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حممد بن زايد يهنئ خالل ات�صال 
هاتفي الرئي�س الكوري اجلديد

•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�يد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  هناأ �شاحب 
�ت�شال هاتفي رئي�س كوريا  �مل�شلحة خالل  �لقائد �لأعلى للقو�ت  نائب 
�جلديد فخامة مون جيه �إن مبنا�شبة ت�شلمه مهامه رئي�شا جلمهورية 
كوريا �ل�شديقة .. متمنيا له �لتوفيق و�لنجاح يف �أد�ء مهامه وم�شوؤولياته 
�جلديدة. و�أكد �شموه خالل �لت�شال �لهاتفي على متانة وقوة �لعالقات 
�لتي جتمع �لبلدين �ل�شديقني ..متطلعا �شموه �إىل تعزيز هذه �لعالقات 

وتطويرها على كافة �لأ�شعدة .                       )�لتفا�شيل �س2(

طالبها بالتوقف عن الرتويج للتطرف والإرهاب يف املنطقة 
قرقا�س: على قطر االلتزام 

بقواعد اأمن وا�صتقرار اخلليج
الو�شاطة تاأتي مع بدء تنفيذ ال�شروط 

•• اأبوظبي-وام:

لل�شوؤون  �لدولة  وزي��ر  قرقا�س  �أن��ور بن حممد  �لدكتور  دع��ا معايل 
�خلارجية دولة قطر �ىل �للتز�م باأمن و��شتقر�ر منطقة �خلليج .. 
م�شري� �إىل �أن قطع �لعالقات مع �لدوحة ح�شيلة تر�كمات �شنو�ت 
عديدة من �ل�شيا�شات �لقطرية �لتخريبية ودعم �ملنظمات �ملتطرفة 

و�لإرهابية.
تلتزم  �أن  وعليها  ج��ارة  قطر  �إن  �م�س  ل��ه  ت�شريح  يف  معاليه  وق��ال 
بقو�عد �أمن و��شتقر�ر �خلليج .. م�شيفا �أن عليها �لتوقف عن لعب 

دور �ملروج �لرئي�شي للتطرف و�لإرهاب يف �ملنطقة.
�أن �لأزم��ة كربت .. ونحن بلغنا طريقا م�شدود� يف م�شاعي  و�أو�شح 

�قناع قطر بتغيري م�شارها.                             )�لتفا�شيل �س3(
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بحثا مع اأمري الكويت العالقات الأخوية وم�شرية جمل�س التعاون و�شبل تعزيزها والتطورات الراهنة يف املنطقة قبيل مغادرته البالد

حممد بن را�صد وحممد بن زايد و�صباح يوؤكدون اأهمية تعزيز 
التعاون االإقليمي والدويل ملكافحة االإرهاب وجتفيف منابعه 

•• دبي-وام: 

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أج��رى 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�مل�شلحة مباحثات م�شاء �م�س مع �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شباح �لأحمد 
�ل�شقيقة تناولت �لعالقات �لأخوية  �أمري دولة �لكويت  �جلابر �ل�شباح 
بني �لبلدين �ل�شقيقني وم�شرية جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية 
�لتطور�ت  وكذلك  خا�س  ب�شكل  �مل�شتويات  جميع  على  تعزيزها  و�شبل 

�لر�هنة يف �ملنطقة �لعربية.
و�أكد �شموهم �أهمية تعزيز �لتعاون و�لتن�شيق �لإقليمي و�لدويل ملكافحة 

�لتطرف و�لإرهاب وجتفيف منابعه وم�شادر متويله.
و�أ�شاد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم و�شاحب �ل�شمو 
بقيادة  �ل�شقيقة  �لكويت  دول��ة  ب��دور  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شباح �لأحمد �جلابر �ل�شباح وم�شاعيه �حلميدة 
�شمو  �ملباحثات  ح�شر   . ��شتقر�ر�  �ك��ر  عربي  خليجي  م�شتقبل  نحو 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي و�شمو �ل�شيخ 
حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير �ملالية و�لفريق �شمو 
�ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية 
و�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 
�شوؤون �لرئا�شة و�شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية 
و�لتعاون �لدويل. كما ح�شره �لوفد �ملر�فق ل�شاحب �ل�شمو �مري دولة 
�لكويت معايل �ل�شيخ �شباح خالد �حلمد �ل�شباح �لنائب �لأول لرئي�س 

حممد بن ر��شد وحممد بن ز�يد خالل مباحثاتهما مع �أمري �لكويت  )و�م(جمل�س �لوزر�ء ووزير �خلارجية.                    )�لتفا�شيل �س2(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�يد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  هناأ �شاحب 
�ت�شال هاتفي رئي�س كوريا  �مل�شلحة خالل  �لأعلى للقو�ت  �لقائد  نائب 
�جلديد فخامة مون جيه �إن مبنا�شبة ت�شلمه مهامه رئي�شا جلمهورية 
كوريا �ل�شديقة .. متمنيا له �لتوفيق و�لنجاح يف �أد�ء مهامه وم�شوؤولياته 
�جلديدة. و�أكد �شموه خالل �لت�شال �لهاتفي على متانة وقوة �لعالقات 
�لتي جتمع �لبلدين �ل�شديقني ..متطلعا �شموه �إىل تعزيز هذه �لعالقات 
�لتعاون  . وتناول �لت�شال تعزيز م�شار  �لأ�شعدة  وتطويرها على كافة 

�ل�شرت�تيجي بني �لبلدين خا�شة يف م�شاريع �لطاقة �لنووية �ل�شلمية 
و�لتعليمية.  و�ل�شتثمارية  �لقت�شادية  �لأخ��رى  �ل�شر�كات  �ىل  �إ�شافة 
�آل نهيان عن متنياته  �أعرب �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد  كما 
لل�شعب �لكوري �ل�شديق �ملزيد من �لتقدم و�لرقي و�لزدهار. من جانبه 
�أعرب �لرئي�س �لكوري عن �شكره وتقديره ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�أب��د�ه من م�شاعر طيبة جتاه  ما  تهنئته وعلى  نهيان على  �آل  ز�ي��د  بن 
�جلمهورية �لكورية و�شعبها، موؤكد� حر�شه على �لتعاون �لوثيق خالل 
�ملرحلة �لقادمة مبا ير�شخ عالقات �ل�شد�قة ويفتح �آفاقا جديدة ل�شالح 

�لبلدين و�ل�شعبني.

حممد بن زايد يهنئ خالل ات�صال هاتفي 
•• اأبوظبي-وام:الرئي�س الكوري اجلديد

ت�شارك دولة �لإمار�ت يف �أعمال منتدى �لقمة �لعاملية حول جمتمع �ملعلومات 
�لتي تنطلق ر�شميا يف مقر �لحتاد �لدويل لالت�شالت بجنيف 12 يونيو 

�جلاري وت�شتمر خم�شة �أيام .
لدولة  �لر�شمي  �لوفد  �لت�شالت  قطاع  لتنظيم  �لعامة  �لهيئة  وت��رت�أ���س 
�ل�شحة  وز�رة  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  عن  ممثلني  ي�شم  �ل��ذي  �لإم���ار�ت 
للتعلم  ر��شد  بن  حممد  وبرنامج  دب��ي  يف  �ل�شحة  وهيئة  �ملجتمع  ووق��اي��ة 
ميثلون  ط��الب   4 من  جمموعة  �لأوىل  للمرة  �لوفد  �شي�شم  كما  �ل��ذك��ي. 
جامعة خليفة كليات �لتقنية �لعليا وجامعة �ل�شارقة و�لكلية �لأمريكية يف 
�لإمار�ت وذلك للم�شاركة يف حتدي هاكاثلون �مل�شار �خلا�س �ملدرجة �شمن 

جدول �أعمال �ملنتدى لهذ� �لعام و�لذي �شيقام �بتد�ء من تاريخ 11 يونيو 
يف حني يتم �لإعالن عن �لفائزين بتاريخ 13 يونيو .

