واملحا�سبة

 رخ�سة رقم:CN 2008006  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/احمد احلزمي قنا�س علي العامري من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ احمد احلزمي قنا�س علي العامري من 100% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة رزق اهلل مي�سال كرمي %49

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 5*3 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/باور وايز للتدقيق واملحا�سبة

POWER WISE AUDITING & ACCOUNTING
اىل/ باور وايز للتدقيق واملحا�سبة ذ.م.م    

POWER WISE AUDITING & ACCOUNTING LLC
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/التح�سني امل�ستمر لال�ست�سارات

 رخ�سة رقم:CN 1692647  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل نوع الرخ�سة/من جتارية اىل حرفية
تعديل ا�سم جتاري من/التح�سني امل�ستمر لال�ست�سارات

AL TAHSEEN ALMOSTAMER CONSULTANCY
اىل/ التح�سني امل�ستمر لعمال الت�سميم الداخلي والديكور

AL TAHSEEN ALMOSTAMER INTERIOR DESIGN AND DECORATION
تعديل عنوان/من ابوظبي جزيرة ابوظبي جزيرة الرمي ق C10 برج �سن الطابق 5 

�سقة 501 اىل ابوظبي مدينة خليفة قرية الفر�سان C20 املالك الفر�سان العقارية
تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي )الديكور( مبدعة )4330015.1(

تعديل ن�ساط/حذف ا�ست�سارات اجتماعية - مبدعة )8890003.1(
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20

�إعــــــــــالن
الكهربائية  املعدات  للتجارة  ال�س�����ادة/ماريكون  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1187340  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/علي �سيف جرب ال�سويدي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ علي �سيف جرب ال�سويدي من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ار�سالن بن رئي�س احمد

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 0.20*0.50
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية

تعديل ا�سم جتاري من/ماريكون للتجارة املعدات الكهربائية ذ.م.م 
MARICON ELECTRICAL EQUIPMENTS TRADING LLC

اىل/ماريكون للتجارة املعدات الكهربائية    
MARICON ELECTRICAL EQUIPMENTS TRADING

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

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

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20

�إعــــــــــالن
 - ح  م  �س  وورك�س  ميتل  ال�س�����ادة/اركيتك�سرال  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ابوظبي رخ�سة رقم:CN 1216812  قد تقدموا الينا بطلب
 Sobha تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سوبها جالزينج اند ميتل �سي�ستمز �س م ح

Glazing And Metal Systems Fzco
 ARCHITECTURAL تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف اركيتك�سرال ميتل وورك�س �س م ح

METAL WORKS FZCO
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 2*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/اركيتك�سرال ميتل وورك�س �س م ح
ARCHITECTURAL METAL WORKS FZCO
اىل/�سوبها جالزينج اند ميتل �سي�ستمز �س م ح - ابوظبي    

SOBHA GLAZING AND METAL SYSTEMS FZCO-ABUDHABI
بناية حممد   6 رقم  �سارع حمدان مكتب  ابوظبي  ابوظبي جزيرة  تعديل عنوان/من 
احمد خليفة اليو�سف )اليو�سف �سنر( اىل ابوظبي امل�سفح م 39 - 22 طابق مكتب 39 

24796 24796 نا�سر احمد خليفة احمد واخرين
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/املتقدمة لال�ست�سارات التكنولوجية ذ.م.م 

رخ�سة رقم:CN 1173831  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سعود حميد خلفان حميد النيادي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف المارات املتقدمة لال�ست�سارات القاب�سة ذ.م.م
emirates advanced investments holding LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف المارات املتقدمة لال�ستثمارات التجارية ذ.م.م
emirates advanced investments trading LLC
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/املتقدمة لال�ست�سارات التكنولوجية ذ.م.م

ADVANCED TECHNOLOGY CONSULTANCY LLC
اىل/املتقدمة لال�ست�سارات التكنولوجية ملالكها �سعود حميد النيادي - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م    
 ADVANCED TECHNOLOGY CONSULTANCY OWNED BY SAOUD

HUMAID AL NEYADI - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20

�لغاء �عالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
لند  بدو  التجاري  بال�سم   CN  2095514: رقم 
الرفيهية بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع 

كما كان عليه �سابقا.
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/امريوزا 

للنقل باحلافالت املدر�سية
رخ�سة رقم:CN 1087907 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اي اك�س 

ادفان�س للم�ساعد
رخ�سة رقم:CN 2128863 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/بار  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

افارما لل�سحة واجلمال
رخ�سة رقم:CN 1058332 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة الع�سيم للتجارة ذ.م.م

 رخ�سة رقم:CN 1036760  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبداهلل �سعيد ا�سماعيل ن�سر املهريي %100 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حذف حمد احمد ح�سن جعفر
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ع�سيم باناثيل

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف بارامبادان حنيفه
تعديل راأ�س املال/من 150000 اىل 100000

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 3.35*0.80 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية

تعديل ا�سم جتاري من/�سركة الع�سيم للتجارة ذ.م.م
AL ASEEM TRADING COMPANY WLL

اىل/مطعم دال�س اوي�سي�س    
DALLAS OASIS RESTAURANT

تعديل ن�ساط/ا�سافة مطعم )5610001(
تعديل ن�ساط/حذف بيع مالب�س الطفال اجلاهزة - بالتجزئة )4771103(

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

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

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20

�إعــــــــــالن
النجوم  ال�س�����ادة/�سركة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الثالثة لتطوير الن�ساءات ذ.م.م
رخ�سة رقم:CN 1048164 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة فا�سو بابو بن فا�سو %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف انوديل عبد املجيد

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز �سر جمال العا�سمه 

رخ�سة رقم:CN 1055108 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات

ا�سافة �سريفه عبداهلل �سالح عبداهلل املحروقي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة املاز غابريا �سو�س ويلد يجري جي�س %100
تعديل وكيل خدمات/�سميه �سلطان ماجد املهريي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ابيبا لي�س
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20

اكزوتك اي�س كرمي- ذ م م
واخلا�س  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
بت�سفية ال�سركة املذكورة اأعاله )اكزوتك اي�س كرمي - ذ م م( 
يعلن امل�سفى / مكتب الهاملى لتدقيق احل�سابات عن ت�سفية 
على  حقوق  اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعاله  املذكورة  ال�سركة 
ال�سركة املذكورة اعاله عليه التقدم مبطالبته مع امل�ستندات 
املوؤيدة لذلك اإىل امل�سفى، وذلك خالل الدوام الر�سمي وملدة 
املدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل  الإعالن،  تاريخ  من  يوماً   45
امل�سفى  تليفون  باملطالبة.   حقه  ي�سقط  بالإعالن  املحددة 
زايد  �سارع  ابوظبى   ،02/  6210478 فاك�س   ،  02  /  6321546
مكتب   )17( �سقة   )6( الطابق  للزجاج  العني  بناية  الثاين 

الهاملى و �سركاه – حما�سبون قانونيون. 

اإعللللللللالن ت�سفيلللللة �سركللللللللة 

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20

مكاتب فرينيت�سر �سوليو�سن- ذ م م
واخلا�س  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
بت�سفية ال�سركة املذكورة اأعاله )مكاتب فرينيت�سر �سوليو�سن 
احل�سابات  لتدقيق  الهاملى  مكتب   / امل�سفى  يعلن  م(  م  ذ   -
اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعاله  املذكورة  ال�سركة  ت�سفية  عن 
مبطالبته  التقدم  عليه  اعاله  املذكورة  ال�سركة  على  حقوق 
مع امل�ستندات املوؤيدة لذلك اإىل امل�سفى، وذلك خالل الدوام 
الر�سمي وملدة 45 يوماً من تاريخ الإعالن، وكل من مل يتقدم 
خالل املدة املحددة بالإعالن ي�سقط حقه باملطالبة.  تليفون 
امل�سفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى �سارع 
زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق )6( �سقة )17( مكتب 

الهاملى و �سركاه – حما�سبون قانونيون. 

اإعللللللللالن ت�سفيلللللة �سركللللللللة 

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/خياط احمد العامري للمالب�س 

الرجالية رخ�سة رقم:CN 1124665  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سعيد عبداهلل حممد �سلطان ال�سام�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احمد عبدالرحيم �سعيد حامد العامري
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*2 اىل 1*3

تعديل ا�سم جتاري من/خياط احمد العامري للمالب�س الرجالية
AHMED AL AMERI MEN TAILOR
اىل/خياط وادي الفر�سان للمالب�س الرجالية    

WADI ALFURAN MEN TAILOR
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة وادي احلمام 

 CN 1169977:لتجارة الدعون والفحم واحلطب رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد ا�سرف غالم فريد %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
عبداهلل نواف حممد البلو�سي من مالك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�سب ال�سركاء
عبداهلل نواف حممد البلو�سي من 100% اىل %0

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ثالثة جنوم لال�سباغ 

ال�سيارات رخ�سة رقم:CN 1154612 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد �سعيد عتيق خلفان �سامل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عتيق �سعيد عتيق خلفان املن�سوري
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حمل ظافر خان 

CN 1026412:لت�سليح الحذية رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عطا اهلل ظاهر خان %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف ظاهر خان بورا جاي

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

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

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/

رخ�سة رقم:CN 1130101  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*10 اىل 1*5

تعديل ا�سم جتاري من/مقهى وكافترييا ق�سر الريف
QASER AL REEF CAFETERIA & COFFEE SHOP

اىل/كافيه ق�سر الريف    
QASER AL REEF CAFE

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20

�إعــــــــــالن
للمقاولت  اخلليجية  ال�س�����ادة/املهارات  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وال�سيانة العامة رخ�سة رقم:CN 2114515  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/املهارات اخلليجية للمقاولت وال�سيانة العامة
ALMAHARAT AL KHALIJIYA CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

اىل/موؤ�س�سة املهارات اخلليجية لركيب احلجر    
AL MAHARAT KHALIJIYA STONE INSTALLATION EST

تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال تركيب احلجر )4330002(
تعديل ن�ساط/حذف مقاولت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(

تعديل ن�ساط/حذف �سيانة املباين )4329901(
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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•• اأم القيوين-وام:

خ��ل��ي��ف��ة لالأبحاث  ال�����س��ي��خ  م��رك��ز  ي��ع��د 
البحرية باأم القيوين من امل�ساريع املهمة 
التي مت اإن�ساوؤها �سمن مبادرات �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
من  حر�سا  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
الأبحاث  يف  العمل  تطوير  على  �سموه 
والدرا�سات التي يجريها املركز حلماية 
البيئة  على  واحلفاظ  ال�سمكية  ال��رثوة 
ن��ظ��ي��ف��ة خ��ال��ي��ة م���ن التلوث  ال��ب��ح��ري��ة 
الأجيال  م��ن  ق���ادة  اإع�����داد  اإىل  اإ���س��اف��ة 
للتعامل مع متطلبات  الوطنية  ال�سابة 
مبجال  اجلديدة  التقنيات  من  الع�سر 
املناخي على  التغري  تاأثريات  احلد من 
القليمية  وال���ري���ادة  ال��ب��ح��ري��ة  ال��ب��ي��ئ��ة 
مبجال  امل�ستقبل  وا�ست�سراف  والعاملية 
الأبحاث البحرية. وكان �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
ح��اك��م دب���ي رع����اه اهلل اأط���ل���ق امل���رك���ز يف 
فرباير عام 2011 بتكلفة مالية بلغت 
�ساحب  من  مببادرة  درهم  مليون   75
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

رئي�س الدولة حفظه اهلل.
ن��وع��ه على  م���ن  الأول  امل���رك���ز  وي��ع��ت��رب 
م�ستوى املنطقة وي�سم عدة مرافق منها 
ومزود  جتارية  اإنتاجية  بطاقة  مفق�س 
للمختربات  وجممع  التقنيات  باأحدث 
اأجنح  ل���س��ت��خ��دام  ي��ه��دف  التخ�س�سية 
املتطورة  والتقنيات  العاملية  املمار�سات 
امل��ع��رف��ي��ة الق��ت�����س��ادي��ة بتنمية  ل��ري��ادة 
وحماية النظم البيئية واملوارد البحرية 

الطبيعية ولتحقيق ال�ستدامة .
حممد  م��رمي  املهند�سة  �سعادة  وق��ال��ت 
امل�ساعد  الوكيل  امل��ه��ريى  ح��ارب  �سعيد 
لقطاع ال�سوؤون البيئية واملحافظة على 
الطبيعة يف وزارة التغري املناخي والبيئة 
لالأبحاث  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����س��ي��خ  م���رك���ز  اإن 
املعرفة  ا�ستخدام  اإىل  يهدف  البحرية 
والبتكار  املتطورة  والتقنية  احلديثة 
الدرا�سات  اإج����راء  والإب�����داع ف��ى جم��ال 
البحرية  بالبيئة  املتعلقة  والأب���ح���اث 
وذلك لتنمية و�سون مواردها وموائلها 
وا���س��ت��دام��ت��ه��ا ل��الأج��ي��ال ال��ق��ادم��ة فيما 
ا�سراتيجية  وتطوير  بو�سع  يخت�س 
والقيام  البحرية  البيئة  اأب��ح��اث  اإدارة 
اجلهات  م����ع  امل�������س���رك���ة  ب���ال���درا����س���ات 
جمال  يف  والدولية  والقليمية  املحلية 
الدرا�سات  واإج������راء  ال��ب��ح��ري��ة  ال��ب��ي��ئ��ة 
ال�سمكية  بامل�سايد  املتعلقة  والأب��ح��اث 
املياه  وخ�����وا������س  ال���ب���ح���ري���ة  وامل�����وائ�����ل 
والكيماوية  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة  ال��ب��ح��ري��ة 
والفيزيائية وكذلك ن�سر نتائج الأبحاث 
والدرا�سات والعمل على اإي�سال نتائجها 

والتعاون والتن�سيق مع اجلهات املحلية 
تنمية  جمال  فى  والدولية  والقليمية 

البيئة البحرية .
امل���ه���ام  ت���ل���ك  اأن  امل����ه����ريى  واأ�����س����اف����ت 
والأن�سطة اخلا�سة بالإدارة ت�سب �سمن 
بتعزيز  ال�����وزارة  ا�سراتيجية  اأه����داف 
�سالمة الغذاء وا�ستدامة الإنتاج املحلي 
�سمن برنامج البحث العلمي يف جمال 
الرثوات النباتية واحليوانية وال�سمكية 
تداعيات  ح�����ول  ت���اأق���ل���م  م����ع  ورب���ط���ه���ا 
البيئة  مكونات  على  املناخية  التغريات 
ال��ب��ح��ري��ة وم��وائ��ل��ه��ا وم����وارده����ا حيث 
البحرية  ال��ب��ي��ئ��ة  اأب���ح���اث  اإدارة  ق��ام��ت 
ب��اإج��راء الأب��ح��اث وال��درا���س��ات املتعلقة 
وامل�سايد  وامل����وائ����ل  وامل�������وارد  ب��ال��ب��ي��ئ��ة 
حتديد  درا�سات  ت�سمل  والتي  البحرية 
املناخية  املقاوم للتغريات  املرجان  اأنواع 
التكاثر  مناطق  وحتديد  الدولة  مبياه 
واحل�����س��ان��ة ل��الأ���س��م��اك ال��رئ��ي�����س��ي��ة يف 
املخزون  وتقييم  للدولة  البحرية  املياه 
وم�سح  الرئي�سية  ل��الأ���س��م��اك  ال�سمكي 
التابعة  ال�سيد  ملياه  ال�سمكي  امل��خ��زون 
للدولة على بحر عمان واخلليج العربي 
احليوية  والكتلة  ال��ت��ن��وع  ر���س��د  ك��ذل��ك 
البحرية  امل��ي��اه  يف  النباتية  للهائمات 
�سغار  اإط��الق  مناطق  وحتديد  للدولة 
املياه  ف��ى  امل�ستزرعة  املحلية  الأ���س��م��اك 

ال�ساحلية لالإمارات .
خليفة  ال�سيخ  م��رك��ز  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 
ل�����الأب�����ح�����اث ال����ب����ح����ري����ة ي����ت����ع����اون مع 
العاملية  ال��ب��ح��وث  وم���راك���ز  اجل��ام��ع��ات 
ذات ال�سلة لإجراء الدرا�سات والبحوث 
اأن الإدارة تقوم مب�سروع درا�سة  موؤكدة 
النظام املتكامل للطاقة والزراعة مبياه 
البحر بالتعاون مع معهد م�سدر للعلوم 
تقييم  درا���س��ة  وم�سروع  والتكنولوجيا 
باملياه  املروي  ال�ساليكورنيا  نبات  زراعة 
البحرية امل�سعبة باملغذيات بالتعاون مع 
املركز الدويل للزراعة املحلية وم�سروع 
درا����س���ة م�����س��ح امل���خ���زون ال�����س��م��ك��ي ملياه 
التابعة للدولة على بحر عمان  ال�سيد 
لالأبحاث  الكويت  معهد  م��ع  بالتعاون 

العلمية .
كما تكمن اأهمية املركز يف كونه مبادرة 
دولة  ح�سور  تر�سيخ  �ساأنها  م��ن  هامة 
الإم������ارات ���س��م��ن امل��ح��اف��ل ال��دول��ي��ة يف 
الإبداعية  ال��ب��ح��ري��ة  الأب���ح���اث  جم���ال 
اإجراء  امل��رك��ز  �سيتوىل  اإذ  والتطويرية 
و�سون  ل��ت��ن��م��ي��ة  امل���وج���ه���ة  ال����درا�����س����ات 
وال�سواحل  اخل����ريان  ال��ب��ح��ري��ة  امل����وارد 
ب�ساأن  امل��ع��ن��ي��ة  الأخ�������رى  وال����درا�����س����ات 
واملوائل  ال��ق��رم  واأ���س��ج��ار  البيئة  ت��ل��وث 
ريادي  دور  اأي�سا  له  و�سيكون  البحرية 
ا�ستزراع  ت��ق��ن��ي��ة  وت�����س��ج��ي��ع  ت��ط��وي��ر  يف 
الأحياء املائية بدولة الإمارات واملنطقة 

الب�سرية من  ال��ق��درات  ب��ن��اء  ك��ذل��ك يف 
لل�سباب  تدريبية  برامج  تنظيم  خ��الل 
البحث  ممار�سة  م��ن  لتمكينه  امل��واط��ن 
اأع���ل���ى املعايري  امل��ن��ه��ج��ي وف���ق  ال��ع��ل��م��ي 
العاملية كما قامت الإدارة بن�سر عدد من 
الأوراق العلمية بدوريات عاملية حمكمة 
املد  ت��اأث��ريات  �سملت  دولية  وم��وؤمت��رات 
الأحمر بالدولة واأهمية وتوزيع املوائل 
واأ�سجار  املرجانية  كال�سعاب  البحرية 
اإ�سافة اإىل عالقة املوائل ب�سون  القرم 

التنوع البيولوجي البحري .
العلمية  الأب��ح��اث  املركز يف  دور  وح��ول 
باأن  امل��ه��ريي  م��رمي  املهند�سة  اأف���ادت   ..
الدرا�سات  وتنفيذ  باإعداد  تقوم  ال��وزارة 
وتنمية  ح��م��اي��ة  جم����ال  يف  والأب����ح����اث 
الأ�سا�س  ل��ت��وف��ري  ال�����س��م��ك��ي  امل����خ����زون 
ع��ل��ي��ه تطوير  ي��ب��ن��ى  وال�������ذي  ال���ع���امل���ي 
امل�ستدامة  ل������الإدارة  ال���س��رات��ي��ج��ي��ات 
بهدف  واملتابعة  الر�سد  برامج  وو�سع 
للموارد  الأم���ث���ل  ال���س��ت��غ��الل  حت��ق��ي��ق 
ال��وزارة ممثلة  اأن  اإىل  البحرية م�سرية 
تقوم  البحرية  البيئة  اأب��ح��اث  اإدارة  يف 
جمال  يف  البحثية  ال��درا���س��ات  ب���اإع���داد 
البيئة البحرية والرثوات املائية احلية 
اجلهات  مع  والتن�سيق  بالتعاون  وذل��ك 

واملنظمات املحلية والإقليمية.
على  ال�������وزارة  م��ي��زان��ي��ة  اأن  واأ����س���اف���ت 
البحوث والدرا�سات ال�سمكية بني عامي 
2014و 2016 بلغت 3،993،905 
امليزانية  ت���ق���در  ب��ي��ن��م��ا  دره�����م  م��ل��ي��ون 
بقيمة    2021-2017 ل��ل�����س��ن��وات 

�سنويا . درهم   972،393
�سعي  اإىل  امل���ه���ريي  امل��ه��ن��د���س��ة  ول��ف��ت��ت 
املائية  ال���رثوات  ا�ستدامة  اإىل  ال����وزارة 
احل����ي����ة وم�����ع ت���ن���ام���ي اأه���م���ي���ة امل�������وارد 
اإدارة  قامت  ال��غ��ذاء  توفري  يف  البحرية 
الفرة  خ��الل  البحرية  البيئة  اأب��ح��اث 
ال�سابقة بدعم املخزون ال�سمكي للدولة 
م���ن خ���الل ا����س���ت���زراع واإن���ت���اج ع���دد من 
�سواحل  واإطالقها على  املحلية  الأن��واع 
واأماكن  امل��ح��م��ي��ات  م��ن��اط��ق  ال���دول���ة يف 
ان��ت�����س��ار اأ���س��ج��ار ال��ق��رم وم���ن ب��ني هذه 
وال�سبيطى  وال�سعرى  الهامور  الأن��واع 
حيث  والينم  والبياح  وال�سعم  والقابط 
مت اإطالق اأكرث من  5  ماليني اأ�سبعية 

لتعزيز املخزون ال�سمكي .
وقالت اإنه لأهمية توفري الأمن الغذائي 
�سكل  فقد  ل��ل��وزارة  ا�سراتيجي  كهدف 
لالأبحاث  خليفة  ال�سيخ  مركز  اإط��الق 
البحرية بتوجيهات من �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
حاكم دب��ي - رع��اه اهلل - خطوة �سباقة 
اإق��ل��ي��م��ي��ا ومن  ن��وع��ه  م���ن  الأول  ك��ون��ه 
ي�ستند  اأنه  الأه��م عامليا ول�سيما  �سمن 

اإىل ا�ستخدام املعرفة احلديثة والتقنية 
امل��ت��ط��ورة والب��ت��ك��ار والإب����داع يف جمال 
املتعلقة  والأب���ح���اث  ال��درا���س��ات  اإج�����راء 
بهدف  وال�����س��اح��ل��ي��ة  ال��ب��ح��ري��ة  بالبيئة 
وامل��ح��اف��ظ��ة على  ال��ت��ل��وث  م��ن  حمايتها 

ا�ستدامتها لالأجيال القادمة .
واأ���س��اف��ت اأن���ه مت الن��ت��ه��اء م��ن املرحلة 
ع���ب���ارة عن  وه����و  امل�������س���روع  م���ن  الأوىل 
باأحدث  وجمهز  متكامل  مغلق  مفق�س 
الت�سغيل  ل�سمان  امل��ت��ط��ورة  التقنيات 
10  ماليني  ت��ب��ل��غ   اإن��ت��اج��ي��ة  ب��ط��اق��ة 
�سنويا  املحلية  الأ���س��م��اك  م��ن  اأ�سبعية 
تخ�سي�س  ج�������رى  اأن��������ه  اإىل  لف����ت����ة 
درهم  م��ل��ي��ون   90 اإىل  ت�سل  م��ي��زان��ي��ة 
ل��ت��و���س��ع��ة امل��ف��ق�����س لإن���ت���اج الأن������واع ذات 
جممع  واإن�ساء  املنخف�س  البقاء  معدل 
البحرية  ال��ب��ي��ئ��ة  اأب����ح����اث  خم���ت���ربات 
البحرية  ال��ع��ل��وم  جم���الت  خمتلف  يف 
وامل�����س��اي��د وا���س��ت��زراع الأح���ي���اء امل��ائ��ي��ة . 
ال�سئون  لقطاع  امل�ساعد  الوكيل  واأك��دت 
البئيية واملحافظة على الطبيعة بوزارة 
التغري املناخي والبيئة اأن الوزارة قامت 
لالأنواع  البيولوجية  الدرا�سات  باإجراء 
توفر  والتي  الدولة  مياه  يف  الرئي�سية 
املخازين  لتقييم  الأ�سا�سية  املعلومات 
الإجراءات  عليها  تبنى  والتي  ال�سمكية 
التنظيمية لتنظيم م�سائد هذه الأنواع 
املنع  وف���رات  ال�سيد  ف���رات  لتحديد 
با�ستخدام  الأ����س���م���اك  ���س��ي��د  وت��ن��ظ��ي��م 
معدات  وموا�سفات  والقراقري  ال�سباك 
ال�����س��ي��د م��ن��وه��ة ب��ان��ت��ه��اء ال������وزارة من 
ال���درا����س���ات ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة حل����وايل 27 
ن��وع��ا م��ن الأن������واع ال��رئ��ي�����س��ي��ة يف مياه 
املعلومات  ه����ذه  ع��ل��ى  وب���ن���اء  ال����دول����ة 
امل�سموح  الأ���س��م��اك  اأط���وال  حتديد  يتم 
ب�����س��ي��ده��ا وحت���دي���د م���وا����س���م واأوق������ات 
الت�سريعات  اإ�سدار  خالل  من  تكاثرها 
ال����الزم����ة حل���م���اي���ة ����س���غ���ار الأ����س���م���اك 
والتكاثر  ل��ل��ن��م��و  ف��ر���س��ة  واإع���ط���ائ���ه���ا 
ا�ستدامة  ل�سمان  جديدة  اأجيال  وبناء 

املخزون ال�سمكي .
باإجراء  ت��ق��وم  ال����وزارة  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
املخزون  ب��ت��ق��ي��ي��م  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال���درا����س���ات 
مياه  يف  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  ل���الأن���واع  ال�سمكي 
امل�سوحات  اإج��������راء  ل��ت�����س��م��ل  ال����دول����ة 
لهذه  احل��ي��ة  الكتلة  لتعيني  ال��ب��ح��ري��ة 
ملقارنتها  زمنية  ف��رات  خ��الل  الأن����واع 
اأخ�������ذ كافة  ث����م  ال�����درا������س�����ات  ب���ن���ت���ائ���ج 
حلماية  الالزمة  والتدابري  الإج��راءات 
ملخازن  ك��امل�����س��وح��ات  ال�سمكي  امل��خ��زون 
الأ�سماك القاعية لدول اخلليج العربي 
و2002  ال��ف��او  م�سح   1979 اأع�����وام 
م�سح  و2011  اأبوظبي   - البيئة  هيئة 
القاعية  ل��الأ���س��م��اك  ال�سمكي  امل��خ��زون 
بالن�سبة  اأم����ا  ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج  ل����دول 

م��ن م�سح  م��وؤخ��را  انتهت  ل��ل��وزارة فقد 
للدولة  ال��ق��اع��ي��ة  الأ����س���م���اك  خم�����زون 
خالل عام 2016 م�سرية اإىل اأن جاري 
النتهاء من اإعداد التقارير الفنية كما 
تعكف الوزارة حاليا على اإجراء امل�سح يف 

املنطقة ال�سرقية للدولة .
كما جتري وزارة التغري املناخي والبيئة 
من  العربي  اخلليج  دول  م��ع  بالتعاون 
خ���الل الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة ل����دول جمل�س 
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي درا����س���ات م�سركة 
لأ�سماك  ال�����س��م��ك��ي  امل����خ����زون  ل��ت��ق��ي��ي��م 
الهامة  الأ�سماك  من  اأن��ه  حيث  الكنعد 
اق��ت�����س��ادي��ا ل��ه��ذه ال�����دول ك��م��ا اأن����ه من 
وت���ه���دف هذه   . امل�����س��رك��ة  امل���خ���ازي���ن 
ال�سمكي  امل��خ��زون  تقييم  اإىل  ال��درا���س��ة 
لأ����س���م���اك ال��ك��ن��ع��د وو����س���ع الإج�������راءات 
من  وال��ت��ي  م�سائدها  لإدارة  الكفيلة 
النوع  ه��ذا  على  احلفاظ  �سمان  �ساأنها 

الهام من الأ�سماك .
التعاون  جلنة  اأن  اإىل  امل��ه��ريي  ولفتت 
ق����رارا بحظر �سيد  اأ����س���درت  ال���زراع���ي 
امل�ستخدمة  بال�سباك  الكنعد  اأ���س��م��اك 
اأو  التحويط  احل��الق  الن�سب  بطريقة 
ما مياثلها من م�سميات باخلليج وذلك 
اإىل  اأغ�سط�س   15 م��ن  ال��ف��رة  خ��الل 
15 اأكتوبر من كل عام وذلك على �سوء 

الدرا�سة التي اأجريت .
وحفاظا على الرثوات املائية تقوم وزارة 
املوائل  بتاأهيل  والبيئة  املناخي  التغري 
والتي  ال��ب��ح��ري��ة  ل���ل���م���وارد  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
الأ�سا�سية  الركيزة  هي  الأ�سماك  تعترب 
املرجانية  ال�سعاب  با�ستزراع  وذل��ك  لها 
ح��ي��ث جن��ح��ت ال���دول���ة ب��ا���س��ت��زراع 24 
ن��وع��ا م���ن ال�����س��ع��اب امل��رج��ان��ي��ة ك��م��ا مت 
حيث  للتثبيت  منها  اأن���واع   10 اختيار 
اأثبتت معدلت منو عالية ونفوق قليلة 
ال�ساحل  يف  اأن������واع   7 ت��ث��ب��ي��ت  مت  وق����د 
ال�ساحل  يف  اأن���واع  و6  للدولة  ال�سرقي 
م�ستعمرة   11000 مبجموع  الغربي 
ال�����وزارة بن�سر  ق��ام��ت  ك��م��ا   . ح��ت��ى الآن 
اأ����س���ج���ار القرم  ت��ق��ن��ي��ة زراع������ة واإك����ث����ار 
انت�سار  م��ن��اط��ق  تعترب  ح��ي��ث  ب��ال��دول��ة 
لرعاية  طبيعية  ب��ي��ئ��ة  ال���ق���رم  اأ���س��ج��ار 
�سغار الأ�سماك وتعزيز التنوع احليوي 
اأي�سا على تدريب عدة  ال��وزارة  وعملت 
ج��ه��ات حم��ل��ي��ة واإق��ل��ي��م��ي��ة ع��ل��ى تقنية 
اأ����س���ج���ار ال���ق���رم وذل�����ك بهدف  زراع������ة 
اليكولوجية  ال��ن��ظ��م  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة 
البحرية  ال��ب��ي��ئ��ة  وح��م��اي��ة  ال���دول���ة  يف 
وال��رثوة ال�سمكية كما نفذت ع��ددا من 
الدرا�سات حول امل�ساد ال�سناعية ومدى 
بع�سها  ا�ستخدام  بالفعل  ومت  فاعليتها 
يف مواقع خمتلفة حيث ت�ستخدم امل�ساد 
لالأ�سماك  م��واط��ن  لإن�����س��اء  ال�سناعية 
وت���ع���ت���رب ال�������س���ع���اب امل���رج���ان���ي���ة اإح�����دى 

اأن����واع عديدة  ب��ه��ا  تعي�س  ال��ت��ي  امل��وائ��ل 
من الأ�سماك وعليه فاإن موت اأو تدمري 
ال�سعاب املرجانية يوؤدي لختفاء اأو قلة 
املواطن  تلك  يف  تعي�س  التي  الأ���س��م��اك 
لذا تويل الوزارة اهتماما كبريا بدرا�سة 
واإكثاره  امل��رج��ان  ا���س��ت��زراع  �سبل  اأف�سل 
يف  املت�سررة  باملناطق  تثبيته  ث��م  وم��ن 
اأعدادها  وزي���ادة  الأ�سماك  ج��ذب  �سبيل 
املخزون  على  اإيجابا  التاأثري  وبالتايل 

والتنوع ال�سمكي باملنطقة .
اإن�ساء  اأج����ري����ت  ال���ت���ي  ال����ربام����ج  وم����ن 
مبنطقة  ا�سطناعية  ب��ح��ري��ة  حممية 
را�س �سدنا بعدد  450  كهفا اأ�سمنتيا 
اأ�سمنتية  م���ن  ل��ل�����س��ي��د  م���واق���ع    5 و 
ا�سطناعية باملنطقة املمتدة من جزيرة 
�سدنا  راأ���س  اإىل  الفجرية  بدبا  الطيور 
كهوف  م��ن  لل�سيد  م��واق��ع   5 واإن�����س��اء 
اأ�سمنتية ا�سطناعية باإنزال 150 كهفا 
وكذلك  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  ب���اإم���ارة  اأ�سمنتيا 
باإمارة  اأ���س��م��ن��ت��ي��ا  ك��ه��ف��ا   150 اإن������زال 
مر   300 م�ساحته  موقع  يف  عجمان 
البيئة  حماية  هيئة  ق��ام��ت  كما  م��رب��ع 
مع  بالتعاون  اخليمة  ب��راأ���س  والتنمية 
باإنزال  والبيئة  امل��ن��اخ��ي  التغري  وزارة 
منطقة  يف  ا���س��ط��ن��اع��ي  ك��ه��ف   600

حممية بالإمارة.
املخت�سة  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ات  وق���ام���ت 
ممثلة يف هيئات البيئة يف كل من راأ�س 
اخليمة وال�سارقة خالل عامي 2016 
بدفع  ال���وزارة  مع  وبالتعاون  و2017 
اأجنزت  ال�سمكية حيث  ال��رثوة  خم��زون 
الطبيعية  وامل���ح���م���ي���ات  ال��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة 
باملنطقة  بحريا  م�سدا   72 بال�سارقة 
ال�سرقية من الدولة 56 منها يف كلباء 

و/16 منها يف دبا احل�سن .
اإن��ه مت  املهريي  م��رمي  املهند�سة  وقالت 
للم�سروع  الأوىل  املرحلة  من  النتهاء 
ب��ت��ك��ل��ف��ة م���ق���داره���ا 75 م��ل��ي��ون دره���م 
ا�ستكمال  على  ج��ار  العمل  ب��اأن  منوهة 
املراحل الأخرى على اأن يتم يف املرحلة 
اأ�سناف  لإن��ت��اج  املفق�س  تو�سعة  الثانية 

جديدة ذات معدل بقاء منخف�س لذلك 
مت اإن�ساء جممع الأبحاث البحرية الذي 
ي�����س��م ع����ددا م���ن امل��خ��ت��ربات مبختلف 
العلوم  التخ�س�سات احلديثة مبجالت 
الأحياء  وا���س��ت��زراع  وامل�سائد  البحرية 

املائية .
التي  التحديات  وت��ن��وع  ت��ع��دد  اأدى  كما 
وال�ساحلية  البحرية  البيئة  تواجهها 
لتبني  امل��ا���س��ة  احل��اج��ة  اإىل  ال���دول���ة  يف 
نهج عمل من�سق وموحد لإدارة وحماية 
لذا  البيئات  تلك  يف  النظم  وا�ستدامة 
ا�سراتيجية  ب���اإع���داد  ال������وزارة  ق��ام��ت 

تن�سجم مع روؤية الإمارات 2021 .
وقالت املهريي يف هذا ال�سدد اإن الوزارة 
ت�سعى اإىل تكثيف اجلهود حلماية الرثوة 
�سيد  قطاع  ا�ستدامة  وتعزيز  ال�سمكية 
م�ساهمته  وتعزيز  الدولة  يف  الأ�سماك 
يف الأمن الغذائي الوطني عرب اإطالق 
ح���زم���ة م���ن ال��ت�����س��ري��ع��ات وال����ق����رارات 
تراجع  من  للحد  وامل�ساريع  وامل��ب��ادرات 
الرثوة ال�سمكية وتعزيز قدرة العاملني 
يف ه����ذا ال���ق���ط���اع ع��ل��ى ال����س���ت���م���رار يف 
ع��م��ل��ي��ات ال�����س��ي��د م����ع احل����ف����اظ على 
امل�سيد بحيث ي�ستمر فى حتقيق جدوى 
اقت�سادية وي�سهم يف الناجت القت�سادي 
ق���وان���ني ولوائح  ال���دول���ة  ل����ذا و���س��ع��ت 
وتنمية  البيئة  بحماية  ال��ع��الق��ة  ذات 
الرثوات املائية احلية واملحافظة عليها 
ونوهت   . ال�����س��م��ك��ي��ة  ال�����رثوة  وخ��ا���س��ة 
القانون  ب��دور  املهريي  مرمي  املهند�سة 
الحتادي رقم 23 ل�سنة 1999 ب�ساأن 
ا���س��ت��غ��الل وح��م��اي��ة وت��ن��م��ي��ة ال����رثوات 
امل��ائ��ي��ة احل���ي���ة يف م���ي���اه ال���دول���ة .. يف 
الإطار  لو�سع  الرامية  اجلهود  تر�سيخ 
ال���الزم���ة لإدارة  وال��ق��ان��وين  ال�����س��رع��ي 
مياه  ال�����س��م��ك��ي��ة يف  امل�������وارد  ا���س��ت��غ��الل 
تر�سيد  م��ن  واأ���س��ا���س��ا ميكنها  الإم����ارات 
اأمن����اط ال���س��ت��غ��الل وف���ق م��ا تقت�سيه 
واحلفاظ  امل���خ���زون  ت��ن��م��ي��ة  م��ت��ط��ل��ب��ات 
عليه من الإفراط يف ال�ستغالل كذلك 
ل�سنة   24 رق����م  الحت�������ادي  ال���ق���ان���ون 

وتنميتها  البيئة  حماية  ب�ساأن   1999
ولوائحه التنفيذية والقانون الحتادي 
مراقبة  ب�ساأن   2002 ل�سنة   11 رق��م 
احليوانات  ب����اأن����واع  الجت�����ار  وت��ن��ظ��ي��م 
ولئحته  بالنقرا�س  املهددة  والنباتات 
رقم  ال���وزراء  جمل�س  وق��رار  التنفيذية 
18 ل�سنة 2012 ب�ساأن تطبيق جداول 
القرارات  ملخالفي  الإداري����ة  اجل����زاءات 
املائية  ب��ال��رثوات  اخل��ا���س��ة  التنظيمية 
بالإ�سافة  ال�����س��م��ك��ي��ة  وال�����رثوة  احل��ي��ة 
ال�سيد  ملهنة  ال���وزاري���ة  ال���ق���رارات  اإىل 
الهامة  املحلية  الأن�����واع  بع�س  كحظر 
والغذائية  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ق��ي��م��ة  ذات 
موا�سفات  وو���س��ع  تكاثرها  موا�سم  يف 
واأدوات  معدات  ل�ستخدام  وا�سراطات 
وغريها  وال��ق��راق��ري  كال�سباك  ال�سيد 
الأدن��������ى لأط������وال  احل�����د  اإىل  اإ����س���اف���ة 
الأ�سماك القت�سادية امل�سموح ب�سيدها 
واإج��راءات تنظيم �سيد اأ�سماك القر�س 
البحري  البيئي  النظام  على  للحفاظ 
م�سرية اإىل اأن هذه الت�سريعات و�سعت 
التي  والأب��ح��اث  الدرا�سات  اإىل  ا�ستنادا 
ال����وزارة م��ع اجل��ه��ات البيئية  ت��ق��وم بها 
العاملية  واملمار�سات  بالدولة  والعلمية 
يف جم�����ال ح���م���اي���ة خم����ازي����ن ال�����رثوة 
ا�ستكمال  اإنه  ال�سمكية. وقالت املهريى 
الوزارة  ف��اإن  ذكرها  �سبق  التي  للجهود 
التنظيمي قطاع  اأدرج��ت �سمن هيكلها 
مبتابعة  امل��ع��ن��ي  اخل����ارج����ي  ال��ت��دق��ي��ق 
كالت�سريعات  الت�سريعات  تطبيق  كفاءة 
الرثوات  وتنمية  بحماية  العالقة  ذات 
بالتن�سيق  املخت�سون  ي��ق��وم  اإذ  امل��ائ��ي��ة 
التابع  ال�سواحل  ح��ر���س  جمموعة  م��ع 
وال�سواحل  احل��ي��وي��ة  امل��ن�����س��اآت  جل��ه��از 
الرقابية  ال��ربام��ج  اإم���ارة بو�سع  ك��ل  يف 
الكفيلة ب�سمان تطبيق مرتادي البحر 
 . الواقع  اأر���س  على  واللوائح  للقوانني 
م�سركة  رقابية  برامج  و�سع  يتم  كما 
بالرثوة  املعنية  املحلية  ال�سلطات  م��ع 
التي  الأه���������داف  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال�����س��م��ك��ي��ة 
ر�سمتها الدولة ب�سدور هذه القوانني .

•• دبي-وام:

زايد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  دع��ا 
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
التعليم  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال������دويل 
واملوارد الب�سرية املدار�س يف الدولة 
الأجندة  حتقيق  يف  الإنخراط  اإىل 
ل���دول���ة الإم���������ارات واأن  ال��وط��ن��ي��ة 
و  الرئي�سة  مهامها  �سمن  ت�سعها 
ر�سالتها واأن توعي الطلبة واأولياء 
ت�ستثمر  واأن  ب��اأه��م��ي��ت��ه��ا  الأم������ور 
وجهود  واأفكارهم  طلبتها  مهارات 
ل�����ه عالقة  م�����ن  وك������ل  م��ع��ل��م��ي��ه��ا 
و�سع  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ب��ال��ع��م��ل��ي��ة 
تلك  لتحقيق  وامل���ب���ادرات  اخل��ط��ط 

الأجندة الوطنية واأهدافها.
وقال �سموه يف كلمة له خالل حفل 
ن��ظ��م��ه جم��ل�����س ال��ت��ع��ل��ي��م وامل������وارد 
الب�سرية اليوم لتكرمي 30 مدر�سة 
ا�ستثنائية  ن��ت��ائ��ج  حققت  متميزة 
على م�ستوى الدولة يف الختبارات 
الدولية بن�سختها الأخرية 2015 
العليا  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ك��ل��ي��ات  يف  وذل�����ك 
اليوم  ي�سعدين   : دب��ي  يف  للطالب 
رائدة  تعليمية  اأك��ون بني نخبة  اأن 
حت���م���ل ن����ربا�����س امل���ع���رف���ة وال���ن���ور 
النا�سئة  الأجيال  دروب  به  لت�سيء 
اأمثالكم  امل���خ���ل�������س���ني  وب����ج����ه����ود 
وحتقق  التعليمية  العملية  ترتقي 
تربز  هنا  وم��ن  غايتها  املجتمعات 
ال���ي���وم يف تكرمي  م����ب����ادرة  اأه���م���ي���ة 
الختبارات  يف  امل��ت��ق��دم��ة  امل���دار����س 

ال���دول���ي���ة وه����ي اإح������دى م���ب���ادرات 
الب�سرية  امل��وارد  و  التعليم  جمل�س 
و التي اأتت �سمن مبادرات الأجندة 
ال��وط��ن��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ن��ت��ائ��ج دول���ة 

المارات يف الختبارات الدولية.
امل��ج��ل�����س يكرم  اإن  ���س��م��وه  واأ����س���اف 
م���در����س���ة حققت  ث���الث���ني  ال����ي����وم 
ال�سابقة  ال���دورات  يف  عالية  نتائج 
 « PISAو TIMSS « لختباري
التي ت�سري اإىل وجود مناذج تعليمية 
متميزة يف دولة الم��ارات.. موؤكدا 
دور  اأهمية  ير�سخ  التكرمي  هذا  اأن 
املدر�سة يف حتقيق اأهداف الأجندة 
�ساحب  ر���س��م��ه��ا  ال���ت���ي  ال��وط��ن��ي��ة 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
والتي  دب��ي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س 
ولي�س  اجل��م��ي��ع  م�����س��وؤول��ي��ة  تعترب 
اجلهات التعليمية فقط .. واعترب 
اأن للمدر�سة دورا كبريا يف حتقيق 

هذه الهداف.
اأن  ي�سعدنا  ال��ي��وم  ���س��م��وه:  ق���ال  و 
ال��ت��ي جنحت يف  ب��امل��دار���س  نحتفل 
حت��ق��ي��ق ه���ذه الأه��������داف.. ك��م��ا اأن 
المارات  دول��ة  يف  التعليم  تطوير 
جميعا  هدفنا  مبدار�سنا  والرتقاء 
وحدنا  نحققه  اأن  ن�ستطيع  ول���ن 
ب��ل ن��ري��د م��ن امل��در���س��ة وال��ب��ي��ت اأن 
اإليه  ن�سبو  م��ا  لتحقيق  يت�سافرا 
جميعا لإعداد جيل جاهز لتحديات 

امل�ستقبل.
بن  �سلطان  م��ع��ايل  احل��ف��ل  ح�سر 

القت�ساد  وزي���ر  امل��ن�����س��وري  �سعيد 
و م����ع����ايل ح�������س���ني ب����ن اإب����راه����ي����م 
والتعليم  الربية  وزي��ر  احل��م��ادي 
العور  و معايل جنالء بنت حممد 
و معايل  امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة  وزي������رة 
املهريي  م�سبح  �سامل  بنت  جميلة 
العام  التعليم  ل�سوؤون  دول��ة  وزي��رة 
ومعايل الدكتور اأحمد بن عبد اهلل 
حميد بالهول الفال�سي وزير دولة 
معايل  و  ال��ع��ايل  التعليم  ل�����س��وؤون 
�سما بنت �سهيل بن فار�س املزروعي 
وزي������رة دول�����ة ل�������س���وؤون ال�����س��ب��اب و 
معايل الدكتور علي را�سد النعيمي 
مدير عام جمل�س اأبوظبي للتعليم 
املدير  ال���ك���رم  ع���ب���داهلل  وال���دك���ت���ور 
والتنمية  امل���ع���رف���ة  ل��ه��ي��ئ��ة  ال���ع���ام 
القيادات  الب�سرية بدبي وعدد من 
ال��رب��وي��ة ب����وزارة ال��رب��ي��ة وجمع 
واملهتمني  الأك��ادمي��ي��ني  م��ن  غفري 

يف ال�ساأن التعليمي.
ابراهيم  بن  ح�سني  معايل  اأ���س��اد  و 
والتعليم  الربية  وزي��ر  احل��م��ادي 
اليوم  املكرمة  امل��دار���س  مبجموعة 
الختبارات  يف  ال��وا���س��ح  لتميزها 
الدولة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال���دول���ي���ة 
موؤكدا  ع��ال��ي��ة  ن��ت��ائ��ج  وحت��ق��ي��ق��ه��ا 
اإليه  نطمح  ما  هو  التفوق  ه��ذا  اأن 
متاأ�سلة  ���س��م��ة  ي��ك��ون  اأن  ون���ري���ده 
ل����دى ج��م��ي��ع م���دار����س ال���دول���ة يف 
حتقيقا  ال����دول����ي����ة  الخ�����ت�����ب�����ارات 

مل�ستهدفات الأجندة الوطنية.
التعليم  جم��ل�����س  اأن  ع��ل��ى  و����س���دد 

وامل������وارد ال��ب�����س��ري��ة ب��رئ��ا���س��ة �سمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�سيخ 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر 
ق�سوى  اأه���م���ي���ة  ال��ت��ع��ل��ي��م  ي�����ويل 
اأف�������س���ل  حت���ق���ي���ق  اإىل  وي�������س���ع���ى 
للنهو�س  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل��م��ار���س��ات 
وياأتي  بالدولة  التعليم  مب�ستوى 
حمفزا  ل��ي�����س��ك��ل  ال����ت����ك����رمي  ه������ذا 
نحو  ال��دول��ة  يف  للمدار�س  اأ�سا�سيا 
امل�������س���ي ق���دم���ا يف جت���وي���د اأدائ����ه����ا 
وحتقيق التناف�سية عرب املخرجات 
وحتقيق  اجل��ودة  عالية  التعليمية 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  وتطلعات  روؤي���ة 
مب���ا ي��ت��ع��ل��ق مب���وؤ����س���رات الأج���ن���دة 
الوطنية عرب و�سول الدولة �سمن 
اأعلى 20 دولة على م�ستوى العامل 
بحلول  ال���دول���ي���ة  الخ���ت���ب���ارات  يف 
اأهمية  اإن  وق������ال   .2021 ع�����ام 
انطالقا  تاأتي  الدولية  الختبارات 
التعليم  تطوير  ا�سراتيجية  م��ن 
اأهمية  توؤكد  التي  الربية  ل���وزارة 
م�����س��ارك��ة طلبة دول���ة الإم�����ارات يف 
هذه الختبارات والرتقاء بامل�ستوى 
التغري  م��دى  وا�ست�سعار  التعليمي 
مواكبة  يف  والإ�سراع  الأف�سل  نحو 
اهتمامات  اأن  مو�سحا  امل�ستجدات 
التعليم  جم���ال  يف  ال���ق���رار  ���س��ن��اع 
اأك����رث ت��رك��ي��زا ع��ل��ى تطوير  غ���دت 
واملهارات  للمعارف  الطلبة  اإت��ق��ان 
متابعة  م�����ن  ���س��ت��م��ك��ن��ه��م  ال����ت����ي 
مت�سلحني  احل��ي��اة  م��دى  التطوير 
باملعرفة واملهارات املطلوبة لتحقيق 

النجاح .
تعد  الدولية  الختبارات  اأن  ذكر  و 
جزءا ل يتجزاأ من عملية التدري�س 
املهمة  امل���داخ���ل  واأح�����د  وال��ت��ع��ل��ي��م 
التعرف  يف  لأه��م��ي��ت��ه��ا  ل��ت��ط��وي��ره 
اإىل التغريات التي تطراأ على منو 
ب��ت��ن��وع طرائق  امل��ت��ع��ل��م واله��ت��م��ام 
لتنمية  املناهج  وتطوير  التدري�س 
والفهم  العلمي  التفكري  م��ه��ارات 
الفر�سة  وات��اح��ة  للطلبة  القرائي 
املوهوبني  الطلبة  م��ه��ارات  لتطور 
و�سع  التقييمات  نتائج  تتيح  كما 
تخطو  مهم  مل�سار  وتقييم  ت�سور 
فاعلة  خطوات  الربية  وزارة  فيه 
التعليمي  ب���ال���ن���ظ���ام  ل���ل���و����س���ول 
ل��دي��ن��ا ل��ي��ك��ون واح�����دا م���ن النظم 
غمار  ليدخل  عامليا  تقدما  الأك��رث 

التناف�سية.
امل�ساركة يف  م��ن  ال��ه��دف  اأن  اأك���د  و 
الختبارات الدولية تزويد متخذي 
ال��وزارة مبعلومات حول  القرار يف 
واتباع  ال���دول���ة  ال��ت��ع��ل��ي��م يف  ج����ودة 
وو�سع  املنا�سبة  التطوير  ق���رارات 
القدرات  لقيا�س  والآل��ي��ات  النظم 
الطلبة  اأداء  مقارنة  عرب  واملهارات 
العاملي يف  امل�ستوى  على  بنظرائهم 
تزويد  ع��ن  ف�����س��ال  خمتلفة  م����واد 
م���ع���دي امل��ن��اه��ج مب��ع��ل��وم��ات حول 
املناهج  يف  امل��ط��ل��وب��ة  ال���ت���غ���ي���ريات 

الدرا�سية وتطويرها.
الدولية  الخ��ت��ب��ارات  اأن  اإىل  ون��وه 
معارف  تقييم  على  اأي�سا  ت�ساعد 

عامليا  ومقارنتها  الطلبة  ومهارات 
الطلبة  م���ن  ال�����س��خ��م��ة  ب����الأع����داد 
امل�������س���ارك���ني م����ن خم��ت��ل��ف ال�����دول 
م�ستوى  ب����ني  ال���ع���الق���ة  واي����ج����اد 
املحيطة  وال��ع��وام��ل  ال��ط��ال��ب  اأداء 
املنزلية  وال���ب���ي���ئ���ة  ك���امل���در����س���ة  ب����ه 
والعالقات الجتماعية اإ�سافة اإىل 
اأداء  م�ستوى  يف  التغيريات  قيا�س 
وت�سليط  الوقت  م��رور  مع  الطلبة 

ال�سوء على ال�سيا�سة التعليمية.
املدار�س  اأداء  على  معاليه  واأث��ن��ى 
املطلوب منها  التي حققت  املكرمة 
جدارة  عن  الدولية  الختبارات  يف 
الإجناز  هذا  اأن  موؤكدا  وا�ستحقاق 
ثمرة عمل دوؤوب وجماعي وطموح 
التدري�سية  ل��ل��ه��ي��ئ��ات  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي 
والداري�������ة وجم���ه���ود مم��ي��ز ورائ���د 
مب�ستوى  يب�سر  م��ا  وه���و  للطلبة 
مرموق ملدار�س الدولة يف امل�ستقبل 

القريب.
جميلة  م����ع����ايل  اأك��������دت  ب�����دوره�����ا 
الختبارات  اأن  كلمتها  يف  امل��ه��ريي 
فاعلة  اأداة  اأف�سل  ت�سكل  الدولية 
ت��ق��دم ل��ن��ا امل��ع��ل��وم��ات ع��ن م�ستوى 
طلبتنا مقارنة مع اأقرانهم يف بقية 

دول العامل.
التقييم  اأداة  اأن���ه���ا  اإىل  اأ����س���ارت  و 
الأنظمة  اأف�سل  ت�ستخدمها  التي 
التعليمية لقيا�س جودة التعليم يف 
�ساحب  وج��ه  التي  وه��ي  مدار�سها 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن را�سد 
الأجندة  يف  باعتمادها  مكتوم  اآل 

اأننا نريد  واأعلن للجميع  الوطنية 
اأداء يف  ال��دول  اأف�سل  اأن نكون من 

الختبارات الدولية.
140 مدر�سة  اأكرث من  اإن  وقالت 
يف دول��ة الم��ارات اأح��رزت معدلت 
اأعلى من املعدل الدويل يف اختبار 
واأكرث  ال��راب��ع  لل�سف   TIMSS
من 130 مدر�سة اأحرزت معدلت 
اأعلى من املعدل الدويل يف اختبار 
بينما  الثامن  لل�سف   TIMSS
بلغ ع��دد امل��دار���س يف ال��دول��ة التي 
اأح���رزت م��ع��دلت اأع��ل��ى م��ن املعدل 
اأكرث   PISA درا����س���ة  يف  ال����دويل 
من 50 مدر�سة ومن هذه املدار�س 
حققت اأكرث من 60 مدر�سة معدل 
درا�سة  يف  اأع���ل���ى  اأو  ن��ق��ط��ة   550
الرابع  ال�����س��ف��ني  يف   TIMSS
والثامن بينما حققت املعدل نف�سه 
درا�سة  م��در���س��ة يف   20 م��ن  اأك���رث 

.PISA
اأن  ن�ستطيع  ح��ت��ى  اإن����ه  اأ���س��اف��ت  و 
الختبارات  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  نعمم 
لكل مدر�سة يف  يكون  واأن  الدولية 
ت�سكيل  مت  وم�سوؤولية  دور  الدولة 
الربية  وزارة  بني  م�سرك  فريق 
والتعليم وجمل�س اأبوظبي للتعليم 
الب�سرية  والتنمية  املعرفة  وهيئة 
جلميع  ����س���ام���ل���ة  خ����ط����ة  ل����و�����س����ع 
مدار�س الدولة تر�سم لنا املبادرات 
الأ����س���ا����س���ي���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق م���وؤ����س���رات 
يف  معا  ومتكنا  الوطنية  الأج��ن��دة 
ا���س��م دول���ة الم����ارات بني  اأن ن�سع 

الختبارات  يف  اأداء  ال���دول  اأف�سل 
الدولية.

و اأو�سحت اإن اإحدى هذه املبادرات 
منح ك��ل م��در���س��ة يف ال��دول��ة هدفا 
 TIMSS خا�سا بها يف اختبارات
النقاط  PISA يحدد لها عدد  و 
لتحقيقها يف  ت�سعى  اأن  التي يجب 
الدورات القادمة يف هذه الختبارات 
.. م�سرية اإىل اأن هذه الهداف تعد 
عمليات  يف  �ست�ساعدكم  مهمة  اأداة 
خططكم  ويف  ال����ذات����ي  ال��ت��ق��ي��ي��م 

التطويرية.
ال�30  امل���دار����س  م��ع��ال��ي��ه��ا  دع���ت  و 
ال���ت���ي ح��ق��ق��ت ن��ت��ائ��ج مم���ي���زة على 
اإىل  ال��دول��ي��ة  الخ���ت���ب���ارات  �سعيد 
فتح الأبواب اأمام املدار�س الأخرى 
من  وت�ستفيد  لتتعلم  ال���دول���ة  يف 
وليتبادل  الناجحة  التجارب  ه��ذه 
التجارب واخلربات  اأف�سل  الطلبة 
ذاته  ال��وق��ت  يف  مثمنة  التعليمية 
ال��ت��م��ي��ز ع��ل��ى ���س��ع��ي��د نتائج  ه����ذا 
الختبارات الدولية وهو ما �سيعزز 
اتخذتها  ال����ت����ي  اخل�����ط�����وات  م����ن 
النتائج يف  اأف�سل  لتحقيق  ال��وزارة 

هذا ال�سياق.
وق���ال���ت اإن����ه لي�����زال اأم��ام��ن��ا عمل 
اإىل م��ب��ت��غ��ان��ا يف  ل��ل��و���س��ول  ك��ب��ري 
جم���ال الخ��ت��ب��ارات ال��دول��ي��ة وهو 
ما ي�ستدعي ت�سافر جهود اجلميع 

والعمل باإ�سرار وحافزية.
ال�سيخ  ���س��م��و  ك�����رم  اخل����ت����ام  يف  و 

عبداهلل بن زايد املدرا�س الفائزة.

مركز خليفة لالأبحاث البحرية م�سروع رائد ي�سهم يف تنمية و�سون البيئة البحرية وا�ستدامتها

عبداهلل بن زايد: تطوير التعليم يف الإمارات والرتقاء مبدار�سنا هدفنا جميعا

•• الريا�ض-وام: 

ناق�س وكالء وزارات الداخلية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
املجالت  يف  املجل�س  دول  بني  والتن�سيق  التعاون  تعزيز  العربية 
لرفع  متهيداً  ال�ساأن،  بهذا  امل�ستجدات  وبحث  امل�سركة،  الأمنية 
لوزراء  املقبل  الجتماع  اإىل  تو�سيات  من  اإليه  التو�سل  يتم  ما 
وكانت  العربية.  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  ب��دول  الداخلية 
ال�سعفار،  اهلل  عبد  �سيف  الفريق  برئا�سة  بوفد  �ساركت  الإم��ارات 
لأ�سحاب  التا�سع  التح�سريي  الجتماع  الداخلية يف  وزارة  وكيل 
املعايل وال�سعادة يف الريا�س باململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة 

ل���الإع���داد وال��ت��ح�����س��ري ل��ل��ق��اء ال��ت�����س��اوري ال�����س��اب��ع ع�����س��ر ل����وزراء 
اإبريل اجل��اري يف   27 ال��ذي �سيعقد يف  املجل�س،  ب��دول  الداخلية 

اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة.
و�سم وفد الإمارات العميد الدكتور را�سد �سلطان اخل�سر رئي�س 
القانوين بالوزارة، والعقيد الدكتور جمال �سيف فار�س،  املجل�س 
رئي�س جمل�س  نائب  �سمو  بديوان  القانونية  ال�سوؤون  اإدارة  مدير 
الوزراء وزير الداخلية، والعقيد اأحمد �سعيد املزروعي مدير اإدارة 
اإدارة  املرر مدير  اأحمد حممد  واملقدم  بالوزارة،  ال��دويل  التعاون 
ال�سوؤون احلكومية بالديوان، والرائد ماجد ال�سويدي من ديوان 

وكيل وزارة الداخلية.

وزارة ال�سحة توقع مذكرة تفاهم مع اجلامعة الأمريكية يف بريوتالإمارات ت�سارك يف اجتماع وكالء داخلية التعاون بال�سعودية
•• دبي-وام:

وقعت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع مذكرة تفاهم مع اجلامعة الأمريكية يف بريوت 
بهدف تعزيز التعاون وتبادل اخلربة املوثقة بني الطرفني يف جمال التدريب املهني 

لقطاع ال�سحة مدتها �سنة ميالدية قابلة للتجديد.
الكتبي وكيل وزارة  ك��ل م��ن عو�س �سغري   - ال���وزارة بدبي  امل��ذك��رة - يف مقر  وق��ع 
ال�سحة ووقاية املجتمع امل�ساعد لقطاع اخلدمات امل�ساندة والربوف�سور ح�سان دياب 
مركز  مدير  احلمريي  �سقر  بح�سور  ب��ريوت  يف  الأمريكية  اجلامعة  رئي�س  نائب 

التدريب والتطوير بال�سارقة.
واأكد عو�س الكتبي اأهمية هذه املذكرة مع اجلامعة الأمريكية يف بريوت والتي تندرج 
يف اإطار تعزيز اأطر التعاون مع املوؤ�س�سات الأكادميية العاملية لتطوير وحتديث كفاءة 
املعتمدة  املمار�سات  اأرقى  وفق  والفنية  الطبية  الكوادر  وتاأهيل  التدريب  خمرجات 

والعاملية  املحلية  ال�����س��راك��ات  وتو�سيع  التدريبية  امل��م��ار���س��ات  اأف�سل  ملواكبة  �سعيا 
لالرتقاء باخلدمات ال�سحية وتبادل اخلربات �سمن ا�سراتيجية الوزارة لتقدمي 

الرعاية ال�سحي�ة بطرق مبتكرة وم�ستدامة.
ب��ني الطرفني  ال��ت��ف��اه��م ت�سكيل جل��ن��ة ع��م��ل م�����س��رك��ة  و���س��ي��ت��م مب��وج��ب م��ذك��رة 
جتتمع ب�سكل دوري لو�سع التقارير الدورية عن مراحل الإجناز ورفع التو�سيات 
للجهات القيادية للطرفني حيث ي�سمل نطاق التعاون تبادل اخلربات فى جمالت 
الأمريكية يف بريوت يف  التدريبية وال�ستفادة من تخ�س�س اجلامعة  الحتياجات 

بع�س املجالت التدريبية �سمن نطاق ال�سحة.
اأعرب الربوف�سور ح�سان دياب عن �سروره لبناء عالقات تعاون وتبادل  من جانبه 
يف  واخلا�س  املحلي  احلكومي  والقطاع  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  مع  خ��ربات 
دولة الإم��ارات يف جمال التدريب املهني وبناء �سراكات وج�سور اأكادميية يف جمال 

العناية ال�سحية والتعليم والتدريب املهني ال�سحي .
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اأخبـار الإمـارات

•• القاهرة -وام:

العطاء انطلقت فعاليات ملتقى  مببادرة من زايد 
�سباب اخلري العاملي يف م�سر بح�سور نخبة من 
تزامنا  وذل��ك  ال��ع��امل  دول  خمتلف  م��ن  ال�سباب 
العمل  يف  ال�����س��ب��اب  لتمكني  ال��ع��رب��ي  امللتقى  م��ع 

التطوعي.
العمل  ث��ق��اف��ة  ت��ر���س��ي��خ  ال��ف��ع��ال��ي��ات اىل  ت��ه��دف 
التطوعي والعطاء الن�ساين وتفعيل امل�ساركة بني 
مبادرات  لتبني  واخلا�سة  احلكومية  املوؤ�س�سات 
ان�ساين لتمكني ال�سباب يف العمل التطوعي من 
خالل اك�سابهم مهارات علمية وعملية تنمي من 
قدراتهم امليدانية يف العمل الن�ساين للم�ساهمة 
يف التخفيف معاناة الفئات املعوزة بغ�س الن�سر 

من اللون او اجلن�س او العرق او الديانة.
�سباب اخلري  ملتقى  تنظيم  الإع��الن عن  وياأتي 
القيادة  توجيهات  مع  ان�سجاما  م�سر  يف  العاملي 
احلكيمة بان يكون عام 2017 عام اخلري وبعد 
جناح ملتقى �سباب اخلري والذي نظم م�سبقا يف 
الإمارات  موؤمتر  مع  تزامنا  ابوظبي  العا�سمة 

للتطوع .

من  مب��ب��ادرة  العاملي  اخل��ري  �سباب  ملتقى  ونظم 
زايد العطاء وجمعية دار الرب و موؤ�س�سة ال�سارقة 
ال�سعودية  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  وجم��م��وع��ة  اخل���ريي���ة 
املجتمعي  للتطوع  الإم����ارات  برنامج  و  الملانية 
للتطوع  الإم��������ارات  واأك���ادمي���ي���ة  وال��ت��خ�����س�����س��ي 
وباعتماد من الحتاد العربي للتطوع واجلمعية 
واملوؤ�س�سة  الج��ت��م��اع��ي��ة  ل��ل��م�����س��وؤول��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 

العربية للعمل الإن�ساين.
وي����اأت����ي ان���ع���ق���اد ال��ف��ع��ال��ي��ات ت���زام���ن���ا م���ع املهام 
املتنقلة  زايد اخلري وعياداتها  لقوافل  الن�ساين 
امل�سرية  املحافظات  يف  املتحركة  وم�ست�سفيات 
ك��ادرا طبيا   50 فيها مايزيد عن  يتطوع  والتي 
وفنيا من خمتلف دول العامل وتقدم خدماتها يف 
خمتلف القرى امل�سرية بالتن�سيق مع املوؤ�س�سات 

الفتتاح  فعاليات  وت�سمنت  وال�سبابية  ال�سحية 
ت��ق��دمي ن��ب��ذة ع��ن م���ب���ادرات زاي���د ال��ع��ط��اء الذي 
العامل  دول  ملختلف  ال��ب��ي�����س��اء  اأي��ادي��ه��ا  ام��ت��دت 
وقدمت منوذجاً وعنواناً للعطاء الإن�ساين حملياً 
وعاملياً ا�سافة اىل ا�ستعرا�س امل�ساريع الإن�سانية 
حلملة العطاء العاملية لعالج مليون طفل وم�سن 
و م�سر  الم���ارات  كل من  م�سبقايف  د�سنت  التي 
وال�سودان وباك�ستان والردن و�سوريا واندوني�سيا 
والهند واملغرب مبادرة من زايد العطاء والعديد 

من املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة.
من  ال�سباب  الأع��م��ال  رواد  تكرمي  ت�سمنت  كما 
الم�����ارات وم�����س��ر وب��اك�����س��ت��ان وال��ه��ن��د والفلبني 
وج���ن���وب اف��ري��ق��ي��ا ا���س��اف��ة اىل امل��وؤ���س�����س��ات من 
�سباب  ب��ج��ائ��زة  ال��ف��ائ��زة  الن�سانية  يف  ال�����س��رك��اء 
وموؤ�س�سة  ال��رب  دار  جمعية  ابرزها  والتي  اخل��ري 
امل�ست�سفيات  وجم���م���وع���ة  اخل������ريي  ال�������س���ارق���ة 
ال�سعودية الملانية وتلفزيون ابوظبي واكادميية 
جاهزية وزارة ال�سحة امل�سرية ومركز المارات 
للتطوع واملوؤ�س�سة العربية للعمل الن�ساين وذلك 
الن�ساين  العمل  جم���الت  يف  جلهودهم  تثمينا 

وبح�سور العديد من رواد العمل الجتماعي.

•• الفجرية-وام:

وا�سل اأع�ساء املجل�س الوطني الحتادي 
اهلل  عبد  اأم��ل  الدكتورة  معايل  برئا�سة 
زيارتهم  ام�س  املجل�س  رئي�سة  القبي�سي 
والتي  ال��ف��ج��رية  اإم������ارة  اإىل  امل��ي��دان��ي��ة 
و�سد  ال��ف��ج��رية  دب���ا  م�ست�سفى  ���س��م��ل��ت 
لرعاية  ال��ف��ج��رية  وم��رك��ز  �سوكة  وادي 
الفجرية  و�سرطة  الإعاقة  ذوي  وتاأهيل 
وحم��ط��ة ال��ب��ح��وث ال��زراع��ي��ة وذل����ك يف 
ت�سمنتها  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات  تفعيل  اط���ار 
الربملانية  ال����س���رات���ي���ج���ي���ة  اخل����ط����ة 
ل��ل��م��ج��ل�����س وال���ت���ي م���ن ���س��م��ن��ه��ا تفعيل 
امليدانية  والزيارات  املجتمعية  ال�سراكة 
اأهم الركائز الأ�سا�سية يف  التي تعد من 

عمل املجل�س.
زيارات  �سل�سلة  اأوىل  الزيارة  هذه  وتعد 
اإمارات  اإىل خمتلف  املجل�س  بها  �سيقوم 
الواقع على  اأر�س  للوقوف على  الدولة 
اأهم الإجن��ازات التي تتحقق ل �سيما يف 
اطار جهود الدولة للتنويع القت�سادي 
ال�سعادة  وحتقيق  امل�ستقبل  وا�ست�سراف 
تفعيل  ب��ه��دف  وذل���ك  الإم�����ارات  ل�سعب 
�سمن  املجل�س  بعمل  اخلا�سة  املنظومة 
الت�سريعية  اخ��ت�����س��ا���س��ات��ه  مم���ار����س���ة 
والرقابية وال�سيا�سية ومناق�سة خمتلف 
اأف�سل  اإىل  للو�سول  الوطنية  الق�سايا 
وال�����س��راك��ة مع  ب��ال��ت��ك��ام��ل  ب��رمل��اين  اأداء 
ال�سلطة التنفيذية ليكون املجل�س فاعال 
ال�ساملة  التنمية  م�سرية  يف  وم�ساهما 

املتوازنة يف خمتلف مناطق الدولة.
اأن  القبي�سي  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  واك����دت 
ترجمة  ت��اأت��ي  امل��ي��دان��ي��ة  املجل�س  زي����ارة 
خل���ط���ة م��ت��ك��ام��ل��ة ت��ب��ن��اه��ا امل��ج��ل�����س يف 
لتنفيذ  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل������ب������ادرات  اط������ار 
اإم��ارات الدولة  زي��ارات ميدانية اإىل كل 
للوقوف على امل�ساريع التي ت�سكل وجهة 
ح�����س��اري��ة ل��دول��ة الإم������ارات واجن����ازات 
تطلعات  حت��ق��ق  وم�����س��اري��ع  ب��ه��ا  نفتخر 
املواطنني واملجتمع يف توفري اخلدمات 
الزيارات  ه���ذه  اأن  ..م��ن��وه��ة  امل��ط��ل��وب��ة 
التي يقوم بها املجل�س هي مكملة لعمل 
التي  ول���ل���زي���ارات  املتخ�س�سة  ال��ل��ج��ان 
تقوم بها جلهات معينة لدعم تقاريرها 
زيارة  اأن  م�سيفة  امل��ه��م��ة  ب��ال��ت��و���س��ي��ات 
امل��وؤ���س�����س��ات واجلهات  مل��خ��ت��ل��ف  امل��ج��ل�����س 
وامل�������س���اري���ع يف ك���اف���ة م���ن���اط���ق ال���دول���ة 
مناق�سة  م��ن  املجل�س  متكني  ت�ستهدف 
ت�����س��م��ن��ت��ه��ا اخلطة  ال���ت���ي  امل���و����س���وع���ات 
ال��رق��اب��ي��ة ال��ت��ي ت��ب��ن��اه��ا خ���الل الف�سل 
ال��ت�����س��ري��ع��ي ال�����س��اد���س ع�����س��ر احل����ايل يف 

اإطار حر�سه على مناق�سة اأكرب قدر من 
الق�سايا التي تهم الوطن واملواطنني.

ان  القبي�سي  الدكتورة  معايل  وا�سافت 
ه���ذه اخل��ط��ة ال��رق��اب��ي��ة م��ن اخلطوات 
خالل  املجل�س  ل�سراتيجية  الأ�سا�سية 
املرة  وه���ي  احل���ايل  الت�سريعي  الف�سل 
امل��ج��ل�����س يف  ف��ي��ه��ا  ي�����س��ع  ال���ت���ي  الأوىل 
ت��اري��خ��ه خ��ط��ة رق��اب��ي��ة ���س��ام��ل��ة بحيث 
ي��ت��م الت���ف���اق ع��ل��ى امل��و���س��وع��ات العامة 
الف�سل  خ��الل  املجل�س  �سيناق�سها  التي 
ترجمة  ه����ذا  اأن  م�����س��ي��ف��ة  ال��ت�����س��ري��ع��ي 
رقابية  خطة  بو�سع  املجل�س  لتطلعات 
ت��و���س��ح ب��رن��ام��ج ع��م��ل ال��ل��ج��ان وت�سهل 
ل�سوؤون  ال���دول���ة  وزارة  م���ع  ال��ت��وا���س��ل 
واحلكومة  الحت���ادي  الوطني  املجل�س 
يف ج��دول��ة ج��ل�����س��ات امل��ج��ل�����س وي��ت��م من 
خ��الل��ه��ا اأي�����س��ا اط����الع امل��واط��ن��ني على 
وما  مناق�سات  م��ن  املجل�س  يطرحه  م��ا 
ي��ت��ب��ن��اه م���ن م��و���س��وع��ات ع���ام���ة تتعلق 
وتواكب  احليوية  القطاعات  مبختلف 
ال���ت���ط���ور ال�����ذي ت�����س��ه��ده ال����دول����ة على 

خمتلف ال�سعد.
ت���ط���ورا يف عمل  ي��ع��د  ه����ذا  اأن  واأك������دت 
الوطنية  الق�سايا  مناق�سة  يف  املجل�س 
م�سددة على اأن الهدف هو مناق�سة جميع 
وهذه  املجل�س  يتبناها  التي  املو�سوعات 
اخلطة �سرتب امل�سوؤوليات واللتزامات 
م��ن قبل جميع  بها  الل��ت��زام  م��ن حيث 
اأجهزة املجل�س ومن قبل اجلهات املعنية 
املتعاونة مع املجل�س واأي�سا اللجان التي 
جدول  وف���ق  ت��ق��اري��ره��ا  ب���اإع���داد  �ستقوم 

زمني ورفعها للمجل�س.
امل��ج��ل�����س ع��ل��ى تفعيل  واأك�������دت ح���ر����س 
ال���ت���وا����س���ل م���ع امل��ج��ت��م��ع واإ�����س����راك����ه يف 
اإدراك��ا باأهمية الدور الذي  �سنع القرار 
يف  امل�ساهمة  يف  امل��واط��ن��ون  ب��ه  ي�سطلع 
املتوازنة  امل�ستدامة  ال�ساملة  التنمية 
با�ستمرار  يحر�س  املجل�س  اأن  م�سيفة 
على تطوير اأدوات توا�سله مع املواطنني 
يف م���واق���ع���ه���م م�����ن خ������الل ال�����زي�����ارات 
التي  وجلانه  املجل�س  لأع�ساء  امليدانية 
ال��وزارات واملوؤ�س�سات  �سملت مقار بع�س 
الدولة  اأرج������اء  خم��ت��ل��ف  يف  الحت���ادي���ة 
النقا�سية  احل���ل���ق���ات  ع��ق��د  وم��وا���س��ل��ة 
املوؤ�س�سات  خم���ت���ل���ف  مم���ث���ل���ي  ودع��������وة 
النفع  وجمعيات  واملجتمعية  احلكومية 
وذوي اخلربة  ال�����راأي  واأ���س��ح��اب  ال��ع��ام 
باأفكارهم  ل��ال���س��ت��ن��ارة  والخ��ت�����س��ا���س 
واآرائهم ومقرحاتهم حول املو�سوعات 
التي يتبناها املجل�س ويناق�سها للتو�سل 
اإىل القرارات املنا�سبة يف �ساأنها بالإ�سافة 

اإىل تطوير وتعزيز كافة قنوات التوا�سل 
الأخرى املتاحة.

دبا  م�ست�سفى  امل��ج��ل�����س  وف���د  زار  ف��ق��د 
ال��ف��ج��رية ال���ذي ي��ق��دم خ��دم��ات��ه ملدينة 
ا�ستقبال  يف  وك��ان  املجاورة  واملناطق  دبا 
امل�ست�سفى  و�سولهم  ل��دى  املجل�س  وف��د 
الدكتور حممد عبدا هلل مدير منطقة 
الطبية وعبيد اخلدمي مدير  الفجرية 

عام امل�ست�سفى.
اأق�سام  يف  ب��ج��ول��ة  امل��ج��ل�����س  وف����د  وق����ام 
اف��ت��ت��اح��ه يف عام  ال����ذي مت  امل�����س��ت�����س��ف��ى 
ال�سريع  ال��ط��ري��ق  على  وي��ق��ع   1986
ال��ف��ج��رية وم�سايف  دب����ا  ب���ني  ال��رئ��ي�����س��ي 
وي���ق���دم ال���رع���اي���ة ال��ط��ب��ي��ة واخل���دم���ات 
ن�سمة  األ���ف   60 ع��ن  ي��زي��د  مل��ا  ال�سحية 
ويعمل بطاقة قدرها 110 اأ�سرة ويت�سع 

ل 178 �سريرا .
القبي�سي  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  وا�ستمعت 
عبيد  م��ن  ���س��رح  اإىل  املجل�س  واأع�����س��اء 
اخل������دمي م���دي���ر ع�����ام امل�����س��ت�����س��ف��ى عن 
اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة ف��ي��ه وت��ف��ق��د ق�سم 
غ�����س��ي��ل ال��ك��ل��ي وامل���ر����س���ى امل��ق��ي��م��ني يف 
توجه  ث��م  عليهم.  والط��م��ئ��ن��ان  الق�سم 
ق�سم  اإىل  ذل����ك  ب��ع��د  امل��ج��ل�����س  اأع�������س���اء 
الع�ساء  واأك����م����ل  وال���������ولدة  ال���ن�������س���اء 
وتفقد  الأط��ف��ال  ق�سم  ب��زي��ارة  جولتهم 
بالق�سم  امل��ق��ي��م��ني  الأط�����ف�����ال  اأح��������وال 
اأحوالهم  على  وتعرفوا  املر�سى  والتقوا 
ا�ستمعوا من  كما  ال�سحية..  وظروفهم 

امل�سوؤولني اىل احتياجات امل�ست�سفى.
ويتكون م�ست�سفى دبا الفجرية من عدة 
اأق�سام وهي الأق�سام اخلارجية والأق�سام 
والطوارئ  احل����وادث  وق�����س��م  ال��داخ��ل��ي��ة 
والطب  والإدارة  امل���ع���اون���ة  والأق�������س���ام 
جانب  اإىل  املدر�سية  وال�سحة  الوقائي 

ق�سم للعناية املركزة.
اأو���س��ح عبيد اخل��دمي مدير  من جانبه 
املجل�س  اأع�ساء  زي��ارة  ان  امل�ست�سفى  عام 
جاء  امل�ست�سفى  ايل  الحت���ادي  الوطني 
ال��ت��ي يقدمها  ل��ل��وق��وف على اخل��دم��ات 
توافر  وم����دي  وج��اه��زي��ت��ه��ا  امل�ست�سفى 
ال���ك���وادر والأج����ه����زة ال��ط��ب��ي��ة ..م���وؤك���دا 
دافع  �ستكون  التي  الزيارة  هذه  ان  على 
وال��ع��ط��اء يف خدمة  ال��ب��ذل  للمزيد م��ن 
اخلدمات  وتدعيم  واملراجعني  املر�سي 

ال�سحية والطبية بامل�ست�سفى .
نهاية  م��ع  دب��ا  م�ست�سفى  ان  على  واك���د 
ال���ع���ام ���س��ي��ك��ون م���ن امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات التي 
اخذت العتماد ال�سحي الدويل لتقدمي 
خدمة ذات جودة عالية جلميع املواطنني 
امل�ست�سفى  وقدم عر�سا عن  واملقيمني.. 