لتنظيم قطاع  �لعامة  �لهيئة  �ملن�شوري مدير عام  �شعادة حمد عبيد  وقال 
�لت�شالت نحر�س على �مل�شاركة �لد�ئمة و�ملميزة يف فعاليات �لقمة �لعاملية 
�جلهات  جميع  م��ع  �جل��ه��ود  تن�شيق  خ���الل  م��ن  �مل��ع��ل��وم��ات  جمتمع  ح���ول 
�حل��ك��وم��ي��ة يف �ل��دول��ة لإب����ر�ز �ل��ت��ج��ارب �لإم��ار�ت��ي��ة �ل��ن��اج��ح��ة يف جمالت 
�ملن�شوري  و�أ�شاف   . �ل�شلة  ذ�ت  و�لرب�مج  و�حللول  �ملعلومات  تكنولوجيا 
لقد ��شتطعنا يف دولة �لإمار�ت حتقيق �لعديد من �جلو�ئز خالل �لدور�ت 
جميع  يف  �لوطني  �مل�شتوى  على  �لعمل  حجم  يعك�س  �ل��ذي  �لأم��ر  �ل�شابقة 
و�حلكومة  �ملعلومات  وتكنولوجيا  �لت�شالت  بقطاع  �ل�شلة  ذ�ت  �ملجالت 

�لذكية.

االإمارات ت�صارك يف منتدى القمة العاملية حول جمتمع املعلومات بجنيف 

بحثا مع اأمري الكويت العالقات الأخوية وم�شرية جمل�س التعاون و�شبل تعزيزها والتطورات الراهنة يف املنطقة قبيل مغادرته البالد

حممد بن را�صد وحممد بن زايد و�صباح يوؤكدون اأهمية تعزيز التعاون االإقليمي والدويل ملكافحة االإرهاب وجتفيف منابعه 
نائب رئي�س الدولة وويل عهد اأبوظبي ي�شيدان بدور الكويت واأمريها وم�شاعيه احلميدة نحو م�شتقبل خليجي عربي اأكرث ا�شتقرارا 

•• دبي-وام: 

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  �أج�������رى 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
�ل�����������وزر�ء ح����اك����م دب������ي رع�������اه �هلل 
بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  و�شاحب 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د 
للقو�ت  �لأع�����ل�����ى  �ل���ق���ائ���د  ن����ائ����ب 
�مل�����ش��ل��ح��ة م��ب��اح��ث��ات م�����ش��اء �م�س 
�شباح  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  م��ع 
�لأحمد �جلابر �ل�شباح �أمري دولة 
�لكويت �ل�شقيقة تناولت �لعالقات 
�ل�شقيقني  �لبلدين  ب��ني  �لأخ��وي��ة 
وم�����ش��رية جم��ل�����س �ل��ت��ع��اون لدول 
تعزيزها  و���ش��ب��ل  �ل��ع��رب��ي��ة  �خل��ل��ي��ج 

على جميع �مل�شتويات ب�شكل خا�س 
وك���ذل���ك �ل���ت���ط���ور�ت �ل���ر�ه���ن���ة يف 

�ملنطقة �لعربية.
و�أكد �شموهم �أهمية تعزيز �لتعاون 
و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق �لإق���ل���ي���م���ي و�ل������دويل 
مل���ك���اف���ح���ة �ل����ت����ط����رف و�لإره�����������اب 
وجتفيف منابعه وم�شادر متويله.

و�أ�شاد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
و�شاحب  م���ك���ت���وم  �آل  ر������ش����د  ب����ن 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نهيان بدور دولة �لكويت �ل�شقيقة 
بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شباح 
وم�شاعيه  �ل�شباح  �جلابر  �لأحمد 
خليجي  م�شتقبل  ن��ح��و  �حل��م��ي��دة 

عربي �كر ��شتقر�ر� .
�ل�شيخ  ���ش��م��و  �مل���ب���اح���ث���ات  ح�����ش��ر 

ل���������ش����وؤون جمل�س  �ل����دول����ة  وزي������ر 
بالوكالة  �لإع����الم  �ل����وزر�ء ووزي���ر 
�ملبارك  �هلل  ع��ب��د  حم��م��د  �ل�����ش��ي��خ 
�لفهد  فهد  �حمد  و�شعادة  �ل�شباح 
�أمري  �ل�شمو  �شاحب  مكتب  مدير 
�ل���ك���وي���ت و����ش���ع���ادة ����ش���الح حممد 
�لبعيجان �شفري دولة �لكويت لدى 
�لدولة. وكان �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�ل�شباح  �جل���اب���ر  �لأح���م���د  ���ش��ب��اح 
قد  �ل�شقيقة  �ل��ك��وي��ت  دول���ة  �أم���ري 
غادر �لبالد م�شاء �م�س بعد زيارة 
ق�����ش��رية ل��ل��دول��ة. وك����ان ف���ى ود�ع 
�لدويل �شاحب  �شموه مبطار دبي 
�آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل 

ح���م���د�ن ب���ن حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل 
مكتوم ويل عهد دبي و�شمو �ل�شيخ 
�آل مكتوم نائب  ب��ن ر����ش��د  ح��م��د�ن 
ح��اك��م دب���ي وزي���ر �مل��ال��ي��ة و�لفريق 
�شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان 
وزير  �ل���وزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب 
�لد�خلية و�شمو �ل�شيخ من�شور بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة و�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ 
�لدويل.  و�لتعاون  �خلارجية  وزير 
كما ح�شره �لوفد �ملر�فق ل�شاحب 
معايل  �لكويت  دول��ة  �م��ري  �ل�شمو 
�ل�شيخ �شباح خالد �حلمد �ل�شباح 
جمل�س  ل��رئ��ي�����س  �لأول  �ل���ن���ائ���ب 
ومعايل  �خلارجية  ووزي��ر  �ل���وزر�ء 

�آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حمد�ن  و�شمو 
مكتوم نائب حاكم دبي وزير �ملالية 
�آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  و�شمو 
و�لتعاون  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ن��ه��ي��ان 
�لدويل. كما كان فى �لود�ع �شعادة 
�ل��ب��ع��ي��ج��ان �شفري  ����ش���الح حم��م��د 

دولة �لكويت لدى �لدولة. 
�ل�شيخ �شباح  �ل�شمو  وكان �شاحب 
�لأحمد �جلابر �ل�شباح �مري دولة 
�ل��ك��وي��ت �ل�����ش��ق��ي��ق��ة ق���د و���ش��ل �ىل 
وفد  ر����س  على  �م�س  م�شاء  �لبالد 

رفيع.
مطار  فى  �شوه  ��شتقبال  فى  وك��ان 
دبي �لدويل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل�����دول�����ة  رئ���ي�������س 

�ل�شمو �مري دولة �لكويت كال من 
�حلمد  خالد  �شباح  �ل�شيخ  معايل 
لرئي�س  �لأول  �ل���ن���ائ���ب  �ل�����ش��ب��اح 
�خلارجية  ووزي���ر  �ل���وزر�ء  جمل�س 
ل�شوؤون  �ل����دول����ة  وزي������ر  وم����ع����ايل 
جم��ل�����س �ل������وزر�ء ووزي�����ر �لإع����الم 

�ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�شمو 
�آل مكتوم  �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد 
نائب حاكم دبي وزير �ملالية و�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ 
�لدويل  و�لتعاون  �خلارجية  وزي��ر 
�مل��ر�ف��ق ل�شاحب  �ل��وف��د  . وي�����ش��م 

�هلل  عبد  حممد  �ل�شيخ  ب��ال��وك��ال��ة 
�ملبارك �ل�شباح و�شعادة �حمد فهد 
�لفهد مدير مكتب �شاحب �ل�شمو 
�أمري �لكويت و�شعادة �شالح حممد 
�لبعيجان �شفري دولة �لكويت لدى 

�لدولة.