الذي مت افتتاحه عام 1986.
الوطني الحتادي  املجل�س  زار وفد  كما 
القيادة العامة ل�سرطة الفجرية “اإدارة 
ا�ستقبال  يف  والرخي�س” وك��ان  امل��رور 
املدير  ال��ي��م��اح��ي  اأح��م��د  العميد  ال��وف��د 
بالقيادة  ال�����س��رط��ي��ة  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات  ال���ع���ام 
واط��ل��ع على  ال��ف��ج��رية  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة 
�سري العمل يف الإدارة ونوعية اخلدمات 
القيادة  املقدمة للجمهور حيث ح�سلت 
املركز  ع��ل��ي  ال��ف��ج��رية  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة 
بن�سبة  التوايل  علي  الثاين  للعام  الأول 
بالأمن  ال�����س��ع��ور  يف  امل���ائ���ة  يف   100

والأمان.
وامل������رور  ال���راخ���ي�������س  اإدارة  وق����دم����ت 
التي  ال�سراتيجية  اخل��ط��ة  ع��ن  ن��ب��ذة 
الم��������ارات  دول�������ة  ت����ك����ون  اأن  ت��ت�����س��م��ن 
العامل  دول  اأف�سل  املتحدة من  العربية 
والعمل  وال�����س��الم��ة  الم����ن  يف حت��ق��ي��ق 
احلياة  ج���ودة  لتعزيز  وك��ف��اءة  بفاعلية 
مل��ج��ت��م��ع الم��������ارات م���ن خ����الل تقدمي 
ذكية  بطرق  وال�سالمة  الأم��ن  خدمات 
حفاظا  وذل���ك  لالبتكار  حم��ف��زة  وبيئة 
واملمتلكات  والأع����را�����س  الأرواح  ع��ل��ى 
الطرق  وج��ع��ل  والأم����ان  الأم���ن  وتعزيز 
واحلماية  ال�سالمة  وتعزيز  اأمانا  اأك��رث 
وال�ستعداد  اجلاهزية  و�سمان  املدنية 
ر�سا  وت���ع���زي���ز  الح�������داث  م���واج���ه���ة  يف 
و�سمان  املقدمة  باخلدمات  املتعاملني 
ت��ق��دمي ك��اف��ة اخل���دم���ات الداري������ة وفق 

معايري اجلودة والكفاءة وال�سفافية.
ك��م��ا ق���ام وف���د امل��ج��ل�����س ب���زي���ارة حمطة 
الأن�سجة  ال��زراع��ي��ة وخم��ت��رب  الأب��ح��اث 
والبيئة  املناخي  التغيري  ل��وزارة  التابعة 
الفجرية  دب����ا  يف  م��وق��ع��ه��ا  خ����الل  م���ن 
ل��ل��ت��ع��رف ع���ن ق����رب ع��ل��ى م����دى تنفيذ 
بتطوير  املتعلقة  وال��درا���س��ات  التجارب 
اأ�سناف  وخم���ت���ل���ف  ال��ن��خ��ي��ل  اأ����س���ج���ار 
تعمل  التي  والأ�سجار  املثمرة  الأ�سجار 

على حماية البيئة.
الوطني  امل���ج���ل�������س  اأع���������س����اء  زار  ك���م���ا 
التخزيني  �سوكة  وادي  �سد  الحت����ادي 
وا�ستمع اأع�ساء املجل�س اإىل �سرح موجز 
من مهند�سي اإدارة ال�سدود عن م�ساهمة 
املياه اجلوفية واجلهود  ال�سد يف تغذية 
املبذولة لإن�ساء �سياحة بيئية يف املنطقة 
ال�ّسد  وم���ي���اه  م���وق���ع  م���ن  ل��ال���س��ت��ف��ادة 

املحتجزة.
واو���س��ح ال��دك��ت��ور م��ط��ر ال��ن��ي��ادي وكيل 
ال�����س��د يف  ان�����س��اء  ان���ه مت  ال��ط��اق��ة  وزارة 
التخزينية  ال�سعة  وتبلغ  2001م  ع��ام 
مكعب  م��ر  األ���ف   275 ال�سد  لبحرية 

اأن�سط  م���ن  ���س��وك��ة  وادي  اأن  م�����س��ي��ف��ا 
الودي��ة يف الدولة حيث امتالأت بحرية 
20 م���ره م��ن��ذ تاريخ  ال�����س��د اك���رث م���ن 
البحرية  يف  امل��ي��اه  وتتوفر  ال�سد  اإن�����س��اء 
ال�سد  اأن  اإىل  م�����س��ريا   .. ال���ع���ام  ط����وال 
يعد قبلة للزوار وهناك مبادرة للوزارة 
لتهيئة  بال�سد  املحيطة  املنطقة  لتنمية 
الزوار  ل�ستقبال  �سياحياً  منا�سبة  بيئة 

واحلفاظ على �سالمتهم.
التحتية  البنية  تطوير  وزارة  واأجن���زت 
كاأول  ال�سياحية  �سوكة  �سد  ا���س��راح��ة 
ا�سراحة �سياحية حتيط ب�سد تخزيني 
األف   20 لنحو  ت�سل  مب�ساحة  للمياه 

مر مربع.
امل��ج��ل�����س ع��ل��ى م�سروع  اأع�����س��اء  واط��ل��ع 
هو  ال�سد  بجانب  ال�سياحية  ال�سراحة 
الطبيعية  ل��الأم��اك��ن  م��ث��ايل  ا���س��ت��غ��الل 
املواطنني  م��ن  ال��ك��ث��ري  يق�سدها  ال��ت��ي 
وامل��ق��ي��م��ني وال�����س��ي��اح خ��ا���س��ة يف مو�سم 

ال�ستاء اأو حني ت�سقط الأمطار بكرثة.
واو����س���ح ���س��ع��ادة حم��م��د ���س��امل كردو�س 
الوطني  املجل�س  ع�سو  العامري  عبيد 
امليدانية  امل��ج��ل�����س  زي����ار  ان  الحت������ادي 
لإم�������ارة ال���ف���ج���رية ت���اأت���ي يف اإط������ار دور 
امل��ج��ل�����س احل���ي���وي ل��ل��ت��وا���س��ل م���ع كافة 
بخدمة  امل���ن���وط���ة  وال���ه���ي���ئ���ات  اجل���ه���ات 
امل��ج��ت��م��ع ل���الط���الع ع��ل��ى ط��ب��ي��ع��ة عمل 
تقدم  التي  واخلدمات  اجلهات  خمتلف 
وخدمة  وتعليمية  �سحية  قطاعات  يف 
جم��ت��م��ع��ي��ة وغ�����ريه�����ا م�����ن اخل����دم����ات 
اإىل احل��ر���س على  امل��خ��ت��ل��ف��ة.. م�����س��ريا 
زيارة م�ست�سفيات ومراكز رعاية وتاأهيل 
ل�سرطة  العامة  والقيادة  الإع��اق��ة  ذوي 
والراخي�س  امل�����رور  واإدارة  ال��ف��ج��رية 
واخلدمات املقدمة للجمهور م�سيدا مبا 
الباب  �سيا�سة  ومن  تقدمه من خدمات 

املفتوح .
واأ���س��اف اأن ه��ذه ال��زي��ارة ت��اأت��ي يف اإطار 
للمجل�س  وال��ف��اع��ل  امل��ل��ح��وظ  ال��ن�����س��اط 
التالحم  ل��ت��ع��زي��ز  الحت������ادي  ال��وط��ن��ي 
والو�سول  واملجل�س  الحت��اد  �سعب  بني 
ل��ل��ج��م��ي��ع م����ن خ�����الل ه�����ذه ال����زي����ارات 
امل��ي��دان��ي��ة ال���ت���ي ت���اأت���ي يف اإط�����ار ال����دور 
الوطني  ب��امل��ج��ل�����س  امل����ن����وط  ال���رق���اب���ي 
الحت����ادي. واأك���د ���س��ع��ادة اأح��م��د يو�سف 
املجل�س  ع�سو  النعيمي  دروي�س  حممد 
ال���وط���ن���ي الحت��������ادي اأه���م���ي���ة ال����زي����ارة 
لتفقد  املجل�س  بها  يقوم  التي  امليدانية 
احتياجاتهم  وتلم�س  املواطنني  اأح���وال 
والط�����الع ع��ل��ى ج����ودة اخل���دم���ات التي 
تقدم اإليهم وذلك يف اإطار الدور الرقابي 

اأن مثل هذه  اإىل  باملجل�س لفتا  املنوط 
املجتمعي بني  التالحم  تر�سخ  الزيارات 
ال�����س��ع��ب وامل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت����ادي 
�سعب  ه���و مم��ث��ل  امل��ج��ل�����س  اأن  ب��اع��ت��ب��ار 
الحت�����اد، ك��م��ا حت��ق��ق ف��ائ��دة ك���ربى من 
خالل اإتاحة الفر�سة للمجل�س للتعرف 
عن قرب مبا ميكنه من مناق�سة خمتلف 

الق�سايا الوطنية.
�سعيد  الدكتور  �سعادة  ذك��ر  جانبه  وم��ن 
ع��ب��داهلل ج��م��ع��ه امل��ط��وع ع�����س��و املجل�س 
ال���زي���ارة  اأن ه����ذه  ال���وط���ن���ي الحت�������ادي 
امليدان  يف  الو�سع  على  للوقوف  ج��اءت 
والط��الع على جودة اخلدمات املقدمة 
ال�سحية  املوؤ�س�سات  بجهود  م�سيدا  لهم 
زيارتها  التي مت  وال�سرطية  والتعليمية 
وب��ج��ه��ود ال��ع��ام��ل��ني ف��ي��ه��ا مل���ا مل�����س��ه من 
وتوفر  املقدمة  اخل��دم��ات  وتطور  متيز 

الكفاءات املواطنة يف تلك املوؤ�س�سات.
عملية  يدعم  املجل�س  اأن  �سعادته  واأف��اد 
تعزيز التوطني يف تلك اجلهات وت�سجيع 
امل���واط���ن���ني ع���ل���ى ال���ع���م���ل يف امل���ج���الت 
الإداري  ب�سقيها  والتعليمية  ال�سحية 
تقوم  التي  باجلهود  م�سيدا   .. والفني 
الإعاقة  ذوي  وتاأهيل  رعاية  مراكز  بها 
املتميزة  واخل��دم��ات  الرعاية  تقدمي  يف 
باإن�ساء  مطالبا  فيها  املوجودة  للحالت 
ل�ستيعاب  التوحد  يف  متخ�س�س  مركز 
احلالت امل�سابة بذلك املر�س. و بدوره 
اأ���س��ار ���س��ع��ادة حمد ع��ب��داهلل ب��ن غليطة 
الغفلي ع�سو املجل�س الوطني الحتادي 
تاأتي  املجتمعية  ال��زي��ارات  ه��ذه  ان  اإىل 
به  ي�سطلع  ال��ذي  املهم  للدور  جت�سيدا 
املجتمعية  ال�����س��راك��ة  بتفعيل  امل��ج��ل�����س 
واملوؤ�س�سات  وال��ه��ي��ئ��ات  امل���راك���ز  ب���زي���ارة 
الحت������ادي������ة والط����������الع ع���ل���ى اأح�������وال 
احتياجاتهم  على  وال��ت��ع��رف  امل��واط��ن��ني 
حتقيق  اأج��ل  م��ن  احلكومة  اإىل  ونقلها 

اآمال وطموحات �سعب الحتاد.

واأف����اد ���س��ع��ادت��ه ان ه���ذه ال���زي���ارة جاءت 
ناجحة بكل املقايي�س فخالل زيارة وفد 
املجل�س للقيادة العامة ل�سرطة الفجرية 
اطلعنا على موؤ�سرات الأمن والأمان يف 
الإم���ارة كما اطلعنا خ��الل زي��ارة مركز 
الإعاقة  ذوي  وتاأهيل  لرعاية  الفجرية 
ع��ل��ى اخل����دم����ات امل��ت��م��ي��زة ال���ت���ي تقدم 

للحالت املوجودة فيه .
م���ن ج��ه��ت��ه ذك����ر ���س��ع��ادة اأح���م���د حممد 
مبارك عبداهلل احلمودي ع�سو املجل�س 
الوطني الحتادي اأن الزيارات امليدانية 
والتوا�سل  ال�����س��ف��اف��ي��ة  م��ن��ه��ج  ت��ك��ر���س 
���س��ع��ب الحت������اد وخمتلف  امل��ب��ا���س��ر م���ع 
ال���ق���ط���اع���ات و����س���رائ���ح امل��ج��ت��م��ع ال���ذي 
اأداء  يف  تطبيقه  على  املجل�س  يحر�س 
جت�سيدا  لخت�سا�ساته  وممار�سته  دوره 
ملبداأ امل�ساركة ال�سيا�سية يف �سنع القرار 
املجل�س من  ب��ه  ي��ق��وم  م��ا  اأن  م��وؤك��دا   ..
واملوؤ�س�سات  للمواطنني  دع���وات  تقدمي 
والأهلية  احلكومية  واجلهات  والهيئات 
اخلربة  وذوي  املجتمعية  وامل��وؤ���س�����س��ات 
والخ��ت�����س��ا���س حل�����س��ور ج��ل�����س��ات��ه هو 
اأج��ل النهو�س بكافة  اأم��ر ���س��روري من 
القطاعات اخلدمية يف املجتمع وحتقيق 
املركز  �ساحبة  لتكون  ال��دول��ة  تطلعات 
الأول وتوؤكد قدرتها على املناف�سة عامليا 

مع دول العامل املتقدم.
بن  �سامل  اهلل  عبد  خلفان  �سعادة  واأ�سار 
الحتادي  الوطني  املجل�س  ع�سو  يوخه 
التي  امل��ي��دان��ي��ة  ال���زي���ارات  ه���ذه  اأن  اإىل 
يقوم املجل�س بها ملختلف اإمارات الدولة 
مبا�سر  ب�����س��ك��ل  الط�������الع  اإىل  ت���ه���دف 
املوؤ�س�سات  خم��ت��ل��ف  ع��م��ل  طبيعة  ع��ل��ى 
التي  ال�ساملة  النه�سة  على  والط���الع 
زيارة  اأن  اإىل  لفتا   .. ال��دول��ة  ت�سهدها 
املجل�س تاأتي يف اإطار املبادرات املجتمعية 
ملخرجات  حقيقية  ت��رج��م��ة  ت��ع��د  ال��ت��ي 
والتي  للمجل�س  ال�سراتيجية  اخلطة 

متكنه من مناق�سة خمتلف الق�سايا. 
املن�سوري،  ع��ائ�����س��ة  ق��دم��ت  ث���م  +وم����ن 
بلوغها  وال��ده��ا لح��ظ قبل  ب��اأن  نف�سها 
ال���ط���ي���ور فبداأ  ���س��غ��ف��ه��ا  ال���راب���ع���ة  ع��م��ر 
كونه  “البوم”  ط��ائ��ر  ع��ل��ى  بتعليمها 
�سرا�سة، ولفتت  واأق��ل  الن�سر  اأ�سغر من 
عدة  الآن  متتلك  اأن��ه��ا  اإىل  امل��ن�����س��وري 
ط��ي��ور خ��ا���س��ة ب��ه��ا وت���خ���رج يف رحالت 
اأ�سبوعني  ت�ستغرق  ق��د  وال��ت��ي  القن�س 
وي�سجعها  ي�ساعدها  زوجها  اأن  منوهة 
ث��م ا�ستعر�ست  ع��ل��ى ه���ذا الأم����ر، وم���ن 
املن�سوري اأنواع ال�سقور املختلفة والتي 
وال�ساهني واحلر  تتعامل معها كاجلري 
الوح�سية  ال�����س��ق��ور  ت��دج��ني  ف���رة  واأن 
مت���ر ب��ع��دة م���راح���ل ح��ت��ى ت��ط��م��ئ��ن اإىل 
رحالت  يف  لتطلقه  ج��اه��ز  ط��ريه��ا  اأن 
معها  اأن  امل��ن�����س��وري  وت���ذك���ر  ال��ق��ن�����س، 
تاأتي  ي�سلم �سيده لأح��د حتى  ل  ط��رياً 
هي مهمها حاول والدها القراب منه، 
فهناك عالقة تن�ساأ بني ال�سقار وطريه 
الندوة  خ��الل  وجهت  كما  ج���داً،  وثقيه 
اإىل اأنها متد الكاتبة مرمي حمي الدين 
بكافة املعلومات عن اأنواع الطيور وطرق 
تربيتها واأن ابن ال�سقر اأو الفرخ يبداأ يف 
اأ�سهر، اإىل جانب   6 التعليم بعد بلوغه 
ال��ع��دي��د م��ن ال���س��ت��ف�����س��ار اأج���اب���ت عنها 
مع  مفتوح  ح��وار  خ��الل  م��ن  املن�سوري 
اجلمهور، الذي تابع ب�سغف كل تفا�سيل 
كل  لقلب  واملحببة  ال�سائقة  املهنة  ه��ذه 
امل��ن�����س��وري، يف نهاية  ع���رب���ي.  واأك�����دت 
تاأ�سي�س  يف  رغبتها  ع��ن  نوهت  حديثها 

اأول احتاد ل�سّقارات الإمارات. 
وبدورها �سكرت الهنوف حممد ل�سيوف 
واجلمهور هذه التفاعلية، ما يدل على 
بتاريخه  العربي  الإن�سان  اهتمام  مدى 
الهيئة  رئ���ي�������س  ك���رم���ت  ك���م���ا  وت�����راث�����ه، 
الإداري�����ة ب��احت��اد ك��ت��اب الم�����ارات بدبي 

ال�سيوف. 

رئي�سة واأع�ساء املجل�س الوطني الحتادي يوا�سلون زيارتهم امليدانية لإمارة الفجرية

•• اأبوظبي -وام: 

عزز جامع ال�سيخ زايد الكبري يف اأبوظبي مكانته كاأحد اأهم 
منارات ن�سر قيم الت�سامح والتعاي�س الن�ساين يف العامل.

والأن�سطة  الفعاليات  م��ن  منظومة  وف��ق  اجل��ام��ع  ويعمل 
اإعالء  يف  ال��ري��ادي  دوره  تعزيز  على  الر�سمية  وال���زي���ارات 
عقول  يف  ال�سحيح  الإ�سالم  مفاهيم  وغر�س  الت�سامح  قيم 
والإن�سانية  اخلريية  امل��ب��ادرات  وا�ست�سافة  وتنظيم  الن�سء 

واملحا�سرات الدينية اإ�سافة للوفود الر�سمية والطالبية.
الإم����ارات  وت��اأت��ي ج��ه��ود اجل��ام��ع متا�سيا م��ع �سيا�سة دول���ة 
ما  وه��و   .. الآخ��ر  وتقبل  الت�سامح  مفاهيم  لن�سر  الداعية 
تعك�سه النطباعات امل�سجلة �سمن �سجل زوار اجلامع والتي 
ا�ستملت على تعليقات لروؤ�ساء وملوك ووزراء والعديد من 
ال�سيخ  جامع  وا�ستقبل  ال��ع��امل.  ح��ول  ال��ب��ارزة  ال�سخ�سيات 

موؤ�س�سة   49 ميثلون  وم�سرفا  طالبا   2430 الكبري  زاي��د 
اأكادميية �سملت جامعات وكليات ومدار�س وح�سانات عاملية 

وحملية وذلك خالل �سهر مار�س املا�سي وحده.
وك�سف اجلامع يف تقرير خا�س تفا�سيل الزيارات الر�سمية 
للجامع والتي ت�سهد ت�ساعدا ملحوظا كل �سهر وهو ما يوؤكد 
قدرة اجلامع على التحول اإىل اإحدى اهم منارات الت�سامح 
ور�سالته  الإ�سالم  �سماحة  اإظهار  جهود  وتعزيز  والتعاي�س 
جمموعة  ذات��ه��ا  ال��ف��رة  خ��الل  اجل��ام��ع  وا�ستقبل  العاملية. 
املرتبطة  اجلامع  م��ب��ادرات  �سمن  ال��وردي��ة  القافلة  فر�سان 
�سريرية  فحو�سات  اإج���راء  ال��زي��ارة  وت�سمنت  اخل��ري  بعام 
ل��ل��زوار ال��راغ��ب��ني يف اإج����راء ال��ف��ح��و���س��ات ع��رب تخ�سي�س 

خارج  متحركة  توفريعيادة  مت  فيما  خا�سة  طبية  اأك�ساك 
امل�سجد للحالت التي تتطلب فحو�سات اأدق.

ويف الإطار ذاته نظم اجلامع حملة للتربع بالدم بالتعاون 
م���ع ه��ي��ئ��ة ال�����س��ح��ة حت���ت ع���ن���وان ن��ق��ط��ة دم���ك ت��ن��ق��ذ حياة 
اجل��ام��ع.. ويف  ال���زوار وموظفي  وا�سعا من  اإق��ب��ال  و�سهدت 
ج��ان��ب اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة ل�����زوار اجل���ام���ع د���س��ن اجلامع 
ال��زوار بني واحة الكرامة ومركز جامع ال�سيخ  خدمة نقل 
الغر�س  الكبري عرب حافالت م�سممة خ�سي�سا لهذا  زايد 
وب�سكل منتظم كل ن�سف �ساعة من العا�سرة �سباحا وحتى 

ال�سابعة م�ساء.
ذاته  ال�سهر  خ���الل  دينيتني  حم��ا���س��رت��ني  اجل��ام��ع  ون��ظ��م 

فيما  ال�سحي  طالب  ال�سيخ  األقاها  الإع��ج��از  روائ��ع  بعنوان 
ال�سمايل  امل�����س��ل��ى  ال�����س��ام�����س��ي يف  اع���ت���دال  ال��داع��ي��ة  األ���ق���ت 

املخ�س�س للن�ساء حما�سرة بعنوان اأ�سعد ت�سعد .
رفيعة  ل�سخ�سيات  ر���س��م��ي��ة  زي�����ارات  م���ار����س  ���س��ه��ر  و���س��ه��د 
وزير  م��ن  ك��ل   - ال���زي���ارة  ت��اري��خ  - ح�سب  �سملت  امل�����س��ت��وى 
الرجنتني  جمهورية  وزراء  من  وع��دد  �سنغافورة  خارجية 
ورئي�س الأركان الفرن�سي ووزيرة دولة يف جمهورية اإيرلندا 
ورئي�س جمل�س  ال���وزراء  ملجل�س  العامة  الأم��ان��ة  ووف��د من 
الهندي  والريا�سة  ال�سباب  ���س��وؤون  ووزي���ر  الليبي  ال��ن��واب 
ونائب رئي�س وزراء اأذربيجان ووزير الدفاع الإيطايل ووزير 
الأمن البو�سني ووزير القت�ساد الأندوني�سي ونائب القوات 

الربية املاليزية ووزير التنمية القت�سادية البولندي ووزير 
الأذربيجاين  الداخلية  ال�سوؤون  ووزي��ر  املنغويل  الداخلية 
ووزي��ر الداخلية الكوملبي ووزي��ر خارجية بنما ووزي��ر دولة 
نيكاراغوا .. اإ�سافة لرئي�س النربول والعديد من الهيئات 
ال�سنغافوري  اخلارجية  وزي��ر  ودون  العاملية.  الدبلوما�سية 
فيه  قال  تعليقا  زوار اجلامع  �سجل  بالكري�ستان يف  فيفان 
ن�سكركم على هذا املعلم اجلميل والرائع الذي يذكرنا باإرثنا 
فيجاي  قال  فيما   .. تغمرنا  التي  والنعم  امل�سرك  الثقايف 
ال��ه��ن��دي.. مكان  ���س��وؤون ال�سباب وال��ري��ا���س��ة  غ��وي��ال وزي���ر 
املعمار .. مت ت�سميمه ب�سكل جيد وهو من  رائ��ع من حيث 
اأف�سل امل�ساجد .. ودون ايرلنغا هارتارتو وزير القت�ساد يف 
اجلمهورية الإندوني�سية جملة قال فيها احلمدهلل .. �سرح 
البهاء  هائل ورائ��ع يعك�س مكانة اجلامع العظيمة ومي��الأه 

وال�سكينة .. اهلل اأكرب .

جامع زايد الكبري .. منارة الت�سامح والعمل الإن�ساين

•• اأبوظبي-وام:

ام�س  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  لهيئة  الرئي�سي  باملقر  عقد 
اخلريية  والهيئات  اجلمعيات  جميع  �سم  م�سرك  اإجتماع 
اأهداف  لتحقيق  م�سركة  اآل��ي��ة  لو�سع  بالدولة  والإن�سانية 
الأ�سقاء  مل�ساعدة  احلملة  ت��اأت��ي  ���س��وم��ال.  ي��ا  لأج��ل��ك  حملة 
بدء  الهيئة  اأعلنت  والتي  املجاعة  املتاأثرين من  ال�سوماليني 
تنفيذها بتوجيهات من �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
�ساحب  من  وبدعم  اهلل”  “حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل  و�ساحب ال�سمو  رئي�س جمل�س 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
حمدان  ال�سيخ  �سمو  ومتابعة  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س هيئة 
الهالل الأحمر. ونقل �سعادة الدكتور حممد عتيق الفالحي 
ال�سيخ حمدان بن  العام للهالل الأحمر حتيات �سمو  الأمني 
زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س الهيئة 
بالدولة..  والإن�سانية  اخلريية  والهيئات  اجلمعيات  ملمثلي 
يف  ال��دول��ة  دور  تعزيز  على  ���س��ددوا  امل�ساركني  اأن  اإىل  م�سريا 
ال��ع��امل مل�ساعدة  اأن��ح��اء  الإن�����س��اين واخل���ريي يف جميع  العمل 
الفئات املحتاجة وال�سعيفة التي اأ�سابتها الكوارث والنزاعات، 
ال�سوماليني  لالأ�سقاء  العاجل  الإن�ساين  العون  يد  وتقدمي 

للحد من اآثار املجاعة التي �سربت معظم مناطق بلدهم .

و اأ�ساف الفالحي اإن الهدف الرئي�سي للحملة اإعادة الإعمار 
اأكدوا  الإن�سانية  اجلمعيات  ممثلي  واإن  ال�سومال  يف  والبناء 
و�سع خطة وخمرجات عمل موحدة لتنفيذ توجيهات �ساحب 
امل�ساعدات  وت��ق��دمي  اهلل”  “حفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ال�����س��م��و 
للم�ستفيدين من اأبناء ال�سومال وذلك بتنفيذ عدد امل�ساريع 
ال�سرب  مياه  اآب���ار  وحفر  وامل�ساكن  امل��دار���س  كبناء  التنموية 
بالفائدة  لتعود  املهنية  العمل  وور����س  ال��ت��ج��اري��ة  والأ����س���واق 
امل�ستمرة على الأ�سقاء يف ال�سومال وذلك بالتن�سيق والتعاون 
اأو�سح الأمني  و  الر�سمية واملخت�سة بال�سومال.  مع اجلهات 
العام للهيئة اأن فرقا من الهالل الأحمر توجهت موؤخرا اإىل 
ال�سومال وبداأت فعليا تنفيذ املرحلة الأوىل والعاجلة لربامج 
الإغاثة العاجلة وتوزيع الطرود الغذائية وامل�ستلزمات الطبية 
عن  ممثلون  الإجتماع  ح�سر  والألب�سة.  التطعيم  واأم�سال 
هيئة اآل مكتوم اخلريية وجمعية ال�سارقة اخلريية وجمعية 
ال��ف��ج��رية اخل��ريي��ة ودائ����رة ال�����س��وؤون الإ���س��الم��ي��ة والأوق����اف 
والعمل اخلريي بدبي وجمعية دبي اخلريية وموؤ�س�سة حميد 
راأ���س اخليمة اخلريية  لالأعمال اخلريية وجمعية  را�سد  بن 
وال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل�����س��وؤون الإ���س��الم��ي��ة والأوق������اف وجمعية 
الرحمة  وجمعية  اخلريية  القيوين  اأم  وجمعية  اخل��ري  بيت 
للخدمات  العام  الأم��ني  ن��واب  اإىل  اإ�سافة  اخلريية  لالأعمال 
امل�ساعدات  التربعات وقطاع  الت�سويق وجمع  امل�ساندة وقطاع 
الإدارات  م��دراء  من  وع��دد  املحلية  ال�سوؤون  وقطاع  الدولية 

بالهالل الأحمر. 

الهالل الأحمر يعقد اجتماعا م�سرتكا للجمعيات والهيئات 
اخلريية لتنفيذ اآلية موحدة حلملة لأجلك يا �سومال 

•• بغداد -وام: 

العراقية  اجلمهورية  ل��دى  الدولة  �سفري  ال�سحي  اأحمد  ح�سن  �سعادة  التقى 
الق�سر احلكومي،  العراقي يف  ال��وزراء  رئي�س جمل�س  العبادي  الدكتور حيدر 
وناق�سا �سبل تطوير العالقات الثنائية بني البلدين يف خمتلف املجالت خا�سة 
فيما يتعلق مبجال التجارة والقت�ساد وال�ستثمار .واأكد العبادي حر�س العراق 
على تطوير العالقات مع دولة المارات العربية املتحدة وادامة التوا�سل مع 
الدولة لدى بغداد حر�س  اأكد �سفري  ال�سقاء يف دولة الم��ارات. ومن جانبه 
دولة الإم��ارات على ال�سري قدماً يف تعزيز وتطوير العالقات الثنائية يف كافة 
املجالت وخا�سة يف املجال القت�سادي بني البلدين وتن�سيط حركة ال�ستثمار 

والتجارة يف العراق وتعزيز هذا التعاون يف خمتلف املجالت.

�سفري الدولة يلتقي 
رئي�س الوزراء العراقي

انطلللالق ملتقلللى �سبلللاب اخلري العاملي يف م�سللر
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عربي ودويل

قالت رئي�سة وزراء ا�سكتلندا نيكول �ستريجن ام�س الأربعاء اإن جناح 
حزبها القومي ال�سكتلندي يف انتخابات مبكرة يف 8 يونيو)حزيران( 
الربيطانية ترييزا  ال��وزراء  رئي�سة  اأن متنع  امل�ستحيل  �سيجعل من 

ماي ا�ستفتاء جديداً على ا�ستقالل ا�سكتلندا.
ا�ستفتاء  يف  املتحدة  اململكة  عن  ال�ستقالل  ال�سكتلنديون  ورف�س 
اأجري يف 2014 لكنهم �سوتوا ل�سالح البقاء يف الحتاد الأوروبي 
يف 2016 بينما �سوتت اململكة املتحدة ككل ل�سالح الن�سحاب من 
تكون  اأن  ا�سكتلندا يجب  اأن  يعني  اإن هذا  �ستريجن  وتقول  التكتل. 
�ستريجن  واأ�سافت  النف�سال،  على  للت�سويت  اأخرى  فر�سة  لديها 
هذه  يف  ال�سكتلندي  القومي  احل��زب  ف��از  اإذا  لندن  يف  لل�سحفيني 
النتخابات يف ا�سكتلندا ومل يفز املحافظون ف�ستنهار حينها حماولة 
ب�ساأن  خ��ي��اراً  ا�سكتلندا  �سعب  مل��ن��ح  تفوي�سنا  ع��رق��ل��ة  م���اي  ت��ريي��زا 
اأن  اإىل  ال����راأي  ا�ستطالعات  وت�سري  املنا�سب.  ال��وق��ت  يف  م�ستقبله 
ال�سكتلنديني ل يعتقدون اأن التوقيت منا�سب ل�ستفتاء اآخر بيد اأن 
تقارب  ن�سبة  وا�سع عند  نف�سه م�ستقر على نطاق  ال�ستقالل  تاأييد 
%45 اأو اأكرث ومن املتوقع اأن يفوز احلزب القومي ال�سكتلندي يف 
النتخابات املبكرة. وقالت �ستريجن اإن ماي تقدم م�سالح املحافظني 
على م�سالح البالد مبحاولة ال�ستفادة من �سعف حزب العمال وهو 

حزب املعار�سة الرئي�سي لإقرار جدول اأعمالها.
 

اأعلن  بينغ  الرئي�س �سي جني  اأن  ر�سمية �سينية  اإع��الم  ذكرت و�سائل 
قوة  اإىل  حتويله  ب��ه��دف  ال�سعبي  التحرير  جي�س  هيكلة  اإع����ادة  ع��ن 
قتالية تتمتع بقدرات اأف�سل على تنفيذ العمليات امل�سركة. ويتمحور 
84 وح��دة ع�سكرية وي�ستكمل  اأق��ل ي�سم  التغيري حول هيكل جديد 
جهودا يبذلها �سي منذ �سنوات لتحديث جي�س التحرير ال�سعبي مع 
الإلكروين  الف�ساء  بينها  م��ن  ج��دي��دة  ق���درات  على  اأك���رث  الركيز 
واحل���رب الإل��ك��رون��ي��ة وح���رب امل��ع��ل��وم��ات. و���س��ي ه��و ال��ق��ائ��د الأعلى 
املركزية.  الع�سكرية  اللجنة  رئي�س  ب�سفته  ال�سينية  امل�سلحة  للقوات 
الليلة  متاأخر  وق��ت  يف  �سينخوا  اجلديدة  ال�سني  اأنباء  وكالة  ونقلت 
املا�سية عن �سي قوله لقادة الوحدات اجلديدة يف مقر جي�س التحرير 
جي�س  بناء  يف  وكبري  عميق  معنى  اخلطوة  “لهذه  بكني  يف  ال�سعبي 
اأن قادة  الر�سمية  ديلي  ت�ساينا  على م�ستوى عاملي.« وذكرت �سحيفة 
الوحدات اجلديدة �سيكونون برتبة ميجر جرنال اأو اأمريال. وت�سمل 
الإ�سالحات اأي�سا تاأ�سي�س هيكل قيادة للعمليات امل�سركة بحلول عام 
2020 واإعادة ترتيب املناطق الع�سكرية احلالية بالإ�سافة اإىل اإ�سناد 
لتحديث  �سريعة  خطوات  ال�سني  وتتخذ  للقوات.  قتالية  غري  اأدوار 
عتادها الع�سكري فيما ت�سعى لتاأكيد مزاعم �سيادتها يف بحر ال�سني 

اجلنوبي وتعزيز نفوذها الع�سكري يف اخلارج.

بدرا�سة  احت��ادي��ة  ل��وك��الت  اأم��را  ترامب  دون��ال��د  الأمريكي  الرئي�س  اأ���س��در 
اإىل  اأجانب مهرة  ي�ستخدم جللب عمال  للتاأ�سريات  برنامج موؤقت  ت�سديد 
الوليات املتحدة يف الوقت الذي يحاول فيه تنفيذ تعهداته خالل حملته 
مبراجعة  تنفيذيا  اأم���را  ت��رام��ب  ووق��ع  اأول«.  “اأمريكا  بو�سع  النتخابية 
�سناعة  ت�ستخدمها  ال��ت��ي  )اإت�س-1بي(،  ف��ئ��ة  م��ن  ال��ت��اأ���س��ريات  ب��رن��ام��ج 
بوي�سكون�س.  كينو�سا  يف  اأون  �سناب  �سركة  ملقر  زي���ارة  اأث��ن��اء  التكنولوجيا، 
ووظف  الأمريكي  “ا�سري  با�سم  الأبي�س  البيت  يف  املعروفة  الوثيقة  ويف 
احلكومة  م�سريات  على  تعديالت  اإج��راء  اإىل  ترامب  ي�سعى  الأمريكي” 
بهدف  الحت��ادي��ة  العقود  يف  الأمريكية  املنتجات  �سراء  تعزز  اأن  �ساأنها  من 
واحد وهو م�ساعدة �سناع ال�سلب الأمريكيني. وتو�سح هذه اخلطوة مرة 
اأخرى ا�ستخدام ترامب ل�سلطة اإ�سدار الأوامر التنفيذية يف حماولة لتلبية 
تعهداته خالل حملته النتخابية العام املا�سي ويف هذه احلالة يتعلق الأمر 
�سراء  وت�سجيع  املتحدة  الوليات  اإىل  الهجرة  �سيا�سات  باإ�سالح  التنفيذي 
قليلة  تفا�سيل  عن  �سوى  كبار  م�سوؤولون  يك�سف  ومل  الأمريكية.  املنتجات 
ب�ساأن الأمر لكن معاونون لرامب عربوا عن قلقهم من اأن معظم تاأ�سريات 
وكثري منها  التعهيد،  �سركات  راتبا يف  الأق��ل  للوظائف  )اإت�س-1بي( متنح 

مقره الهند، وهو اأمر يقولون اإنه ي�ستحوذ على الوظائف من الأمريكيني.

عوا�صم

لندن

وا�شنطن

بكني

اخلليل مرتع امل�ستوطنني و�سجن للفل�سطينيني
•• القد�ض املحتلة-وكاالت:

الغربية  ال�سفة  جنوب  اخلليل  مدينة  اإن  الإ�سرائيلية  هاآرت�س  �سحيفة  قالت 
اأ�سبحت تغ�س باحلواجز الع�سكرية للجي�س الإ�سرائيلي، مع ما ي�سببه ذلك من 
فيها.  مبالغ  اأمنية  فح�س  اإج���راءات  ظل  يف  فيها،  الفل�سطينيني  حلركة  تقييد 
اجلي�س  اأن  الفل�سطينية  لل�سوؤون  ال�سحيفة  مرا�سلة  ها�س  عمريه  واأو�سحت 
غرب  ال��رم��ي��دة  ت��ل  منطقة  يخ�س  ق���رارا  ون�سف  ع��ام  منذ  اأ���س��در  الإ�سرائيلي 
غري  الفل�سطينيني  دخ��ول  بحظر  ن�سمة،   1200 �سكانها  ع��دد  البالغ  اخلليل 
اأن  واأ�سافت  مواليدها.  من  كانوا  لو  حتى  اإليها،  دائمة  ب�سورة  فيها  املقيمني 
هذه الإجراءات الأمنية الإ�سرائيلية تتزامن مع مرور ع�سرين عاما على اتفاق 
من   80% بنقل  ق�سى  ال��ذي  واإ�سرائيل،  الفل�سطينية  ال�سلطة  بني  ريفر  واي 
اخلليل لل�سيطرة الفل�سطينية، لتبقى %20 من العائالت الفل�سطينية ت�سكن 
واأ�سارت  وحتملهم.  معاناتهم  فيها  وتتجلى   )H2( اأت�س2  امل�سماة  املنطقة  يف 
مدينتهم،  يف  الفل�سطينيني  حركة  اجلي�س  يقيد  اأن  املفارقة  من  اأن��ه  اإىل  ها�س 
حرا�سة  حتت  فيها  للتجول  امل�ستوطنني  من  كبرية  لأع��داد  املجال  يف�سح  بينما 
األف جندي من اجلي�س وال�سرطة وحر�س احلدود، وجرت العادة بحظر دخول 
الفل�سطينيني من بع�س مدن ال�سفة الغربية ملناطق اخلليل يف الأعياد اليهودية 
واأيام ال�سبت. وتذكر ها�س اأن اجلي�س بداأ فعليا مبنع دخول الفل�سطينيني اإىل تل 
الرميدة و�سارع ال�سهداء نهاية اأكتوبر ت�سرين الأول 2015، مع اندلع املوجة 
احلالية من الهجمات الفل�سطينية، بجانب تكثيف عمليات القتحامات الليلية 
ملنازل الفل�سطينيني. وهكذا مر 18 �سهرا، وما زال املنع قائما. واأو�سحت اأن املنع 
الإ�سرائيلي ي�ساف لقيود كثرية على حركة الفل�سطينيني باخلليل منذ 1994، 
بعد قتل امل�ستوطن باروخ غولد�ستاين ل�29 م�سليا م�سلما يف احلرم الإبراهيمي. 
وباتت حركة ال�سيارات الفل�سطينية ممنوعة يف اأجزاء من البلدة القدمية ي�سرح 
فيها امل�ستوطنون، وقالت اإن جزءا كبريا من �سارع ال�سهداء يف ال�سرق مغلق اأمام 

عبور الفل�سطينيني، وي�سطرون للخروج عرب الأ�سطح والأدراج اخللفية.

ت�صتثمر �صعبيتها ملو�جهة �لطالق:

اململكة املتحدة: ترييزا ماي واختبار القّوة...!
�ملحافظون يف طريق مفتوح للفوز ب�صباق يونيو �لقادم

معتقل موزعني على 22 �صجنًا  6500

تنديد فل�سطيني برف�س اإ�سرائيل التفاو�س مع الأ�سرى

قتلى بهجوم انتحاري يف �سمال الكامريون املعار�سة الفنزويلية تنظم اأم امل�سريات �سد مادورو 
•• ياوندي-اأ ف ب:

ذكرت م�سادر متطابقة لوكالة فران�س بر�س ان ثالثة ا�سخا�س قتلوا وجرح اربعة 
اآخرون يف هجوم انتحاري الربعاء يف بلدة كولوفاتا باق�سى �سمال الكامريون.

وقال م�سوؤول يف جلنة حماية القرية قبل ال�ساعة العا�سرة )09،00 ت غ( دخل 
انتحاري جاء من نيجرييا اىل كولوفاتا وفجر نف�سه.

وتابع  ومدنيان.  درك��ي  هم  ا�سخا�س  ثالثة  مقتل  اىل  ادى  النفجار  ان  وا�ساف 
ا�سخا�س - رجالن وامراأتان - جرحوا. واكد م�سدر قريب من اجهزة  اربعة  ان 
المن لفران�س بر�س ح�سيلة ال�سحايا. وقال امل�سوؤول يف جلنة حماية القرية ان 
النتحاري و�سل اىل كولوفاتا عرب �سمال كياروا املدينة الواقعة على احلدود مع 
نيجرييا. وبلدة كولوفاتا ا�ستهدفت يف املا�سي بعدد من الهجمات النتحارية التي 

ن�سبت اىل جماعة بوكو حرام ال�سالمية املت�سددة.

ديفيد  م�����اي  ت����ريي����زا  خ��ل��ف��ت      
ك��ام��ريون، قبل اأق���ل م��ن ع��ام بعد 
نتيجة  الأخ��������ري،  ه�����ذا  ا���س��ت��ق��ال��ة 
ف�سله  م���ن  ال���ع���ربة  ا���س��ت��خ��ال���س��ه 
انت�سار  يف  مم����ّث����ال  ال�����س��خ�����س��ي 
الربيك�سيت يف ا�ستفتاء 23 يونيو 

 .2016
ال�سابقة  الداخلية  وزي��رة  وج��اءت 
دون  ���س��ري��ت  داون���ي���ن���ج   10 اإىل 
�سرعية �سناديق القراع، كما كان 

وغري قادر على فر�س �سلطته.
   اأما بالن�سبة للحزب الدميقراطي 
ي�سكل  فاإنه ل  ال�سغري،  الليربايل 
ت��ه��دي��دا. ف��خ��ط��ه امل���وؤي���د لأوروب�����ا 
ل��ي�����س يف ت��ن��اغ��م م��ع ال���زم���ن، وقد 
�سنوات من  داميا من خم�س  خرج 
ديفيد  م���ع حم��اف��ظ��ي  ال��ت��ع��اي�����س 

كامريون. 
ال��ت��ي تتمتع  ت���ريي���زا م����اي،  ان      
يف  نف�سها  �ستجد  ك��ب��رية،  ب�سعبية 
الثامن من يونيو م�ساء، ي�ساعدها 
القائم  النتخابي  النظام  ذل��ك  يف 
على دورة واحدة، قد اأعيد تعيينها 
باأغلبية  م��ت�����س��ّل��ح��ة  م��ن�����س��ب��ه��ا،  يف 
���س��ل��ب��ة ت��ف��وق يف ك���ل الأح������وال ما 
تتجاوز  ل  والتي  حاليا،  به  تتمتع 

17 مقعدا فقط.
   والهدف طبعا، هو مبا�سرة عملية 
الطالق مع الحتاد الأوروب��ي من 
م���وق���ع ق�����وي. م���ع ذل����ك ل ميكن 
اجلانبية.  الآث����ار  بع�س  ا�ستبعاد 
ت�����وؤدي ه��زمي��ة حزب  اإم��ك��ان��ي��ة ان 
زعيمه.  م�سري  تقرير  اىل  العمل 
فقد ي�ستقيل كوربني باإرادته غداة 
النتخابات، اأو اأن يمُطاح به ل�سالح 

املوؤمتر ال�سنوي املقبل.
عن لوبو�ن �لفرن�صية

ال��ت��ف��او���س ع��ن ق���رب ح���ول خروج 
ب���الده���ا م���ن الحت������اد الأوروب�������ي، 
�سك  ودون  ���س��ي��ط��ول  اإج�����راء  وه���و 
ال�سراعات،  و���س��ت��ط��ب��ع��ه  ا���س��ك��ايل 
وكذلك حماولة منع تفكك اململكة 
امل��ت��ح��دة. ف��ا���س��ك��ت��ل��ن��دا ت��ه��دد مرة 
اأخ����رى ب��اخ��ت��ي��ار ال���س��ت��ق��الل، ويف 
ايرلندا ال�سمالية، ت�سعى الأحزاب 
اجلمهورية اىل احل�سول على �سم 
ايرلندا.  مقاطعتها اىل جمهورية 

العّمايل جوردون براون قبل  حال 
توين  ان�سحاب  بعد  �سنوات،  ع�سر 

بلري.
ال��ت��ي تدفعها  ال��ظ��روف ه��ي     ان 
الناخبني  ت��اأي��ي��د  طلب  اىل  ال��ي��وم 
ال��ق��ادم، يف  ي��وم الثامن م��ن يونيو 
ح���ني ل ����س���يء ي��ف��ر���س ع��ل��ي��ه��ا او 
يجربها على ذلك، واأن النتخابات 

املقبلة مقررة لعام 2020. 
الوقت،  ن��ف�����س  ع��ل��ي��ه��ا، يف    ولأن����ه 

التحديات  ه�����ذه  م���واج���ه���ة  ويف 
التمّكن من  م��اي  ت��ري��د  ال��ك��ربى، 

دعم الراي العام وال�ستفادة منه.

�صعف �لعماليني
   وي��ك��رب الإغ�������راء، مب���ا ان حزب 
نقطة  بع�سرين  يتقدم  املحافظني 
ع��ل��ى ح����زب ع���م���ايّل م��ن��ق�����س��م بني 
اجلناح الإ���س��الح��ي، ال��ذي ك��ان يف 
وهام�س  بلري،  ت��وين  م��ع  ال�سلطة 

تطرفه  ع���ل���ي���ه  ي���ح���ك���م  ي���������س����اري 
وراديكاليته باملعار�سة امل�ستدمية.