حممد بن را�صد يقيم ماأدبة اإفطار تكرميا الأمري الكويت
•• دبي -وام:

�أقام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل يف ق�شر �شموه يف زعبيل ماأدبة 
�إفطار تكرميا ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شباح �لأحمد �جلابر �ل�شباح �أمري 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بح�شور  وذلك  �ل�شقيقة  �لكويت  دولة 

�مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د 
و�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي و�شمو 
و�شمو  �ملالية  وزي��ر  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ 
و�لفريق  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  مكتوم  �ل�شيخ 
وزير  �ل��وزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  و�شمو  �لد�خلية 

�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة و�شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير 
�آل  �أحمد بن حممد بن ر��شد  �ل�شيخ  �ل��دويل و�شمو  �خلارجية و�لتعاون 
مكتوم رئي�س موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد �آل مكتوم للمعرفة و�شمو �ل�شيخ 
من�شور بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم �إىل جانب عدد من �ل�شيوخ و�لوفد 

�ملر�فق ل�شيف �لبالد.
معايل  �لكويت  دول��ة  �م��ري  �ل�شمو  ل�شاحب  �مل��ر�ف��ق  �لوفد  ح�شرها  كما 

�ل�شيخ �شباح خالد �حلمد �ل�شباح �لنائب �لأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء 
ووزير �خلارجية .

بالوكالة  �لإع���الم  �ل���وزر�ء ووزي��ر  �ل��دول��ة ل�شوؤون جمل�س  ومعايل وزي��ر 
�لفهد مدير  �حمد فهد  و�شعادة  �ل�شباح  �ملبارك  �هلل  �ل�شيخ حممد عبد 
مكتب �شاحب �ل�شمو �أمري �لكويت و�شعادة �شالح حممد �لبعيجان �شفري 

دولة �لكويت لدى �لدولة.
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اأخبـار الإمـارات
املجل�س الرم�صاين للمكتب االإعالمي حلكومة ال�صارقة ينظم جل�صة حول ال�صهداء

•• ال�شارقة-وام:

�لإعالمي  للمكتب  �مل�����ش��رتك  �ل��رم�����ش��اين  �ملجل�س  يف  �مل�����ش��ارك��ون  �أك���د 
�لإ�شالمي  �ل��دي��ن  �ن  ل��الإع��الم  �ل�شارقة  وموؤ�ش�شة  �ل�شارقة  حلكومة 
و�لإعتناء  بهم  و�لحتفاء  �ل�شهد�ء  بذكرى  �لهتمام  على  حث  �حلنيف 

باأ�شرهم و�أبنائهم.
�ملجل�س  جل�شات  من  �لثالثة  �لرم�شانية  �جلل�شة  يف  �مل�شاركون  و�أ���ش��ار 
يف  نيا�شني   .. �لو�جب  �شهد�ء  عنو�ن  حملت  �لتي  �مل�شرتك  �لرم�شاين 
تاريخ �لوطن �إىل تعظيم �ل�شريعة �لإ�شالمية للجهاد يف �شبيل �هلل وعظم 
�لتكرمي �لأكرب بدخولهم �جلنة  �ل�شهد�ء يف �لإ�شالم وتكرميهم  مكانة 
ونيلهم �ملغفرة من �هلل عز وجل مع �أول قطرة من دم �ل�شهيد و�شفاعته 

يف �شبعني من �أهله.
�شارك يف �جلل�شة �لرم�شانية �لدينية �لتي عقدت يف مقر م�شرح �ملجاز 
جمل�س  رئي�س  �لقا�شمي  �أح��م��د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  بح�شور  بال�شارقة 
�ل�شارقة لالإعالم كل من عامل �لدين �ل�شعودي �ل�شيخ �لدكتور �شليمان 
ح�شن  �لإع��الم��ي  و�أد�ره���ا  �لها�شمي  في�شل  �لدكتور  و�ل�شيخ  �جلبيالن 

يعقوب �ملن�شوري مدير قطاع �لإذ�عة يف موؤ�ش�شة �ل�شارقة لالإعالم.
�ل�شارقة  م��دي��ن��ة  رئ��ي�����س  �مل��دف��ع  خ��ال��د  �ل��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  �جلل�شة  ح�شر 
لالإعالم - هيئة منطقة حرة - و�شعادة حممد خلف مدير عام موؤ�ش�شة 
�لإعالمي  �ملكتب  مدير  ع��الي  �شعيد  ط��ارق  و�شعادة  ل��الإع��الم  �ل�شارقة 
حلكومة �ل�شارقة وعدد كبري من �لإعالميني و�ملخت�شني �ىل جانب عدد 

من �أ�شر �ل�شهد�ء.

يف  �مل��ال  م��ن  �أغ��ل��ى  �لنف�س  �أن  �جلبيالن  �شليمان  �لدكتور  �ل�شيخ  وق��ال 
�لب�شرية  �لنف�س  قيمة  عن  �لإ���ش��الم  حت��دث  حيث  �لإ�شالمية  �ل�شريعة 
وعظمتها وحرمتها وقدرها �لعظيم عند �هلل �شبحانه وتعاىل مما ي�شري 
�أبناء  ونب�شر  لل�شهيد  �لإ�شالم  و�شعها  �لتي  �لرفيعة  �لعالية  �ملكانة  �ىل 
�ل�شحابة  ولنا يف  �لقيامة  يوم  لهم  �شفعاء  �آبائهم  باأن  �ل�شهد�ء  و�أه��ايل 
�أرو�حهم رخي�شة يف �شبيل  �أ�شوة ح�شنة حيث قدمو�  ر�شو�ن �هلل عليهم 
�هلل. و�أ�شاف �ن �إحرت�م هوؤلء �جلنود �لبو��شل �لذين يقدمون نفو�شهم 
�لغالية رخي�شة يف �شبيل �هلل و�جب كبري فاأنا عندما �أقابل �أي جندي من 
�لكبري يف �جلهاد  �أ�شلم عليه يف يده لطهارتها وموقفه  �لبو��شل  هوؤلء 
يف �شبيل �هلل وتاأدية هذ� �لعمل �لذي من �أجل �لأعمال �ىل �هلل �شبحانه 
وتعاىل. وعن �لإحتفاء بال�شهد�ء وتكرميهم قال �ن �ل�شريعة �لإ�شالمية 

تدخل يف دقائق �لأ�شياء وتدعو �ىل �أن من خلف غازيا يف �أهله فقد غز� 
�أن��ه يكتب له �لأج��ر كامال ويف هذ� دع��وة �شريحة �ىل �لهتمام  مبعنى 
باأ�شر �ل�شهد�ء و�أبنائهم وهو جزء من �لتكافل �لجتماعي �لذي دعا له 
�أن �ل�شهد�ء ذهبو� للدفاع عن �لأر���س و�لعر�س لذ�  �لإ�شالم �ىل جانب 
�ل�شادق  �لدعاء  �أن نحتفل بذكر�هم وندعو� لهم ونكر لهم من  يجب 
كما �أن �أبناء �ل�شهد�ء يحتاجون منا �أن نر�عيهم كاأننا �آبائهم �لذين ذهبو� 
وغبطة  فرح  مكان  هو  بال�شهد�ء  و�لإحتفاء  �مل�شلم  �ملجتمع  عن  للدفاع 
ور�شولنا �لكرمي �شلى �هلل عليه و�شلم ما متنى �إل �أمنية و�حدة حني قال 
عليه �ل�شالة و�ل�شالم و�لذي نف�شي بيده لأمتنى �أن �أقاتل يف �شبيل �هلل 
فاأقتل قالها ثالثة مر�ت مما يدل على عظمة مكانة �ل�شهيد يف �شبيل 

�هلل.

طالبها بالتوقف عن لعب دور املروج الرئي�شي للتطرف والإرهاب يف املنطقة 

قرقا�س : على قطر االلتزام بقواعد اأمن وا�صتقرار اخلليج
الأزمة كربت .. ونحن بلغنا طريقا م�شدودة يف م�شاعي اإقناع قطر بتغيري م�شارها 

متيم تعهد عام 2014 اأن تنفذ بالده خطوات مت التفاق عليها لكنها مل تف بتعهداتها
الو�شاطة حاليا لن توؤدي اإىل نتيجة .. الو�شاطة تاأتي مع بدء تنفيذ ال�شروط 

اأمري الكويت ال�شقيقة اأحد اأبرز قادة املنطقة ونحن نكن له كل الحرتام  
•• اأبوظبي-وام:

دعا معايل �لدكتور �أنور بن حممد قرقا�س وزير �لدولة لل�شوؤون �خلارجية 
�أن  �إىل  م�شري�   .. �خلليج  منطقة  و��شتقر�ر  باأمن  �لل��ت��ز�م  �ىل  قطر  دول��ة 
قطع �لعالقات مع �لدوحة ح�شيلة تر�كمات �شنو�ت عديدة من �ل�شيا�شات 

�لقطرية �لتخريبية ودعم �ملنظمات �ملتطرفة و�لإرهابية.
وقال معاليه يف ت�شريح له �م�س �إن قطر جارة وعليها �أن تلتزم بقو�عد �أمن 
و��شتقر�ر �خلليج .. م�شيفا �أن عليها �لتوقف عن لعب دور �ملروج �لرئي�شي 

للتطرف و�لإرهاب يف �ملنطقة.