    ان حزب العمل يف ا�سوا حالته 
يت�ساءل عن  البع�س  اأن  اىل درجة 
حظوظه يف البقاء على قيد احلياة. 
���راك���م زعيمه  يمُ م���ن ج��ه��ة اخ�����رى 
فهو  املعوقات:  ك��ورب��ني،  جريميي 
يف نف�س الوقت، وريث هذا الي�سار 
الناخبني  ي��خ��ي��ف  ال����ذي  امل��ج��ن��ون 
الكاريزما  اىل  ويفتقر  املعتدلني، 

ال��ع��ن��ف والإط���اح���ة بحكومته  امل��ع��ار���س��ة لإث����ارة  م�سعى م��ن ج��ان��ب 
ودعا املتعاطفني مع احلزب ال�سراكي احلاكم اإىل تنظيم م�سرية 
تر�سح مرتني  الذي  كابريلي�س  اإنريكي  وقال  كاراكا�س.  مناف�سة يف 
يف النتخابات الرئا�سية لرويرز م�ساء الثالثاء هذه حكومة تلفظ 
وجترب  �ستت�ساعد..  الحتجاجات  هذه  واأ�ساف  الأخ��رية.  اأنفا�سها 

مادورو ونظامه على تنظيم انتخابات حرة ودميقراطية.
منهار  اقت�ساد  حيال  �سنوات  منذ  بالغ�سب  الفنزويليون  وي�سعر 
عن  ف�سال  الأ�سا�سية  ال��غ��ذاء  امل��واد  على  للح�سول  فيه  ي�سارعون 
ت�سخم جتاوزت ن�سبته 30 يف املئة ويقل�س بثبات قدرة امل�ستهلكني 

على الإنفاق.
اآذار  م��ار���س  يف  ق���رارا  اأ���س��درت  الفنزويلية  العليا  املحكمة  وك��ان��ت 

•• كراكا�ض-رويرتز:

قالت املعار�سة الفنزويلية اإنها �ستنظم “اأم امل�سريات” ام�س الأربعاء 
اإج��راءات ا�ستبدادية لقمع  متهمة الرئي�س نيكول�س مادورو باتباع 

الغ�سب ال�سعبي من اأزمة اقت�سادية اآخذة يف ال�ستداد.
اأ�سبوعني  منذ  م�ستمرة  عنيفة  احتجاجات  ذروة  متثل  خطوة  ويف 
اأرجاء  املتظاهرون يف  �سيطالب  اأ�سخا�س  اأ�سفرت عن مقتل خم�سة 
حكام  انتخابات  لإج���راء  زمنيا  ج��دول  احلكومة  تقدم  ب��اأن  ال��ب��الد 
الحتجاجات  �سد  احلكومية  احل��م��الت  ووق���ف  امل��وؤج��ل��ة  ال��ولي��ات 

واحرام ا�ستقاللية الربملان الذي تقوده املعار�سة.
تكون جمرد  اأن  تعدو  باأنها ل  الأخ��رية  املظاهرات  م��ادورو  وو�سف 

املعار�سة  عله  ت�سيطر  ال��ذي  الكوجنر�س  ب�سالحيات  لال�سطالع 
مما اأثار موجة احتجاجات مل تنح�سر حتى على الرغم من تراجع 

املحكمة عن قرارها جزئيا يف اأعقاب اإدانة دولية.
كما اأثار غ�سب ال�سعب قرار ملكتب املراقب املايل العام يف وقت �سابق 
اأي من�سب عام ملدة  ال�سهر حرم كابريلي�س من حق تويل  من هذا 

15 عاما مما بدد اآماله يف الرئا�سة.
املتعاطفة مع احلكومة  النتخابات  الإ�سراف على  اأجلت جلنة  كما 
الت�سويت يف انتخابات حكام الوليات التي كان يفر�س اأن جترى 

العام املا�سي.
احلزب  ب��اأن  توقعات  نتيجة  النتخابات  تاأجيل  املعار�سة  واعتربت 

ال�سراكي احلاكم لن يحقق نتائج جيدة يف �سناديق القراع.

الأبي�س”،  البيت  اإىل  اأبدا  “ميالنيا ترامب لن تنتقل 
يف  التقييم  ي��ع��ي��دان  ���س��وف  ممكنا:  يبقى  ���س��يء  ك��ل  اأن 
نهاية العام الدرا�سي، واما يحافظان على هذا الو�سع، 
ي�سري  وا���س��ن��ط��ن،  اإىل  وب����ارون  ميالنيا  ان��ت��ق��ال  يتم  اأو 
هو  ملا  و�سينحازان  اخليارين،  هذين  فاأمامهما  املقال، 

اأف�سل لبارون .
     ما وراء م�سكل ال�سورة التي نالت من دونالد ترامب، 
فقد ثبت ان خيار ميالنيا ترامب خيار مكلف. فحماية 
يوم  كل  يكّلف  نيويورك،  يف  المريكية  الأوىل  ال�سيدة 

ان  املتوقع  التوقيت بدقة، فمن     لئن مل يتم حتديد 
جانبها  من  توؤكد  يونيو،  �سهر  حوايل  و�سولهما  يكون 
ان بي �سي. و�سيكون اأ�سغر افراد عائلة ترامب، الطفل 
الأول الذي يعي�س يف البيت الأبي�س منذ جون كينيدي 

جونيور، عام 1963.

�صتبقى يف نيويورك
    ورغم انه �سبق اعالن اأّن ال�سيدة الأوىل تنتظر نهاية 
ال��ع��ام ال��درا���س��ي ل��الن��ت��ق��ال اإىل وا���س��ن��ط��ن، ف���ان ال�سك 

الأمريكية  التبلويد  �سحف  من  فالعديد  قائما.  ظل 
نهاي������ة  حي��������ن  اىل  ترامب  ميالني�����ا  لبق�����اء  رّوج��ت 
ولي�������ة زوجه��������ا يف بيته����ا النيويورك������ي يف قم�����ة ب��������رج 

ترامب.
   ميالنيا تريد البقاء يف نيويورك م��ادام ابنها يزاول 
كانت  اإذا  اأدري ما  بيبول، ل  تعليمه، ذكر م�سدر ملجلة 
���س��ت��غ��ادر ح��ق��ا ن��ي��وي��ورك ن��ه��ائ��ي��ا، ان��ه��ا حت��ب منزلها يف 

مانهاتن، ف�سال عن حياتها امل�ستقلة.
ا�س ويكلي يف مقال بعنوان  اأو�سحت يو      يف فرباير، 

األف  و146   127 بني  الأمريكيني  ال�سرائب  دافعي 
يقل  ما ل  التكلفة  �ستكون  يونيو،  غّرة  وبحلول  دولر. 
عن 24 مليون دولر فقط حلماية ال�سيدة الأوىل وابن 

دونالد ترامب.
    وق���د اأط��ل��ق��ت ع��ري�����س��ة ع��ل��ى م��وق��ع ال���ك���روين من 
حمايتها،  مب�ساريف  ت��رام��ب  ميالنيا  تتكّفل  ان  اج��ل 
ل ن�س العري�سة على توقيع اأكرث من 544 األف  وحت�سّ

�سخ�س.
عن ليك�صربي�س �لفرن�صية

احلزب الدميقراطي الليربايل �سحية م�ساندته البقاء يف الحتاد الوروبيحزب العمال اوهن من بيت العنكبوت ترييزا ماي تت�سلح بالغلبية ملواجهة التحديات القادمة

حتليل �خباري

احل�سناء ميالنيا تعود اىل وكر ترامبقريبا �سيلتحق البن بوالده

حزب العمال يف اأ�سواأ حالته ويت�ساءل 
البع�س عن حظوظه يف ال�ستمرار

يف مواجهة حتديات كربى قادمة 
تريد ماي الظفر بدعم الراأي العام

�حلزب �لدميقر�طي �لليرب�يل ل ي�صكل تهديد� ويدفع ثمن م�صاندته للبقاء يف �لحتاد �لأوروبي

    �خذ هذ� �لإعالن 
�جلــمــيــع عــلــى حني 
�أّن  خ�صو�صا  غــرة، 
�لأوىل  �لــــوزيــــرة 
��ــصــتــبــعــدت مـــر�ر� 
مثل هذ� �ل�صيناريو. 
ولكن هذ� �لقر�ر يف 

حد ذ�ته منطقي.

•• الفجر – خرية ال�صيباين

يا ليل �ل�صّب متى غده:

واأخريا، ميالنيا ترامب
 �ستنتقل اىل البيت الأبي�س...!

•• الفجر – خرية ال�صيباين
ل  �أنها  درجــة  �ىل  تر�مب،  دونالد  تكره  �إنها       
ت�صتطيع �لنوم �ىل جانبه. ومع ذلك، فاإّن ميالنيا 
و��صنطن،  �ىل  �صينتقالن  بارون،  و�بنهما  تر�مب 
�أكد �ملكتب �ل�صحفي للبيت �لأبي�س ملجلة بيبول.

ال�سجون الإ�سرائيلية بعدم التجاوب مع مطالب ال�سرى الفل�سطينيني، فاإن اأعداداً 
جديدة من ال�سرى �سين�سمون لالإ�سراب عن الطعام. ورف�ست م�سلحة ال�سجون 
الإ�سرائيلية ام�س الأربعاء اإفادة وكالة فران�س بر�س بعدد امل�سربني عن الطعام، او 
اىل  وا�سار قراقع  ال�سراب.  بعد  اتخذتها  التي  العقابية  الإج��راءات  الإف�ساح عن 
انه من بني هذه الج���راءات منع زي��ارات املحامني والأق���ارب لالأ�سرى امل�سربني. 
م�سطلح  يف  والقتلة  الإره��اب��ي��ني  م��ع  تتفاو�س  ل��ن  انها  الث��ن��ني  ا�سرائيل  واأك���دت 
و  الفل�سطينيني.  ال�سرى  اىل  لالإ�سارة  الإ�سرائيليني  ال��وزراء  ا�ستخدمه عدد من 
حذر وزير الدفاع افيغدور ليربمان يف بيان من انه يف�سل مقاربة مارغريت تات�سر 
يف مواجهة ال�سراب عن الطعام، يف ا�سارة اىل �سيا�سة رئي�سة الوزراء الربيطانية 
ال�سابقة التي رف�ست عام 1981 المتثال ملطالب �سجناء من اجلي�س اجلمهوري 
جمل�س  يف  نائبا  ك��ان  ال��ذي  �ساندرز  بوبي  احدهم  منهم  ع�سرة  ق�سى  اليرلندي 
العموم الربيطاين وحتول اىل رمز. وبح�سب قراقع، فاأن امل�سوؤولني الإ�سرائيليني 
وعلى راأ�سهم رئي�س الوزراء بنيامني نتانياهو، يقومون بتحري�س غري طبيعي �سد 
ال�سرى الفل�سطينيني. وتعد ق�سية املعتقلني يف ا�سرائيل احدى الق�سايا املركزية 
يف الرا�سي الفل�سطينية املحتلة منذ خم�سني عاما. ويقول م�سوؤولون فل�سطينيون 

•• رام اهلل-اأ ف ب:

ندد الفل�سطينيون اأم�س برف�س اإ�سرائيل 
فل�سطيني  ا�سري   1500 م��ع  التفاو�س 
على  الثالث  لليوم  الطعام  عن  م�سربني 
ال����ت����وايل، حم���ذري���ن م���ن ان وف�����اة اأح���د 
ال���س��رى، قد ت��وؤدي اىل ان��دلع انتفا�سة 

جديدة. وبداأ ال�سرى الفل�سطينيون منذ الثنني ا�سرابا جماعيا عن الطعام بدعوة 
من القيادي يف حركة فتح مروان الربغوثي املحكوم بال�سجن مدى احلياة للمطالبة 
نيويورك  �سحيفة  ن�سرتها  مقالة  يف  الربغوثي  وق��ال  �سجنهم.  ظ��روف  بتح�سني 
التي ترتكبها م�سلحة  النتهاكات  ان ال�سراب يهدف اىل مقاومة  الثنني  تاميز 
ال�سحيفة  يف  مقاله  على  وردا  الفل�سطينيني.  ال�سرى  �سد  ال�سرائيلية  ال�سجون 
المريكية، قامت ادارة ال�سجون بنقل الربغوثي من �سجن هدارمي �سمال ا�سرائيل 
اىل العزل يف �سجن اجللمة، وا�سدر الق�ساء ال�سرائيلي عدة احكام بال�سجن املوؤبد 
على الربغوثي املعتقل منذ 2002 وهو احد قادة النتفا�سة الفل�سطينية الثانية 
2000-2005 ورمز مقاومة الحتالل ال�سرائيلي. ويعد الربغوثي النائب يف 
الربملان عن حركة فتح التي يتزعمها الرئي�س حممود عبا�س، من ال�سماء املطروحة 
�سحايف  موؤمتر  ويف  الفل�سطينيني.  لدى  وا�سعة  ب�سعبية  ويحظى  الرئي�س  ملن�سب 
منذ  اأن��ه  قراقع  عي�سى  الفل�سطينية  ال���س��رى  ���س��وؤون  هيئة  رئي�س  اك��د  ام�س  عقد 
ا�سرابا  ال�سرائيلية  ال�سجون  ا�سري فل�سطيني يف   1500 الثنني، يخو�س قرابة 
عن الطعام. وبح�سب قراقع فاأنه يف حال ا�ستمرت احلكومة ال�سرائيلية وم�سلحة 

ان ا���س��رائ��ي��ل اع��ت��ق��ل��ت اك���رث م���ن 850 
عاما  اخلم�سني  خ���الل  فل�سطيني  ال���ف 
املا�سية. ويف مواجهة خماطر الت�سعيد، 
الفل�سطينيني  ان  اىل  ق����راق����ع  ا�����س����ار 
وموؤ�س�سات  ال������دويل  امل��ج��ت��م��ع  ط��ال��ب��وا 
حقوق الن�سان والأمم املتحدة بالتدخل 
ف���ورا ل��وق��ف املخاطر ال��ت��ي ب��ات��ت حتدق 
بالأ�سرى امل�سربني عن الطعام. وحذر قراقع من وقوع �سهداء اذا ا�ستمر ال�سراب 
لفرة اطول واطول. هذا يعني بالن�سبة لنا كفل�سطينيني انفجار ويعني انتفا�سة 
جديدة«. ويف ال�سنوات الخرية، قام عدد من ال�سرى با�سرابات عن الطعام ب�سكل 
ال�سلطات  مع  اتفاقيات  ب��اإب��رام  وانتهت  امل��وت،  على  خاللها  بع�سهم  �سارف  ف��ردي 
الإ�سرائيلية لإطالق �سراحهم. لكن اعيد اعتقال بع�سهم بعد ذلك. وتزامن بدء 
منذ  �سنة  كل  الفل�سطينيون  يحييه  ال��ذي  ال�سري  ي��وم  مع  الطعام  عن  الإ���س��راب 
ويرغب ال�سرى الفل�سطينيون من خالل ال�سراب يف حت�سني او�ساعهم   .1974
املعي�سية يف ال�سجون والغاء العتقال الداري. وبح�سب القانون ال�سرائيلي املوروث 
من النتداب الربيطاين، ميكن ان تعتقل ا�سرائيل اي �سخ�س �ستة ا�سهر من دون 
زمنية غري حمددة،  للتجديد لفرة  قابل  اداري  قرار  اليه مبوجب  تهمة  توجيه 
وهو ما يعتربه معار�سو هذا الجراء انتهاكا �سارخا حلقوق الن�سان.  وت�سمنت 
املعتقلني  لت�سال  عمومي  هاتف  تخ�سي�س  ال�سرى  ن�سرها  التي  املطالب  قائمة 
بتقدمي  وال�����س��م��اح  ال��ع��ربي��ة  باجلامعة  ب��الل��ت��ح��اق  لهم  ال�سماح  واع����ادة  ب��ذوي��ه��م، 

امتحانات الثانوية العامة، ا�سافة اىل مطالب اخرى.
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تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
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قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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وعنوانه:ال�سارقة - كورني�س البحرية - املجاز 1 - هاتف:065742828 - �سندوق الربيد:60305
امييل:dnc1050@gmail.com ال�سارقة 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:5 م�ستح�سرات �سيدلنية وبيطرية ، م�ستح�سرات �سحية 
ولغايات طبية ، مواد حمية لال�ستعمال الطبي ، لأغذية الر�سع والأطفال ، ل�سقات ومواد �سماد ، مواد ح�سو 

الأ�سنان ، مطهرات ، م�ستح�سرات لإبادة الأع�ساب واحليوانات ال�سارة ومبيدات الأع�ساب. 
ب���ال���ل���غ���ة الجن���ل���ي���زي���ة وي����وج����د حت���ت���ه���ا كلمة   DNP اأح��������رف  ث����الث����ة  ال����ع����الم����ة:ع����ب����ارة ع����ن  و�����س����ف 
نيوتر�سن  دكتور  كلمة  اخلط  وحتت  طويل  خط  اأ�سفلها  الجنليزية  باللغة   DR.NUTRITION
 N باللون البنف�سجي اأما حرف DR اخت�سار لكلمة D باللغة العربية الحرف الثالث عبارة عن حرف
P وهو اخت�سار  NUTRITION وحرف  عبارة عن ورقة �سجر باللون الأخ�سر وهو اخت�سار لكلمة 

لكلمة PHARMACEUTICALS باللون البنف�سجي. 
ال�س��راطات:. 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  20  اإبريل 2017 العدد 12000

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20

تنويه
بال�سارة اىل العالن ال�سادر بجريدة الفجر يف العدد رقم 11982 بتاريخ 2017/03/30 
بخ�سو�س الرخ�سة التجارية )CN-1807324( بال�سم التجاري/بوابه العا�سمة 
للتوظيف. تنوه دائرة التنمية القت�سادية بانه ورد بطريق اخلطاأ يف العالن امل�سار 

اليه وال�سحيح انه جاري:
للتوظيف  العا�سمة  بوابه  اىل  للتوظيف  العا�سمة  بوابه  ا�سم جتاري/من  تعديل   -1

ملالكها �سالح �سعد عبداهلل املنهايل ذ.م.م - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م.
بال�سافة اىل التعديالت ال�سابقة.

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

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

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20

تنويه
بال�سارة اىل العالن ال�سادر بجريدة الفجر يف العدد رقم 11987 بتاريخ 2017/4/5 
بخ�سو�س الرخ�سة التجارية )CN-1051560( بال�سم التجاري/بقالة نور الفجر. 

تنوه دائرة التنمية القت�سادية بانه ورد خطاأ يف العالن امل�سار اليه اعاله .
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سادق توتام ح�سينار توتام %51 

وال�سحيح هو 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة �صادق توتام ح�صينار توتام %100 

لذا وجب التنويه
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / �س. نا�سر كد�سه و�سركاوؤه
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 2013/12/18 املودعة حتت رقم : 202885     
با�س��م: �سركة جري، اإنك.

وعنوانه:  10- 1 روبوجني 6- ت�سوم، ميناتو- كو، طوكيو 106 – 6112، اليابان.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :      

من�سات برجميات احلا�سب الآيل لالألعاب الإلكرونية واحلا�سب الآيل؛ من�سات برجميات احلا�سب الآيل 
لل�سبكات الجتماعية؛ برجميات الألعاب احلا�سوبية القابلة للتحميل لال�ستخدام على الأجهزة الال�سلكية 
وو�سع  وع��ر���س  واإظ��ه��ار  ون�سر  حتميل  م��ن  للتمكني  الآيل  احلا�سب  برجميات  الآيل؛  احلا�سب  واأج��ه��زة 
عالمات ومدونات وتبادل اأو توفري غري ذلك من الو�سائط الإلكرونية اأو املعلومات يف جمالت املجتمعات 
اأو  �سبكات الت�سالت  العامة عرب �سبكة الإنرنت  الفرا�سية والألعاب الإلكرونية والرفيه وامل�سلحة 
الأخرى مع الغري؛ واجهة برجمة التطبيقات )API( لربجميات الغري واخلدمات عرب الإنرنت لالألعاب 
للبيانات؛  والو�سول  واإدارة  وحتميل  ل�سرجاع  وال�سماح  الجتماعية  اللعبة  تطبيقات  وبناء  الجتماعية 
ال�سبكات الجتماعية عن طريق الأجهزة الإلكرونية  برجميات احلا�سب الآيل لتمكني الربط مع مواقع 
الرقمي  امل�ساعد  اأج��ه��زة  الذكية؛  الهواتف  الآيل؛  احلا�سب  اأج��ه��زة  الآيل؛  احلا�سب  برجميات  املحمولة؛ 

ال�سخ�سي )امل�ساعد الرقمي ال�سخ�سي(؛ لفافات تخزين األعاب الفيديو.
الواق�عة بالفئة: ) 9 (

و�سف العالمة:  كلمة " GREE " بحروف لتينية.
عدم املطالبة بحق ح�سري عن ا�ستخدام كلمة ) GREE ( بالأو�ساع الأخرى. ال�س��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك، التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  20  اإبريل 2017 العدد 12000

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 19 �سبتمرب 2016 املودعة حتت رقم:  260007 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  لل�س انرنا�سيونال بي يف اآي اإنك
وعنوانه: ميدو�س هاو�س، �س ب 116، رود تاون، تورتول، جزر العذراء الربيطانية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
خ���دم���ات ط��ب��ي��ة؛ خ���دم���ات ب��ي��ط��ري��ة؛ خ���دم���ات ���س��ال��ون��ات ال��ت��ج��م��ي��ل؛ خ���دم���ات ال��ع��ن��اي��ة ب�����س��ح��ة وجمال 
ال��ك��ائ��ن��ات ال��ب�����س��ري��ة اأو احل���ي���وان���ات؛ ال���ع���ي���ادات ال��ط��ب��ي��ة؛ خ���دم���ات ���س��ال��ون��ات ال�����س��ع��ر؛ خ���دم���ات حمالت 
املعاجلة  خ��دم��ات  الب�سريات؛  فنيي  خ��دم��ات  ال�سعر؛  زراع���ة  ال�سخ�سية؛  ال�سعر  اإزال���ة  خ��دم��ات  احل��الق��ة؛ 
الريا�سي  وال��ط��ب  التقوميي  وال��ط��ب  ال�سينية  ب��الإب��ر  وال��ع��الج  الطبيعي  وال��ع��الج  ل��الأع�����س��اب  ال��ي��دوي��ة 
وال��ت��دل��ي��ك والإ����س���ع���اف؛ خ��دم��ات ع���ي���ادات الأ����س���ن���ان؛ خ��دم��ات ط��ب الأ����س���ن���ان؛ ط��ب الأ���س��ن��ان التجميلي؛ 
والتدليك؛  ال�سعر  وت�سفيف  التجميل  و���س��ال��ون��ات  ال�����س��اون��ا  خ��دم��ات  ت��وف��ري  الأدوي�����ة؛  ���س��رف  خ��دم��ات 
خ���دم���ات ال�����س��ب��ا ال�����س��ح��ي��ة ل�����س��ح��ة و����س���الم���ة اجل�����س��د وال�������روح وال���ت���ي ت��ت�����س��م��ن ال��ت��دل��ي��ك ومعاجلات 

 الوجه واجل�سم وخدمات العناية باجل�سم التجميلية؛ خدمات بائعي الزهور.  
الواق�عة بالفئة:  44

و�سف العالمة:    كتبت كلمة "لم�سي" بالأحرف العربية.     
ال�س��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  20  اإبريل 2017 العدد 12000

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  20  اإبريل 2017 العدد 12000

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  20  اإبريل 2017 العدد 12000

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  20  اإبريل 2017 العدد 12000

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   

   اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02109/2017 / �سكني   
 ال�سادر يف الدعوى رقم 02/05405/2016  �سكني- ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : التاج امللكي للمقاولت - �س ذ م م 
جمهول حمل القامة 

حيث تقدم طالب التنفيذ : ريجن�سي للعقارات والدارة 
 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:

1- ما ي�ستجد من قيمة ايجارية حتى تاريخ الخالء الفعلي ، بح�سب ماهو 
مقرر يف احلكم ال�ستئنايف 

 2- الزام املنفذ �سده باخالء العني املوؤجرة وت�سليمها للمنفذ خالية من ال�سواغل
ولغاية 2016/6/30 مبلغ  للفرة من 2013/4/1  ايجارية  بقيمة  الزام   -3

175500 درهم
4- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من 
تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم 

اتخاذ الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/02705/2017/ جتاري 

للحفالت  الريان   / �سابقا  ال�سيارات  خلدمات  يوروموتيف   : عليه  املدعى  اىل 
موؤ�س�سة فردية حاليا - ميثلها مالكها/ ر�سا حممد جواهريان 

 مبا اأن املدعي : جمموعة رجيد للمقاولت - �س ذ م م   
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/02705/2017/جت���اري ايجارات امام املركز بطلب 

الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرة من 

2013/9/10 وحتى 2014/5/15 والذي ميتنع عن �سداده
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الربعاء املوافق 
2017/4/26 ال�ساعة 3.00م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة ال�ساد�سة( بالدائرة 
الدعوى،  لنظر  الإي��ج��اري��ة  امل��ن��ازع��ات  ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية 
فاأنت مكلف  الن�سر.  تاريخ  اي��ام من  امل�سافة اىل ثالثة  بتق�سري مدة  اأم��ر  وقد 

باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات  

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/03096/2017 / �سكني  
اىل املدعى عليه : مطعم ال�سوكة الذهبية - �س ذ م م  

مبا اأن املدعي : خليفة بطي مبارك خليفة ال�سام�سي    
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/03096/2017 �سكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - الزام امل�ستاأجر ب�سداد ما ي�ستجد من قيمة ايجارية من تاريخ 2017/5/1 حتى 
تاريخ الخالء الفعلي

وحتى   2017/1/1 من  للفرة  للماأجور  الأج��رة  �سداد  عن  ميتنع  عليه  املدعى  ان   - عقار  اخ��الء 
2017/5/1 فر�سد بذمته مبلغ 128000 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او الإخالء 

يف 2017/2/21
للفرة من   ايجارية  كقيمة  دره��م   128000 عليه مبلغ  املدعى  بذمة  تر�سد  انه   - مالية  مطالبة 
 2017/1/1 وحتى 2017/5/1 و رغم اخطاره يف 2017/2/21 ميتنع عن ال�سداد ويقت�سي الزامه بها.

الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهالك الكهرباء واملياه ولبد من تطهري 
املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به فيقت�سي الزامه بت�سوية ح�ساب املاء والكهرباء 

عن كامل مدة �سغله للعقارت حتى الخالء الفعلي
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

 2017/4/26 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
ال�ساعة 3.00م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة الثانية( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز 
ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ 

الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات  

مركز ف�س املنازعات اليجارية
العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   

     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/02796/2017 / �سكني  

اىل املدعى عليه : باري�س انرنا�سيونال ملقاولت الطرق - �س ذ م م 
 مبا اأن املدعي : بوتن�سال للعقارات    

الزامكم  بطلب  املركز  امام  ايجارات  /�سكني   الدعوى 02/02796/2017  اأق��ام �سدكم  قد 
بالتايل

مطالبة مالية - ل يزال ي�سغل العني حتى تاريخه
اخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �سداد الجرة للماجور للفرة من 2016/9/15 
اخطاره  رغم  �سداده  عن  وميتنع  دره��م   44466 مبلغ  بذمته  فر�سد   2017/3/14 وحتى 

بال�سداد او الخالء يف 2017/2/16 
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرة من 2016/9/15 

وحتى 2017/3/14 ورغم اخطاره يف 2017/2/16 ميتنع عن ال�سداد 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الحد املوافق 2017/4/30 
ال�ساعة 3.00م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة الرابعة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر 
مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة 
ايام من تاريخ الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من 

دفاع وم�ستندات  

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/02230/2017 / �سناعي 

اىل املدعى عليه : لطف الدين بوتيا كوتي ، والفاون للتجارة - �س ذ م م 
 مبا اأن املدعي : عقارات الغرير - ذ م م   

ق��د اأق���ام �سدكم ال��دع��وى 02/02230/2017/����س���ن���اع���ي اي��ج��ارات ام���ام امل��رك��ز بطلب 
الزامكم بالتايل

اخ����الء ع��ق��ار - ان امل���دع���ى ع��ل��ي��ه مي��ت��ن��ع ع���ن ����س���داد الأج�����رة ل��ل��م��اأج��ور ل��ل��ف��رة من 
2016/10/20 وحتى 2016/1/31 فر�سد بذمته مبلغ 120.649.00 درهم وميتنع عن 

�سداده رغم اخطاره بال�سداد او الإخالء يف 2017/1/28   
من  للفرة  ل��ل��م��اأج��ور  الأج����رة  ���س��داد  ع��ن  ميتنع  عليه  امل��دع��ى  ان   - مالية  مطالبة 
2016/10/20 وحتى 2016/1/31 فر�سد بذمته مبلغ 120.649.00 درهم وميتنع عن 

�سداده رغم اخطاره بال�سداد او الإخالء يف 2017/1/28   
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

املوافق  الثالثاء   ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
بالدائرة  ال��ث��ال��ث��ة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  ام���ام  3.00م  ال�ساعة   2017/4/25
اأمر  الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 
بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/02643/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : احتاد لل�سحن - �س ذ م م  ، وعبداملجيد عبدالقيوم 

 مبا اأن املدعي : عقارات الغرير - ذ م م   
املركز بطلب  ام��ام  ايجارات  الدعوى 02/02643/2017 /جت��اري  اأق��ام �سدكم  قد 

الزامكم بالتايل
من  للفرة  ايجارية  كقيمة  مبلغ  عليه  املدعي  بذمة  تر�سد  ان��ه   - عقار  اخ��الء 
2016/9/25 وحتى 2017/3/24 ورغم اخطاره يف 2017/1/28 ميتنع عن ال�سداد.

للفرة من  ايجارية  املدعي عليه مبلغ كقيمة  بذمة  -انه تر�سد  مطالبة مالية 
2016/9/25 وحتى 2017/3/24 ورغم اخطاره يف 2017/1/28 ميتنع عن ال�سداد.

 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 
الثالثاء   يوم  للح�سور بجل�سة  بالن�سر  اعالنكم  اإع��ادة  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
الثالثة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  ام��ام  3.00م  ال�ساعة   2017/4/25 امل��واف��ق 
بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى 
. فاأنت مكلف  الن�سر  اي��ام من تاريخ  امل�سافة اىل ثالثة  اأم��ر بتق�سري مدة  ، وقد 

باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات  

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1070  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- اك�س�س لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة �س.ذ.م.م 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/فريانان �سوري�س فرينان  
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )20333( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�سافة اىل مبلغ )1624( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل
و�سط ا�ستمرار املعارك �سماًل.. النزاعات الع�سائرية حت�سد اأرواح العراقيني 

•• بغداد-وكاالت:

ي�ستمر منذ ثالثة اأيام نزاٌع ع�سائري �سمال حمافظة الب�سرة جنوبي العراق 
با�ستخدام الأ�سلحة الثقيلة واخلفيفة مما اأدى اإىل �سقوط قتلى وجرحى من 

املدنيني والقوات الأمنية.
تنظيم  �سد  امل�ستعرة  وح��رب��ه  ال��ع��راق  يعي�سها  التي  الأمنية  الأو���س��اع  ورغ��م 
حمافظة  يف  الع�سائر  ب��ني  واخل��الف��ات  ال��ن��زاع��ات  اأن  اإل  ال�سمال،  يف  داع�����س 
التي  اليومية  الب�سرة واملحافظات اجلنوبية عموًما تعد من مظاهر احلياة 
املتمثلة  الأمنية  القوات  حت��اول  فيما  �سنوات،  منذ  املحليون  ال�سكان  يعي�سها 
باجلي�س وال�سرطة ال�سيطرة على الو�سع، لكنها ف�سلت يف اأغلب العمليات التي 
ا�ستهدفت مثريي تلك اخلالفات مبا فيها العملية الأخرية التي نفذت ال�سهر 
املا�سي و�سارك فيها طريان اجلي�س لل�سيطرة على امل�ساكل بني القبائل ونزع 

ا اقتتاًل داخلًيا بني الع�سائر ب�سكل �سبه يومي،  بقية املحافظات اجلنوبية اأي�سً
يف حمافظات مي�سان واملثنى وذي قار وغريها، ولأ�سباب تكاد تكون جمهولة.

ففي عام 2015 ن�سب �سراع م�سلح مبحافظة مي�سان من اأجل بقرة اقتتلت 
من اأجلها ع�سريتان وبا�ستخدام خمتلف الأ�سلحة، فيما يقول م�سدر حملي 
النزاعات،  تلك  على  ال�سيطرة  عن  عاجزة  العراقية  ال�سرطة  اإن  نيوز  ل�����اإرم 
ب�سبب انتماء اأفراد ال�سرطة املحلية اإىل تلك الع�سائر، ف�ساًل عن تخوفهم من 
بينهم  اأن  ا  النزاعات خ�سو�سً باعتقال مثريي  قاموا  اإذا  الع�سائرية  التقاليد 
�سيوخ ع�سائر ووجهاء. ورغم وجود جلنة برملانية يف جمل�س النواب العراقي 
تلك  اأن  اإل  م��وؤخ��ًرا  ال��ن��زاع��ات  ح��ل  جمل�س  وت�سكيل  الع�سائرية،  للمجال�س 
اجلهود مل ت�ستطع التخفيف من حدة الأزمة واإقناع الع�سائر املتنازعة برمي 
اأ�سلحتهم. وتنتهي اأغلب تلك اخلالفات والنزاعات بر�سيات بني اأفراد تلك 
الع�سائر ووجهائها فيما بينهم اأو اإعطاء ديٍة، فيما انتهى اأحد  اأكرب ال�سراعات 

اأ�سلحتها اخلفيفة واملتو�سطة وحتى الثقيلة التي متتلكها بع�س الع�سائر.
انت�سار  اإن  ال�ساعدي  الب�سرة جبار  الأمنية يف حمافظة  اللجنة  رئي�س  وقال 
النزاعات،  تلك  ان��دلع  يف  كبري  ب�سكل  �ساهم  واملتو�سطة  اخلفيفة  الأ�سلحة 
ا مع عدم متكن القوات الأمنية من نزع تلك الأ�سلحة ب�سبب قلة عدد  خ�سو�سً
ال�14 اإىل مدينة املو�سل للحرب  ال�سرطة املحلية، ف�ساًل عن ذهاب الِفرقة 
�سد داع�س. واأ�ساف يف ت�سريح خا�س ل�اإرم نيوز اأنه لي�ست هناك رغبة حقيقية 
من قبل القوات الأمنية بنزع تلك الأ�سلحة مع انت�سار الف�سائل امل�سلحة التي 

تّدعي انتماءها للح�سد ال�سعبي ول نعرف يف احلقيقية انتماءها.
ال�ساعدي  اأك��د  املتنازعة  الع�سائر  ا�ستهدفت  التي  الأخ��رية  العمليات  وب�ساأن 
عدم جناح تلك العمليات رغم م�ساركة عدد كبري من القوات وطريان اجلي�س 

العراقي، لكنها ف�سلت الق�ساء على هذه الظاهرة اأو انتزاع الأ�سلحة”.
ت�سهد  بل  لإي��ران  املحاذية  الب�سرة  النزاعات على حمافظة  تلك  تقت�سر  ول 

اإحدى  اإىل  “ف�ساًل ع�سائرًيا”  ام��راأة   50 بت�سليم  ب�فدية تق�سي  الع�سائرية 
الع�سائر، وهو ما اأثار موجة �سخط وا�ستياء من قبل املثقفني.

اأم�س  للب�سرة  امل��ج��اورة  مي�سان  حمافظة  يف  الكبري  املجر  ق�ساء  �سهد  كما 
على  لل�سيطرة  ال��ع��راق��ي��ة  املحلية  ل��ل��ق��وات  وا���س��ع��ة  اأم��ن��ي��ة  عمليات  ال��ث��الث��اء 
القتتال الداخلي، حيث اأظهرت وثيقة م�سّربة تاأكيد قائم مقام املجر اأحمد 
ع�سائرية  معارك  اأك��رث من ثالث  الواحد  اليوم  يف  ي�سهد  الق�ساء  اأن  عبا�س 
بني الكثري من الع�سائر املوجودة هنالك ومبختلف الأ�سلحة، م�سرًيا اإىل اأن 
اإمكانية ال�سرطة املوجودة يف الق�ساء حمدودة، مطالًبا بحّل قيادة العمليات 
لأنها قيادة على الورق فقط. ودعا اأحمد عبا�س اإىل التدخل املبا�سر من ِقبل 
الق�ساء ينوون  اأغلب مواطني  الق�ساء، لأن  جمل�س حمافظة مي�سان لإنقاذ 
املو�سل يف اجلانب  اأبناء  يعاين  كما  ويعانون  غابة،  يعي�سون يف  الرحيل فهم 

الأمين.

 •• الفجر - خرية ال�صيباين  
     �حتمال ن�صوب حرب نووية بني كوريا �ل�صمالية 
خا�صة  وتثري  �جلميع،  ت�صغل  �ملتحدة،  و�لوليات 
قلق �لدول �ملجاورة وبدرجة �وىل �ليابان وكوريا 
�جلنوبية، �لو�قعتان يف مرمى �ل�صو�ريخ �لكورية 
�لثنني  �لأخـــرية  هــذه  ــذرت  ح وقــد  �ل�صمالية. 
�ملا�صي، على ل�صان نائب �صفريها يف �لأمم �ملتحدة، 
�ملتحدة  �لــوليــات  ــر�أت  جت �إذ�  ريــونــغ:  �يــن  كيم 
�ل�صمالية  كوريا  فــاإن  �لع�صكري  �لعمل  و�ختارت 
م�صتعدة للرد على �أي �صكل من �أ�صكال �حلرب �لذي 

قد ترغب فيه �لوليات �ملتحدة.

    ب�سعب تقدير القدرات النووية 
ال�سمالية،  ال���ك���وري���ة  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
على  ي���ان���غ،  ب��ي��ون��غ  اأّن  وامل����ع����روف 
متلك  ل  طموحاتها،  م��ن  ال��رغ��م 
ام����ك����ان����ات ا����س���ت���ه���داف الأرا�����س����ي 
اأن  امل��ق��اب��ل، ميكن  الأم��ري��ك��ي��ة. يف 
مبا�سرة  ال�سمالية  ك��وري��ا  تهاجم 
للوليات  ال��رئ��ي�����س��ي��ني  احل��ل��ي��ف��ني 
ي�ست�سيفان  ال���ل���ذي���ن  امل���ت���ح���دة، 
اجل����ن����ود  م�����ن  الآلف  ع���������س����رات 

الأمريكيني.

بيونغ  تفعل  �أن  ميــكــن  ـــاذ�  م
يانغ؟

     يف ال�ساد�س من مار�س، اأطلقت 
�سواريخ  اأرب��ع��ة  ال�سمالية  ك��وري��ا 
وقت  يف  امل���دى  ق�سرية  بالي�ستية 
ال���ي���اب���ان حتطمت  ب���اجت���اه  واح�����د 
الإقليمية  امل���ي���اه  يف  م��ن��ه��ا  ث��الث��ة 
 370 ب����ع����د  ع����ل����ى  ال����ي����اب����ان����ي����ة، 
ك��ي��ل��وم��را م���ن ال�������س���اح���ل. هدف 
بيونغ يانغ املعلن هو التدّرب على 
الإمربيالية  القوات  قواعد  �سرب 
اليابان،  يف  العدوانية  الأمريكية 
كوريا  اأن  ولإثبات  ال�سرورة،  عند 
ال�����س��م��ال��ي��ة م�����س��ت��ع��دة مل��ح��و ق���وات 
العدو با�ستخدام �سربة نووية بال 

رحمة. 
ال��ك��وري ال�سمايل  ال��ن��ظ��ام  واأط��ل��ق 
اأي�����س��ا ����س���اروخ���ا ج���دي���دا يف بحر 

اليابان يوم 5 اأبريل.
الياباين، ي�سعر  ال���وزراء      رئي�س 
ب��ال��ق��ل��ق اأي�������س���ا م���ن خ��ط��ر وق���وع 
الكيماوية،  ب���الأ����س���ل���ح���ة  ه���ج���وم 
قادرة  ال�سمالية  كوريا  ان  معتربا 
ع��ل��ى ار���س��ال راأ�����س ح��رب��ي يحتوي 

على غاز ال�سارين.
اأي�سا، من      كوريا اجلنوبية هي 
 28،500 امل��ث��ال��ي��ة م��ع  اله����داف 

ن�سره  يكتمل  اأن  ميكن  اجلنوبي، 
ونظام  اث��ن��ني،  اأو  �سهر  غ�سون  يف 

الت�سغيل منذ ابريل.
يونيو  يف  اخ�������رى،  ج���ه���ة  م����ن      
اجلنوبية  كوريا  �ساركت   ،2016
واليابان - فتور دبلوما�سي بينهما- 
مناورات  يف  امل��ت��ح��دة،  وال���ولي���ات 
م�سبوقة  غ��ري  م�سركة  ع�سكرية 
ملواجهة اإطالق ال�سواريخ الكورية 

ال�سمالية.

�لوليات  تفعل  �أن  ميكن  ماذ� 
�ملتحدة؟

التهديد  م���واج���ه���ة  يف  ان����ه  اإل     
ي�ستطيع  ل  ال�����س��م��ايل،  ال���ك���وري 
مبفردهما،  ال���ت���ح���رك  ال���ب���ل���دان 
النووية  امل��ظ��ل��ة  اىل  وحت���ت���اج���ان 

الأمريكية. 
ن��ووي��ة كورية  اأول جت��رب��ة      منذ 
حت����اول   ،2006 ع�����ام  ���س��م��ال��ي��ة 
املتحدة احل��د من �سباق  ال��ولي��ات 
ت�سلح بيونغ يانغ من خالل فر�س 
وال�سغط  ال��ع��ق��وب��ات  م��ن  �سل�سلة 
واحلليف  اجل������ار  ال�������س���ني،  ع���ل���ى 

التاريخي لكوريا ال�سمالية. 
دونالد ترامب نف�سه �سّعد درجة، 
يف  مب��ا  �سيناريو،  اي  ي�ستبعد  ول 

ذلك التدخل الع�سكري.
اآ���س��ي��ا، �سعى نائب      يف ج��ول��ة يف 
بن�س،  م��اي��ك  الم��ري��ك��ي،  الرئي�س 
وزير  واخ��ت��ار  حلفائه،  طماأنة  اىل 
ال���دف���اع، ج��ي��م�����س م��ات��ي�����س، ك���اأول 
ج��ول��ة خ��ارج��ي��ة ل���ه، ال���ذه���اب اإىل 
حامال  اجلنوبية  وك��وري��ا  ال��ي��اب��ان 

�سعار طماأنتهما. 
وبعد اأيام قليلة من تن�سيبه، وعلى 
ع��ك�����س ح��م��ل��ت��ه الن��ت��خ��اب��ي��ة، اأك���د 
دونالد ترامب انه لن يراجع عن 
بالدفاع  املتحدة  ال��ولي��ات  ال��ت��زام 

عن �سيول وطوكيو.
عن لونوفال �وب�صرفاتور 

�لفرن�صية

ج��ن��دي اأم��ري��ك��ي يف ال��ب��الد. وقبل 
ال�سمالية  ك���وري���ا  اأ����س���درت  ���س��ن��ة، 
���س��ري��ط ف��ي��دي��و دع��ائ��ي ت��ه��دد فيه 
التي  اجل��ن��وب��ي��ة،  ج��ارت��ه��ا  عا�سمة 
تبعد خم�سني كيلومرا فقط عن 

حدود اإطالق ال�سواريخ.
ال�ستفزازات  ه���ذه  ك��ان��ت  واإذا      
لي�ست  التي  ال��ق��وة،  وا�ستعرا�سات 
للتاأثري  ا���س��ا���س��ا  ت��ه��دف  ج���دي���دة، 

امل�����ت�����ح�����دة، �����س����ارع����ت �����س����ي����ول يف 
الدرع  بن�سر  م��ار���س،  �سهر  اأوائ����ل 
نف�سها،  حل���م���اي���ة  ال���������س����اروخ����ي 
وح��م��اي��ة ال��ق��وات الأم��ري��ك��ي��ة. انه 
ل�سواريخ  الر�سي  املعادل  اأي  ثاد، 
اي��ج��ي�����س امل��ج��ه��زة ب��ه��ا ال���ط���رادات 
والفرقاطات اليابانية والأمريكية 
املنت�سرة يف بحر ال�سني واليابان. 

وح�������س���ب وزي������ر ال����دف����اع ال���ك���وري 

لإر�سال قوات اىل كوريا اجلنوبية 
اأزمة  ح��ال  يف  مواطنيها  حلماية 
فالد�ستور  اإج�����الءه�����م.  ت��ت��ط��ل��ب 
الوليات  فر�سته  ال��ذي  الياباين، 
العاملية  احل�������رب  ب���ع���د  امل����ت����ح����دة 
يف  اجل��ي�����س  دور  يح�سر  ال��ث��ان��ي��ة، 

الدفاع عن النف�س فقط. 
اليابانيون،  يعتمد  ع�����س��ك��ري��ا،      
للدفاع عن اأنف�سهم، على المكانات 

�����س��ت��خ��دم يف  وال���ره���ي���ب، ف��اإن��ه��ا تمُ
ب��ع�����س الأح�����ي�����ان ل��ل��ح��ف��اظ على 
ال�سغط من اجل ان يكون لها ثقل 

يف ميزان القوى مع جريانها.

كيف �صتد�فع كوريا �جلنوبية 
و�ليابان؟

اأي تداعيات حمتملة،       لتجنب 
قالت اليابان الثالثاء، انها ت�ستعد 

لأول  ط��وك��ي��و  نظمت  ال��ي��اب��ان،  يف 
اأمنية  عملية  املا�سي  ال�سهر  م��رة 
ملحاكاة �سربة كورية �سمالية �سد 

املدينة ال�ساحلية اأوغا. 
اأطلقت  ذل�����ك،  اإىل  وب���الإ����س���اف���ة 
�سناعيا  ق���م���را  م����وؤخ����را  ال���ي���اب���ان 
مراقبة  ق�سد  للتج�س�س  ج��دي��دا 

حتركات كوريا ال�سمالية.
    من جانبها، مب�ساعدة الوليات 

األف   50 ذل��ك  يف  مب��ا  الأمريكية، 
جندي يتمركزون يف اليابان. غري 
ان رئي�س الوزراء �سينزو اأبي، الذي 
ينا�سل من اجل تو�سيع �سالحيات 
القوات اليابانية، ميكنه ال�ستفادة 
مل���زي���د ع�سكرة  الأزم�������ة  ه����ذه  م���ن 

البالد.
     والدليل على اأن التهديد الكوري 
يمُوؤخذ على حممل اجلد  ال�سمايل 

نائب الرئي�س المريكي يف زيارة رمزية للمنطقة الفا�سلة بني الكوريتني

كوريا ال�سمالية  تهديد نووي اقليمي وعاملي

طمانة اليابان با�ستمرار املظلة المريكية

مللللواجللللهللللة  يف 
الللكللوري  التهديد 
اللل�للسللمللايل حتللتللاج 
اجلنوبية  كللوريللا 
املظلة  اىل  واليابان 
الأمريكية النووية 

رئلليلل�للس اللللللوزراء 
الياباين قد ي�ستفيد 
لتو�سيع  الأزمللة  من 
القوات  �سالحيات 
ومزيد  اليابانية 
علل�للسللكللرة بللللالده

�صو�ريخ �لرعب يف �صماء �ملنطقة:

لهذا تزعج الأزمة الكورية ال�سمالية - الأمريكية اجلريان
يف جولة يف �آ�صيا، �صعى نائب �لرئي�س �لأمريكي مايك بن�س �ىل طماأنة حلفائه

حتليل �خباري

 ل متلك بيونغ يانغ امكانات ا�ستهداف اأمريكا لكن بو�سعها مهاجمة حليفيها الرئي�سيني 

ال�سواريخ ال�سمالية تزعج اجلميع

ال�سطول المريكي املوعود خلو�س املعركة

ماي تعول على النتخابات يف حمادثات اخلروج  •• لندن-رويرتز:

قالت رئي�سة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي ام�س الأربعاء اإن النتخابات 
خروج  حم��ادث��ات  يف  ح�سما”  امل��راح��ل  “اأكرث  يف  موقفها  �ستعزز  امل��ب��ك��رة 
بريطانيا من الحتاد الأوروبي يف وقت ت�ستعد فيه لأن تطلب من الربملان 

املوافقة على اإجراء النتخابات يف غ�سون �سبعة اأ�سابيع.
وفاجاأت ماي حلفاءها وخ�سومها  باإعالن خطتها لإجراء النتخابات التي 

كانت مقررة عام 2020.
دون  احلكومة  رئا�سة  تولت  التي  ال�سابقة  الداخلية  وزي��رة  م��اي،  وقالت 
نتيجة  ج��اءت  اأن  بعد  ك��ام��ريون  ديفيد  �سلفها  تنحي  اأع��ق��اب  يف  انتخابات 
لدعم  حاجة  يف  اإنها  الحت���اد،  من  اخل��روج  ل�سالح  املا�سي  العام  ا�ستفتاء 

متا�سك  و�ستخترب  بريطانيا  ت�سكيل  �ستعيد  التي  املفاو�سات  يف  موقفها 
الحتاد الأوروبي.

الإذاع��ة الربيطانية )بي.بي.�سي(  رادي��و هيئة  وقالت ماي يف مقابلة مع 
اتخذت هذا القرار لأنني اأعتقد حقا اأنه ي�سب يف امل�سلحة الوطنية.

واأ�سافت اإذا اطلعتم على اجلدول الزمني واإذا ظلت النتخابات يف موعدها 
2020 ف�سنكون حينها ب�سدد اجلزء الأكرث ح�سما من املفاو�سات..  عام 
نهاية املفاو�سات، فيما �سيكون بداية للمرحلة التي ت�سبق انتخابات عامة.

اأع�ساء  ثلثي  اأك��رث من  ال��الزم من  بالتاأييد  م��اي  اأن حتظى  املتوقع  وم��ن 

 1300 ال�ساعة  من  قليل  بعد  الأرج���ح  على  �سيعقد  ت�سويت  يف  ال��ربمل��ان 
بتوقيت جرينت�س اليوم.

العمال، حزب  ال��راأي على حزب  ا�ستطالعات  وتتمتع ماي بتقدم كبري يف 
التوقعات  الآن  حتى  الربيطاين  القت�ساد  وحت��دى  الرئي�سي،  املعار�سة 
بحدوث تباطوؤ مما يوفر لها قاعدة قوية لالنطالق نحو انتخابات و�سفها 

بع�س النواب باأنها انتهازية.
 100 بنحو  الفوز  احلاكم  املحافظني  ح��زب  باإمكان  اأن  اخل��رباء  ويتوقع 
مقعد اإ�سايف يف النتخابات املقررة يف الثامن من يونيو حزيران مما �سيزيد 

من دعم خطة ماي للخروج من الحت��اد الأوروب��ي، وهو احتمال اأدى اإىل 
ارتفاع قيمة اجلنيه ال�سرليني. اأبلغت ماي الحتاد الأوروبي ر�سميا بعزم 
ت�ستمر  مفاو�سات  لتبداأ  اآذار  مار�س   29 يوم  منه  اخل��روج  على  بريطانيا 

عامني ب�ساأن �سروط الن�سحاب والتفاق على عالقة جتارية جديدة. 
وقالت اإنها واثقة من التو�سل اإىل اتفاق خالل هذا الإطار الزمني.

اإج���راء  اإىل  ال��دع��وة  اإىل  ع��ل��ى م�س�س  اإن��ه��ا تو�سلت  اأع��ل��ن��ت  م���اي  وك��ان��ت 
اأن  اإىل  م�سرية  و�ستمن�سر  يف  ال�سيا�سي  النق�سام  ب�سبب  مبكرة  انتخابات 

اأحزاب املعار�سة حتاول اإجها�س خططها للخروج من الحتاد الأوروبي.
وقال احلزبان املعار�سان، العمال والدميقراطيون الأحرار، الأ�سغر كثريا، 
امل�سادقة  انتخابات مبكرة وهو ما ي�سمن  اإجراء  �سي�سوتان ل�سالح  اإنهما 

على قرارها.



اخلميس   20   إبريل    2017  م   -   العـدد  12000  
Thursday  20  April   2017  -  Issue No   1200014

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
عبداهلل احمد اإبراهيم حممد احلمادي ، اجلن�سية : الإمارات  وطلب الت�سديق على 
املحركات  غيار  قطع  لتجارة  اخلليج  التجاري  ال���س��م  يف  )ت��ن��ازل(   يت�سمن  حم��رر 
واملعدات البحرية واملرخ�س من دائرة التنمية القت�سادية يف  ال�سارقة رخ�سة جتارية 
رقم : 140223 ال�سادر بتاريخ 2007/1/15 دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان  اىل 
معلوما  ليكن  ال��ه��ن��د.    : اجلن�سية   ، ���س��ايل  حممد  �سليفكر  ���س��ايل  حممد  ال�سيد/ 
للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي 

ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
 اإنذار عديل

رقم 2016/30594   
املنذر : بنك ابوظبي التجاري - �س م ع 

العنوان : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - بناية رقم )1( - الطابق الثالث - هاتف : 042507778 - بوكالة ال�ستاذ املحامي 
/ عبد اهلل خمي�س الناخي وينوب عنه بالتوقيع وكيل وكيله / عمرو حممد عبداهلل حممد - العنوان املختار : مكتب عبد اهلل 
الناخي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية - اإمارة دبي - بردبي - منطقة برج خليفة - بيزن�س باي - بي �سكوير - ا�سبكت تاور 

- الطابق الرابع - مكتب 404 - هاتف رقم : 04/2507773 - فاك�س )04/2507779( �س. ب : 83620 
املنذ اليه : ر�سمي بن �ساكر اجلورف  - اجلن�سية : امريكا

العنوان : اإمارة ابوظبي - �سارع البطني - فيال حممد ال�سويدي رقم 10 - متحرك رقم : 0566160993 
املو�سوع : - بال�سارة  اىل طلب قر�س متويل ال�سيارة وذلك لتمويل �سراءكم من نوع ) فولك�س واجن با�سات يو ا�س - رقم 
اللوحة 13/50561 ابوظبي - اللون : ابي�س - �سنف املركبة : �سالون - �سنة ال�سنع 2014 ( فانكم تخلفتم عن �سداد الق�ساط 
ال�سهرية الواجبة عليكم ونتيجة لذلك فانه تر�سد بذمتكم مبلغا وقدره 42.778.16  درهم )اثنان واربعون الف و�سبعمائة 

وثمانية و�سبعون درهما و�ستة ع�سر فل�سا( حيث امتنعتم عن ال�سداد بالرغم من مطالبات املنذر الودية واملتكررة لكم. 
الف  واربعون  اثنان   ( دره��م  وق��دره  42.778.16   بذمتكم  املر�سد  املبلغ  �سداد  للمبادرة اىل  املخطر يخطركم  فان   : لذلك 
و�سبعمائة وثمانية و�سبعون درهما و�ستة ع�سر فل�سا( كما يف 2016/11/24  حتت طائلة اتخاذ الجراءات لبيع ال�سيارة املرهونة 
من نوع )فولك�س واجن با�سات يو ا�س - رقم اللوحة 13/50561 ابوظبي - اللون : ابي�س - �سنف املركبة : �سالون - �سنة ال�سنع 

2014(  بعد انق�ساء )7( ايام من تاريخ ا�ستالمكم لهذا الخطار �سندا لن�س املادة 172 من قانون املعامالت التجارية. 
 املخطر      

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
 اإنذار عديل

رقم 2016/32885   
املنذر : بنك ابوظبي التجاري - �س م ع 

العنوان : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - بناية رقم )1( - الطابق الثالث - هاتف : 042507778 - بوكالة ال�ستاذ املحامي 
/ عبد اهلل خمي�س الناخي وينوب عنه بالتوقيع وكيل وكيله / عمرو حممد عبداهلل حممد - العنوان املختار : مكتب عبد اهلل 
الناخي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية - اإمارة دبي - بردبي - منطقة برج خليفة - بيزن�س باي - بي �سكوير - ا�سبكت تاور 

- الطابق الرابع - مكتب 404 - هاتف رقم : 04/2507773 - فاك�س )04/2507779( �س. ب : 83620 
املنذ اليه : رود لفو جر جوزمان جالفيز RODOLFO JR GUZMAN GALVEZ )اجلن�سية : الفلبني( - العنوان : اإمارة عجمان 
 - اجلرف 3 - بناية رقم 18 - �سقة رقم 284 - بالقرب من ال�سوق ال�سيني - هاتف رقم : 067433064 - متحرك رقم : 0504305684 
املو�سوع : - بال�سارة  اىل طلب قر�س متويل  ال�سيارة وذلك لتمويل �سراءكم من نوع ) ني�سان ارمادا - رقم اللوحة 2/10496 
خ�سو�سي - جهة الرخي�س : ال�سارقة - اللون : ا�سود - بلد ال�سنع : امريكا - �سنف املركبة : ا�ستي�سن - �سنة ال�سنع 2015( 
 145.139.43 وق��دره  مبلغا  بذمتكم  تر�سد  فانه  لذلك  ونتيجة  عليكم  الواجبة  ال�سهرية  الق�ساط  �سداد  عن  تخلفتم  فانكم 
بالرغم  ال�سداد  امتنعتم عن  واربعون فل�سا( حيث  الف ومائة وت�سعة وثالثون درهما وثالثة  واربعون  درهم )مائة وخم�سة 
املبلغ املر�سد بذمتكم وقدره   من مطالبات املنذر الودية واملتكررة لكم.  لذلك : فان املخطر يخطركم للمبادرة اىل �سداد 
145.139.43  درهم ) مائة وخم�سة واربعون الف ومائة وت�سعة وثالثون درهما وثالثة واربعون فل�سا( كما يف 2016/12/21  
جهة   - خ�سو�سي   2/10496 اللوحة  رق��م   - ارم���ادا  )ني�سان  ن��وع  م��ن  املرهونة  ال�سيارة  لبيع  الج����راءات  ات��خ��اذ  طائلة  حت��ت 
الرخي�س : ال�سارقة - اللون : ا�سود - بلد ال�سنع : امريكا - �سنف املركبة : ا�ستي�سن - �سنة ال�سنع 2015 ( بعد انق�ساء )7( 

ايام من تاريخ ا�ستالمكم لهذا الخطار �سندا لن�س املادة 172 من قانون املعامالت التجارية. 
 املخطر      

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
 اإنذار عديل

رقم 2017/5322   
املنذر : بنك ابوظبي التجاري - �س م ع 

العنوان : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - بناية رقم )1( - الطابق الثالث - هاتف : 042507778 - بوكالة ال�ستاذ املحامي 
/ عبد اهلل خمي�س الناخي وينوب عنه بالتوقيع وكيل وكيله / عمرو حممد عبداهلل حممد - العنوان املختار : مكتب عبد اهلل 
الناخي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية - اإمارة دبي - بردبي - منطقة برج خليفة - بيزن�س باي - بي �سكوير - ا�سبكت تاور 

- الطابق الرابع - مكتب 404 - هاتف رقم : 04/2507773 - فاك�س )04/2507779( �س. ب : 83620 
املنذ اليه : مون�سى بناكيل �سيمون بناكيل MONCY PANAKKEL SIMON PANAKKEL ، اجلن�سية : الهند - العنوان : 

اإمارة ابوظبي - �سارع �سقم - بناية بينوين فواز - �سقة رقم 601 - متحرك رقم : 0504305684
املو�سوع : - بال�سارة  اىل طلب قر�س متويل  ال�سيارة وذلك لتمويل �سراءكم من نوع ) ميت�سوبي�سي باجريو - رقم اللوحة 
73242 الفئة الثالثة ع�سر - خ�سو�سي - جهة الرخي�س : ابوظبي - اللون : ف�سي - بلد ال�سنع : اليابان - �سنف املركبة : 
ا�ستي�سن - �سنة ال�سنع 2012 ( فانكم تخلفتم عن �سداد الق�ساط ال�سهرية الواجبة عليكم ونتيجة لذلك فانه تر�سد بذمتكم 
مبلغا وقدره 92.123.45 ، درهم )اثنان وت�سعون الف ومائة وثالثة وع�سرون درهم وخم�سة واربعون فل�سا( حيث امتنعتم عن 

ال�سداد بالرغم من مطالبات املنذر الودية واملتكررة لكم. 
لذلك : فان املخطر يخطركم للمبادرة اىل �سداد املبلغ املر�سد بذمتكم وقدره  92.123.45  درهم ) اثنان وت�سعون الف ومائة 
وثالثة وع�سرون درهم وخم�سة واربعون فل�سا( كما يف 2017/2/14  حتت طائلة اتخاذ الجراءات لبيع ال�سيارة املرهونة من نوع 
)ميت�سوبي�سي باجريو - رقم اللوحة 73242 الفئة الثالثة ع�سر - خ�سو�سي - جهة الرخي�س : ابوظبي - اللون : ف�سي - بلد 
ال�سنع : اليابان - �سنف املركبة : ا�ستي�سن - �سنة ال�سنع 2012 ( بعد انق�ساء )7( ايام من تاريخ ا�ستالمكم لهذا الخطار �سندا 

لن�س املادة 172 من قانون املعامالت التجارية. 
 املخطر      

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1/2511   

املنذر : �سركة مي للعقارات - ذ م م 
املنذر اليها : �سركة مان تك لالعمال الكهروميكانيكية - ذ م م )جمهول حمل القامة( 

ينبه املنذر على املنذر اليها بالتايل : 
اول : - ب�سرورة �سداد )14.250/اربعة ع�سر الف ومائتان وخم�سون درهم م�ستحق حتى تاريخ 2017/4/4 
و���س��داد مبلغ  للعني  الفعلي  الخ���الء  ت��اري��خ  وذل��ك حتى  الي��ج��اري��ة  القيمة  م��ن  ي�ستجد  م��ا  بال�سافة اىل 
ع��ق��د اليجار( رق���م 12 م��ن  للبند  ال��ب��ن��ك طبقا  ال�����س��ي��ك��ات م��ن  ال��ف��ان دره���م ع��ن غ��رام��ة رج���وع   / 2000 

الر���س رقم )117-648( مبنطقة  واملقام على قطعة  املكتب رقم )203( حمل عقد اليجار  اخ��الء   : ثانيا 
املرر- بناية فريج املرر- دبي وت�سليمه للمنذرة خاليا من العيوب وال�سواغل وال�سخا�س وذلك باحلالة التي 

كان عليها وقت ال�ستالم وذلك خالل املدة املحددة بهذا النذار 
امل��ن��ذر لت��خ��اذ كافة  وذل��ك خ��الل ث��الث��ون يوما ت��ب��داأ م��ن ت��اري��خ اعالنكم بهذا الن���ذار وال �سوف ي�سطر 
الجراءات القانونية الالزمة ل�سرداد حقوقه طرفكم مبا يف ذلك املطالبة بال�سداد والخالء مع حتميلكم 

كافة الر�سوم وامل�ساريف الق�سائية وذلك مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى جتاه املنذر اليها.   
  الكاتب العدل

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
 يف الدعوى رقم 2016/5158 جتاري كلي- ال�سارقة 

اقام املدعي/ البنك التجاري الدويل - �س م ع - دعواه اعاله امام حمكمة 
 ال�سارقة الحتادية البتدائية �سد املدعي عليه / 1(  انزو ا�ستوديو �س ذ م م  - 
2( رج��اء خ��ريي ح��داد   ونعلمكم �سدور حكم متهيدي بندب اخلبري 
اوراق  الدعوى لالطالع على  املغازجي خبري يف  كامل  امل�سريف جمال 
ال���دع���وى وم�����س��ت��ن��دات��ه��ا ، وح����دد اخل��ب��ري ج��ل�����س��ة خ���ربة ي���وم الثنني 
يقت�سي  مم��ا   ، امل��دع��ي  ال��ب��ن��ك  م��ق��ر  يف  ���س��ب��اح��ا    )11(  2017/4/14
ح�سوركم او من ينوب عنكم قانونيا لتقدمي ما لديكم من بيانات يف 

الدعوى امام اخلبري املنتدب.  
 �خلبري �مل�صريف  - جمال كامل �ملغازجي             

مذكرة اإعالن بالن�سر
اىل املدعي عليه 

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
    يف الدعوى رقم 2016/2630 جتاري جزئي   

املعلن اليه : املدعي عليه : احمد يو�سف ح�سن علي جناحي 
املح�سابية يف  اخل��ربة  امل��وق��رة لع��م��ال  دب��ي  م��ن قبل حمكمة  تكليفنا  على  بناء 
ال��دع��وى اع��اله فقد ح��ددن��ا ي��وم ال��ث��الث��اء امل��واف��ق 2017/4/25 وذل��ك يف متام 
وذلك  املحا�سبية  للخربة  الول  الجتماع  لعقد  موعدا  ع�سرا  الرابعة  ال�ساعة 
ب��ال��ق��رب م��ن حمطة مرو  مبكتبنا ال��ك��ائ��ن دب���ي- ب��ر دب���ي- ���س��ارع ال�سيخ زاي���د 
املركز املايل برج  العطار مكتب رقم 2403 الطابق الرابع والع�سرون- هاتف رقم  
3589996-04 وفاك�س 3589966-04 �س ب 91153 دبي- لذا يطلب ح�سوركم او 
من ميثلكم قانونا حل�سور الجتماع املذكور مع اح�سار كافة امل�ستندات املتعلقة 

 i2an بالدعوى. م�سعل الزرعوين للمحا�سبة القانونية- ع�سو يف
اخلبري املحا�سبي : د. م�سعل عبداهلل الزرعوين

   دعوة حل�سور الجتماع الول
للخربة املحا�سبية

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 714
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/ مروه كمال حممد العقيل ، عراقية  اجلن�سية ترغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيدة/ عزه بنت حممد املنجي 
عوين ، تون�سية وال�سيدة/ �سندة بنت حممد املنجي العوين - تون�سية اجلن�سية - يف الرخ�سة 
 719154  : رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  ال�سعادة(  جنمة  �سالون   / امل�سماة 

ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة   - تعديالت اخرى : ليوجد. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 713

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ ح�سن علي يو�سف اخلاجه العلي - اإماراتي  اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف )انوار العزره لتجارة ال�سيارات 
امل�ستعملة( مبوجب رخ�سة رقم :  604002 وذلك اىل ال�سيد/ رامي حممد عثمان حممد 

احمد ا�سماعيل - �سوداين اجلن�سية 
تعديالت  : مت تغيري ال�سكل القانوين للرخ�سة من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات. 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 715

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ ابراهيم حممود علي البناء ، اإماراتي  اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل احل�س�س البالغة 100%  يف �سوبر ماركت مارب ، 
مبوجب رخ�سة رقم : 14772 وذلك اىل ال�سيدة/ خديجه عمر �سعيد بام�سدو�س - 

اإماراتية اجلن�سية 
تعديالت اخرى : تنازل مالك الرخ�سة لخر. 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
اإنذار عديل 

 رقم الت�سديق 2017/10185  
املنذر : بنك ابوظبي التجاري  

العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار بوكالة املحامي / من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين 
مبوجب الوكالة حم�سر الت�سديق رقم 1603004258 تاريخ 2017/5/17 وميثله يف التوقيع / بالل بن ابراهيم 

جميلي مبوجب التفوي�س رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
املنذر اليه : رويالتي بروليوم للتجارة - م م ح - اإمارة راأ�س اخليمة - خزام - �سارع املرور القدمي -فيال 3 

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )26.016.15( درهم 
بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا الخطار اليكم ، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )26.016.15( درهم 
قيمة املر�سد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة ب�ساأن متويل ال�سيارة رقم )55614/

خ�سو�سي/A/دبي( من نوع )تويوتا ياري�س خ�سو�سي - ابي�س( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. 
وكالء  ب�سفتنا  الينا  دره��م   )26.016.15( مبلغ  �سداد  ب�سرورة   : بالتايل  اليه  املخطر  املخطر  يخطر   : لذلك 
عن املنذر او اىل املنذر �سخ�سيا وذلك يف موعد اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا الخطار وال �سوف 
ن�سطر ا�سفني لتخاذ اجراءات بيع ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
اإنذار عديل 

 رقم الت�سديق 2017/10183  
املنذر : بنك دبي التجاري  

العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار بوكالة املحامي / من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين 
بن  التوقيع / بالل  تاريخ 2015/10/14 وميثله يف  الت�سديق رقم 2015/1/210990  الوكالة حم�سر  مبوجب 

ابراهيم جميلي مبوجب التفوي�س رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
املنذر اليه : هارون بوبل �ساه - اإمارة راأ�س اخليمة - خزام - �سارع املرور القدمي- فيال -3

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )191.250( درهم 
بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا الخطار اليكم ، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )191.250( درهم 
قيمة املر�سد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة ب�ساأن متويل ال�سيارة رقم )27908/

خ�سو�سي/H/دبي( من نوع )�سيفروليه كامرو كوبية - ا�سود( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. 
لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�سرورة �سداد مبلغ )191.250( درهم الينا ب�سفتنا وكالء عن 
�سوف  وال  الخ��ط��ار  بهذا  تبليغكم  تاريخ  من  اي��ام  �سبعة  اق�ساه  موعد  يف  وذل��ك  �سخ�سيا  املنذر  اىل  او  املنذر 
ن�سطر ا�سفني لتخاذ اجراءات بيع ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
اإنذار عديل 

 رقم الت�سديق 2017/9655  
املنذر : بنك ابوظبي التجاري  

العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار بوكالة املحامي / من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين 
مبوجب الوكالة حم�سر الت�سديق رقم 1603004258 تاريخ 2017/5/17 وميثله يف التوقيع / بالل بن ابراهيم 

جميلي مبوجب التفوي�س رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
املنذر اليه : �سارلي�س ويليام - اإمارة ال�سارقة - اخلان - برج اخلور - �سقة 2012

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )36.533.56( درهم 
بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا الخطار اليكم ، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )36.533.56( درهم 
قيمة املر�سد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة ب�ساأن متويل ال�سيارة رقم )44023/

خ�سو�سي/O/دبي( من نوع )تويوتا كورول - ابي�س( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. 
وكالء  ب�سفتنا  الينا  دره��م   )36.533.56( مبلغ  �سداد  ب�سرورة   : بالتايل  اليه  املخطر  املخطر  يخطر   : لذلك 
عن املنذر او اىل املنذر �سخ�سيا وذلك يف موعد اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا الخطار وال �سوف 
ن�سطر ا�سفني لتخاذ اجراءات بيع ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
اإنذار عديل 

 رقم الت�سديق 2017/10184
املنذر : بنك ابوظبي التجاري  

العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار بوكالة املحامي / من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين 
مبوجب الوكالة حم�سر الت�سديق رقم 1603004258 تاريخ 2017/5/17 وميثله يف التوقيع / بالل بن ابراهيم 

جميلي مبوجب التفوي�س رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
املنذر اليه : رويالتي بروليوم للتجارة - م م ح - اإمارة راأ�س اخليمة - خزام - �سارع املرور القدمي -فيال 3 

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )26.016.06( درهم 
بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا الخطار اليكم ، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )26.016.06( درهم 
قيمة املر�سد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة ب�ساأن متويل ال�سيارة رقم )55769/

خ�سو�سي/A/دبي( من نوع )تويوتا ياري�س خ�سو�سي - ابي�س( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. 
وكالء  ب�سفتنا  الينا  دره��م   )26.016.06( مبلغ  �سداد  ب�سرورة   : بالتايل  اليه  املخطر  املخطر  يخطر   : لذلك 
عن املنذر او اىل املنذر �سخ�سيا وذلك يف موعد اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا الخطار وال �سوف 
ن�سطر ا�سفني لتخاذ اجراءات بيع ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
اإنذار عديل 

 رقم الت�سديق 2017/10182  
املنذر : بنك دبي التجاري  

العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار بوكالة املحامي / من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين 
بن  التوقيع / بالل  تاريخ 2015/10/14 وميثله يف  الت�سديق رقم 2015/1/210990  الوكالة حم�سر  مبوجب 

ابراهيم جميلي مبوجب التفوي�س رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
املنذر اليه : حممد عبدالعاطي حممد عبدالعال - اإمارة را�س اخليمة - خزام - خلف املرور القدمي 

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )136.000( درهم 
بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا الخطار اليكم ، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )136.000( درهم 
قيمة املر�سد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة ب�ساأن متويل ال�سيارة رقم )92540/

خ�سو�سي/M/دبي( من نوع )مر�سيد�س �سالون E300 - بني( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. 
لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�سرورة �سداد مبلغ )136.000( درهم الينا ب�سفتنا وكالء عن 
�سوف  وال  الخ��ط��ار  بهذا  تبليغكم  تاريخ  من  اي��ام  �سبعة  اق�ساه  موعد  يف  وذل��ك  �سخ�سيا  املنذر  اىل  او  املنذر 
ن�سطر ا�سفني لتخاذ اجراءات بيع ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
اإنذار عديل 

 رقم الت�سديق 2017/10181  
املنذر : بنك دبي التجاري  

العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار بوكالة املحامي / من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين 
بن  التوقيع / بالل  تاريخ 2015/10/14 وميثله يف  الت�سديق رقم 2015/1/210990  الوكالة حم�سر  مبوجب 

ابراهيم جميلي مبوجب التفوي�س رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
املنذر اليه : بابو كوتن بيالي با�سكران - اإمارة راأ�س اخليمة - دهان - خلف احلديقة
املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )102.200( درهم 

بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا الخطار اليكم ، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )102.200( درهم 
قيمة املر�سد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة ب�ساأن متويل ال�سيارة رقم )83651/

خ�سو�سي/P/دبي( من نوع )جمي�س اكاديا ا�ستي�سن - رمادي( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. 
لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�سرورة �سداد مبلغ )102.200( درهم الينا ب�سفتنا وكالء عن 
�سوف  وال  الخ��ط��ار  بهذا  تبليغكم  تاريخ  من  اي��ام  �سبعة  اق�ساه  موعد  يف  وذل��ك  �سخ�سيا  املنذر  اىل  او  املنذر 
ن�سطر ا�سفني لتخاذ اجراءات بيع ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
 اعـــــــالن       

ال�سيد/   : والت�سديقات- خورفكان   العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا  تقدم ايل 
عدنان خمي�س �سامل حممد �سامل النقبي ، اجلن�سية : الإمارات وطلب الت�سديق على 
املنار خلدمة  التجاري  ال�سم  البالغة 51% يف  كامل ح�سته  تنازل عن  يت�سمن  حمرر 
الفراح ذ م م واملرخ�س من دائرة التنمية القت�سادية يف  ال�سارقة رخ�سة مهنية رقم 
241054 ال�سادر بتاريخ 2007/1/15 دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان.  اىل �سريكه 
ال�سيد/ احمد �سيد احمد خليل �سعد ، اجلن�سية : م�سر ، وتغيري ال�سكل القانوين من 
الكاتب  بان  �سركة ذات م�سوؤولية حم��دودة اىل وكيل خدمات.  ليكن معلوما للجميع 
العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   

اعادة اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
 يف الدعوى رقم 2017/396 مدين جزئي - ن�سرا

بناء على طلب مكتب ادارة الدعوى يف حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
اىل املدعى عليه : اك�س�س ال�سرق الو�سط - ذ م م 

اقام املدعي : موؤ�س�سة خدمات الطالء. 
عنوانه : دبي - القوز ال�سناعية 3

الدعوى رقم )2017/396( جتاري جزئي - عجمان 
املو�سوع :املطالبة مببلغ وقدره 320719 درهم. 

املوافق  الثالثاء  ي��وم  البتدائية  الحت��ادي��ة  عجمان  حمكمة  ام��ام  باحل�سور  مكلف  ان��ت 
2017/5/2 ال�ساعة 8.30 �سباحا ، القاعة رقم 8 �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي 
مذكرت جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 

رقمها اعاله بو�سفك املدعي عليه حرر بتاريخ : 2017/4/12
 مكتب ادارة الدعوى

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/195  عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-هيرنيت�س لوثر كريتزينجر  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود  قد اأقام عليك الدعوى 
 6.631.072.23( وق���دره  مببلغ  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�سداد التام واحلكم للمدعيان بكافة طلباتهم.  وحددت لها جل�سة يوم 
الثالثاء  املوافق  2017/5/2 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/27  عقاري جزئي              

اىل امل��دع��ي عليه / 1-حم��م��د ع��ب��ا���س ع��ل��ي اق��ب��ال جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
علي  نا�سر  عبا�س   : وميثله  عامة  م�ساهمة  �سركة   - ال�سالمي  دب��ي  بنك  املدعي/ 
نا�سر احلواي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية الجارة 
املنتهية بالتملك بني املتنازع واملتنازع �سده والزامه بت�سليم العقار مو�سوع الدعوى 
و�سداد مبلغ وقدره )280.900 درهم( تعوي�سا عن العجز يف املبالغ امل�سلمة والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها 
جل�سة يوم الثالثاء  املوافق 2017/4/25 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر 

   يف  الدعوى 2017/885  جتاري جزئي
م م  جمهول حمل القامة  ذ  املدعي عليه / 1-مطعم كول�سا كينج - �س  اىل 
مبا ان املدعي/ اي تي بي منطقة حرة - ذ م م وميثله : يو�سف حممد ح�سن 
حممد البحر   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
مببلغ وقدره )44000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9 
من تاريخ  رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  
املوافق  2017/5/2  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل )علما باأنه مت احالة 

الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية(.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر 

   يف  الدعوى 2017/225  عقاري كلي 
اىل املدعي عليه / 1-منوج كومار جارج جاي كي�سان جارج  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ بنك الإم��ارات دبي الوطني - �س م ع وميثله : حممد عبدامللك 
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - اهلي  م�سطفى 
عليه مببلغ وقدره )8.317.252.09 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد.  وحددت لها جل�سة 
 Ch1.B.8 بالقاعة  ال�ساعة 11.00 �س  امل��واف��ق  2017/4/26   الرب��ع��اء   ي��وم 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/466  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-�سركة جي او بي ا�س لتقنية املعلومات - �س ذ م م - �سابقا - �سركة 
ان  القامة مبا  م م( جمهول حمل  ذ  املعلومات  لتقنية  انرنا�سيونال  ا�س  بي  �سي  ان 
املدعي/ ال�سركة الوطنية حللول الأعمال بال�سعودية وميثله : عبداهلل رحمه عبداهلل 
نا�سر العوي�س ال�سام�سي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليهم بالت�سامن والت�سامم مببلغ وقدره )89473669.05 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة  9% من 2015/10/1 وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة 
يوم الثالثاء  املوافق  2017/5/2 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   

حمكمة عجمان الحتادية للح�سور ال�ستئنافية/ مكتب اإدارة الدعوى
للم�ستاأنف �سده للح�سور امام مدير اإدارة الدعوى

اإعادة الإعالن ن�سرا 
الدعوى ال�ستئنافية رقم )695( ل�سنة )2017( م  ا�ستئناف جتاري جزئي 

 يف الق�سية املدنية رقم )1129( ل�سنة )2016(م جتاري جزئي �سادر بتاريخ  2016/10/17. 
امل�ستاأنف/ بنك �سادرات ايران 

امل�ستاأنف �سده/حممد جواد تو�سلي بور  
انت مكلف باحل�سور امام مدير الدعوى يف حمكمة عجمان الحتادية ال�ستئنافية، يوم 
الثالثاء املوافق 2017/5/2  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي كافة امل�ستندات 
خالل ع�سرة ايام من تاريخ ا�ستالم العالن ومن �سمنها مذكرة جوابية على الدعوى 
ال�ستئنافية املرفوعة من امل�ستاأنف ، ويف حال عدم ح�سورك �سخ�سيا  او بوا�سطة وكيلك 

املعتمد فان ال�ستئناف �سي�سمع يف غيبتك ، حرر العالن يف  2017/4/18
 مكتب ادارة الدعوى 

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية ال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى
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عربي ودويل
ماكرون يت�سبث بتقدمه يف �سباق الرئا�سة الفرن�سية 

•• باري�ض-رويرتز:

اأظهر ا�ستطالع للراأي يحظى مبتابعة �سديدة ام�س الأربعاء اأن مر�سح 
الو�سط اإميانويل ماكرون مت�سبث بتقدمه كاأوفر املر�سحني حظا للفوز 
اجلولة  اأن  اأو�سح  ال�ستطالع  لكن  الفرن�سية.  الرئا�سة  انتخابات  يف 
الأوىل من الت�سويت التي جتري مطلع الأ�سبوع املقبل ل تزال متقاربة 

بدرجة يتعذر معها القطع بنتيجتها.
ول يزال هناك اأربعة مر�سحني يف دائرة التناف�س للو�سول اإىل اجلولة 
الثانية التي جتري بعد اأ�سبوعني من اقراع الأحد. وقد تاأتي اجلولة 
الأوىل مبفاجاآت اللحظات الأخرية بالنظر اإىل ارتفاع معدل المتناع 

املتوقع عن الت�سويت وم�ستوى الردد يف �سفوف الناخبني.

متزايد  ن��ح��و  ع��ل��ى  م��ت��وت��رة  ال�ساخبة  الن��ت��خ��اب��ات  حملة  واأ���س��ب��ح��ت 
مفاجئة  بنتائج  احلملة  وات�سمت  املر�سحني.  ب��ني  ال��ف��ارق  تقل�س  م��ع 
فر�س  وت��راج��ع  الرئي�سيني  احل��زب��ني  يف  التمهيدية  الن��ت��خ��اب��ات  يف 
الأم���ر و���س��ع��ود احلركة  ب���ادئ  اأوف���ر حظا يف  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  املر�سحني 
وجود  مع  للم�ستثمرين  بالن�سبة  عالية  واملخاطر  ملاكرون.  ال�سيا�سية 

اثنني مناه�سني لالحتاد الأوروبي ولليورو �سمن املر�سحني الأربعة.
 11601 و�سمل  �سيفيبوف  اأجرته موؤ�س�سة  الذي  ال�ستطالع  واأظهر 
اليمينية  وال��زع��ي��م��ة  م��اك��رون  اأن  ل��وم��ون��د  �سحيفة  ل�سالح  �سخ�س 
الأحد  يوم  ت�سويت  قبيل  الدافعة  القوة  فقدا  لوبان  مارين  املتطرفة 
لكن ل يزال من املتوقع اأن يتاأهال جلولة الإعادة يف ال�سابع من مايو 
ال�ستطالع هو  وه��ذا  الثانية.   ماكرون يف اجلولة  يفوز  اأن  على  اأي��ار 

اأحد اأكرث امل�سوح �سمول بني جمموعة من ال�ستطالعات الكبرية التي 
جترى على اأ�سا�س يومي.

وتوقعت �سيفيبوف اإن حت�سل لوبان، التي اأكدت على ر�سالتها الأ�سا�سية 
اجلولة  يف  املا�سي،  الأ�سبوع  البالد  دخ��ول  من  املهاجرين  منع  ب�ساأن 
الأوىل على 22.5 يف املئة من اأ�سوات الناخبني مراجعة 2.5 نقطة 
مئوية مقارنة مع مطلع اأبريل ني�سان. يف حني �سيح�سل ماكرون على 

23 يف املئة مراجعا بواقع نقطتني مئويتني.
اأما مر�سح اأق�سى الي�سار جان لوك ميلين�سون، والذي زادت �سعبيته يف 
 19 بلغت  تاأييده  ن�سبة  اأن  ال�ستطالع  اأظهر  الأخ��رية، فقد  الأ�سابيع 
يف املئة يف حني �سجل املر�سح املحافظ فران�سوا فيون، الذي تعافى من 

ف�سيحة حم�سوبية، 19.5 يف املئة.

اجلي�س الأوغندي ينهي حملته على جي�س الرب 
•• كمباال-رويرتز:

اأفريقيا  قواته من جمهورية  �سحب  الأربعاء  ام�س  الأوغندي  بداأ اجلي�س 
الرب  وجي�س  ك��وين  جوزيف  املتمردين  زعيم  يتعقب  ك��ان  حيث  الو�سطى 

للمقاومة الذي يتزعمه وقال اإن مهمته اأجنزت رغم بقاء كوين طليقا.
الوليات  تدعمها  الأف��ري��ق��ي،  لالحتاد  تابعة  اإقليمية  ق��وة  اأوغ��ن��دا  وتقود 
املحكمة  جانب  م��ن  املتهم  وك��وين  ال��رب  جي�س  متمردي  لتعقب  املتحدة، 

اجلنائية الدولية يف لهاي. لكن مل ت�ستطع هذه القوة الإم�ساك به.
التي متكنه  ال��رب للمقاومة والو�سائل  ق��درة جي�س  وق��ال اجلي�س يف بيان 
اأوغندا تراجعت. على مدى �سنوات ... قتل قادة كبار  من �سن حرب على 
لديه  يعد  اأن كوين مل  واأ�ساف  ا�ست�سلموا.  اأو  اعتقالهم  اأو جرى  )منهم( 

حاليا �سوى 100 مقاتل.