و�أو�شح �أن �لأزمة كربت .. ونحن بلغنا طريقا م�شدود� يف م�شاعي �قناع قطر 
بتغيري م�شارها. و�أ�شار �لوزير �إىل �شل�شلة خطو�ت على �لدوحة �لقيام بها 
لإعادة �لعالقات معها .. �أولها وقف دعم �لتطرف و�لإرهاب .. موؤكد� �حلاجة 

�ىل �نخر�ط �شيا�شي و��شح يعك�س تغيري� يف م�شار �ل�شيا�شات �لقطرية.
وذكر �أن �لدوحة حتاول �ليحاء باأن �لدول �خلليجية و�لعربية �ملقاطعة لها 

ت�شعى �إىل �ختطاف �شيا�شتها �خلارجية.. �إل �أن هذ� �لأمر غري �شحيح.
لتنفيذ  و��شحة  طريق  خريطة  هناك  تكون  �أن  وج��وب  على  معاليه  و�شدد 
�أي�شا  �شهدت   2014 ع��ام  م�شابهة  �أزم��ة  خ��الل  عليها  �لتفاق  مت  خطو�ت 

قطع عالقات مع �لدوحة.

ونوه باأن �ل�شيخ متيم بن حمد بن خليفة �آل ثاين �أمري قطر تعهد حينها �أن 
تنفذ بالده هذه �خلطو�ت لكنها مل تف بتعهد�تها.

وقف  على قطر  �إن   .. معاليه  ق��ال  �لف�شائية  قناة �جلزيرة  �إىل  �إ���ش��ارة  ويف 
��شتخد�م �لإعالم من �أجل �لرتويج لأجندة متطرفة.

�لأف��ر�د �لذين فر�شت  �لعديد من  �أن تتحرك يف مو�جهة  وطالب �لدوحة 
�لوليات �ملتحدة ومنظمة �لأمم �ملتحدة عليهم عقوبات و يقيمون حاليا يف 

قطر و بينهم من ي�شهم يف متويل تنظيم �لقاعدة.
و�أ�شار �ىل عنا�شر يف جماعة �لإخو�ن �مل�شلمني �لذين ين�شرون �لتع�شب يف 

�ملنطقة ول يجب �أن يكون لهم ملجاأ يف قطر.

ور�أى معايل �لدكتور �أنور بن حممد قرقا�س .. �أن �لو�شاطة يف �لوقت �حلايل 
�ل�شروط  تاأتي مع بدء تنفيذ  �لو�شاطة  �أن  .. معترب�  ت��وؤدي �ىل نتيجة  لن 
دولة  �أم��ري  �ل�شباح  �جلابر  �لأحمد  �شباح  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و��شفا   ..

�لكويت �ل�شقيقة باأنه �أحد �أبرز قادة �ملنطقة ونحن نكن له كل �لحرت�م.
كما �أكد معاليه �أن �ير�ن �مل�شتفيدة من �لأزمة .. فهي ت�شتفيد من �أي �أزمة 
حقال  تت�شاركان  وهما  جيدة  �ي��ر�ن  مع  قطر  عالقات  و�أن   .. جري�نها  بني 

للغاز مو�شحا �أن قطر تريد �أن تبقي على كل خيار�تها مفتوحة.
وقال معايل �لوزير .. �إنه ل عالقة لالأزمة �حلالية بقاعدة �لعديد �جلوية 

�لأمريكية يف قطر فهذه لي�شت م�شالة تعنينا.

الهالل االأحمر االإماراتي يوا�صل تنفيذ م�صروع اإفطار �صائم 
يف ال�صومال واأثيوبيا وكرد�صتان العراق

االإمارات ت�صارك يف فعاليات موؤمتر املحيطات بنيويورك

•• اأبوظبي-وام:

�لأحمر  �ل���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  ت���و�����ش���ل 
�أل����ف   114 ت���ق���دمي  �لإم������ار�ت������ي 
وج��ب��ة �إف���ط���ار ل��ل�����ش��ائ��م��ني خالل 
�شهر رم�شان �ملبارك يف �ل�شومال 
وذلك  �لعر�ق  وكرد�شتان  و�أثيوبيا 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  مب��ك��رم��ة م���ن ح���رم 
ب������ن حممد  ب������ن ح����م����د  حم����م����د 
�شمو  �لفجرية  عهد  ويل  �ل�شرقي 

حتديات  ت�شهد  �ل��ت��ي  �ل����دول  م��ن 
مقدمتها  يف  ك����ب����رية  �إن�������ش���ان���ي���ة 

�ل�شومال.
وقال �إن �ملكرمة تاأتي �أي�شا تعزيز� 
�لتي  ���ش��وم��ال  ي��ا  لأج��ل��ك  حلملة 
�لأحمر  �ل���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  �أط��ل��ق��ت��ه��ا 
تد�عيات  م���ن  ل��ل��ح��د  �لإم�����ار�ت�����ي 
توفري  يف  ت�����ش��ه��م  ك���م���ا  �مل���ج���اع���ة 
�لغذ�ئية يف  �ل�شائمني  �حتياجات 

�أثيوبيا وكرد�شتان �لعر�ق.

بن  حم��م��د  ب��ن��ت  لطيفة  �ل�شيخة 
ر��شد �آل مكتوم.

و�أ�����ش����اد ف��ه��د ع��ب��د �ل���رح���م���ن بن 
����ش���ل���ط���ان ن����ائ����ب �لأم���������ني �ل���ع���ام 
�لهالل  يف  �ل��دول��ي��ة  للم�شاعد�ت 
�ل�شيخة  ���ش��م��و  مب���ب���ادرة  �لأح���م���ر 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  بنت  لطيفة 
مكتوم �لتي تاأتي تعزيز� لفعاليات 
ودعما  �لإم������ار�ت������ي  �خل�����ري  ع�����ام 
لأو�شاع �ل�شر�ئح �ل�شعيفة يف عدد 

و�أك���د ن��ائ��ب �لأم���ني �ل��ع��ام حر�س 
�ل��ه��ي��ئ��ة ع���ل���ى حت��ق��ي��ق �لأه�������د�ف 
�ل���ن���ب���ي���ل���ة ل���ل���م���ك���رم���ة م����ن خ���الل 
منها  �مل�شتفيدين  مظلة  تو�شيع 
وكرد�شتان  و�أثيوبيا  �ل�شومال  يف 
�أنها �شتوفر  �إىل  .. م�شري�  �لعر�ق 
يف  ل��ل�����ش��ائ��م��ني  وج��ب��ة  �أل����ف   54
���ش��ه��ر رم�شان  خ���الل  �ل�����ش��وم��ال 
من  ك����ل  يف  وج���ب���ة  �أل������ف  و30 

�أثيوبيا وكرد�شتان �لعر�ق.

وق����ال ل��ق��د ح��ر���ش��ن��ا ع��ل��ى تقدمي 
لل�شائمني  �خل�����دم�����ات  �أف�������ش���ل 
�لعنا�شر  وتوفري وجبات تت�شمن 
�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة �لأ���ش��ا���ش��ي��ة م���ن غالب 
غذ�ء �أهل �لبلد �ملعني مع مر�عاة 
خ�شو�شية كل دولة يف هذ� �ل�شدد 
تعمل  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أن  �إىل  م�����ش��ري�   ..
بالتن�شيق مع �شفار�ت �لإمار�ت يف 
�إفطار  تلك �لدول لتنفيذ مكرمة 

�ل�شائم.