•• الفجر - با�صكال ري�صيه 
ترجمة خرية ال�صيباين

ال�����س��ي��دة الأوىل  ت��ق��وم  مل����اذا ل       
كيت  امل��خ��رج��ة  ت�����س��األ  بوظيفتها؟ 
اأول  ه��ي  ت��رام��ب  ميالنيا  مي��ب�����س. 
زوجة رئي�س ترف�س علنا النتقال 
تف�ّسر  ر�سميا،  الأبي�س.  البيت  اإىل 
على  الت�سوي�س  تريد  ل  بانها  ذلك 
درا����س���ة اب��ن��ه��ا ب����ارون ت���رام���ب، 11 
امل��ربر وان كان  ه��ذا  ان  عاما، علما 
م��ق��ن��ع��ا، ف��رف�����س الن�������س���م���ام اىل 
للغاية  مكلفا  يمُعّد  البي�س،  البيت 
50 مليون   - الأمنية  الناحية  من 
مزعج  – وب��ال��ت��ايل  ���س��ن��وي��ا  دولر 
الأمريكيني.  ال�����س��رائ��ب  ل��داف��ع��ي 
اخر الخبار، تقول انها وافقت على 
وا�سنطن  يف  ال�سيف  ه��ذا  الإق��ام��ة 

�سحبة ابنها.
انغم�ست  ل��ل��ف��ه��م،      ويف حم��اول��ة 
كيت ميب�س يف قراءة العمل العلني 
ال��وح��ي��د مل��ي��الن��ي��ا ت���رام���ب: 470 
نّزلتها  التي  �سلفي،  و���س��ور  ���س��ورة 
يونيو  و11   2012 يونيو   3 بني 
توير.  ع��ل��ى  م���وق���ع  يف   ،2015
الرقابة  م��ن  تفلت  ال�����س��ور  وه���ذه 
املحيطة  ال��ل�����س��ي��ق��ة  الت�������س���ال���ي���ة 
عمل  واأي  وزوج����ت����ه.  ب��امل��ل��ي��اردي��ر 
فوتوغرايف يقول اأحيانا الكثري عن 

�ساحبه، �سواء كان حمرفا اأو ل.
اأ�سلوب  ميب�س  كيت  حّللت  اإذن،      
م����ي����الن����ي����ا ت�������رام�������ب، اخ����ت����ي����اره����ا 
ل���ل���م���و����س���وع���ات، م��ي��ل��ه��ا لإظ����ه����ار 
طريقتها  احلميمة،  حياتها  اإخفاء 
يف الن���ف�������س���ال ع���ن ال���ع���امل ال���ذي 
ميالنيا  وا���س��ت��ن��ت��اج��ه��ا:  ح���ول���ه���ا. 
ترامب، عار�سة الزياء ال�سلوفينية 
يف  ب��اإرادت��ه��ا  �سجينة  ه��ي  ال�سابقة، 

م���ا بني  ���س��ري��ع��ة  ن���ظ���رة  ت��ل��ق��ي  اأن 
اأ�سابعها.

ال�سور،  بهذه  ت��رام��ب،      ميالنيا 
تعر�س ومتّوه وتخفي يف ان واحد. 
و�سورها ال�سخ�سية – �سلفي- من 
وتارة  �سبابية،  مرة  الطينة:  نف�س 
كبرية،  �سم�سية  بنظارات  حمجوبة 
واأح��ي��ان��ا م��ق��ّن��ع��ة ت��ق��ري��ب��ا، واأخ���رى 

مبتورة الوجه عمدا.
    واأخريا، تلك ال�سورة امل�ستغربة.. 
الربية  للحياة  ال��وح��ي��دة  ال�����س��ورة 
ال��ت��ق��ط��ت��ه��ا م��ي��الن��ي��ا ترامب  ال��ت��ي 
خالل ثالث �سنوات، ما عدا اخليول 
خالل ال�سباقات يف مارا لغو، انها 

ل�سلطعون النا�سك على �ساطئ.
اأي�������س���ا م���ن���ع���زل ج�����دا عن      ه����و 
احللزونية  ق�سرته  حبي�س  العامل، 

الذهبية.
امل��خ��ل��وق الالمرئي،     وم��ث��ل ه���ذا 
ميالنيا ترامب ت�سكنها رغبة خارج 
ال�سيطرة لالختباء، يف منزلها، يف 
طائرتها، يف �سيارتها، وراء النوافذ 
ثانية  ت��ق�����س��ي  ل   ... واحل�����را������س 
الب�سر. من  واح��دة مع غريها من 
هنا ملاذا ترك برج ترامب املحمي 
جدا لتقيم يف البيت الأبي�س، تلك 
اهتمام  م���رك���ز  ه���ي  ال���ت���ي  اخل��ل��ي��ة 

و�سائل الإعالم العاملية؟

خال�صة �ملخرجة:
ان ميالنيا ترامب هي املراأة الأقل 
اع�����دادا خل��دم��ة ال�����س��ال��ح ال��ع��ام يف 
جممل الوليات املتحدة الأمريكية، 
منها،  ���س��يء  اأي  ن��ت��وق��ع  األ  وي��ج��ب 
خرافية  ق�������س���ة  يف  ت��ع��ي�����س  ان����ه����ا 
مظلمة. ويف تلك احلكايات، الن�ساء 
ينقذون  ل  الأب����راج  يف  املحا�سرات 

اأبدا اأي �سخ�س اإل اأنف�سهم.

ح��ك��اي��ة خ���راف���ي���ة.. ان���ه���ا الم����رية 
امري  دون  “من  ول��ك��ن  راب��ون��زي��ل، 
برجها،  يف  م�سجونة  �سعر”،  ول 

برغبتها.

مّتحي �إىل جانب زوجها
كانت  اإذا  الأول،  الك����ت���������س����اف 
م���ي���الن���ي���ا ت���ل���ت���ق���ط ال����ك����ث����ري من 
فقط  واح����دة  ال�سخ�سية،  ال�����س��ور 
الزوجني.  متثل  �سنوات،  ث��الث  يف 

فيه  تعي�س  ال���ذي  الفخم  ال��دي��ك��ور 
تف�سل  انها  زواي��ا غريبة،  تختار   -
ال���ظ���ل، وي���ب���دو ان��ه��ا ت��ط��رد ك���ل ما 
اإىل  وتنحاز  �ساطع حي  هو مذّهب 

ظلمة ملتب�سة.

تاأويل حر لكيت ميب�س:
اإن��ه ي�سبه ما قد ت��راه فتاة �سغرية 
غول  ق�سر  يف  حمتجزة  م��ذع��ورة، 
حاولت  اإذا  اخلرافية،  الق�س�س  يف 

تختفي،  اأخ����رى  م���رة   ... اخل��ا���س��ة 
تبقى  اجلبهة..  يف  الذكور  وت��رك 
ي��وم تن�سيب  يف اخللف، على غ��رار 
ل��ق��د كانت  ال��رئ��ي�����س الأم�����ريك�����ي، 

حقيقة يف املقعد اخللفي.
ك��ان��ت ميالنيا ترى  اإذا       ول��ك��ن، 
ع��ائ��ل��ت��ه��ا م���ن اخل���ل���ف، ت��ق��ول كيت 
ميب�س، فاإنها تنظر اإىل العامل من 
الهواء.  اأنها حتّلق يف  فوق. كما لو 
م�ساهد من الطائرات، واخرى من 

واي ���س��ورة! دون��ال��د ت��رام��ب ميالأ 
وقبعة  رائ��ع��ة  بابت�سامة  ال�����س��ا���س��ة، 
ح��م��راء، ول��ك��ن يغطي وج��ه��ه ظل، 
اما ميالنيا، فقد مت قطعها: غّيبت 
نف�سها، احّمت. هل هذه هي املكانة 

التي متنحها لذاتها يف العامل؟
ن�����س��رت م��ي��الن��ي��ا خ��م�����س �سور      
ل�����رام�����ب واب�����ن�����ه�����ا. ودائ������م������ا ما 
تلتقطهما من اخللف. يف ال�سيارة، 
الطائرة  درج  ع��ل��ى  م����ب����اراة،  ام����ام 

نافذتها.
األبوم ال�سيدة الأوىل،      هناك، يف 
�سور من �سنرال بارك، فهل تهرب 
للنزهة؟  اأحيانا  امل�سجونة  الم��رية 
ك��ي��ت ميب�س،  ت���الح���ظ  ك��م��ا  ك����ال، 
ال�سور عن قرب  درا�سة  من خالل 
الأ���س��ج��ار ���س��ب��اب��ي��ة، وق���ط���رات بال 
حراك ...، هذه ال�سور هي، ح�سب 
راأيها: اخذت جميعها من ال�سيارة.

    ع��ن��د ال��ت��ق��اط ���س��ور داخ��ل��ي��ة - 

برجها ... وقد اأح�ست املخرجة ما 
ل يقل عن 74 �سورة مت التقاطها 
ت����رام����ب، ونف�س  ب����رج  ن���واف���ذ  م���ن 
امل�����س��ه��د م����رارا وت���ك���رارا، يف اأوق���ات 

خمتلفة من اليوم ... الغثيان.
    واأ�سارت كيت ميب�س، اىل �سلبية 
تغرّي  ال�������س���ور.. ل  ه���ذه  لف��ت��ة يف 
تطبعها  ول  امل�������س���ه���د،  م���ك���ون���ات 
املنزوية  ان  ذاتّية”..  ب�سمة  ب��اي 
وامل��ن��ع��زل��ة ت���رى امل��وا���س��م مت���ّر من 

ميالنيا  �ل�صور  بهذه   
ومتّوه  تعر�س  تر�مب 
و�حد �ن  يف  وتخفي 

�لأمرية ذ�ت �ل�صعر �لطويل لكن..:

ماذا حتكي ال�سور الغريبة التي تلتقطها ميالنيا ترامب...؟

تر�سد مرور الف�سول من النافذة او من الطائرة الطبيعة جامدة يف عد�ستها

�سور العائلة دائما من اخللف

متحي يف ح�سور زوجها

ميالنيا وال�سور الغريبة

ل تغرّي مكونات �مل�صهد ول تطبعه باي ب�صمة 
ذ�تّية.. �ملنزوية ترى �ملو��صم متّر من نافذتها

ت�صكنها رغبة يف �لختباء يف منزلها، يف 
طائرتها، يف �صيارتها، وور�ء �لنو�فذ و�حلّر��س

 �إذ� كانت ميالنيا ترى عائلتها من
 �خللف فاإنها تنظر �إىل �لعامل من فوق

عند التقاط �سور داخلية ورغم الديكور الفخم الذي تعي�س فيه تختار زوايا غريبة ذات ظلمة ملتب�سة 

اما مبتورة او متخفية او وراء قناع احليوان الوحيد الذي نال حظوتهال تلتقط ال اجلانب املظلم من بيتها ذات امل�سهد وهي تنظر للعامل من فوق

الرئي�س الفلبيني يهدد باجتياح معقل جماعة اأبو �سياف  حظر الو�سول ملنطقة القنبلة الأمريكية يف افغان�ستان 
•• مانيال-رويرتز:

“اجتياح”  احتمال  من  ام�س  دوتريتي  رودري��ج��و  الفلبيني  الرئي�س  ح��ذر 
فا�سلة  اأعقاب حماولة  املت�سددة يف  �سياف  اأبو  جزيرة جولو معقل جماعة 

للجماعة لختطاف �سياح يف منتجع على جزيرة الأ�سبوع املا�سي.
�سياف  اأب��و  �ستة من مقاتلي  للقب�س على  نقدية  وعر�س دوتريتي جوائز 
يوم من  بعد  فارين  املطلوبون  املقاتلون  ه��وؤلء  زال  وما  اأم��وات.  اأو  اأحياء 
ا�ستباكات الأ�سبوع املا�سي التي وقعت يف جزيرة بوهول مما اأ�سفر عن مقتل 

�ستة م�سلحني واأربعة من قوات الأمن.
اأع��ق��اب حت��ذي��رات م��ن ب�سع دول غربية  ب��وه��ول يف  وت��اأت��ي ال�ستباكات يف 
اإىل مواطنيها من ال�سفر اإىل اجلزر الواقعة يف و�سط الفلبني ا�ستنادا اإىل 
معلومات خمابرات غري موؤكدة عن احتمال وجود خطط لختطاف �سياح. 

•• جالل اباد-اأ ف ب:

اآ�سني  بعد �ستة ايام من القاء ام القنابل المريكية على منطقة يف اقليم 
ق��وات على  افغان�ستان، لت��زال  املتطرفني يف �سرق  اح��د معاقل  ال��ذي يعد 
مرا�سل  بح�سب  الرب��ع��اء،  امل�ستهدفة  املنطقة  اىل  الو�سول  متنع  الر���س 
لوكالة فران�س بر�س. وقالت القوات المريكية يف كابول املنت�سرة يف اطار 
عملية حلف �سمال الطل�سي انه يجري تقييم لآثار قنبلة جي بي يو43- 
التقليدية. ومنع العديد من مرا�سلي  ال�سد قوة يف الر�سانة المريكية 
نقطة  م��ن  الق���راب  م��ن  ب��ر���س،  فران�س  مرا�سل  وبينهم  الع���الم  و�سائل 
القنبلة  واوقعت  اآثارها.  ب�ساأن  وارتياب  ا�ساعات  غذى  ما  القنبلة،  �سقوط 
بح�سب ح�سيلة ر�سمية 96 قتيال بني م�سلحي تنظيم داع�س الإرهابي ومل 
الفغانية مبناأى من  والقوات  اله��ايل  ابقي  ت��وؤد اىل مقتل مدنيني. كما 

اأبلغ �سكان اجلزيرة ال�سلطات بو�سول م�سلحني  اأن  واندلع ال�ستباك بعد 
اأب��و �سياف تو�سيع  اإن��ه يجب األ يتاح جلماعة  على ق��وارب. وق��ال دوتريتي 
الأمنيني  القادة  اإف��ادة من  تلقيه  بعد  لل�سحفيني  وق��ال  �سيطرتها.  نطاق 
يف بوهول رمبا �ساأقوم باجتياح جولو. واأ�ساف قائال كل اجلي�س والبحرية 
اإىل هناك. �ستكون معركة. ذلك هو ما يريدونه واأنا �ساأعطيه  �سيتجهون 
لهم. ويف اإ�سارة اإىل معقل اأبو �سياف، قال دوتريتي يجب اأن يبقوا هناك. 
باملدفعية  ا�سربوهم  ا�ست�سالمهم.  ل  تفجريهم  ه��و  للبحرية  اأوام����ري 
ودمروهم. وقال دوتريتي اإنه يريد من املدنيني اأن يدعموا عملية البحث 
عن امل�سلحني الفارين يف بوهول وعر�س جائزة قدرها �ستة ماليني بيزو 
)120668 دولرا( للقب�س على كل من الهاربني ال�ستة. وحذر الرئي�س 
اجتماع  اأث��ن��اء  كارثة  خلق  حت��اول  قد  �سياف  اأب��و  جماعة  اأن  من  الفلبيني 

مل�سوؤويل التجارة بدول رابطة جنوب �سرق اآ�سيا )اآ�سيان(.

احمد جان  قال  والرب��ع��اء  امريكية.  ق��وات  التي حتر�سها  القنبلة  منطقة 
الذي ي�سكن اآ�سني وفر قبل القاء القنبلة من املنطقة مع ا�سرته اىل جالل 
اباد كربى مدن ولية ننغرهار، انه ل ميلك اي انباء عن منزله او اقاربه.

واو�سح ل احد ميكنه التوجه اىل املكان، لقد �سدوا كل املنافذ. ل اعلم ان 
وا���س��ار متحدث  اي��ة جثة.  انهم مل يك�سفوا عن  ك��ان منزيل قد دم��ر. كما 
با�سم القوات اخلا�سة الفغانية الثنني عن وجود الغام وجيوب مقاومة يف 
اجلبال ما عرقل تقدم القوات. لكن اجلرنال املتقاعد واخلبري الع�سكري 
عتيق اهلل عمار خيل، اعترب ان اجلي�س المريكي بحاجة اىل وقت لتحليل 
اطنان  ت�سعة  بنحو  وم�سحونة  امتار  ت�سعة  طولها  يبلغ  التي  قنبلته  اآث��ار 
من املتفجرات، واي�سا لزالة كافة بقاياها. وا�ساف المر ل يتعلق بقنبلة 
عادية. انها تنقل متفجرات خا�سة تخترب للمرة الوىل يف منطقة جبلية. 

انا ارى ان اخلرباء المريكيني يعملون على الر�س لتقييم تاأثريها.
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العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/521  جتاري كلي

ان  القامة مبا  كارنيتي�س جمهول حمل  بي  ب��ورن  / 1- فاكريا  املدعي عليه  اىل 
املدعي/ �سوراج بال جيان �ساند وميثله : احمد عبداهلل �ساحي عبداهلل ال بوعميم 
ب�سداد  املدعي عليهم  بالزام  اداء  امر  ا�سدار  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد 
ال��زام املدعي عليهم بالر�سوم  مبلغ وق��دره )1000000( دره��م )مليون دره��م( مع 
املوافق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  لها جل�سة  وح���ددت  امل��ح��ام��اة.    ات��ع��اب  وامل�ساريف ومقابل 
2017/4/25 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch 1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/701  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- احمد �سربي حممد احمد الدي�سي جمهول حمل القامة مبا 
ابراهيم  علي  عبداهلل  ب�سار   : وميثله  الربقي  حامد  خمتار  احمد  ماجد  املدعي/  ان 
ا�سرداد  مع  البيع  عقد  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  امل�سايبة 
املقدم وقدره )1.000.000( دولر امريكي والر�سوم وامل�ساريف.   وحددت لها جل�سة 
فاأنت  لذا   Ch 1.C.15 بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �س  املوافق 2017/4/30  يوم الحد 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/284  مدين جزئي

�����س.ذ.م.م   امل��ع��ام��الت  متابعة  خل��دم��ات  �سيلفر  روي���ال   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ حممد �سعيد �سالح ابو ها�سم  قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )3500( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم  الربعاء املوافق  2017/5/10   
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch 1.B.10 بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة 
للمحكمة  او م�ستندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/145  عقاري كلي

ن��ور حممد جمهول حمل  اقبال حاجي حممد  / 1-حممد  عليه  املدعي  اىل 
علي  عبداهلل  وميثله:ب�سار  الزعيم  يا�سني  م��روان    / املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة 
ابراهيم امل�سايبة  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة ب�سحة احلجز 
بالر�سوم  عليه  املدعي  وال��زام  عقاري  حتفظي  حجز  رق���م:2017/4  التحفظي 
املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف 
فاأنت مكلف  ل��ذا    Ch 1.B.8  : بالقاعة  11.00 �س  ال�ساعة     2017/4/27
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/985  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- اك�سن لل�سيافه ذ.م.م - فرع دبي  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ اك�س واي زد ديزايرنز م.د.م.�س وميثله: احمد عبداهلل �ساحي 
عبداهلل ال بوعميم قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مببلغ وقدره 
الثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   . وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره���م   )340.720(
املوافق  2017/5/8  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/805  جتاري جزئي

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1- ج��اجن�����س ب��ا���س��ا ل��ال���س��ت��ث��م��ار ��������س.ذ.م.م  جم��ه��ول حمل 
���س.ذ.م.م وميثله: �سمري حليم كنعان  القامة مبا ان املدعي/ فري�س اك�سرب�س 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
من   %12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )92.856.95(
املوافق   لها جل�سة يوم اخلمي�س  التام. وحددت  ال�سداد  ال�ستحقاق وحتى  تاريخ 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   Ch 1.C.14 ب��ال��ق��اع��ة  ���س   8.30 ال�����س��اع��ة    2017/4/27
ب��احل�����س��ور اأو م��ن ميثلك ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك ب��ت��ق��دمي م��ا ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او 
احالة  باأنه مت  )علما  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات 

الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/527  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- عي�سى عبداهلل عبداللطيف  جمهول حمل القامة مبا 
الدعوى  اأق��ام عليك  ���س.ذ.م.م قد  الدولية لالجهزة اللكرونية  املدعي/  ان 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )7750( درهم والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام 
الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت  كفالة.  ب��ال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول 
املوافق  2017/5/2  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/943  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- �سيخ عالء الدين حممد تاج الدين  جمهول حمل القامة 
عبداهلل  حمد  وميثله:عبداهلل  ���س.م.ع  الوطني  القيوين  ام  بنك  املدعي/  ان  مبا 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سام�سي  العمران  عمران 
املدعي عليه مببلغ وقدره )54529.72( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 2.49% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم 
الثالثاء املوافق  2017/5/2  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1006  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- راجيف كبور رامي�س �ساندر كبور  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�سام�سي قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه راجيف كبور رامي�س �ساندر كبور 
والفائدة 2.49% من  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم  مببلغ وقدره )48.651.62( 
تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف:2011/12/20 وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل 
بالقاعة  8.30 �س  ال�ساعة    2017/4/24 املوافق   الثنني  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  كفالة.  بال 
Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، علما بانه مت احالة ملف 

الدعوى من مكتب اإدارة الدعوى اىل حمكمة التجارية اجلزئية. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/1081  جتاري جزئي
���س.ذ.م.م جمهول  امل��واد الغذائية  اىل املدعي عليه / 1-  عبدالعزيز تب�سم لتجارة 
حمل القامة مبا ان املدعي/ عبدالروؤوف رازي نقل الركاب باحلافالت �س.ذ.م.م قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )8500( 
ال�سداد  الدعوى وحتى  تاريخ ت�سجيل  والفائدة 9% من  والر�سوم وامل�ساريف  درهم 
التام.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء   املوافق  2017/5/3   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/807  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  �سركة فوك�س لل�سياحة ذ.م.م 2- عماد ر�سدى عبا�س فخري 3- حممد 
لل�سياحة  التطوير  �سركة  امل��دع��ي/  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ويل  فخري  عبا�س  ر���س��دى 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  كنعان قد  ���س.ذ.م.م وميثله:�سمري حليم  وال�سفر 
بالزام املدعي عليهم بالت�سامن فيما بينهم بان يوؤدوا للمدعية مبلغ وقدره )59.250( درهم 
والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ قب�سهم للمبلغ بتاريخ:2015/12/20 وحتى ال�سداد 
التام والزامهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س   
املوافق  2017/4/27   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2016/2419  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  �سركة ج�سلم للتجارة ذ.م.م 2- فرحان حممد ا�سلم 3- حممد ا�سلم حاجي 
ح�سن جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ م�سرف ال�سارقة ال�سالمي  وميثله:احمد علي 
ر�سا ابراهيم البناي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن 
والت�سامم فيما بينهم بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره )890.134.93( درهم والفائدة القانونية 
بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد مع الزامها بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل 
امل��واف��ق  2017/4/27   ال�ساعة 8.30 �س  امل��ح��ام��اة.   وح��ددت لها جل�سة ي��وم اخلمي�س    اتعاب 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، علما بانه مت تعديل الطلبات فالدعوى .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/1024  جتاري جزئي
ب��ران��د - ينج ذ.م.م جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  امل��دع��ي عليه / 1-  ري -  اىل 
مو�سى  رج��ب  وميثله:هاين  ����س.ذ.م.م   واحلنيذ  للمندي  كربيتو  مطعم  املدعي/ 
عبداهلل اجل�سمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزامهم  دره��م   )40.000( وق��دره  مببلغ 
والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم 
Ch 1.C.12 لذا  بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �س  امل��واف��ق  2017/5/9    ال��ث��الث��اء   
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1011  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  ريا�س اكرم اكرم علي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
اأقام  اآل علي قد  الناخي  مم�سرف الهالل �س.م.ع وميثله:عبداهلل خمي�س غريب 
للم�سرف  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
املدعي مبلغ )274.532.02( درهم عبارة عن املديونية املر�سدة بذمة املدعي عليه 
تت�سمني املدعي عليه الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم 
Ch 1.C.14 لذا  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة  املوافق  2017/5/10    الرب��ع��اء   
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/737  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  م��وزة عبيد عبداهلل را�سد املهريي جمهول حمل القامة 
اأق��ام عليك الدعوى  مبا ان املدعي/ الدولية لالجهزة اللكرونية ���س.ذ.م.م قد 
والر�سوم  دره��م   )6750( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
وامل�ساريف.   وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء   املوافق  2017/5/2   ال�ساعة 8.30 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 1.C.13 بالقاعة  �س 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/528  جتاري جزئي

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-  ع��ل��ي حم��م��د ع��ل��ي ال��ع��ط��اء جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مبا 
ان امل��دع��ي/ ال��دول��ي��ة ل��الج��ه��زة الل��ك��رون��ي��ة �����س.ذ.م.م ق��د اأق���ام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مببلغ وقدره )6950( درهم والفائدة 9% من تاريخ املطالبة 
والر�سوم وامل�ساريف.   وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء   املوافق  2017/5/2   ال�ساعة 
8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/2113  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- نبيل عبداجلبار عبدالرحمن ح�سني  جمهول حمل القامة مبا ان 
ا�سد   ال�سيارات وميثلها مالكها/عبدالرحمن احمد حممد فا�سل  لتاأجري  املدعي/ فينك�س 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة املطالبة بالزام املدعي 
 %9 القانونية  والفائدة  دره��م   )9505( وق��دره  للمدعي  بذمته  املر�سد  املبلغ  ب�سداد  عليه 
من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والزامه بالر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة 
فاأنت  ل��ذا   Ch 1.B.10 بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �س  امل��واف��ق  2017/5/3    الرب��ع��اء  ي��وم  
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/110  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اريج املدينه خلدمات التنظيف �س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ كرم ال�سحراء للنقليات �س.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
با�س تيوتا هاي�س وب�سداد مبلغ وق��دره )33600( درهم  املركبتني  املدعي عليه برد  بالزام 
مروية  خمالفات  دره��م   )5482( مبلغ  اىل  بال�سافة  ا�سهر   8 عن  ال�سهري  اليجار  قيمة 
بال�سافة اىل اي خمالفات ت�ستجد حلني ت�سليم ال�سيارة مع �سداد الفائدة 9% من تاريخ 
املطالبة وحتى ال�سداد التام والزامه بالر�سوم وامل�ساريف.  وحددت لها جل�سة يوم الحد   
املوافق  2017/5/14   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
او م�ستندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/560  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-حممد ح�سن عبداهلل عبا�س  جمهول حمل القامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  مبا ان املدعي/ ميلي�سا جايا �سيدا قد 
والر�سوم  دره��م   )130000( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة 
وامل�����س��اري��ف.  وح���ددت لها جل�سة ي��وم الرب���ع���اء   امل��واف��ق  2017/5/10   
ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 
فان  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/460  مدين جزئي

حمل  جم��ه��ول  البلو�سي   ح�سن  حممد  عبا�س  1-داوود   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ �س�سيدارا كوروب ماهي�س كومار قد اأقام عليك الدعوى 
وقيمة  دره���م   )5000( قيمتها  مركبة  بيع  ون��ف��اذ  �سحة  دع���وى  ومو�سوعها 
املخالفات )23950( درهم والر�سوم وامل�ساريف.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء   
فاأنت  ل��ذا   Ch 1.B.10 بالقاعة  8.30 �س  ال�ساعة     2017/5/10 امل��واف��ق  
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/910  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- النور الذهبي للخدمات الفنية   جمهول حمل 
اأقام   ام��ان اهلل  قد  التنفيذ/حممد �سديق  ان طالب  القامة مبا 
املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك 
املنفذ به وقدره )5814( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�سافة اىل مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/1056  تنفيذ عمايل 

اأمالكي منطقة حرة ذ.م.م جمهول حمل القامة  املنفذ �سده/1-  اىل 
اأقام   مبا ان طالب التنفيذ/فاروق �سكور مالك مالك �سفيق احمد  قد 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة بال�سافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )15625( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )3815( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   

اعالن �سحيفة طعن بالن�سر 
يف الطعن 2017/174 طعن جتاري

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/1- �سركة الحتاد للبناء وال�ستمثار �س.ذ.م.م 

وميثله:�سمري حليم كنعان 
باعالن املطعون �سدهم:1- بيج كرين للنقل العام �س.ذ.م.م جمهول حمل 
اأع��اله ويتوجب  امل��ذك��ور  اأق��ام عليكم الطعن  الطاعن  ب��اأن  الق��ام��ة نعلنكم 
الطعن  �سحيفة  على  ل��ل��رد  وذل���ك  التمييز  حمكمة  اىل  احل�����س��ور  عليكم 

املقدمة �سدكم ، وحددت جل�سة:2017/4/30 لنظر طلب وقف التنفيذ.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة   التمييز
العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2015/1184  ا�ستئناف مدين    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- باباك داي غ�سويني  جمهول حمل القامة مبا 
عبداهلل  حممد  وميثله:�سعد  ذ.م.م  م��ول  دب��ي   - العنوان   / امل�ستاأنف  ان 
احلمادي  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2015/1415 

مدين جزئي بتاريخ:2015/11/19     
 10.00 ال�ساعة   2017/5/10 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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للريا�سات  ال��دويل  نادي دبي  ينظم 
ال��ب��ح��ري��ة ي���وم الأح����د امل��ق��ب��ل �سباق 
ال�سريعة  اخل�سبية  ل��ل��ق��وارب  دب���ي 
اخلتامية  وقبل  اخلام�سة  )اجلولة 
 )2017 الإم����������ارات  ب���ط���ول���ة  م����ن 
ال�سباقات  وذل��ك يف �سمن روزن��ام��ة 
الريا�سي  امل���و����س���م  يف  ال���ب���ح���ري���ة 

.2017-2016
امل��ن��ظ��م��ة يف نادي  ال��ل��ج��ن��ة  وق�����ررت 
اأن  دبي الدويل للريا�سات البحرية 
املرتقبة  ي��ح��رج احل���دث يف اجل��ول��ة 
ذا  م���ك���ان ج���دي���د  اإىل  الأح�������د  ي�����وم 
امل��و���س��م وه���و ���س��اط��ئ ال�����س��ف��وح بني 
برج  فندق  الكبري  احل�ساري  املعلم 
نخلة جمريا  العرب وهالل جزيرة 
موا�سم  قبل  �سهد  وال���ذي  ال�سرقي 

اإقامة �سباق مماثل يف نف�س املكان.
وك��ان ن��ادي دب��ي ال��دويل للريا�سات 
ب��ن��ج��اح �سباق  ن��ظ��م  ق���د  ال��ب��ح��ري��ة 
املا�سي  يناير  �سهر  الأوىل  اجل��ول��ة 
18 ق���ارب���ا وجنح  و���س��ه��د م�����س��ارك��ة 
القارب الترب 1 يف الفوز واحل�سول 
القارب  ن��ال  فيما  الأول  املركز  على 
واحتل  ال���ث���اين  امل���رك���ز   16 ره��ي��ب 

القارب نا�س 10 املركز الثالث.
امل��ن��ظ��م��ة يف نادي  ال��ل��ج��ن��ة   وب������داأت 
البحرية  ل��ل��ري��ا���س��ات  ال����دويل  دب���ي 
التجهيزات اخلا�سة لتنظيم احلدث 

احلكومية  ال���دوائ���ر  م��ع  بالتن�سيق 
ومن  الداعمة  الوطنية  واملوؤ�س�سات 
دبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  بينها 
احليوية  امل��ن�����س��ات  ح��م��اي��ة  وج���ه���از 
الرابع(  ال�سرب  )ق��ي��ادة  وال�سواحل 
امل���دين  ل���ل���دف���اع  ال���ع���ام���ة  والإدارة 
املالحية  دبي  و�سلطة مدينة  بدبي  
وجمموعة نخيل البحرية وموؤ�س�سة 
وموؤ�س�سة  الإ���س��ع��اف  خل��دم��ات  دب��ي 
دبي لالإعالم )قناة دبي الريا�سية( 
)قناة  ل��الإع��الم  اأبوظبي  وموؤ�س�سة 

ياأ�س الريا�سية(.
 وح���ر����س حم��م��د ع��ب��د اهلل ح���ارب 
املدير  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�س  ع�سو 
التنفيذي على الرحيب بامل�ساركني 
وال����ذي ي�سهد  امل��رت��ق��ب  يف احل����دث 

اإىل  اإ�سافة  الدولة  اأبطال  م�ساركة 
ال�سقيقة  الكويت  دولة  من  الأ�سقاء 
يف فريق رهيب وعدد من املت�سابقني 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  من 
م�سريا اإىل اأن النادي و�سمن خطته 
على  يحر�س  ريا�سي  مو�سم  كل  يف 
القوارب  �سباقات  واإ���س��اف��ة  تنظيم 
ال�سريعة والتي جتمع بني احلداثة 
يف  والأ����س���ال���ة  املحركات   وج����ود  يف 

�سكل القارب.

ب�سباق   اأمنياته  ع��ن  ح��ارب  واأع���رب 
للجميع  ف��اع��ل��ة  وم�����س��ارك��ة  ن���اج���ح 
اجلولة  وال�����ذي مي��ث��ل  ال�����س��ب��اق  يف 
اخل���ام�������س���ة وق���ب���ل اخل���ت���ام���ي���ة من 
بطولة الإم��ارات والتي ت�سمل عددا 
م��ن امل���راح���ل م���وؤك���دا اأن ن����ادي دبي 
الدويل للريا�سات البحرية يحر�س 
على ا�ستيفاء كافة ال�سروط املتعلقة 
مب��ت��ط��ل��ب��ات الأم������ن وال�������س���الم���ة يف 
جميع  منا�سدا  البحرية  ال�سباقات 

امل�����س��ارك��ني ����س���رورة الل���ت���زام التام 
ب��ت��ل��ك ال��ت��وج��ه��ات وا���س��ت��ي��ف��اء كافة 
ذل��ك ما  القارب مبا يف  ال�سروط يف 

يعلق باملحركات واملراوح.
 وم�����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال ه�����زمي حممد 
ال�سباقات  ع����ام  م�����س��رف  ال���ق���م���زي 
للريا�سات  ال�����دويل  دب����ي  ن����ادي  يف 
الزمني  ال���ربن���ام���ج  اأن  ال��ب��ح��ري��ة 
الكامل للحدث يت�سمن العديد من 
املراحل من بينها ا�ستكمال اإجراءات 

غد  يوم  الفني  والفح�س  الت�سجيل 
اجلمعة من ال�ساعة العا�سرة �سباحا 
فيما  ع�سرا  الرابعة  ال�ساعة  وحتى 
���س��ي��ع��ق��د الج��ت��م��اع ال��ت��ن��وي��ري بني 
للرد  واملت�سابقني  املنظمة  اللجنة 
حول  والأ�سئلة  ال�ستف�سارات  على 
الرابعة  عند  ال�سباق  وكور�س  م�سار 

ع�سرا يف مقر النادي.
املنظمة  اللجنة  اع��ت��م��دت   واأ�ساف 
الطبي  ال��ف��ح�����س  اإج������راء  ل��ل��ح��دث 

يوم  امل�����س��ارك��ني  املت�سابقني  جلميع 
ال�سباق الأحد يف الفرة ال�سباحية 
البحر  ع��ر���س  اإىل  ال��ت��وج��ه  وق��ب��ل 
املناف�سات  لن���ط���الق���ة  ا����س���ت���ع���دادا 
�ستقوم  ح���ي���ث  ال�������س���ب���اق  وب�����داي�����ة 
على  ال�ستعرا�سية  باللفة  القوارب 
ال�سفوح  ���س��اط��ئ  ال�����س��ب��اق يف  م�����س��ار 
خالل  البداية  لفة  اإىل  التوجه  ثم 
مراحل ال�سباق. واأو�سح اأن  اللجنة 
كذلك   اأق�������رت  ل��ل�����س��ب��اق  امل��ن��ظ��م��ة 

للقوارب  الفني  الفح�س  اإج����راءات 
احل��ا���س��ل��ة ع��ل��ى امل���راك���ز م���ن الأول 
الفرق  م��وق��ع  اخل��ام�����س يف  وح��ت��ى 
والقوارب يف مقر النادي ، اإ�سافة اإىل 
ب�سورة ع�سوائية  اآخ��ر  ق��ارب  اختيار 
الفني  الفح�س  اإج����راءات  اج��ل  م��ن 
من قبل اللجنة الفنية امل�سرفة على 
املراكز  اأ�سحاب  تتويج  و�سيتم  ذلك 
اخلم�سة الأوىل عقب نهاية ال�سباق 

مبا�سرة.

ف��از ال���دراج �سا�سا م��ودول��و م��ن ف��ري��ق الإم���ارات 
ب��امل��رح��ل��ة الف��ت��ت��اح��ي��ة م��ن ج��ول��ة ك��روات��ي��ا يوم 
الأربعاء 18 اإبريل 2017 بعد اأن ت�سدر ال�سباق 
متقدماً على كل من اإدوارد مايكل غرو�سو نيبو 
– فيني فانتيني ونيكول�س ماريني نيبو – فيني 
فانتيني وديالن بيج كايا رورال – �سيجورو�س اآر 
تريك-�سيجافريدو،  نيزولو  وجياكومو  اأي  جي 
ومتكن من عبور خط النهاية والفوز بالت�سنيف 

العام.
والأربعني  الثاين  ف��وزه  ويف معر�س حديثه عن 
خ���الل م�����س��ريت��ه، ق���ال ال�����دراج الإي���ط���ايل الذي 
ي��ب��ل��غ م���ن ال��ع��م��ر 29 ع���ام���اً: جن���ح ال��ف��ري��ق يف 

اقرابنا  اأث��ن��اء  ال�سباق  ت�سدر  على  م�ساعدتي 
�سمان  ويف  ال�سباق،  من  الأخ��ري  الكيلومر  من 
امل�سار.  اآخ��ر انعطافني يف  عدم وج��ود م�ساكل يف 
اآخر كيلومر،  بداأ ف��رياري دوره يف ال�سدارة يف 
وكان اأداوؤه مميزاً كالعادة؛ اإذ اأنه يعرف ال�سرعة 
الالزمة والتوقيت ال�سحيح لبدء الندفاع، حيث 
ال�سباقات  يف  جداً  مهماً  عن�سراً  التوقيت  يعترب 
الطويلة مثل �سباق اليوم، ويجب التاأكد من اأن 
يكون توقيت الندفاع يف الوقت املنا�سب، حيث ل 
يبداأ يف وقت مبكر اأو متاأخر. لقد كنت اأول من 
اندفع م�سرعاً؛ و�سعرت اأن �ساقّي يف و�سع جيد، 
ولذلك متكنت من منع الدراجني الآخرين من 

جت��اوزي. اإن��ه ف��وز رائ��ع، ول�سيما اأن��ه ياأتي قبل 
جولة اإيطاليا.

من جهته، قال اأورلندو مايني، املدير الريا�سي 
الفريق  اأداء  اأهمية  اإىل  الإم��ارات م�سرياً  لفريق 
ورافا�سي  وبولنك  نيميك  من  كل  عمل  املميز: 
بالأداء  التحكم  اأجل  ال�سباق من  معاً يف مقدمة 
واإغ�����الق ال��ف��ج��وة ب��دع��م م��ن ال��ف��رق الأخ����رى؛ 
تقدمي  وف��رياري من  ومتكن كل من غوارديني 
ب�سباق  ال���ف���وز  يف  م����ودول����و  ���س��اع��د  مم��ي��ز  اأداء 
طاقته  توفري  دورا���س��ي��ك  ح��اول  بينما  ال�سرعة. 
من اأجل مرحلة يوم غد، حيث ي�سل ال�سباق غداً 

اإىل ذروته يف �سل�سلة جبال بيكوفو.

فاز فريق مدر�سة الإبداع النموذجية 
�سمن  ال����رج����ب����ي  ب���ط���ول���ة  ب���ل���ق���ب 
مناف�سات الن�سخة الثالثة من دورة 
للطالبات  املدر�سية  ل��الأل��ع��اب  دب��ي 
التي ينظمها جمل�س دبي الريا�سي 
بالتعاون مع منطقة دبي التعليمية 
الب�سرية،  والتنمية  املعرفة  وهيئة 
وتقام مناف�ساتها يف �سالة ال�سيخة 
و�سالة  الريا�سية  مكتوم  ب��ن  هند 
اأ�سماء  و���س��ال��ة  ال��ري��ا���س��ي��ة  امل��زه��ر 
فعالياتها  وتختتم  ال��ن��ع��م��ان،  بنت 
املقبل،  مايو  ع�سر من  اخلام�س  يف 

وتت�سمن �سبع األعاب ريا�سية. 
وقامت فوزية فريدون مدير ق�سم 
دبي  مبجل�س  امل��راأة  ريا�سة  تطوير 
ال����دورة بتتويج  ال��ري��ا���س��ي وم��دي��ر 
بكاأ�س  الأول  باملركز  الفائز  الفريق 
اإىل  امل��ي��دال��ي��ات  وت�سليم  ال��ب��ط��ول��ة 
ال��ف��رق ال��ف��ائ��زة ب��امل��رك��زي��ن الثاين 
الرجبي �سمن  والثالث، يف بطولة 
 2003 مواليد  من  الثانية  الفئة 
– 2005، وذلك بح�سور اأع�ساء 

اللجنة املنظمة للدورة.
وت��������وج ف����ري����ق م����در�����س����ة الإب���������داع 
النموذجية باملركز الأول بعد فوزه 
على فريق مدر�سة الو�سل بهدفني 
وف��وزه على فريق مدر�سة  رد،  دون 
اأهداف  النموذجية بخم�سة  جمريا 
مدر�سة  ف��ري��ق  ج���اء  فيما  نظيفة، 

الو�سل للبنات يف املركز الثاين بعد 
ف����وزه ع��ل��ى ف��ري��ق م��در���س��ة جمريا 
ب��ه��دف وح��ي��د دون رد، وح��ل فريق 

مدر�سة جمريا يف املركز الثالث.
التي  ال���رج���ب���ي،  ب��ط��ول��ة  وت���ه���دف 
الريا�سي  دب����ي  جم��ل�����س  اأدرج����ه����ا 
�سمن فعاليات الدورة بالتعاون مع 
اإىل دعم  الإم���ارات للرجبي،  احت��اد 
برنامج الحتاد لن�سر لعبة الرجبي 

وذلك  املجتمع  اأو����س���اط  ك��اف��ة  ب��ني 
بداية من املدار�س.