رئي�س اأركان القوات امل�صلحة يزور قيادة الوحدات امل�صاندة

هيئة اآل مكتوم اخلريية تدعم برامج اجلامعة الربيطانية بـ 100 األف درهم

•• اأبوظبي-وام:

�لرميثي  ث��اين  حممد  حمد  �لركن  �لفريق  معايل  ز�ر 
قيادة  مقر  �م�س  م�شاء  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  �أرك���ان  رئي�س 
���ش��ع��ادة مطر  �أب��وظ��ب��ي بح�شور  �مل�����ش��ان��دة يف  �ل��وح��د�ت 
�شامل علي �لظاهري وكيل وز�رة �لدفاع وعدد من كبار 
لدى  معاليه  ��شتقبال  يف  وك��ان  �مل�شلحة.  �ل��ق��و�ت  ق��ادة 
و�شوله معايل �للو�ء �لركن  عبد �هلل مهري �لكتبي قائد 
�لوحد�ت �مل�شاندة.  وتبادل معاليه مع �شباط و�شباط 

���ش��ف و�ف�����ر�د �ل���وح���د�ت �مل�����ش��ان��دة �لأح����ادي����ث �لودية 
�ملوىل  د�ع��ي��اً  �مل��ب��ارك  رم�شان  �شهر  مبنا�شبة  و�لتهاين 
دولتنا  على  �لكرمية  �ملنا�شبة  ه��ذه  يعيد  �أن  وج��ل  ع��ز 
�آل نهيان  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  �ل�شمو  بقيادة �شاحب 
رئي�س �لدولة �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة حفظه �هلل 
باخلري و�ليمن و�لربكات. و�أدى معايل �لفريق �لركن 
�ملغرب  ���ش��الة  و�حل�����ش��ور  �لرميثي  ث��اين  حممد  حمد 
�أدى  �أن  بعد  �لإف��ط��ار  طعام  �جلميع  تناول  ثم  جماعة 
فريق �لوحد�ت �مل�شاندة مر��شم �إطالق مدفع �لإفطار.

•• دبي-وام:

�خلريية  م��ك��ت��وم  �آل  ه��ي��ئ��ة  ق��دم��ت 
لرب�مج  دع��م��ا  دره����م  �أل����ف   100
وط��ل��ب��ة �جل��ام��ع��ة �ل��ربي��ط��ان��ي��ة يف 

دبي.
ع�شو  �ل�شايغ  م��ريز�  �شعادة  و�شلم 
�لدعم  �شيك  �لهيئة  �أم��ن��اء  جمل�س 
�إىل �لربوفي�شور عبد�هلل �ل�شام�شي 

مدير �جلامعة.
�ل�شيخ  �شمو  دور  �ل�شام�شي  وثمن 
نائب  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن  ح��م��د�ن 
حاكم دب��ي وزي��ر �ملالية ر�ع��ي هيئة 
�آل مكتوم �خلريية يف دعم �لطلبة يف 
باهتمام  خمتلف �جلامعات..منوها 
و�لرتقاء  �ل��ط��ل��ب��ة  ب��اأب��ن��ائ��ه  ���ش��م��وه 

مب�شرية �لتعليم بوجه عام.
وطالب  �إد�رة  وتقدير  �شكر  ووج��ه 
حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  �إىل  �جلامعة 
ب��ن ر����ش��د على ه��ذه �مل��ب��ادرة .. كما 
�خلريية  م���ك���ت���وم  �آل  ه��ي��ئ��ة  ���ش��ك��ر 
ع��ل��ى دع��م��ه��ا �مل��ت��و����ش��ل م���ن خالل 

�مل�شاهمة �ل�شنوية �لتي تقدمها �إىل 
�شمو  �إ�شهامات  �أن  يذكر  �جلامعة. 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ 
ت���دع���م طلبة  �ل��ه��ي��ئ��ة  م����ن خ�����الل 
كليات �لتقنية �لعليا وجامعات ز�يد 

و�لإمار�ت و�لربيطانية يف دبي.

•• نيويورك-وام:

تر�أ�س معايل �لدكتور ثاين بن �أحمد �لزيودي 
�مل��ن��اخ��ي و�ل��ب��ي��ئ��ة وف����د �لدولة  وزي����ر �ل��ت��غ��ري 
حاليا يف  �مل��ق��ام  �ملحيطات  م��وؤمت��ر  �مل�����ش��ارك يف 
نيويورك وي�شتمر حتى 9 يونيو �جلاري. و�أكد 
معايل �لزيودي يف كلمة �لدولة �أمام �ملوؤمتر �أن 
بدولة  �لأه��م  �لبيئة  �لبحرية ظلت هي  �لبيئة 
وكانت  حياتنا  يف  ه��ام��ا  دور�  ولعبت  �لإم����ار�ت 
�لو�شل  و�شلة  �خل��ارج��ي  �ل��ع��امل  على  نافذتنا 
�لرئي�شية به وم�شدر �لرزق �لرئي�شي ل�شريحة 
و��شعة من �ل�شكان �لذين �عتمدو� يف معي�شتهم 
�إن  على �شيد �لأ�شماك و�للوؤلوؤ . وقال معاليه 
�لقرن  من  �لثاين  �لن�شف  يف  �لنفط  �كت�شاف 
من  �مل��زي��د  �ل��ب��ح��ري��ة  بيئتنا  �أك�����ش��ب  �لع�شرين 
لرو�ت  ق��اع��دة  �إىل  لتحولها  نتيجة  �لأه��م��ي��ة 
ت�شمه من  م��ا  ع��ل��ى  ع���الوة  �ق��ت�����ش��ادي��ة مهمة 
تنوع بيولوجي غني وما توفره من خدمات يف 
جمال �لنقل وحتلية �ملياه و�ل�شياحة و�لرتفيه 
�لإمار�ت  �شعادة  عن  معاليه  و�أع���رب  وغ��ريه��ا. 
�ملوؤمتر �لذي يعقد بالتز�من  بامل�شاركة يف هذ� 
م��ع �لح��ت��ف��الت ب��ي��وم �ل��ب��ي��ئ��ة �ل��ع��امل��ي و�ليوم 
و��شعة  دول��ي��ة  مب�����ش��ارك��ة  للمحيطات  �ل��ع��امل��ي 
�ل��ر�ب��ع ع�شر من  �لهدف  �أج��ل دع��م تنفيذ  من 
�ل�شبل  ومناق�شة  �مل�شتد�مة  �لتنمية  �أه����د�ف 
�لتي من �شاأنها ت�شريع وترية �جلهود �ملبذولة 
�ملحيطات  بحفظ  �ملت�شلة  �ل��غ��اي��ات  لتحقيق 
على  و��شتخد�مها  �لبحرية  و�مل���و�رد  و�لبحار 
�مل�شتد�مة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  م�����ش��ت��د�م  ن��ح��و 
�أن �له��ت��م��ام �لكبري  وط��ن��ي��ا وع��امل��ي��ا. و�أو����ش���ح 
مدى  يعك�س  �لبحرية  �لبيئة  به  حتظى  �ل��ذي 
�إذ  و�لبيئية  و�لجتماعية  �لقت�شادية  �أهميتها 
توزعت جهود �لدولة يف هذ� �ملجال على ثالثة 
�لتلوث  من  حمايتها  �شملت  رئي�شية  م�شار�ت 
بالنفط و�ملو�د �ل�شارة �لأخرى و�ملحافظة على 
وتعزيز  �لبحرية  للبيئة  �لإيكولوجية  �لنظم 
قدرتها على �ل�شمود يف وجه �لتغري�ت �ملناخية 

و�لتكيف معها.
ويف جمال حماية �لبيئة �لبحرية من �لتلوث .. 
قال معايل �لزيودي �إنه منذ عام 1999 قامت 
يت�شمن  �شامل  ت�شريعي  �إط���ار  بو�شع  �ل��دول��ة 
�لبحرية  �لبيئة  ت��ل��وث  ملنع  و���ش��و�ب��ط  معايري 
من �لأن�شطة و�لو�شائل �لبحرية ومن �مل�شادر 
يف  �ل�شتجابة  ق��در�ت  وتعزيز  �ملختلفة  �لربية 
�حلالت �لطارئة وتطوير �آليات ر�شد ومر�قبة 
�أحدث  با�شتخد�م  �لبحرية  �لبيئة  �لتغري�ت يف 
هذ�  يف  و�لتن�شيق  �ملمار�شات  و�أف�شل  �لتقنيات 

�لعربي  للخليج  �مل�شاطئة  �ل����دول  م��ع  �ل�����ش��اأن 
�لبيئة  حلماية  �لإقليمية  �ملنظمة  خ��الل  م��ن 
�لدولية  و�ل��ه��ي��ئ��ات  �مل��ن��ظ��م��ات  �ل��ب��ح��ري��ة وم���ع 
�مل��خ��ت�����ش��ة. ون����وه �إىل �أن����ه ب��ال��رغ��م م��ن �زدي����اد 
حركة �لنقل �لبحري يف منطقة �خلليج �لعربي 
�لذي  �لقت�شادي  و�لن�شاط  �ل�شكاين  و�لنمو 
�أن  �إل  �ل�شاحلي  �ل�شريط  على  معظمه  يرتكز 
�لأخرية  �ل�شنو�ت  ت�شهد يف  �لإم���ار�ت مل  دول��ة 
�شالمة  �ىل  �إ�����ش����ارة  يف  ك����ربى  ت���ل���وث  ح�����و�دث 
�ل�شعيد  على  �لدولة  تتبناها  �لتي  �لإج���ر�ء�ت 

�لوطني و�لإقليمي.
�مل�شتمر يف خمزون �لروة  �لتناق�س  ويف �شوء 
و�لقت�شادي  �ل�شكاين  �لنمو  نتيجة  �ل�شمكية 
وتغري �أمناط �ملعي�شة .. �أكد معايل وزير �لتغري 
حلماية  �جل��ه��ود  تكثيف  على  و�لبيئة  �ملناخي 
هذ� �ملخزون وتنميته وذلك من خالل �لتنفيذ 
�حلية  �ملائية  �ل���رو�ت  حماية  لقانون  �لأم��ث��ل 
�ل�شادر عام 1999 وت�شديد �لتد�بري �ملتعلقة 
بالت�شدي ملمار�شات �ل�شيد غري �مل�شتد�مة مبا 
�أدو�ت  ع��رب  و�جل��ائ��ر  �مل��ف��رط  �ل�شيد  ذل���ك  يف 
و�ملمار�شات  �لعلوم  �أف�شل  �إىل  ت�شتند  تنظيمية 
�أك��رب من  وعرب حمالت توعية ت�شتهدف ق��در� 
�مل�شاركة �لإيجابية للمجتمع و�أ�شحاب �مل�شلحة 
�لأر�شدة  ��شتعادة  �شعيد  على  �أما  �لرئي�شيني. 
�ل�شمكية .. فذكر معاليه �أن �جلهود �ن�شبت يف 
هذ� �ملجال على زيادة �لهتمام ب�شناعة ��شتزر�ع 
�لحياء �ملائية وتعزيز م�شاركة �لقطاع �خلا�س 
�ل�شيخ  م��رك��ز  ي��ق��وده��ا  �ل��ت��ي  �ل�شناعة  ه��ذه  يف 
�لإنتاجية  بقدرته  �لبحرية  لالأبحاث  خليفة 
�لأ�شماك  م��ن  �أ���ش��ب��ع��ي��ة  م��ل��ي��ون   15 �ل��ب��ال��غ��ة 
�ملناطق  حماية  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �شنويا  �ملحلية 
لالأ�شماك  �آمنة  م��الذ�ت  ت�شكل  �لتي  �لبحرية 

بالنقر��س  �ملهددة  خا�شة  �لبحرية  و�لأح��ي��اء 
�أع�شا�شها  من���ت  �ل��ت��ي  �ل��ب��ح��ري��ة  ك��ال�����ش��الح��ف 
بن�شبة %66 ما بني عامي 2010 و 2016 
�ل��ب��الد حو�يل  �ل��ت��ي حتت�شن  �ل��ب��ح��ر  و�أب���ق���ار 
موئل  �أك���رب  ث��اين  ب��ذل��ك  لتكون  منها   40%
��شرت�ليا  بعد  �ل��ع��امل  يف  �لبحر  �أب��ق��ار  لتجمع 
 . 3000 ح���ي���و�ن  ي�����ش��ل �ىل ح����و�يل  ب��ت��ع��د�د 
و�أ�شاف �أن �لدولة تدير بقدر كبري من �لكفاءة 
�ملعلنة  �لبحرية  �ملحميات  �شبكة من  و�لفاعلية 
ر�شميا يزيد عددها على 43 حممية منها 15 
من   12% على  ن�شبتها  تزيد  بحرية  حممية 
م�شاحة �ملناطق �لبحرية و�ل�شاحلية يف �لدولة 
مما مكنها من ت�شدر �ملركز �لأول على �مل�شتوى 
�لعاملي يف معيار �ملحميات �لبحرية �شمن موؤ�شر 
و�أ�شار   .2012 ع��ام  منذ  �لبيئية  �ل�شتد�مة 
�لإم����ار�ت عملت على  �أن  �إىل  �ل��زي��ودي  م��ع��ايل 
تاأهيل �ملناطق �لبحرية �ملت�شررة بفعل �لظو�هر 
وذل��ك من خالل تطوير �شاللت من  �ملناخية 
�ملرجان �ملقاومة للمناخ و��شتزر�عها و�لتو�شع يف 
زر�عة �أ�شجار �ملاجنروف » �لقرم » �لتي �زد�دت 
عامي  بني  ما  باملائة   70 من  باأكر  م�شاحتها 
1990 و2013 بالإ�شافة �إىل حماية مناطق 
كجزء  �مللحية  و�ل�شبخات  �لبحرية  �لأع�����ش��اب 
و�إقامة  �لأزرق  للكربون  �لوطني  �مل�شروع  من 
�أهم  يف  للبيئة  �شديقة  مب��و�د  �شناعية  مو�ئل 
�ملناطق �لبحرية و�إد�رة بع�س �ملظاهر ذ�ت �لأثر 
�ل�شلبي كظاهرة �ملد �لأحمر و�لأنو�ع �لغازية يف 
�لتغري  �أن  �إط��ار خطط وطنية متكاملة. وذك��ر 
لها  تتعر�س  �لتي  �ل�شغوط  �أهم  �ملناخي ميثل 
�لبيئة �لبحرية يف �لدولة ويف �لعامل على حد 
�ملناخي  للتغري  �مل��ه��م��ة  �جل��و�ن��ب  و�أح����د  ���ش��و�ء 
م�شكلة حتم�س  يتمثل يف قدرته على مفاقمة 