الطائرة  ب��ط��ل  ال���رب����س���اء  م���واك���ب 
للفئة الثانية

الطائرة  الكرة  بطولة  �سعيد  على 
ل��ل��ف��ئ��ة ال���ث���ان���ي���ة ال���ت���ي اأق���ي���م���ت يف 
����س���ال���ة اأ�����س����م����اء ب���ن���ت ال���ن���ع���م���ان، 
ف����از ف���ري���ق م��در���س��ة امل���واك���ب فرع 
وتوجت  الأول  ب��امل��رك��ز  ال���رب����س���اء 

بعد  الفئة  ه��ذه  يف  البطولة  بكاأ�س 
الظهرة  مدر�سة  فريق  على  تغلبه 
ب�سوطني  للبنات  الأ�سا�سي  للتعليم 
وفوزه   ،  6-15  ،7-15 ك��ام��ل��ني 
ع��ل��ى ف��ري��ق م��در���س��ة امل���واك���ب فرع 
القرهود ب�سوطني 3-15، 4-15 
، فيما حل فريق مدر�سة الظهرة يف 
املركز الثاين بعد تغلبه على فريق 
ب�سوطني  القرهود  املواكب  مدر�سة 

وجاء   ،10-15  ،6-15 ك��ام��ل��ني 
فريق مدر�سة املواكب فرع القرهود 

يف املركز الثالث.
ويف ت�سفيات بطولة الكرة الطائرة 
 1999 مواليد  من  الثالثة  للفئة 
اإىل مواليد 2002 تاأهلت مدر�سة 
الرب�ساء  املواكب  ومدر�سة  الظهرة 
القرهود  ال��دول��ي��ة  دب���ي  وم��در���س��ة 
اإىل  النعمان  بنت  اأ�سماء  ومدر�سة 

الثالثاء  ي��وم  تقام  التي  النهائيات 
9 مايو يف �سالة املزهر الريا�سية، 
ح��ي��ث ي��ل��ت��ق��ي ف��ري��ق م��در���س��ة دبي 
الدولية القرهود مع فريق مدر�سة 
فريق  يلتقي  كما  الرب�ساء،  املواكب 
اأ�سماء  ف��ري��ق  م��ع  الظهرة  مدر�سة 
الفريقني  وي��ل��ع��ب  ال��ن��ع��م��ان،  ب��ن��ت 
ال��ف��ائ��زي��ن يف ه��ات��ني امل��ب��ارات��ني يف 
الأول  امل���رك���زي���ن  حت���دي���د  م����ب����اراة 

وال��������ث��������اين، وي����ل����ع����ب ال���ف���ري���ق���ني 
اخلا�سرين يف مباراة حتديد املركز 
الثالث. وجاء تاأهل هذه الفرق بعد 
حيث  بينها،  فيما  قوية  مناف�سات 
اأق��ي��م��ت يف  ال��ت��ي  الت�سفيات  ف��از يف 
كاًل  الريا�سية  ال�سيخة هند  �سالة 
م���ن ف��ري��ق م��در���س��ة ال��ظ��ه��رة بعد 
املواكب  مدر�سة  فريق  على  تغلبه 
 ،6-15 الرب�ساء ب�سوطني كاملني 

فريق  ع��ل��ى  ���ا  اأي�������سً وف����از   ،0-15
النتيجة،  ب����ذات  الأل��ف��ي��ة  م��در���س��ة 
ف���از ف��ري��ق م��در���س��ة املواكب  ف��ي��م��ا 
الرب�ساء على فريق مدر�سة الألفية 
-12 ب�سوطني مقابل �سوط واحد 

.14-16 ،3-15 ،15
ب�سالة  اأقيمت  التي  الت�سفيات  ويف 
الريا�سية  ال��ن��ع��م��ان  ب��ن��ت  اأ����س���م���اء 
�سمن ذات الفئة فاز فريق مدر�سة 
من  ك��اًل  على  النعمان  بنت  اأ�سماء 
القوز،  الدولية  دبي  مدر�سة  فريق 
وف����ري����ق م���در����س���ة دب�����ي ال���دول���ي���ة 
كال  يف  كاملني  ب�سوطني  القرهود 
ف��ري��ق مدر�سة  ف��از  امل��ب��ارات��ني، كما 
فريق  على  القرهود  الدولية  دب��ي 

مدر�سة الواحة ب�سوطني كاملني.
ت���ق���ام للعام  ال���ت���ي  ال������دورة  وت�����س��م 
األعاب  �سبع  ال��ت��وايل،  على  ال��ث��ال��ث 
ريا�سية هي الري�سة الطائرة، الكرة 
الطائرة، كرة ال�سلة، ولعبة الرجبي 
التي جترى مبارياتها حتت اإ�سراف 
واألعاب  للرجبي،  الإم����ارات  اإحت���اد 
ال���ق���وى، وي�����س��ارك يف ال�����دورة هذا 
الطالبات  م��ن  ف��ئ��ات  ث���الث  ال��ع��ام 
 2006 مواليد  من  الأوىل  الفئة 
اإىل مواليد 2008، والفئة الثانية 
مواليد  اإىل   2003 م��وال��ي��د  م��ن 
2005، والفئة الثالثة من مواليد 

1999 اإىل مواليد 2002.

جمول  حميد  الدكتور  الأ���س��ت��اذ  �سعادة  بح�سور 
النعيمي مدير جامعة ال�سارقة انطلقت فعاليات 
لثمانيات  للكليات  اجلامعة  مدير  كاأ�س  بطولة 
الريا�سي  امل��ج��م��ع  ي��ن��ظ��م��ه��ا  وال���ت���ي  ال���ق���دم  ك���رة 
بعمادة �سوؤون الطالب وذلك على مالعب املجمع 

الريا�سي باجلامعة. 
اإبراهيم  عدنان  الدكتور  الأ�ستاذ  الفتتاح  ح�سر 
الأفرع،  ل�سوؤون  اجلامعة  مدير  م�ساعد  �سرحان 
�سوؤون  عميد  دراب�سة  حممود  الدكتور  والأ�ستاذ 

والكابنت  ع����ب����ارة،  ط������ارق  وال���ك���اب���نت  ال����ط����الب 
اأع�ساء  م���ن  ك��ب��ري  وع�����دد  ���س��ع��ب��ان،  م�����س��ط��ف��ى 

الهيئتني التدري�سية والإدارية والطلبة.
ي�����س��ارك يف ال��ب��ط��ول��ة 450 لع��ب��اً مي��ث��ل��ون 45  
فريقاً، حيث متثل الفرق جميع كليات اجلامعة، 
التدري�سية  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  ف��ري��ق��ني  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
والإدارية وفريق واحد لأبناء الهيئتني التدري�سية 

والإدارية.
وحتظى  �سنوياً  جت��رى  وال��ت��ي  البطولة،  ت��ه��دف 

ترفيهياً  من�سطاً  ت��وف��ري  اإىل  ك��ب��رية،  مب�ساركة 
مواهبهم،  لإب������راز  ال��ف��ر���س��ة  واإت����اح����ة  ل��ل��ط��ل��ب��ة 
على  العمل  بهدف  املوهوبني  الطالب  واكت�ساف 
اإعدادهم من اأجل �سمهم ملنتخب اجلامعة الأول 

لكرة القدم.
الت�سفيات  ي��ت��م  ���س��وف  الأول،  الأ���س��ب��وع  خ���الل 
الأولية داخل كل كلية والتي تنتهي ب�سعود فريق 
واحد من كل كلية لينتقل اإىل املناف�سات النهائية 

بني اأف�سل الفرق.

انطالق بطولة كاأ�س مدير جامعة ال�سارقة لثمانيات كرة القدم

الإبداع النموذجية يحلق ببطولة الرجبي يف دورة دبي لالألعاب املدر�سية للطالبات

�حلدث يقام بني برج �لعرب ونخلة جمري�

انطالق �سباق القلللوارب اخل�سبيلللة ال�سلريلعلللة يف �سلاطللئ ال�سلفللللوح الأحلللللد
حارب: �أولوياتنا �لأمن و�ل�صالمة ونتمنى تظاهرة ناجحة

�لقمزي : �لفح�س �لفني و�لجتماع �لتنويري �جلمعة

مودولو يفوز باملرحلة �لأوىل من جولة كرو�تيا

�سا�سا مودولو من فريق الإمارات ينطلق للفوز باأول 
�سباق له خالل هذا املو�سم يف جولة كرواتيا
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ا�ستقبل حممد ح�سن ال�سويدي رئي�س جمل�س 
لالألعاب  ال��ري��ا���س��ي��ة  اجل���زي���رة  ���س��رك��ة  اإدارة 
الأخرى وحمدان �سعيد الزعابي ع�سو جمل�س 
الإدارة مر�سح نادي ال�سارقة الريا�سي لرئا�سة 
بن  حمدان  حممد  لل�سباحة  الم���ارات  احت��اد 

جر�س وذلك مبقر النادي م�ساء اأم�س .
ويف بداية اللقاء رحب حممد ح�سن ال�سويدي 
ب���زي���ارة اب���ن ج��ر���س مل��ق��ر ال���ن���ادي وب��ح��ث معه 

خمتلف م�ستجدات ريا�سة ال�سباحة.

 وط����رح اب���ن ج��ر���س خ���الل ال��ل��ق��اء برناجمه 
وطنية  روؤى  من  اإليه  يتطلع  وم��ا  النتخابي 
لدعم النجاحات التي حققها الدولة  للريا�سة 
الإماراتية يف كافة املجالت وما تقدمه القيادة 
احلكيمة من دعم �سخي لتاأهيل ومنح املواهب 
الإم����ارات����ي����ة ال���ف���ر����س ل��ت��ح��ق��ي��ق الإجن�������ازات 

للدولة.
اب��ن ج��ر���س خ��الل عر�سه للربنامج  واأ���س��ار   
النتخابي ارتباط برناجمه بالأجندة الوطنية 

للدولة يف جمال الريا�سة يف اأن تكون ريا�سة 
حققته  ال��ذي  للتطور  مكمال  ج��زءا  ال�سباحة 
وما  عامة  ب�سورة  الريا�سة  جمال  يف  الدولة 
اأ�سا�سية  كقاعدة  الأندية  حتقيقه  على  تعمل 

للنهو�س الريا�سي .
ومت��ن��ى ال�����س��وي��دي لب���ن ج��ر���س ال��ت��وف��ي��ق يف 
النتخابي  برناجمه  اأن  اإىل  واأ���س��ار  م�����س��واره 
الأندية  واق��ع  م��ن  وبقربه  بالتجديد  يتميز 
لفتا اإىل حاجة احتاد المارات لل�سباحة اإىل 

فتح �سفحة جديدة مع الأندية والنتقال بها 
اإىل م�ستويات اأف�سل.

اأن دول����ة الإم�����ارات  اإىل  ال�����س��وي��دي   واأ�����س����ار  
انفردت بنهجها املتميز وحققت مراكز اأوىل يف 
كافة امل�ستويات املختلفة ولها مكانتها العاملية 
يف املجال الريا�سي الأمر الذي يحتم رقي يف 
اأداء احتاد ال�سباحة يف الفرة املقبلة وانعكا�س 
الريا�سية  الحت��ادات  كافة  الدولة على  متيز 

ليكون اأ�سلوب عملها روؤيتها للم�ستقبل .

فريق الحتاد الريا�سي للجامعات للكرة ُيتوج بلقب  
بطولة دوري املوؤ�س�سات احلكومية لكرة القدم 

مر�صح �ل�صارقة لحتاد �لمار�ت لل�صباحة 

رئي�س جمل�س اإدارة  �سركة اجلزيرة الريا�سية لالألعاب 
الأخرى ي�ستقبل حممد حمدان بن جر�س 

بطولة  بلقب  للكرة  للجامعات  الريا�سي  الحت��اد  فريق  توج 
ملو�سم  ظبي  اأب��و  يف  ال��ق��دم  لكرة  احلكومية  املوؤ�س�سات  دوري 
الكروية  امل�سابقة  ختام  من  اأ�سبوع  قبل   2017 –  2016
�سيكيور  �سركة  فريق  على  الأول  اأم�س  بفوزه  اجلماهريية 
ن���ق���اط بنتيجة   3 ب��ر���س��ي��د  ال��ث��ام��ن والأخ������ري  ال��ه��ن��د���س��ي��ة 
من  نقاط   5 ،بفارق  نقطة   37 اإىل  ر�سيده  رافعا  -7�سفر 
الو�سيف  العمل  ع��الق��ات  لتنمية  ظبي  اأب���و  جمل�س  ف��ري��ق 
املرتقبة  مواجهتهما  قبل  ،وذل���ك  نقطة   32 ميتلك  ال���ذي 

يوم الثالثاء القادم باإ�ستاد �سلطان بن زايد مبقر الحتاد يف 
اأبو ظبي لتتويج الفريق الذهبي الذي جاءت �سدارته بدون 
هزمية وتعادل واحد ،وفارق كبري من الأهداف حطم به كل 
الأرقام ال�سابقة يف م�سوار دوري املوؤ�س�سات للكرة ، بعدما �سجل 
له اأحمد اأ�سرف ،مروان الفالحي ،عمرو خالد ونداخت ديوب 
مب�ساعدة  حممد  م��روان  احلكم  والتي اأدارها   .. اأه��داف   3
التي  الثانية  امل��ب��اراة  ويف  يعقوب.  واأح��م��د  ال�سريف  اهلل  عبد 
الإم��ارات لتنمية عالقات  ا�ستطاع  فريق  امللعب  جرت بنف�س 

فريق  على  بفوزه  و�سيفا  الثاين  مبركز  يحتفظ  العمل  اأن 
جولدي لوكالء الالعبني الرابع بر�سيد 18 نقطة بنتيجة 
6 - 2 لريفع فريق جمل�س الإمارات ر�سيده اإىل 32 نقطة ، 
موؤكدا فوزه بف�سية امل�سابقة وقد ت�سابق يف ت�سجيل الأهداف 
ل��ه زك��ري��ا مفتاح 4 اأه���داف ،وحم��م��د ج��م��ال ه��دف��ني و�سجل 
جلولد  مومادو بيبه وحممد جلو والتي اأدارها احلكم را�سد 
حممد مب�ساعدة علي �سامل و�سعيد املرزوقي وراقب املباراتني 

احلكم الدويل حممد اجلالف مدير الحتاد .

على  ال�ستار  اأ���س��دل  اأي���ام  ب�سعة  م��ن  اأق���ل  منذ 
املو�سم الثامن من حتدى كاأ�س بور�سه جي تي 
عك�ست  وقد  البحرين،  يف  الأو�سط  ال�سرق   3
امل��ن��اف�����س��ات ال��ق��وي��ة م��ا مت و���س��ف��ه ب��اأن��ه املو�سم 
اإث��ارة وحتدي حتى الآن، وكيف �سيعمل  الأكرث 
ال�سائقون على البناء على خربتهم املكت�سبة يف 

�سل�سلة ال�سباقات الرائدة يف املنطقة.
والتزم ال�سائق املقيم يف الإمارات ب�سار مارديني، 
ال�سيارات  ري��ا���س��ة  ع��ل��ى  غ��ري��ب��اً  ل��ي�����س  وال�����ذي 
 3 تي  جي  بور�سه  يف  كامل  مبو�سم  الإقليمية، 
رحلة  يف  وك��ان  املا�سي،  العام  من  نوفمرب  منذ 
تعليمية حتى خالل هذه املرحلة من م�سريته 
الحرافية، وكان الهدف الرئي�سي ملارديني هو 
القيادة ب�سكل مت�سق طوال املو�سم يف البطولة، 
وظهر يف املا�سي ك�سائق �سيف لكنه اأراد املزيد، 
وفهم ما ميكن لبطولة مثل حتدي كاأ�س بور�سه 
جي تي 3 ال�سرق الأو�سط اأن تقدم له يف مرحلة 

مقبلة من م�سريته الحرافية.
ال�سرق   3 تي  جي  بور�سه  كاأ�س  حت��دي  وتفخر 
الأو�سط باأنها �سل�سلة من ال�سباقات الحرافية 
يف املنطقة التي توفر من�سة لتطوير ال�سائقني 

ريا�سة  اإىل  م�������س���اراً  ت��ع��د  ك��م��ا  ال���ط���م���وح���ني، 
اخلربة  ذوي  ال�سائقني  من  للمزيد  ال�سيارات 
فر�سة  على  يح�سلوا  مل  الذين  واملخ�سرمني 

للتناف�س على هذا امل�ستوى.
بطولة  اأول  ه��ذه  “كانت  مارديني:  ب�سار  وق��ال 
كاملة يف م�سريتي الحرافية باأكملها، وكانت 
ل��دي بع�س الأف��ك��ار ح��ول ما اأري��د حتقيقه من 
حيث بلوغ من�سات التتويج والعرو�س املقدمة، 
اأريده،  املو�سم على ما  وبالتاأكيد تعرفت خالل 
اأحد  يف  املو�سم  باإنهاء  لنف�سي  اأه��داف��اً  و�سعت 
وبلوغ  املو�سم،  نهاية  يف  الأوىل  الع�سرة  املراكز 
م��ن�����س��ة ت��ت��وي��ج ال��ف��ئ��ة ال��ف�����س��ي��ة يف اأك�����رث من 
املراكز  يف  ال�سباق  لإن��ه��اء  وحم��اول��ة  منا�سبة، 
يف  امل��و���س��م  واأن��ه��ي��ت  ع���ام،  ب�سكل  الأوىل  ال�ستة 
امل���رك���ز ال��ع��ا���س��ر، وب��ل��غ��ت مل��ن�����س��ة ت��ت��وي��ج الفئة 
يف  ال�ساد�س  املركز  يف  واأنهيت  مرتني  الف�سية 
�سباق واحد خالل املو�سم، لذا فاإنني اأعتقد اأين 

قدمت مو�سماً جيداً.
واأ�ساف: لقد حت�سنت بالتاأكيد ك�سائق �سباقات، 
و�ساعدين فريق العمل يف الو�سول اإىل ال�سرعة 
على  �ساعدوين  كما  التاأهل،  واأزم��ن��ة  املطلوبة، 

وم�ستوى  ال�����س��ي��ارة  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ب�سكل  التكيف 
تعلمت  لقد  ال�سل�سلة،  ه��ذه  يف  ال��ع��ايل  القيادة 
ال��ك��ث��ري ع���ن ع��ق��ل��ي��ت��ي اخل��ا���س��ة وال��ث��ق��ة داخل 
وخارج احللبة، لذلك فاإن امل�سي قدماً يف ذلك 
مبعدل  ال��ت��ق��دم  ع��ل��ى  ت��اأك��ي��د  ب��ك��ل  �سي�ساعدين 

اأ�سرع اأينما قدت م�ستقباًل.
املحنكني  ال�سائقني  ب��ني  امل��ث��ايل  ال��ت��وازن  وم��ع 
الإقليميني  امل�����ه�����ارة  ذوي  م����ن  وال���������س����ب����اب، 
ال�سباب  ب��ني  امل���زج  يخلق  ح��ي��ث  والأوروب����ي����ني، 
م���ع احلما�س  وال�����س��غ��ف  م��واج��ه��ة اخل�����ربة،  يف 
�سل�سلة فريدة من نوعها يتابعها حمبي ريا�سة 

ال�سيارات يف ال�سرق الأو�سط.
وعن روؤية البطولة يف توفري من�سة للمواهب 
نظرت  مارديني:  ب�سار  قال  ال�سابة،  الإقليمية 
ال��ع��دي��د من  وراأي����ت  امل��و���س��م،  ه���ذا  ال�سبكة  اإىل 
املنطقة،  اأن��ح��اء  جميع  م��ن  ال�سباب  ال�سائقني 
العماين  ال�سائق  اإىل  خا�س  ب�سكل  نظرمت  اإذا 
بن  عي�سى  البحرين  و�سائقي  الزبري  الفي�سل 
�سلمان اآل خليفة وعي�سى بن عبد اهلل اآل خليفة، 
فهم جميعاً اأقل من 21 �سنة وهو اأمر رائع جداً، 
ال�سباب  ال�سائقني  ه��وؤلء  كان  املو�سم،  بداية  يف 

ب��ع��ي��داً ع��ن وت���رية ال�����س��ب��اق، وك��ان��وا يف مرحلة 
التعلم، ويف اجل��ولت الأخ��رية من املو�سم، كان 
يف  ال�سباق  وينهيان  يتناف�سان  البحرين  �سائقا 
الزبري  الفي�سل  وقدم  الرتيب،  �سلم  منت�سف 
الأخرية  اجل��ول��ة  يف  التقدم  على  مثال  اأف�سل 
والفوز  الأول  املركز  تاأهل يف  املو�سم، حيث  من 

بال�سباق الفتتاحي للجولة.
واأكمل: �سواء كنت من ذوي اخلربة الحرافية 
توفر  ال�سل�سلة  ه��ذه  ف���اإن  ق���ادم،  ���س��اب  اأو جن��م 
جتربة التعلم ال�سحيحة لكل �سائق يف مراحل 

خمتلفة من حياتهم الحرافية.
املو�سم  ه���و   2017/2016 م��و���س��م  وك�����ان 
الثامنة منذ بدء البطولة من قبل والر ليخرن 
يف البحرين يف العام 2009، هذا املو�سم ميكن 
القول اإنه كان الأف�سل حتى الآن، والأقرب بني 
 5 اأف�سل  انتهاء  م��ع  اإن�سائها،  منذ  ال�سائقني 

�سائقني يف البطولة بفارق 73 نقطة فقط.
الثامن،  املو�سم  جن��اح  عن  حديثه  معر�س  ويف 
ق���ال وال����ر ل��ي��خ��رن، م��وؤ���س�����س ورئ��ي�����س حتدي 
الأو�سط:  ال�سرق   ”3 تي  جي  بور�سه  “كاأ�س 
“يعد املو�سم الثامن واحداً من اأكرث احلمالت 

اأن انطالق  املمتعة واملثرية التي �ساهدتها منذ 
ال�سل�سلة منذ 8 �سنوات، واأعتقد اأن اجلمع بني 
بني  املثايل  التوازن  حقق  فئة  كل  يف  ال�سائقني 
مع  خمتلطاً  للفوز  املتعط�س  اجلديد  ال�سباب 
التح�سن  ال��ب��اح��ث��ني ع��ن  امل��ح��ن��ك��ني  ال�����س��ائ��ق��ني 
موا�سم  ع��دة  نهائيات  �سهدنا  لقد  با�ستمرار. 
على مر ال�سنني ولكن هذا املو�سم وفر لنا املتعة 
يف  ال�سراع  ا�ستمر  حيث  نهايته  حتى  والإث���ارة 
اخلتامية،  اجلولة  حتى  الثالث  الفئات  جميع 
ال�سائقني من  اأم��ام  �سانحة  الفر�سة  كانت  كما 
الرتيب  يف  ال�ساد�س  امل��رك��ز  اإىل  الأول  امل��رك��ز 
عموماً،  الوىل  ال��ث��الث��ة  امل���راك���ز  يف  ل��الن��ت��ه��اء 
وهو ما يعد نهاية مثالية ملو�سم تناف�سي ب�سكل 
ل ي�����س��دق، ك��م��ا اأن���ه ي��و���س��ح ق���وة وع��م��ق قائمة 
اأننا  على  ال�سوء  ويلقي  احللبة  على  ال�سائقني 
لدينا �سل�سلة ال�سباقات يف ال�سرق الأو�سط التي 

ت�سيف �سيئاً للجميع”.
ال�سابة  الإقليمية  للمواهب  بالن�سبة  واأ�ساف: 
بن  وعي�سى  خليفة  اآل  �سلمان  ب��ن  عي�سى  مثل 
والفي�سل  ال��ب��ح��ري��ن  م��ن  خليفة  اآل  اهلل  ع��ب��د 
الزبري من عمان، فاإن حتدي كاأ�س بور�سه جي 

بناء  على  �سي�ساعدهم  الأو���س��ط  ال�سرق   3 ت��ي 
م�سارهم الحرايف يف ريا�سة ال�سيارات، وميكن 
يف  ال��ع��امل��ي  امل�ستوى  اإىل  ط��ري��ق��اً  لهم  ي��وف��ر  اأن 
ريا�سة ال�سيارات، اأما ال�سائقني املحرفني من 
اأوروبا فقد ا�سبحوا اأكرث اهتماماً باملناف�سة هنا 
يف غري مو�سمها، حيث يوفر لهم بيئة تناف�سية 
مع الكثري من الوقت على احللبة، وي�ساعدهم 
اإما احلفاظ على م�ستواهم خالل عطلة ال�ستاء 
اأو تطوير ثقتهم قبل العودة للتناف�س يف اأوروبا 

خالل ال�سيف.
واأكمل: ل يوجد مكان اآخر يف ال�سرق الأو�سط 
القبيل،  ه��ذا  م��ن  من�سة  ي��وف��ر  اأن  املمكن  م��ن 
امل�����س��ار الح�����رايف لريا�سة  لإن�����س��اء وحت���دي���د 

ال�سيارات، 
ونحن نتطلع بالفعل اإىل املو�سم القادم واملواهب 

اجلديدة التي �ستمالأ احللبة.
ال�سرق   3 كاأ�س بور�سه جي تي  و�سيعود حتدي 
الأو���س��ط يف وق��ت لح��ق ه��ذا ال��ع��ام، باملزيد من 
و�سي�ساف  ال��ث��ام��ن،  امل��و���س��م  ع��ل��ى  التح�سينات 
خالل  اجلديدة   3 تي  جي  بور�سه  كاأ�س  �سيارة 

املو�سم التا�سع لتكون عودة منع�سة للبطولة.

خالد  م��الح��ه  م��ع  القا�سمي  في�سل  ب��ن  خ��ال��د  ال�سيخ  اأن��ه��ى 
الكندي مناف�سات اليوم الثاين من رايل قطر ال�سحراوي - 
اجلولة الرابعة من بطولة كاأ�س العامل للراليات ال�سحراوية 
الأوائ��ل حمتاًل  الع�سرة  - �سمن  الطويلة )كرو�س كانري( 
البيجو  م��نت  على  امل��وؤق��ت  ال��ع��ام  الرتيب  يف  ال�سابع  امل��رك��ز 
اخل��ا���س��ة يف  امل��رح��ل��ة  م�����س��اف��ة  ق��اط��ع��اً  دي.ك����ي����ه.اآر   3008
 93.5 وق��دره  �سرعة  متو�سط  مع  �ساعة   3:37:29.50
كلم/�س. هذا وكان ال�سيخ خالد بن في�سل القا�سمي قد �سجل 
الأول(  )املرحلة  ال�ستعرا�سية  املرحلة  يف  زم��ن  اأ�سرع  تا�سع 
التي اأقيمت م�ساء الثالثاء على حلبة املوتوركرو�س الرملية 
الع�سرة  اختار  القوانني،  وح�سب  الدولية.  لو�سيل  حلبة  يف 
وارتاأى  الثاين،  اليوم  مرحلة  يف  انطالقتهم  مراكز  الأوائ��ل 

البطل الإماراتي النطالق من املركز الرابع.
ال��ث��اين م��ن رايل قطر  ال��ي��وم  ال��ط��ول الإج��م��ايل ملرحلة  بلغ 

خا�سة  ك��ل��م   334،33 منها  ك��ل��م   483،34 ال�����س��ح��راوي 
بال�سرعة واجه فيها القا�سمي ومالحه خالد الكندي حتديات 
كبرية لناحية املالحة وهي النقطة التي اأجمع امل�ساركون على 

اأنها النقطة الأكرث �سعوبة يف رايل قطر ال�سحراوي.
يومنا كان �سعباً جداً، لقد �سللنا طريقنا حوايل �سبع مرات، 
التعرف  ال�سعب  ومن  املالحة  لناحية  للغاية  كبري  التحدي 
من  الكثري  واج��ه��ت  م�سكلة  اإن��ه��ا  ال�سحيحة.  امل�����س��ارات  على 
ال�سائقني وهو اأمر معروف يف ال�سحراء القطرية. قال ال�سيخ 
خالد.  واأ�ساف: كان ذلك حتٍد متوقع، ولكن احلمد هلل متكنا 
من الو�سول واجتياز خط نهاية اليوم �سمن الع�سرة الأوائل 
اأن جنتاز  اأ�سعنا. علينا  على الرغم من الوقت الثمني الذي 
التجربة وعلينا  ه��ذه  م��ن  اخل��ربة  واكت�ساب  امل��الح��ة  حت��دي 
لالنثقاب  التعر�س  ال�سهل  فمن  ل��الإط��ارات  ننتبه  اأن  اأي�ساً 
على اأر�سية وعرة ذات �سخور حادة مثل ال�سحراء القطرية. 

اأقل خطاأ يكلف الكثري.
من�صور بالهلي ثاين فئة �لنتاج

برنامج  �سائق  بالهلي،  يحيى  من�سور  ال�ساعد  البطل  اأم��ا 
النا�سئني للراليات من اأبوظبي لل�سباقات، فقد اأبهر اجلميع 
ب��ت��اأدي��ت��ه امل��ت��ف��وق��ة �سمن ف��ئ��ة الإن���ت���اج )ت���ي 2( ح��ي��ث فر�س 
الرتيب  ليت�سدر  الفئة  مناف�سات  على  الكاملة  �سيطرته 
اخلا�سة  املرحلة  داخ��ل  الأوىل  التدقيق  نقطة  منذ  امل��وؤق��ت 
نهاية  يف  ال�����س��دارة  فقد  ولكنه  الرابعة  النقطة  اإىل  الثانية 

املرحلة ليحتل املركز الثاين يف الرتيب املوؤقت.
م��راح��ل بطول  ال�����س��ح��راوي م��ن خم�س  ق��ط��ر  ي��ت��األ��ف رايل 
كلم   1373،82 اإىل  تنق�سم  ك��ل��م   1994 ي��ب��ل��غ  اإج���م���ايل 
انتقالية.  مراحل  كلم  و620،35  بال�سرعة  خا�سة  مراحل 
ويبلغ الطول الإجمايل ملرحلة اليوم الثالث 504 كلم منها 

مرحلة خا�سة بال�سرعة. كلم   353

�ملو�صم �لثامن يو��صل فتح �ملجال �أمام �لفر�س �جلديدة

ب�سار مارديني: املو�سم الثامن لتحدي كاأ�س بور�سه جي تي 3 ال�سرق الأو�سط هو الأكرث تناف�سية يف تاريخ ال�سل�سلة

خالد �لقا�صمي �صمن �لتوب 10 يف ثاين �أيام ر�يل قطر �ل�صحر�وي

القا�سمي: كما توقعنا، التحدي الأكرب يف رايل قطر هو �سعوبة املالحة
بد�ية ممتازة للنا�صئ من�صور بالهلي �صمن فئة �لإنتاج )تي 2(
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الفجر الريا�ضي

�سجل الربتغايل كري�ستيانو رونالدو ثالثية “هاتريك” وقاد ريال مدريد ال�سباين حامل 
اإىل حرمان �سيفه بايرن ميونيخ الأمل��اين من حتقيق الجن��از وقلب خ�سارته ذهابا  اللقب 
على اأر�سه، فبلغ ن�سف نهائي دوري اأبطال اأوروبا يف كرة القدم بفوزه املثري عليه 4-2 بعد 

التمديد يف اإياب ربع النهائي.
وبلغ ممثل ا�سبانيا الثاين اتلتيكو مدريد ن�سف النهائي بتعادله مع م�سيفه لي�سر �سيتي 

النكليزي 1-1 بعدما كان فوز 1-�سفر ذهابا يف مدريد.
اآلف من جماهري   4 األف متفرج بينهم نحو   78 واأم��ام  “�سانتياغو برنابيو”  على ملعب 
بايرن، افتتح البولندي روبرت ليفاندوف�سكي الت�سجيل من ركلة جزاء، قبل اأن يرد رونالدو 
ال�سوطني  ب��اي��رن  واأك��م��ل  عك�سيا.  هدفا  رام��و���س  �سريخيو  الأخ���ري  قائد  ي�سجل  ث��م  ل��ري��ال 
املجال  فتح  ما  فيدال،  ارت��ورو  الت�سيلي  و�سطه  لعب  طرد  بعد  لعبني  بع�سرة  ال�سافيني 
لرونالدو باإ�سافة هدف التاأهل الثاين يف نهاية ال�سوط الإ�سايف الول، ثم حتقيق الهاتريك 

قبل ان يختم البديل ماركو اأ�سين�سيو املهرجان .
واأ�سبح رونالدو اأول لعب ي�سجل 100 هدف يف تاريخ دوري الأبطال.

وكان النادي امللكي املتوج ب�11 لقبا يف امل�سابقة الأوروبية )رقم قيا�سي(، اآخرها العام املا�سي، 
ال�سوط  ثنائية رونالدو يف  اأرينا” 2-1، بف�سل  “األيانز  الذهاب على ملعب  فاز يف مباراة 

الثاين اي�سا.
وا�ستمرت عقدة بايرن، حامل اللقب 5 مرات، اأمام الأندية ال�سبانية يف ال�سنوات الأخرية، 

وذلك بعد اق�ساء النادي البافاري من ن�سف النهائي اأمام ريال مدريد 2014 وبر�سلونة 
2015 وتلتيكو مدريد 2016.

وهذه �سابع مرة على التوايل يتاأهل فيها ريال اإىل ن�سف النهائي، فيما �سيغيب بايرن 
للمرة الأوىل عن املربع الأخري منذ مو�سم 2012-2011.

ومل ي�سبق للنادي ال�سباين ان ف�سل يف التاأهل من الأدوار الق�سائية لدوري الأبطال 
بعد فوزه ذهابا خارج ملعبه.

ومن جمموع 24 مواجهة بينهما، فاز كل منهما 11 مرة مقابل تعادلني. وفاز ريال 
على ار�سه 9 مرات على بايرن، تعادل مرة وخ�سر مرتني.

الفرن�سي  ريال  دفع مدرب  بايل،  غاريث  الويلزي  اجلناح  ا�سابة  ويف ظل 
الكبري  تاألقه  ا�سا�سيا، بعد  اي�سكو  الو�سط  الدين زيدان بالعب  زين 

ال��دوري املحلي. وف�سل  املا�سي يف  اأم��ام خيخون نهاية ال�سبوع 
الكولومبي  اي�سكو على   ،2-4-4 اعتمد خطة  الذي  زيدان 

خامي�س رودريغيز ولوكا�س فا�سكيز.
ال��ب��ول��ن��دي روبرت  ب��اي��رن ه��داف��ه  اإىل  م��ن جهته، ع��اد 

يف  لإ���س��اب��ة  ال��ذه��اب  ع��ن  غيابه  بعد  ليفاندوف�سكي 
كتفه، كما ا�ستعاد املدرب اليطايل كارلو اأن�سيلوتي 

بواتنغ  ه��وم��ل�����س وج������ريوم  م��ات�����س  امل���داف���ع���ني 
العائدين من ا�سابة.

اذ  لن�سيلوتي،  خا�سة  نكهة  املباراة  وحملت 
كانت عودته الأوىل اىل �سانتياغو برنابيو 
م��ن��ذ اق��ال��ت��ه م���ن ت���دري���ب ري�����ال يف اأي����ار 
اليطايل  امل����درب  ودف���ع   .2015 م��اي��و 
تاريخ  يف  لبايرن  ا�سا�سية  ت�سكيلة  باأكرب 
 30 بلغت  الب��ط��ال  دوري  يف  م�ساركته 

عاما و116 يوما.
ف�سيطر  م�����س��وق��ا،  الول  ال�����س��وط  وج����اء 

���س��اع��ة وري�����ال على  اأول رب���ع  ب���اي���رن ع��ل��ى 
اأي  ت�سجيل  دون  م��ن  املتبقية  �ساعة  الن�سف 

هدف.
ح�سل  الطرفني،  من  عادية  حم��اولت  وبعد 
خ��رق من  اث��ر  اأول فر�سة جدية  على  ب��اي��رن 

الي�سرى  اجلهة  على  ري��ربي  فرانك  الفرن�سي 
ومتريرة اأبعدها دفاع ريال اأمام ال�سباين تياغو 

الكانتارا، فو�سلت اإىل روبن لعبها قوية مب�ساعدة 
الي�����س��ر ملرمى  ال�سباك اجل��ان��ب��ي  م��ن الر����س يف 

احلار�س الكو�ستاريكي كيلور نافا�س. 
و����س���دد ب��ع��ده��ا لع���ب ال��و���س��ط ال��ت�����س��ي��ل��ي اأرت�����ورو 
اأن  قبل  العار�سة،  ف��وق  قوية  اخل���ارج  م��ن  ف��ي��دال 

يتح�سن ريال تدريجا، ف�سدد ظهريه الأمين دانيال 

كارباخال كرة قوية من حدود املنطقة اأبعدها نوير برباعة.
100 مباراة  اأ�سبح رابع لعب من ريال يخو�س  وكاد قلب الدفاع �سريخيو رامو�س الذي 
يف دوري الأبطال بعد ايكر كار�سيا�س، راوول غونزالي�س والربازيلي روبرتو كارلو�س، يفتتح 

الت�سجيل من ت�سديدة حمكمة من نقطة اجلزاء اأبعدها بواتنغ عن خط املرمى.
و�سدد لعب و�سط ريال الملاين طوين كرو�س فوق عار�سة فريقه ال�سابق، ثم انطلق رونالدو 
الذي رفع ذهابا ر�سيده يف امل�سابقات الأوروبية اىل 100 هدف، ب�سرعة و�سدد ار�سية �سدها 

نوير.
و�سد هومل�س كرة كرو�س مبكان �سانح للت�سجيل ، ومن مرتدة �سريعة للظهري الربازيلي 
مار�سيلو �سدد رونالدو قوية فوق العار�سة، قبل ان يختم كرو�س ال�سوط الأول باأر�سية من 

خارج املنطقة بني يدي نوير.
قريبة  م�سافة  من  �ساقطة  ك��رة  روب��ن  فاأهدر  الثاين،  ال�سوط  يف  نارية  بداية  بايرن  وق��دم 
اأبعدها الدفاع عن خط املرمى، لكن الهولندي املخ�سرم ح�سل بعد ثوان قليلة على ركلة 
ليفاندوف�سكي  نفذها  كا�سيمريو،  الربازيلي  الدفاعي  الو�سط  لعب  من  عرقلة  اثر  ج��زاء 

قوية يف قلب املرمى.
هذا  امل�سابقات  خمتلف  يف  م��ب��اراة   41 خ��الل  هدفا   39 اىل  ر�سيده  ليفاندوف�سكي  ورف��ع 
املو�سم. كما هو الهدف ال�40 له يف 61 مباراة يف دوري الأبطال بينها 

6 يف �سباك ريال.
وكاد فيدال ي�سع ريال يف ماأزق كبري عندما �سدد من م�سافة 

قريبة فوق مرمى نوير، ثم �سدد ريبريي بني يدي نافا�س.
ون�سط املدربان ت�سكيلتهما يف اآخر ثلث �ساعة، فدخل ا�سين�سيو 
ولوكا�س فا�سكيز بدل من الفرن�سي كرمي بنزمية واي�سكو، فيما 
دفع ان�سيلوتي بالربازيلي دوغال�س كو�ستا وتوما�س مولر على 

ح�ساب ريبريي وال�سباين املخ�سرم �سابي الون�سو.
وكرر رونالدو، اأف�سل لعب يف العامل 4 مرات، ما فعله ذهابا، 
براأ�سية  ع��ادل  ال��ث��اين،  ال�سوط  يف  و�سلته  فعلية  ك��رة  اأول  فمن 
حمكمة من م�ستوى نقطة اجلزاء اإىل ي�سار نوير بعد جمهود 

وكرة مرفوعة من كا�سيمريو .
لكن املفاجاأة حتققت بعد ثوان على الطرف املقابل، 
نحو  ك��رة  ت�ستيت  رام��و���س  القائد  ح��اول  عندما 
طريق  عن  املئة  مباراته  يف  تدحرجت  نافا�س 
التمديد  اأج���واء  فخيمت  �سباكه،  يف  اخلطاأ 

على املباراة.
و���س��دد ب��ع��ده��ا م��ار���س��ي��ل��و اأر���س��ي��ة قوية 
فا�سكيز  ل��وك��ا���س  ث���م  ن���وي���ر،  ���س��ده��ا 
ال�سباك  يف  ال��ط��ائ��ر  ع��ل��ى  خ��ط��رية 
يح�سل  اأن  قبل  الي�سر،  اجلانبي 
ف��ي��دال ع��ل��ى ان�����ذاره ال��ث��اين بعد 
عرقلة على اأ�سين�سيو احتج عليها 
بايرن  ف���اأك���م���ل  ب���اي���رن  لع���ب���و 
للمرة  لع��ب��ني  بع�سرة  امل���ب���اراة 
الثانية تواليا بعد طرد ال�سباين 

خايف مارتينيز ذهابا.
�سدد  الول،  ال����س���ايف  ال�����س��وط  ويف 
رون���ال���دو ك���رة ق��وي��ة اب��ع��ده��ا ن��وي��ر ت��اب��ع��ه��ا مار�سيلو 
بجانب القائم الي�سر، رد عليها روبن مبرتدة تابعها 
ثوان  وبعد  الي�سر،  القائم  من  قريبة  ار�سية  كو�ستا 
اأهدر اأ�سن�سيو باأر�سية جميلة اأبعدها نوير برباعة اىل 

ركنية.
وح�����اول ري����ال ال���س��ت��ف��ادة م���ن ال��ن��ق�����س ال���ع���ددي قبل 
الو�سول اىل ركالت الرجيح، وهذا ما قام به رونالدو 
بعد  البطال  دوري  يف  املئة  هدفه  �سجل  �سجل  عندما 
اآمال  ال��ربت��غ��ايل  يقتل  ان  قبل  رام��و���س،  م��ن  عر�سية 
طبق  على  مق�سرة  له  مررها  ملار�سيلو  مبرتدة  بايرن 
بت�سديدة  امل��ه��رج��ان  اأ�سن�سيو  يختتم  ث��م  ذه���ب،  م��ن 

ار�سية يف مرمى نوير.

ق��رارات املجري فيكتور كا�ساي حكم مباراة ريال مدريد  اأث��ارت 
يف  التمديد(  بعد   2-4( الأمل���اين  ميونيخ  وب��اي��رن  ال���س��ب��اين 
القدم، عا�سفة  اأوروب��ا يف كرة  اأبطال  اإي��اب ربع نهائي دوري 
ت�سريحات منتقدة اأكان يف امللعب اأم على مواقع التوا�سل 

الجتماعي.
الفيديو  بتقنية  بال�ستعانة  ك��ث��ريون  وط��ال��ب 
مل�ساعدة احلكام، ل�سيما بعد كم الأخطاء 
الثالثاء،  م���ب���اراة  يف  والح��ت��ج��اج��ات 
للربتغايل  هدفني  حول  واأبرزها 
اأظهرت  رون���ال���دو  كري�ستيانو 
ك���ان يف مو�سع  ان���ه  الإع�����ادة 
ال�سفراء  والبطاقة  ت�سلل، 
و�سط  ل���الع���ب  ال��ث��ان��ي��ة 
اأرت���ورو  الت�سيلي  ب��اي��رن 
عن  والتغا�سي  ف��ي��دال، 
طرد لعب و�سط ريال 

الربازيلي كا�سيمريو.
م�ستخدمون  وق�������ام 
ب������ت������ع������دي������الت ع���ل���ى 
التعريفية  ال�سفحة 
موقع  ع��ل��ى  ب��ك��ا���س��اي 
وي��ك��ي��ب��دي��ا، وك��ت��ب��وا انه 
ح��ك��م ك����رة ق����دم جمري 
ي��ل��ع��ب ح���ال���ي���ا م����ع ري����ال 

مدريد.

يف ما ياأتي اأبرز هذه الت�سريحات والتغريدات عرب موقع توير:
ال�سعب عندما ت�سرق  املطرود: من  بايرن  اأرت��ورو فيدال لعب و�سط   -
ت�سلل وطرد عن طريق  الطريقة. هدفان من حالتي  املباراة منك بهذه 
اخلطاأ. عندما يلتقي فريقان كبريان يف دوري البطال، ل ميكن ل�سرقة 

كهذه اأن حت�سل ... لقد اأق�سانا احلكم.

- الفرن�سي فرانك ريبريي لعب و�سط بايرن: عام من العمل، �سكرا ايها 
احلكم، ح�سنا فعلت.