�شلبية  �آث���ار  م��ن  عليه  تنطوي  وم��ا  �ملحيطات 
يف  خا�شة  �لبحرية  �لإيكولوجية  �لنظم  على 
�إمكانية زي��ادة حمو�شة  ظل توقعات ت�شري �ىل 
�ملحيطات بن�شبة %150 بحلول عام 2050 
بينها  وم��ن  �لتحم�س  م�شببات  �زدي���اد  نتيجة 
�نبعاثات ثاين �أك�شيد �لكربون . و�نطالقا من 
�ملناخ  بتغري  �ملرتبطة  للتاأثري�ت  �لدولة  �إدر�ك 
على �ملحيطات .. �أكد معاليه �أن �لإمار�ت تعمل 
�تخاذ  ع��رب  م��ن ح��دت��ه��ا  �لتقليل  ع��ل��ى  ج��اه��دة 
حزمة متنوعة من �لتد�بري ترتكز يف جمملها 
على خف�س �لنبعاثات ب�شرية �مل�شدر من جهة 
�لبحرية  �لإيكولوجية  �لنظم  مرونة  وتعزيز 
وذلك  �أخ��رى  جهة  من  �ل�شمود  على  وقدرتها 
و�خلطط  �ل�شيا�شات  من  جمموعة  خ��الل  من 
�لوطنية  �خل����ط����ة  م���ق���دم���ت���ه���ا  يف  �ل���وط���ن���ي���ة 
ل�شتد�مة �لبيئة �لبحرية و�ل�شاحلية و�خلطة 
و��شرت�تيجية  �ل��ب��ي��ول��وج��ي  ل��ل��ت��ن��وع  �ل��وط��ن��ي��ة 
ت�شتهدف  �ل��ت��ي  �خل�����ش��ر�ء  للتنمية  �لإم�����ار�ت 
حتويل �قت�شادنا �إىل �قت�شاد �أخ�شر منخف�س 
�لتي  للطاقة  �لإم��ار�ت  و��شرت�تيجية  �لكربون 
ن�����ش��ت��ه��دف م���ن خ��الل��ه��ا زي�����ادة ن�����ش��ب��ة �لطاقة 
 50 �إىل  �ل��وط��ن��ي  �ل��ط��اق��ة  م��زي��ج  يف  �لنظيفة 
�إىل  ب���الإ����ش���اف���ة   2050 ع����ام  ب��ح��ل��ول  ب��امل��ئ��ة 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ة �ل��وط��ن��ي��ة ل��ت��غ��ري �مل��ن��اخ �ل��ت��ي نعكف 
�لوقت  يف  عليها  �لأخ���رية  �للم�شات  و�شع  على 
�حلايل م�شتندين يف ذلك �ىل �حلقائق �لعلمية 
و�أف�شل �لتقنيات و�ملمار�شات بالتعاون مع كافة 
�ملنظمات �لإقليمية و�لدولية ذ�ت �ل�شلة. وقال 
�إن �لدولة تعمل على تطوير مركز �ل�شيخ خليفة 
ل��الأب��ح��اث �ل��ب��ح��ري��ة وت���زوي���ده ب��اأح��دث �مل���و�رد 
�لب�شرية و�لتقنية لتحويله �ىل مركز ر�ئد على 
م�شاهمته  وتعزيز  و�لعاملي  �لإقليمي  �مل�شتوى 
يف توفري فهم �أف�شل للبيئة �لبحرية وتنوعها 
�أكرب من  قدر  �إ�شفاء  ي�شمن  �لإيكولوجي مبا 
�لبحرية ومو�ردها �حلية. ويف  لبيئتا  �حلماية 
�لزيودي  م��ع��ايل  ج���دد   .. �ل���دول���ة  كلمة  خ��ت��ام 
�أهد�ف  حتقيق  يف  بامل�شاركة  �لإم����ار�ت  �ل��ت��ز�م 
�لعاملية  �خل���رب�ت  وبح�شد  �مل�شتد�مة  �لتنمية 
�ملحافظة  �ىل  �لر�مية  �جلهود  وت��رية  لت�شريع 
دورها  �ملحيطات وحيويتها وتعزيز  على �شحة 
�إىل  �ل���دع���وة  ووج����ه   .. �مل�����ش��ت��د�م��ة  �لتنمية  يف 
�لوفود كافة للم�شاركة يف �أعمال �لقمة �لعاملية 
با�شت�شافتها  دب���ي  تت�شرف  �ل��ت��ي  ل��ل��ح��ك��وم��ات 
خالل �لفرتة من 11 �إىل 13 فرب�ير 2018 
و�لتي �شتناق�س عرب من�شة �لتغري �ملناخي �أهم 
و��شتخد�م  �ملحيطات  ب�شحة  �ملت�شلة  �لق�شايا 

مو�ردها على نحو م�شتد�م. 



اخلميس   8   يونيو    2017  م   -   العـدد  12041  
Thursday  8   June   2017  -  Issue No   12041

04

اأخبـار الإمـارات
دبي لل�صيدات ينظم معر�س الت�صميم لالأمل لدعم تعليم الفتيات يف البلدان النامية

•• دبي -وام:

 15 �إىل   13 م��ن  �ل��ف��رتة  خ���الل  لل�شيد�ت  دب���ي  ن���ادي  ينظم 
�لن�شخة �لر�بعة من �ملعر�س �خلريي  يونيو �جلاري فعاليات 
حلملة  ب��ال��ك��ام��ل  ري��ع��ه  �شيخ�ش�س  �ل����ذي  ل��الأم��ل  �لت�شميم 

لتعليمها �لتي �أطلقتها مبادرة �ملنال �لإن�شانية.
ويهدف �ملعر�س - �لذي يقام مبقر �لنادي مبنطقة جمري� - 
ونيبال  م�شر  يف  �لفتيات  وبالأخ�س  �لأطفال  تعليم  دعم  �إىل 
و�ل�شنغال و�لتي من �شاأنها �أن توؤمن بيئة تعليمية �آمنة ي�شتفيد 
منها �لفتيان و�لفتيات ب�شكل مت�شاو و�شيتم تنفيذها بال�شر�كة 
�آل مكتوم  ر��شد  �لعطاء - �حدى مبادر�ت حممد بن  مع دبي 
�لعاملية. وياأتي �ملعر�س �شمن فعاليات نادي دبي لل�شيد�ت يف 

�ل�شيخ خليفة بن ز�يد  �ل�شمو  �أعلنه �شاحب  �لذي  عام �خلري 
�آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« و��شتجابة لدعوة �شاحب 
�لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« للجهات �حلكومية 
و�خلا�شة و�ملجتمع �لإمار�تي عامة �إىل �إطالق مبادر�ت ت�شهم 
يف تكري�س ثقافة �خلري وتعميمه وتعظيم حجم �ل�شتفادة منه 

وتو�شيع د�ئرة �لعطاء يف �ل�شهر �لف�شيل.
�ملتنوعة  فعالياته  خ���الل  م��ن  لل�شيد�ت  دب���ي  ن���ادي  وي��و�ك��ب 
�لتوجهات �لإن�شانية و�خلريية حلرم �شمو  �ملتميزة  و�شر�كاته 
�ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
وزير �شوؤون �لرئا�شة �شمو �ل�شيخة منال بنت حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم رئي�شة جمل�س �لإمار�ت للتو�زن بني �جلن�شني رئي�شة 

لهذ�  كبرية  �أهمية  �شموها  ت��ويل  حيث  للمر�أة  دب��ي  موؤ�ش�شة 
�ملنال  مبادرة«  خالل  من  موؤ�ش�شي  عمل  �إىل  وحولته  �جلانب 
�لإن�شانية« �لتي �أطلقتها �شموها يف يوليو عام 2013 تر�شيخا 
ونفذت  �لإن�شاين  �لعمل  �أهمية  تعزز  �لتي  �لإم��ار�ت��ي��ة  للقيم 
�مل��ب��ادرة منذ ذل��ك �حل��ني �ل��ع��دي��د م��ن �مل�����ش��روع��ات و�لرب�مج 
�خلريية �لتي م�شت فئات وق�شايا �إن�شانية عديدة يف جمالت 

�ل�شحة و�لتعليم و�لغذ�ء وغريها.
�إن  لل�شيد�ت  دب��ي  ن��ادي  م��دي��رة  خ��ان  عبد�لعزيز  ملياء  وق��ال��ت 
م�شممة   24 فيها  �شت�شارك  �ملعر�س  من  �جل��دي��دة  �لن�شخة 
�إم���ار�ت���ي���ة ت��ربع��ن مب��ج��م��وع��ة م��ت��م��ي��زة م��ن �أح����دث ت�شاميم 
من  و��شع  و�هتمام  بقبول  حتظى  �لتي  و�لقفاطني  �لعبايات 

قبل �لفتيات و�ل�شيد�ت باملجتمع �لإمار�تي .

خريية ال�صارقة توزع اأكرث من 300 األف 
وجبة اإفطار خالل الع�صر االأوائل من رم�صان

•• ال�شارقة -وام:

�أعلنت �للجنة �لعليا للحملة �لرم�شانية جود �لتابعة جلمعية �ل�شارقة �خلريية �أن �إجمايل عدد 
وجبات �لإفطار �لتي مت تقدميها لل�شائمني د�خل �لدولة خالل �لع�شر �لأو�ئل من �شهر رم�شان 
 146 وذل��ك يف  �أل��ف��ا و351 وجبة يوميا   30 ب��و�ق��ع  �لآف و510 وج��ب��ات   303 بلغت  �مل��ب��ارك 
وكلباء  و�مل��د�م  و�لبطائح  بالذيد  لها  �لتابعة  و�ملناطق  �ل�شارقة  لالإفطار يف مدينة  موقع وخيمة 
وخورفكان ودبا �حل�شن. و�أو�شح عبد�هلل �شلطان بن خادم ع�شو جمل�س �إد�رة �جلمعية ومديرها 
�لتنفيذي �أنه مت توفري وجبات �لإفطار بتن�شيق تام مع عدد من �ملطابخ �ملعتمدة و�لتي تتبع كافة 

�إجر�ء�ت �ل�شالمة و�ل�شحة يف جتهيز �لوجبات ونقلها ملو�قع �لإفطار.