- توما�س مولر مهاجم بايرن: �سعب جدا عندما تلعب بع�سرة اأفراد �سد 
14. هدف ال�2-2 كان احلالة ال�سواأ. احلكم امل�ساعد حظي بروؤية رائعة. 
اأكره  اري��ن روب��ن جناح بايرن: لقد �سرقنا  لقد قتلنا ذل��ك. - الهولندي 

احلديث عن التحكيم، لكن اجلميع �ساهد ما ح�سل... قرارات كثرية اثرت 
على النتيجة، خ�سو�سا هدف التعادل لرونالدو 2-2 حيث كان مت�سلال 
مب�سافة وا�سحة. - اليطايل كارلو اأن�سيلوتي مدرب بايرن ميونيخ: لقد 
بايرن:  رئي�س  رومينيغه  كارل-هاينت�س   - اأدائ��ن��ا.  من  ا���س��واأ  احلكم  ك��ان 
اأثرت علينا، وكانت احلال كذلك يف  التحكيمية  القرارات  لالأ�سف بع�س 

مباراة الذهاب. البطاقة احلمراء التي نالها فيدال قتلتنا.
- فيليب لم قائد بايرن: مل يكن لدينا اي حظ مع القرارات التحكيمية. 

اخلروج بهذه الطريقة قا�س جدا.
- اإي�سكو لعب و�سط ريال مدريد: هناك يف مباراة الذهاب ح�سلوا على 
ركلة جزاء غري �سحيحة. احلديث عن هذا املو�سوع ي�سكل اإ�ساعة للوقت 
امل��ب��اراة. - الفرن�سي زي��ن الدين زي��دان م��درب ري��ال: للحكم مهمة  بعد 
اأي�سا �سجله �سريخيو  ت�سلال  الثاين كان  ان هدفهم  �سعبة جدا قيل يل 
ال�سباين:  بر�سلونة  مدافع  بيكيه  ج��ريار   - اخلطاأ.  طريق  عن  رامو�س 
التلميح اىل اخلطاأ  اأه��داف��ه، م�سمرا  اأح��د  رونالدو  ت�سجيل  بعد   .. غرد 
التحكيمي، ما دفع زميله يف املنتخب ال�سباين وقلب دفاع ريال �سريخيو 
رامو�س للرد يجب اأن يعود بيكيه اإىل الوراء اإىل مباراة �سان جرمان 1-6، 

لريى ما اذا �سيفكر بالأمر عينه ب�ساأن احلكام.
له من  يا  الإنكليزي  �سيتي  مان�س�سر  برافو حار�س  الت�سيلي كالوديو   -
قرار �سيء طرد اأرتورو. مل�س الكرة اأول ومل يرتكب اأي خطاأ. الكثري من 

احلكام يف امللعب من دون فائدة. اجلميع عميان.
“ملاذا  ال�سابق:  بايرن ميونيخ  و�سط  اأوين هارغريفز لعب  النكليزي   -
لي�س لدينا تكنولوجيا يف كرة القدم؟ هذا غري مقبول... هذه املباراة قرر 

م�سريها احلكام.
- الملاين ديرك نوفيت�سكي لعب دال�س مافريك�س يف الدوري المريكي 

ملحريف كرة ال�سلة: تهانينا للحكم.

ثالثية رونالدو تقود ريال مدريد اإىل ن�سف النهائي

الثقافة  وزير  نهيان  اآل  بن مبارك  نهيان  ال�سيخ  اأ�سدر معايل 
وتنمية املعرفة رئي�س الهيئة العامة لرعاية ال�سباب والريا�سة 
قراراً بت�سكيل جمل�س اإدارة احتاد الإمارات للبلياردو وال�سنوكر 
بن  جمعة  ال�سيخ  برئا�سة   2020-2016 الريا�سية  للدورة 
اجلوكر،  م��راد  �سلطان  وع�سوية  مكتوم  اآل  جمعة  ب��ن  مكتوم 
اليماحي،  امل��ن��ع��م ع��ب��د اهلل اخل���ت���ال، وع��ب��د اهلل خ��ل��ف��ان  وع��ب��د 
وحميد عبيد علي الدرمكي، و يو�سف اأحمد عبد اهلل وحممد 

متجيد حممد.
ون�س القرار على اأن يتوىل جمل�س اإدارة الحتاد يف اأول اجتماع 

له توزيع املنا�سب الأخرى بني الأع�ساء واإمتام عملية ال�ستالم 
والت�سليم مع جمل�س ال�سابق، على اأن يعمل الحتاد على حتقيق 
الالئحة  باأحكام  ج��اء  ملا  وفقاً  اخت�سا�ساته  ومي��ار���س  اأه��داف��ه 
والقرارات  للنظم  ووف��ق��اً  ال��ري��ا���س��ي��ة  ل���الحت���ادات  التنفيذية 

ال�سادرة عن الهيئة العامة لرعاية ال�سباب والريا�سة.
يمُذكر باأن الهيئة كانت قد �سكلت يف نوفمرب من العام املا�سي بعد 
لإدارة  ال�سابق جلنة موؤقتة  الحت��اد  اإدارة  انتهاء فرة جمل�س 
يف  و�سمت  ح�سني،  اآل  اهلل  عبد  خالد  برئا�سة  الحت���اد  ���س��وؤون 

ع�سويها اأحمد ها�سم اأحمد، ومروان عبد الرحمن املرزوقي.

عقدت اجلمعية العمومية لإحتاد الإمارات لل�سطرجن اإجتماعها الدوري برئا�سة 
�سعادة ح�سني خلفان  وبح�سور  الإحت��اد  رئي�س  املعيني  �سرحان ح�سن  د.  �سعادة 
ال�سام�سي الأمني العام ال�سيد ومهدي عبدالرحيم الأمني العام امل�ساعد وعمر 

خلف ممثاًل للهيئة العامة لرعاية ال�سباب والريا�سية .
اجلمعية  اأع�����س��اء  بال�سادة  املعيني  ���س��رح��ان  د.  ���س��ع��ادة  برحيب  الج��ت��م��اع  ب���داأ 
النجاح  فر�س  كل  وتوفري  الر�سيدة  القيادة  بدعم  واأ���س��اد  احل�سور  العمومية 
والريا�سية  ال�سباب  لرعاية  العامة  الهيئة  دور  وث��م��ن   ، الإجن����ازات  وحتقيق 
على  العمومية  للجمعية  بال�سكر  وت��ق��دم  الحت���ادات  لكافة  املتوا�سل  ودعمها 

ثقتهم باأع�ساء جمل�س الإدارة .
واأعلن �سعادة د. �سرحان اإكتمال الن�ساب القانوين لعقد الإجتماع والبدء بجدول 

الأعمال حيث مت الت�سديق على حم�سر اإجتماع اجلمعية العمومية ال�سابق بعد 
اإعتماد التقرير الإداري والفني ملجل�س  املناق�سة من ال�سادة الأع�ساء كذلك مت 
حتققت  التي  الفنية  ب��الإجن��ازات  والإ���س��ادة   2016 املنتهية  ال�سنة  عن  الإدارة 
حيث بلغ عدد امليدالية امللونة 33 ميدالية ملونة بعد ذلك مت مناق�سة احل�ساب 
اخلتامي لل�سنة املالية املنتهية والإ�ستف�سار عن بع�س البنود والرد من الأمني 
العام وعليه مت اإعتماد احل�ساب اخلتامي والإطالع على امليزانية التقديرية لعام 

. اخلارجية  وامل�ساركات  املحلية  امل�سابقات  وخطة   2017
الأع�ساء  الأندية  امل�ستمر مع  بالتن�سيق  الإحت��اد  رئي�س  �سعادة  اأ�ساد  اخلتام  ويف 
املنجزات  حتقيق  لإ�ستمرار  اجلهد  ك��ل  �سيبذل  الإدارة  جمل�س  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

للدولة . 

جمعه بن مكتوم رئي�سا لحتاد الإمارات 
للبلياردو وال�سنوكر

اجتماع اجلمعية العمومية لإحتاد ال�سطرجن

تعبري يوؤكد الغبطة التي  »اأ�سعر وكاأنني فوق القمر”، 
ت�سجيله  بعد  رونالدو  كري�ستيانو  الربتغايل  بها  ي�سعر 
اإىل  العبور  بطاقة  مدريد  ري��ال  فريقه  منحت  ثالثية 
بايرن  ح�ساب  على  اأوروب����ا  اأب��ط��ال  دوري  نهائي  ن�سف 
هدف  املئة  عتبة  يبلغ  لعب  اأول  منه  وجعلت  ميونيخ، 

يف امل�سابقة.
بداأ الف�سل الأخري من رحلة الأهداف املئة من اقليم 
بافاريا ذهابا الأ�سبوع املا�سي، عندما قلب الدون )32 
عاما( تخلف فريقه اإىل فوز نادر 2-1 بثنائية ر�سحت 
حامل اللقب ملتابعة م�سواره نحو تعزيز رقمه القيا�سي 

والتتويج للمرة الثانية ع�سرة.
ال�سوط  يف  متحفظا  رون��ال��دو  بقي  ال��ذه��اب،  يف  وكما 

�سانتياغو  ملعب  على  الثالثاء  الي��اب  مل��ب��اراة  الأول 
حتى  اأو  ال���ت���ع���ادل  ك����ان  اذ  م���دري���د،  يف  ب��رن��اب��ي��و 

مت�سدر  ���س��ي��م��ن��ح��ان  �سفر-1  اخل�����س��ارة 
الدوري ال�سباين بطاقة العبور على 
ح�����س��اب م��ت�����س��در ال�����دوري المل���اين 

وحامل لقبه.
يف ال�������س���وط ال����ث����اين، ان��ق��ل��ب��ت كل 
ال�������س���ي���ن���اري���وه���ات: ت����ق����دم ب���اي���رن 
م��ن رك��ل��ة ج����زاء، ف��ع��ادل رونالدو 

قائد  ي�سجل  ان  ق��ب��ل  ب��راأ���س��ي��ة، 
هدف  رام��و���س  �سريخيو  ري���ال 
التقدم لبايرن بنريان عك�سية، 
امل���ب���اراة اىل �سوطني  م��ا دف���ع 
بايرن  خ��ا���س��ه��م��ا  ا���س��اف��ي��ني 
ب��ع�����س��رة لع���ب���ني اث�����ر طرد 
لع���ب���ه ال��ت�����س��ي��ل��ي اأرت��������ورو 
فيدال يف الدقائق الأخرية 
م��ن ال��وق��ت الأ���س��ل��ي لنيله 

بطاقة �سفراء ثانية.
يف ال��وق��ت ال����س���ايف، عمل 
“حمرك” رونالدو بكامل 
ف�����س��ج��ل هدف  ط���اق���ت���ه، 
واأت��ب��ع��ه بهدف  ال��ت��ع��ادل 
يق�سي  ان  ق��ب��ل  ث���ال���ث، 
اأ�سيني�سو  ماركو  البديل 

على معلم ريال مدريد 
ال�سابق واملدرب احلايل 
لبايرن اليطايل كارلو 

اأن�سيلوتي.
�سهدت  امل������ب������اراة  ان  ال 
على  ع�������دة  اع�����را������س�����ات 
املجري  احل���ك���م  ق��������رارات 

من  ل�سيما  ك��ا���س��اي،  فيكتور 
الهدف  خلفية  على  بايرن  قبل 

اأظهرت  وال��ذي  لرونالدو،  الثاين 
لقطات العادة التلفزيونية انه كان 

مت�سلال.
ال ان ذلك مل يحل دون اإظهار النجم 

الربتغايل فرحته العارمة.
“اأنا حمظوظ لت�سجيل ثالثة  وقال 
اأه�����داف م��ه��م��ة واأ���س��ع��ر ك��اأن��ن��ي فوق 

اهدافه  وان  ل���س��ي��م��ا  القمر”، 
حجز  يف  �����س����اه����م����ت 

فريقه بطاقة ن�سف 

النهائي للمرة �سابعة على التوايل، يف �سعيه لأن ي�سبح 
يحتفظ   1990 عام  اليطايل  منذ ميالن  فريق  اأول 

بلقبه يف امل�سابقة القارية الأم.
ول��دى احل��دي��ث ع��ن رون��ال��دو، يقول م��درب��ه الفرن�سي 

الدين  زيدان ان اأف�سل لعب يف العامل اأربع زي���ن 
مرات ل يقارن بغريه.

ميكن  اذا  اأع��������رف  ل  وي���و����س���ح 
ما  فئة معينة.  ت�سنيفه �سمن 
مذهل.  كري�ستيانو  به  يقوم 
التي  ال��ط��ري��ق��ة  الأه�������داف، 
ي�سجل بها يف مباريات حا�سمة 
م�سيفا “يعرف دائما  كهذه”، 
ال��ف��ر���س اخلطرة.  ت��اأت��ي  م��ت��ى 
مقدورهم  يف  ال��الع��ب��ني  م��ن  قليل 
كلنا  رون���ال���دو...  ب��ه  ق���ام  م��ا  �سناعة 

يعرف ذلك.
مع هدفه الثاين يف مرمى بايرن الثالثاء، 
100 هدف يف  رفع رونالدو ر�سيده اىل 
�سجله  هدف  �سمنها  من  البطال،  دوري 
ال��ث��ال��ث يف مرمى  ال��ت��م��ه��ي��دي  ال�����دور  يف 

ديربيت�سني املجري عام 2005.
موقع  اأع��ل��ن  ال��ث��الث��ي��ة،  حتقيقه  ول����دى 
الحت��������اد الأوروب�����������ي ال�������ذي ي��ع��ت��م��د يف 
اإح�������س���اءات���ه ع��ل��ى امل���ب���اري���ات م���ن دور 
بلوغ  النهائي،  اىل  و���س��ول  املجموعات 
اأول  لي�سبح  ه��دف  املئة  عتبة  رون��ال��دو 

لعب يحظى بهذا ال�سرف.
وي��ق��ول جن��م امل��ب��اراة امل��دري��دي��ة “قلت 
بعد م��ب��اراة ال��ذه��اب اأن��ن��ي اأع���د نف�سي 
لأبلغ نهاية املو�سم بلياقة بدنية جيدة. 
اأو  الثالث  ال�سنوات  عانيته يف  اأم��ر  ه��ذا 
ا�سعر  الأه���م اين  الأخ����رية. لكن  الأرب����ع 
فريقي  وان  امللعب  ار����س  على  ب��ال��راح��ة 

يلعب جيدا«.
ولرونالدو خربة وا�سعة يف دوري الأبطال، 
ال�سابق  فريقه  مع  امل�سابقة  بلقب  ت��وج  اذ 
مان�س�سر يونايتد النكليزي يف 2008، 
ث��م مرتني م��ع ري��ال م��دري��د يف 2014 

و2016.
الربتغالية  م���ادي���را  اب���ن  ع����داد  وب�����داأ 
القاري يف 10 ني�سان ابريل 2007 
خ������الل ف������وز ي���ون���اي���ت���د ع���ل���ى روم����ا 
 10 اإىل  واح���ت���اج   ،1-7 الإي���ط���ايل 
اأعوام و137 مباراة للو�سول اىل 

املئوية.
غرميه  ع���ل���ى  راه�����ن�����ا  ي���ت���ق���دم 
مي�سي  ليونيل  الرجنتيني 
ه��دف��ا. كما   94 ���س��اح��ب 
على  ث���ن���ائ���ي���ة  ����س���ج���ل 
الأقل يف 28 منا�سبة 
البطال  دوري  يف 
ثالثيات،  و6 
حتى  وان��ت��ظ��ر 
مباراته ال�30 
لي�سجل هدفه 

الأول.

رونالدو املئوي »فوق القمر«

التحكيللم يقتلللل اأحللالم بايلرن...هدفان ت�سلل وطرد ظاللم



    
امراأة بلحية طويلة 

على الرغم من اإ�سابتها بحالة هرمونية ت�سببت يف منو حليتها، 
اإل اأن اأملا توري�س ذات ال� 24 عاًما ترف�س حالقتها رغم امل�سايقات 
ب�متالزمة  ت�سخي�سها  مت  قد  توري�س  وكانت  لها.  تتعر�س  التي 
�سعر  من��و  يف  ت�سبب  م��ا   16 ال���  بعمر  كانت  منذ  املباي�س،  تكي�س 
بالقبيحة،  تو�سف  كانت  اإنها  اأمل��ا،  وتقول  وزن��ه��ا.  وزي���ادة  حليتها 
بينما  بال�سمع،  �سعرها  باإزالة  ال�سارع يطالبونها  الغرباء يف  وكان 
اأخ��رًيا عدم حلق حليتها  يحاولون التقاط �سور لها لكنها قررت 

بعد �سنوات من حلقها لإخفاء حالتها املر�سية.
جعلها  حليتها  على  اإب��ق��اءه��ا  اأن  تعتقد  ال��ت��ي  ت��وري�����س،  واأ���س��اف��ت 
ا اأف�سل، اأنها تريد ت�سجيع الن�ساء الأخريات اللواتي يعانني  �سخ�سً
من “متالزمة تكي�س املباي�س” على ال�سعور بالر�سا عن اأنف�سهن، 
�سعر  اإن  يقول  ال��ذي  �سديقها  م��ن  كامل  بدعم  حتظى  اأن��ه��ا  كما 

وجهها طبيعي وجميل.
اأمل��ا يف  ال�سابق، على م�ساعدة  ع��اًم��ا يف   22 وع��م��ره  تايلور  واع��ت��اد 
اإن �سعر وجهها ل يوؤثر على  الآن يقول  اإزال��ة �سعر وجهها، لكنه 

عالقتهما ويعتقد اأنه جميل وطبيعي.
فيما قالت اأملا: لقد و�سفني النا�س بالقبيحة، واآخرون اأخربوين 
اأنه ينبغي علي قتل نف�سي بينما اأخربين البع�س الآخر باأنه ينبغي 
علي اإزالة �سعري بال�سمع، ويف الغالب ل يعلق النا�س اأمامي لكنهم 

يفعلون ذلك على الإنرنت.
التقاط  يحاولون  الأ�سخا�س  بع�س  هناك  اأن  لحظت  واأ�سافت 
�سور يل واأنا اأ�سري يف ال�سارع، لكنني كنت اأبت�سم فقط واأعتقد اأن 
اجلميع لديهم م�سكالتهم اخلا�سة، وعندما ل ي�سعرون بالر�سا 
اأف�سل  باأنهم  ي�سعروا  لكي  الآخرين  اإي��ذاء  يحاولون  اأنف�سهم  عن 

ولقد �ساعدت الكثريين لكي ي�سعروا بالر�سا عن اأنف�سهم.

اعتقال �سرطي مزيف 
ميامي  يف  ال�سرطة  رج���ال  دور  بتمثيل  م��ه��وو���س  �سخ�س  اعتقل 
اأنه  ات�سح  �سخ�س  �سيارة  توقيف  حماولته  بعد  املتحدة  الوليات 

�سرطي حقيقي. 
واأو�سحت ال�سرطة املحلية اأن ماركو�س بات�سيكو بو�ستامنتي )46 
حكوميني  م�سوؤولني  �سلطة  اغت�ساب  بتهمة  اعتقاله  مت  ع��ام��اً( 

وفر�س عليه غرامة خم�سة اآلف دولر. 
���س��ري��ن��ة زرق����اء م��ث��ل التي  ب��ع��دم��ا و���س��ع  اع��ت��ق��ال بات�سيكو  وج���اء 
على  اأخ����رى  لإي��ق��اف  ���س��ي��ارت��ه  �سقف  ع��ل��ى  ال�����س��رط��ة  ت�ستخدمها 
الطريق ال�سريع.  ون�سط بات�سيكو ال�سرينة حماوًل اإيقاف ال�سيارة 
الأخرى مما دفع قائدها الذي ات�سح بعد ذلك اأنه �سرطي حقيقي 
اعتقل  الأمر  ال�سرطي احلقيقي  اكت�سف  وعندما  للتوقف جانباً. 

بات�سيكو واقتاده اإىل ق�سم ال�سرطة.

ينفذان عملية �سطو بطريقة مثرية 
وهما  �سابني  يمُظهر  فيديو  مقطع  ���س��ع��ودي��ون،  نا�سطون  ت���داول 

ي�سطوان على حمطة وقود يف العا�سمة ال�سعودية الريا�س.
امل��ح��ط��ة، ح��ي��ثمُ خرج  اأ�سلحتهما يف وج��ه ع��ام��ل  ال�����س��اب��ان  واأ���س��ه��ر 
ال�سابان من �سيارتهما بعد ملئها، واأ�سهر اأحدهما ال�سالح يف وجه 

العامل الذي فر هارباً، يف حني متكن الآخر من �سرقة الأموال.
ومتكن ال�سابان من الفرار من املوقع بعدما نفذا جرميتهما كما 
خططا لها، غري اأن كامريات املراقبة وثقت احلدث، وفق ما ذكرت 

و�سائل اإعالم حملية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تاجرة خمدرات ملكة جمال ال�سجن 
توجت تاجرة خمدرات مب�سابقة مللكات اجلمال مت تنظيمها يف اأحد ال�سجون الرو�سية، بعد اأن تفوقت يف امل�سابقة 

التي ت�سمنت على عدة مراحل على زميالتها يف ال�سجن.
وفازت اإيرينا اأيوبوفا التي مت�سي عقوبة ال�سجن ملدة 13 عاماً بتهمة جتارة املخدرات مب�سابقة اجلمال التي نظمتها 
اإدارة �سجن مبدينة يو�سكار اأوًل و�سط رو�سيا، وا�ستطاعت التغلب على 8 مناف�سات من تاجرات املخدرات وال�سارقات 

واملتهمات بتهم جنائية اأخرى، بح�سب �سحيفة مريور الربيطانية.
ويف املرحلة الأوىل كان على املت�سابقات ال�سري كعار�سات اأزياء على املن�سة اأمام جلنة التحكيم املوؤلفة من حرا�س 
اأن ي�ساركن يف الرق�س باملرحلة الثانية. ويف املرحلة الثالثة تناف�ست ال�سجينات يف تقليد امل�ساهري،  ال�سجن، قبل 
قبل النتقال اإىل املرحلة الرابعة والأخرية، والتي ارتدين فيها مالب�س من ت�سميمهن تن�سجم مع الحتفال بعام 

البيئة يف رو�سيا.
وبعد اجلولة الرابعة والأخرية، مت تتويج اإيرينا بلقب ملكة جمال ال�سجن، وح�سلت على تاج و101 زهرة، بالإ�سافة 
اإىل جمموعة من اأدوات التجميل. وعلى الرغم من �سعادتها بهذا الفوز، اإل اأن اإيرينا ل تزال بحاجة اإىل اأن تبقى 

يف ال�سجن حتى 2028 لإنهاء مدة العقوبة.
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ميالأ منزله بل 20 األف قطعة زينة 
قام  رج��ل  ق�سة  ل��ه��ا،  م��ق��ال  يف  الربيطانية  م���ريور  دي��ل��ي  �سحيفة  اأوردت 
يف  الطيور  اأ�سكال  حتمل  التي  الزينة  قطع  من  الآلف  ع�سرات  بتكدي�س 

منزله. 
جميع  الربيطانية،  ديفون  مدينة  من  عاماً(   43( كوبولد  لوران�س  م��الأ 
الزينة  م��ن  قطعة   20000 بنحو  ال���ك���راج  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  م��ن��زل��ه  غ���رف 

واملنحوتات والتحف على �سكل اأنواع كثرية من الطيور. 
ويذكر باأن لوران�س ال�سغوف بجمع هذا النوع من التحف، والذي بداأ بهذه 
الهواية الغريبة منذ 30 عاماً، ا�سطر اإىل النتقال من منزله ال�سابق اإىل 

منزل اأكرب يت�سع لهذا العدد الهائل من التحف. 
ويقول لوران�س اإنه ل ينوي التوقف عند هذا احلد، بل ينوي ال�ستمرار يف 

جمع التحف حتى نهاية حياته. 
لوران�س  ا�سطر  وال��ل��وح��ات،  واملنحوتات  بالتحف  منزله  ام��ت��الأ  اأن  وبعد 
للطبخ وغ�سل مالب�سه يف منزل والديه. وقد جمع لوران�س مئات الفناجني 

والأكواب، بالإ�سافة اإىل ع�سرات ال�سحون التي حتمل �سوراً للطيور. 
من اجلدير بالذكر اأن منزل لوران�س الذي يتاألف من ثالث غرف للنوم، 
قطع  ب��اآلف  عج  قد  للجلو�س،  كبرية  وغرفة  وا�سع  مطبخ  اإىل  بالإ�سافة 
الزينة ومل يعد يت�سع للمزيد الأمر الذي دفع لوران�س اإىل ا�ستخدام ثالث 

عليات وكراج املنزل لتخزين الفائ�س من مقتنياته الغريبة.  

جامايكية عمرها 117 عامًا
اأكرب  عاما   117 العمر  من  البالغة  اجلامايكية  ب��راون  فيوليت  اأ�سبحت 
ال�سن  اإمي��ا مورانو عن نف�س  العامل بعد وف��اة الإيطالية  ام��راأة معمرة يف 

اأي�سا ال�سبت املا�سي، وفقا ملجموعة اأبحاث علم ال�سيخوخة.
واأ�سارت �سحيفة غارديان اإىل اأن مورانو -التي كان يعتقد اأنها اآخر الأحياء 
اأك���رب خم�س معمرات يف  م��ن  اأي�سا واح���دة  ك��ان��ت  ع��ام -1800  امل��ول��ودي��ن 

التاريخ امل�سجل.
ويقول عنها حفيدها اأنتوين البالغ 65 عاما اإنه كان يعتقد دائما اأن جدته 
مل  لكنه  املائة،  بلغت  حتى  جيدة  بحالة  كانت  لأنها  مديدا  عمرا  �ستعي�س 

يتخيل اأن تكون اأكرب معمرة يف اأوروبا.
ال�سمك  �سيء:  كل  اأك��ل  اعتادت  اأنها  عاما   89 البالغة  ابنتها  عنها  وحتكي 

واللحم واخل�سراوات، وكانت وجبتها عادية جدا ومما يطهى يف املنزل.
وقد علق رئي�س وزراء جامايكا اأندرو هولني�س يف تغريدة على توير بقوله 
اليابانيتان نابي تاجيما وت�سيو  التوايل  "فيوليت الأكرب عمرا يليها على 

مياكو اللتان ولدتا يوم 4 اأغ�سط�س اآب 1900 و2 مايو اأيار 1901".
 1901 الأول  ت�سرين  اأكتوبر   29 يوم  املولودة  فيال  اأن��ا  الإ�سبانية  وتعترب 

اأكرب امراأة اأوروبية ورابع معمرة يف العامل، وفق املجموعة البحثية.

ك�سف اأثري ي�سم 1000 
قطعة يف الأق�سر

العناين وزير  الدكتور خالد  اأعلن 
اأثري  ك�سف  ع��ن  امل�����س��ري،  الآث����ار 
مبحافظة  الغربي  ال��رب  يف  جديد 
فرعونية  م��ق��ربة  �سمل  الأق�����س��ر، 
1000 قطعة  ق��راب��ة  ب��ه��ا  ج��دي��دة 
من  ع������دد  اإىل  اإ�����س����اف����ة  اأث�����ري�����ة 

املومياوات.
ت�سريحات  يف  ال����وزي����ر،  واأو�����س����ح 
�سحفية، اأثناء وجوده يف الأق�سر، 
اأب���و  دراع  م��ن��ط��ق��ة  يف  امل���ق���ربة  اأن 
لأول  امل��ق��ربة  تن�سب  حيث  النجا، 
18 وي�سمى  م�ست�سار يف الأ�سرة ال� 
فريًقا من  اأن  اأو�سرحات، مو�سحاً 
�ساحب  هو  خال�سة  م�سرية  بعثة 
ال���ك�������س���ف الأث����������ري، م�������س���رًيا اإىل 
الفرعونية  التماثيل  مئات  وج��ود 

القدمية.
7 من  ال�����س��اع��ة  اإن  ال���وزي���ر  وق����ال 
يف  ت��غ��ي��رًيا  �ست�سهد  ال���ي���وم  م�����س��اء 
الأق�سر،  ملعبد  اخل��ارج��ي  ال�سكل 
ح���ي���ث ���س��ي��ت��م و����س���ع مت���ث���ال اآخ����ر 
بجانب  ال��ث��اين  رم�����س��ي�����س  للملك 
التمثال املوجود حالًيا على مدخل 
التمثال  اأن  اإىل  م�سرًيا  الأق�����س��ر، 
11مًرا،  طوله  يبلغ  و�سعه  املقرر 
ليكون مبثابة �سكل جديد للمعبد، 
الأثرية  قطعه  جتميع  مت  اأن  بعد 

املتناثرة خالل الفرة املا�سية.
اإقباًل  ه��ن��اك  ب����اأن  ال���وزي���ر  وذك����ر 
ك����ب����رًيا ع���ل���ى ال����ت����ذك����رة ال���ت���ي مت 
حتديد �سعرها ب� 30 دولًرا و40 
اآثار  ك��اف��ة  ل��زي��ارة  للطلبة  دولًرا 
اأنه  اأي��ام، موؤكًدا   5 الأق�سر خالل 
لأول مرة يتم اتباع هذه الطريقة 
مع ال�سياح للتمكن من زيارة اأكرب 

قدر من الآثار امل�سرية.

ترامب" تنقذ  "ميالنيا 
زوجها من موقف حمرج

انت�سر فى ال�ساعات املا�سية مقطع فيديو حمرج، 
تداوله رواد مواقع التوا�سل الإجتماعى، ظهر 
"دونالد  امل��ن��ت��خ��ب  الأم���ري���ك���ي  ال��رئ��ي�����س  ف��ي��ه 
ترامب" ب��ج��وار زوج��ت��ه واب��ن��ه الأ���س��غ��ر املدلل 
"بارون" فى كلمته الأوىل مبنا�سبة عيد الف�سح 
عندما  التفا�سيل  وت��ع��ود  الأب��ي�����س.  البيت  م��ن 
الرئي�س  ينتبه  ومل  الوطني،  الن�سيد  عزف  بداأ 
تقليد  وه��و  �سدره،  على  ي��ده  لو�سع  الأمريكي 

يتبعه كل روؤ�ساء الوليات املتحدة الأمريكية.
ال��ت��ي قامت  ج���اء الإن���ق���اذ م��ن زوج��ت��ه ميالنيا 
ب��ح��رك��ة ذك��ي��ة نبهت ت��رام��ب ل��و���س��ع ي���ده على 
����س���دره، ف���ت���دارك امل��وق��ف ���س��ري��ًع��ا وو���س��ع يده 

ب�سورة طبيعية اأمام احل�سور.
اأن  اإل  ل��زوج��ه��ا،  اإن��ق��اذ ميالنيا  م��ن  وب��ال��رغ��م 
املقطع ا�سبح مادة د�سمة لل�سخرية من الرئي�س 
الأمريكي، من قبال الرواد على مواقع التوا�سل 
الإجتماعى، الذين انتقدوا ترامب على ن�سيان 

تقليد وطني ودارج مثل هذا بني �سعبه.

طيار ير�سع اأطفال اإحدى امل�سافرات  
اإن�سانية كرمية منه، مد طيار يد العون لمراأة  يف لفتة 
كانت ت�سافر برفقة اأطفالها الأربعة، عندما توىل مهمة 

اإر�ساع طفليها ال�سغريين. 
ع���ر����س ال��ط��ي��ار ت����وم ن��ي�����س��روم خ��دم��ات��ه ع��ل��ى اإح����دى 
�سعوبة  تواجه  باأنها  لحظ  بعدما  مل�ساعدتها  امل�سافرات 

يف ال�سيطرة على اأطفالها. 
وبادر ال�سيد ني�سروم باأخذ طفلها ال�سغري بني ذراعيه، 
وبداأ بتقدمي احلليب له من الزجاجة، لتتمكن املراأة من 
اأكمل مهمته مع الطفل  العناية بطفلها الآخر، وعندما 

الأول كرر ما فعل مع الطفل الثاين. 
وقالت امل�سيفة اإميي نيميال معلقة على اإن�ستغرام: كانت 
املراأة ت�سافر برفقة اأربعة من اأبنائها ال�سغار، وكان اثنان 
العناية  امل���راأة  ت�ستطع  مل  ل��ذا  ر�سيعني.  طفلني  منهما 

بهما يف اآن واحد، فبادر الطيار مل�ساعدتها على الفور.
ويف لقاء له مع قناة فوك�س نيوز، قال ال�سيد ني�سروم: 
اأنا اأب واأعرف م�ساعب العناية بالأطفال، لذا �سعرت باأنه 

من الواجب اأن اأ�ساعد املراأة.
من  ك��ب��ريي��ن  وث��ن��اء  ا�ستح�ساناً  ال��ط��ي��ار  ت�����س��رف  ول��ق��ي 
الطائرة  يف  امل�سيفات  اإح����دى  ق��ام��ت  ب��ع��دم��ا  امل��ت��اب��ع��ني، 
ب��ت�����س��وي��ره وه���و ي��ح��م��ل ال��ط��ف��ل وي��ط��ع��م��ه م���ن زجاجة 
احلليب، ون�سر ال�سورة على مواقع التوا�سل الجتماعي، 

وفقاً ل�سحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

مقتل اأم وابنتها ب�سبب "ال�ساونا"
اأن  بعد  ماأ�ساوية  بطريقة  م�سرعهما  وابنتها  اأم  لقيت 

حو�سرتا يف داخل غرفة �ساونا ملدة 90 دقيقة.
 65( الأم  اإن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  ميل  دي��ل��ي  �سحيفة  وق��ال��ت 
لهما  �سديقة  منزل  يف  كانتا  عاما(   45( وابنتها  عاما( 
الت�سيك  جمهورية  يف  ب��راغ  �سرق  �سمال  جي�سني،  ببلدة 

وت�ستمتعان ب�ال�ساونا.
اأن  اإخبارهما  اأرادت �سديقتهما  دقيقة،   90 وبعد حوايل 
بجثتني  فتفاجاأت  انتهى،  ال�ساونا  داخ��ل  املحدد  الوقت 

هامدتني �ساقطتني على الأر�س.
وقالت ال�سرطة املحلية، التي ن�سرت بع�س ال�سور تظهر 
وكانا  اختنقتا  وابنتها  الأم  اإن  مك�سر،  القاعة  باب  زج��اج 
كان  الباب  اأن  اإل  اخل��روج  اأج��ل  الباب من  فتح  يحاولن 
طلب  اأجل  من  الباب  زجاج  لتك�سري  فا�سطرتا  مو�سدا، 

النجدة لكن دون جدوى.

يقتحم مطبخ مطعم لُيعد وجبته بنف�سه
اأظهر ت�سجيل م�سور �سادم ن�سر على العديد من مواقع 
التوا�سل الجتماعي، حلظة قيام زبون غا�سب باقتحام 
تلقى  بعدما  بنف�سه  وجبته  ليمُعد  املطاعم  اأح���د  مطبخ 

وجبة غري نا�سجة من املطعم. 
مطعم  اإىل  يدخل  وهو  الزبون  الفيديو،  مقطع  ويظهر 
ب�سبب  فيه  العاملني  ويعّنف  ال�سريعة،  للوجبات  بوبيز 
لإعداد  املطبخ  اإىل  يتجه  اأن  قبل  نا�سجة،  غ��ري  وج��ب��ة 

وجبته بنف�سه. 
وقد حاول اأحد العاملني يف املطعم اإيقاف الزبون الذي 
اأن  املطعم دون  داخل مطبخ  باإعداد وجبته اخلا�سة  بداأ 

ياأبه لأحد. 

�سمية اخل�ساب ت�ستاأنف ت�سوير 
الربيع اأعياد  "احلالل" بعد 

اأعياد  ب�سبب  يومني  ملدة  الت�سوير  "احلالل" عن  م�سل�سل  عمل  فريق  توقف  بعدما 
للمثلة  احل��الل،  م�سل�سل  اأ�سرة  ا�ستاأنفت  املجيد،  القيامة  وعيد  الن�سيم  و�سم  الربيع 
�سمية اخل�ساب، الت�سوير داخل منزل نور ال�سريف مبدينة ال�ساد�س من اأكتوبر، وهو 

املكان الذى اأعده النجم الكبري الراحل كاأ�ستوديو ت�سوير.
وي�سهد م�سل�سل احلالل عودة املمثلة �سمية اخل�ساب لعامل الدراما التليفزيونية بعد 

تغيبها خالل املو�سم املا�سي.
و�سامية  اأحمد  ومها  �سويدان  ولقاء  اللوزي  وي�سرا  فوؤاد  بيومي  "بطولة  "احلالل 
ال��ط��راب��ل�����س��ي وف��ادي��ة ع��ب��د ال��غ��ن��ي وط����ارق الإب���ي���اري وح�����س��ن ع��ي��د وع��م��رو �سح�ساح 

واآخرون، من تاأليف �سماح احلريري، للمنتج �سادق ال�سباح، واملخرج اأحمد �سفيق.

عار�صة تقدم زيا من �إبد�ع م�صمم �لأزياء �للبناين عبد حمفوظ خالل �أ�صبوع �ملو�صة يف بريوت. )� ف ب(

افتتاح اأ�سبوع الفيلم 
الفل�سطيني الثالث يف القاهرة 
الفل�سطيني  ال��ف��ي��ل��م  اأ���س��ب��وع  ب����داأ 
فيلما   17 ال��ق��اه��رة مب�����س��ارك��ة  يف 
ق�سري  وت�سجيلي  روائ����ي  ب��ني  م��ا 
بالتزامن  وذل��ك  طويل  وت�سجيلي 

مع يوم الأ�سري الفل�سطيني.
الثالث  للعام  الأ�سبوع  هذا  وتنظم 
ل��ك��ت��اب ونقاد  امل�����س��ري��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
م���ع �سندوق  ب��ال��ت��ع��اون  ال�����س��ي��ن��م��ا 
وال�سفارة  ال���ث���ق���اف���ي���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 

الفل�سطينية بالقاهرة.
وق����ال ف��اي��ق ج����رادة امل��دي��ر الفني 
املختارة  الأف�������الم  اإن  ل���الأ����س���ب���وع 
ه��ي م��ن ب��ني اأف���الم اأنتجت خالل 
الأعوام القليلة املا�سية ومن بينها 
اأف��الم تعر�س للمرة الأوىل  ت�سعة 

يف م�سر.
اأب��رز الأف���الم املقدمة اجلنة  وم��ن 
اأ�سعد  اأب�����و  ه����اين  ل��ل��م��خ��رج  الآن 
وفاء  للمخرجة  الأمم  لكل  وقهوة 
جميل ورو�سميا للمخرج �سليم اأبو 
اإيليا  للمخرجة  امل��ر  واحل��رب  جبل 

غربية.
اأول  م�ست�سار  ج���راج  لينا  وق��ال��ت 
يف  بالقاهرة  الفل�سطينية  ال�سفارة 
الفتتاح اأ�سبوع الفيلم الفل�سطيني 
يكت�سب  الكنانة  م�سر  يف  ال��ث��ال��ث 
ل�����ت�����زام�����ن�����ه مع  خ���������س����و�����س����ي����ت����ه 
الأ�سري  ي���وم  ال��ك��رام��ة يف  اإ����س���راب 
على  ال�سوء  وي�سلط  الفل�سطيني، 
الفل�سطينية  ال��وط��ن��ي��ة  الق�سايا 

بلغة �سينمائية معا�سرة.

م�ساد حيوي حمتمل يف دم التنني
اكت�سف علماء الكيمياء نوع من امل�سادات احليوية 
اأنه  وذل���ك  اخل��راف��ي��ة،  الق�س�س  ي�سبه  اأن���ه  ي��ب��دو 

ي�ستند اإىل دم التنني.
لكن ل يق�سد بالتنني هنا ذلك احليوان اخلرايف 
وينفث  بجناحني عمالقني  يحلق  الذي  ال�سخم 
النار، واإمنا هو هنا نوع من ال�سحايل الربمائية 
كومودو"  "تنني  ا���س��م  حت��م��ل  ال��ت��ي  ال���الح���م���ة، 
والتي تعي�س يف جزر كومودو يف �سومطرة و�سط 

اإندوني�سيا، واملهددة اأ�سا�سا بالنقرا�س.
وق���د مت��ك��ن ع��ل��م��اء م��ن ج��ام��ع��ة ج����ورج ماي�سون 
موؤخرا من عزل عينة من دم تنني كومودو ليتبني 

لهم اأنها ت�سم قدرات هائلة على قتل اجلراثيم.
مادة  العلماء  ابتكر  الك��ت�����س��اف،  ه��ذا  وبا�ستلهام 
كيميائية م�سابهة يف املخترب واأطلقوا عليها ا�سم 

.)DRGN-1( "-1التنني"
واأظ����ه����رت اخ���ت���ب���ارات ع��ل��ى ف�����اأر ج���ل���ده جم���روح 
للمركب  اأن  ال��ب��ك��ت��ريي��ا  م���ن  ب��ن��وع��ني  وم�����س��اب 
اأحدث  اأن��ه  وه��ي  ث��الث خ�سائ�س قيمة،  اجلديد 

البكترييا  من  لكل  اخلارجية  الأغ�سية  يف  ثقوبا 
وحل  ال��غ��رام،  اإيجابية  والبكترييا  ال��غ��رام  �سالبة 
تلت�سق  البكترييا  جتعل  التي  احليوية  الأغ�سية 

ببع�سها، وعجل يف �سفاء اجللد.
وب��ح�����س��ب ق���ائ���دي ف��ري��ق ال���درا����س���ة م��ون��ي��ك فان 
على  الختيار  وق��ع  فاإنه  بي�سوب،  وب��ارين  هويك 
�سحلية  مثل  ال�سحايل  ور�سد  التما�سيح  درا���س��ة 
مع  احلياة  قيد  على  البقاء  ميكنها  لأنها  التنني 
اأطراف،  وج��ود ج��روح بالغة، مبا يف ذل��ك فقدان 

ويف بيئات قذرة دون اأن ت�ساب بالتهابات.
وق���د ن�����س��رت درا���س��ة ال��ب��اح��ث��ني الأ���س��ب��وع املا�سي 
متويل  ومت  وامل��ي��ك��روب��ي��وم،  بيوفيلمز  جم��ل��ة  يف 
التهديدات  ال��درا���س��ة م��ن قبل وك��ال��ة احل��د م��ن 
الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، وهي 
الوكالة الر�سمية لدعم القتال واملعنية مبكافحة 
اأ�سلحة الدمار ال�سامل، الكيميائية والبيولوجية 
والإ�سعاعية والنووية. لكن العلماء يقولون اإنهم 

يبحثون الآن عن دعم �سناعة الأدوية.