هزاع بن زايد ي�صهد حما�صرة خلبرية عاملية حول الرتبية االأخالقية 
•• اأبوظبي-وام:

�لتنفيذي  �ملجل�س  نائب رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ه��ز�ع بن  �ل�شيخ  �شمو  �شهد 
�أ�شبح تدري�س �لرتبية �لأخالقية  �أبوظبي حما�شرة بعنو�ن )ملاذ�  لإمارة 
�شرورياً �ليوم �أكر من �أي وقت م�شى ؟( قدمتها �لدكتورة مي�شيل بوربا 

�خلبرية �لرتبوية �لعاملية.
 ح�شر �ملحا�شرة - �لتي عقدت مبجل�س �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان يف �لبطني م�شاء �م�س – �شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان 
رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان لالأعمال �خلريية 
و�لإن�شانية و�شمو �ل�شيخ ذياب بن حممد بن ز�يد �آل نهيان ومعايل �ل�شيخ 
نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لثقافة وتنمية �ملعرفة وعدد من �ل�شيوخ 

و�لوزر�ء وكبار �مل�شوؤولني.
دولة  �لعاملية مببادرة  �لرتبوية  بوربا �خلبرية  مي�شيل  �لدكتورة  و��شادت   
تربية  �أن  �ملد�ر�س موؤكدة  �لأخالقية يف  �لرتبية  بتطبيق منهاج  �لإم��ار�ت 
تن�شئة  يف  ي�شهم  �ل�شغر  منذ  �حلميدة  و�لأخ��الق  �لف�شيلة  على  �لأطفال 
جيل من �ل�شباب ي�شتطيع �أن يوؤدي دوره ب�شكل مثايل يف �ملجتمع وي�شهم 

يف خلق عامل �أف�شل.
�ل��رتب��ي��ة �لأخالقية  ت��ت��األ��ف منها  ث��الث��ة م��ك��ون��ات  �ن ه��ن��اك  �إىل  و�أ����ش���ارت 
�لأخالقي  و�لعمل  �لأخ��الق��ي  و�ل�شعور  �لأخالقية  �ملعرفة  وه��ي  �لفعالة 
موؤكدة �أن �لرتكيز على هذه �ملكونات كفيل بتن�شئة �أجيال �شاحلة وفاعلة 

يف جمتمعاتها.
وركزت �ملحا�شرة على كل مكون من �ملكونات �لثالثة للرتبية �لخالقية 

�لفعالة ودورها يف �شياغة هوية �خالقية لالأجيال �لنا�شئة.
  و�أو�شحت �أن �ملكون �لأول �ملتعلق باملعرفة �لأخالقية يعد �ملكون �لإدر�كي 

يحول بني �لطفل وبني �لتعاطف مع �لأخرين ومن و�جبنا �لخالقي جتاه 
�لأطفال تعليمهم �لهتمام بالآخرين و�لتفكري من منطلق نحن ولي�س �أنا 
و�لبد�ية تكون من حمو �لأمية �لعاطفية حتى يتمكن �لأطفال من قر�ءة 

�لعو�طف ومو�ءمة �مل�شاعر.
و�شددت على �شرورة �أن نوفر لالأطفال جتارب جتعلهم يهتمون بالآخرين 

ويفهمون �أهمية �ل�شعور بالآخرين.
مقرتحها  �أ�شبح  و�لتي  جو�ئز  عدة  على  �حلائزة   - �ملحا�شرة  وتطرقت    
عام  كاليفورنيا  قانون  من  ج��زء�ً  �مل��د�ر���س  يف  و�لتنمر  �لعنف  �إن��ه��اء  ح��ول 

ويجب  �لأخ���الق  طبيعة  يفهم  �أن  يجب  فالطفل  �لأخ��الق��ي��ة  �لرتبية  يف 
�لأخ��الق لدى �لأطفال و�لتحدث  �ملعريف من  �لعمل على تطوير �جلانب 
كيفية  نعلمهم  �أن  يجب  كما  حياتهم  يف  �لقدوة  �ل�شخ�شيات  ح��ول  معهم 

�حرت�م �لخرين.
  و�أكدت �ملحا�شرة �أن �ملكون �لثاين �ملتعلق بال�شعور �لخالقي تربز �أهميته 
يف ظل �لدر��شات �لتي ت�شري �إىل �نخفا�س �لتعاطف بن�شبة 40 باملائة بني 
�رتفعت  نف�شه  �لوقت  ويف  �ملا�شية   30 �ل���  �ل�شنو�ت  غ�شون  يف  �ملر�هقني 
�لرنج�شية بن�شبة 58 باملائة .. م�شرية �إىل �أن �لرتكيز على �لذ�ت وح�شب 

�لعمل  وهو  �لفعالة  �لأخالقية  �لرتبية  يف  �لثالث  �ملكون  – �إىل   2002
�لأخالقي.

  وقالت �إن �لعمل �لأخالقي هو �ملكون �ل�شلوكي يف �لرتبية �لأخالقية وهو 
�لعمل  بل  �لف�شيلة وح�شب  نريد لأطفالنا فهم  �ملن�شودة فنحن ل  �لغاية 
بها �أي�شاً، م�شرية �إىل �أن �لتحلي بالأخالق �لرفيعة ياأتي باملمار�شة و�لعمل 

�ل�شاق.
و�شلوكياتهم  ل��الأط��ف��ال  �لأخ���الق���ي���ة  �مل���ه���ار�ت  ت���دري���ب  ����ش���رورة  و�أك������دت 
�لجتماعية كي يتم تن�شئتهم مو�طنني �شاحلني كما يجب على �لأطفال 
�لتي تعدهم للتعامل مع عاملهم �جلديد بنجاح وتتاح  �لعاد�ت  �أن يتعلمو� 
لهم �لفر�شة ملمار�شة �أخالقياتهم ب�شورة عملية مثل �لعمل يف بنك للطعام 

�أو تعليم �لخرين �أو م�شاعدة كبار �ل�شن.
�ألفت  �أكدت �لدكتورة مي�شيل بوربا �خلبرية �لرتبوية �لعاملية - �لتي  كما 
24 كتاباً متت ترجمتها �إىل 14 لغة - �أن �لرتبية �لأخالقية من �شاأنها �أن 

ت�شاعد �لأطفال على �لعي�س يف بيئة �أكر �شعادة.
و�أ�شافت �ن �حلاجة �إىل �لرتبية �لأخالقية باتت �ليوم �أكر من �أي وقت 
م�شى فال بد للمعلمني و�أولياء �لمور و�لقادة �أن ي�شاعدو� �لأطفال على 

�أن يتعلمو� معرفة �خلري و�ل�شعور باخلري وفعل �خلري.
و�أو�شحت �لدكتورة مي�شيل بوربا - خالل ردها على ��شتف�شار�ت �حل�شور 
�لرتبية  منهاج  بتطبيق  �لإم���ار�ت  دول��ة  عليها  �أقدمت  �لتي  �أن �خلطوة   -

�لأخالقية يف �ملد�ر�س ر�ئدة ويجب �لبناء عليها وحتقيق ��شتد�متها.
كما �أبدت �عجابها باملبادر�ت �لتي مت تنفيذها يف مد�ر�س بالدولة �لتي تعد 

تطبيقاً عملياً للرتبية �لخالقية �لفاعلة يف �ملجتمعات.
يذكر �أن �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان �لتقى بعد �ملحا�شرة عدد�ً من 

�خلرب�ء و�ملخت�شني �لأع�شاء يف جلنة �إعد�د منهاج �لرتبية �لأخالقية.

را�صد النعيمي يد�صن مبادرة اأطعم باألف طرد غذائي 

رئي�س هيئة االأعمال اخلريية ي�صارك يف املن�صة التطوعية الوطنية

•• عجمان -وام:

ب����ن حميد  �ل�����ش��ي��خ ر������ش����د  د����ش���ن 
�لبلدية  د�ئ�����رة  رئ��ي�����س  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
و�لتخطيط بعجمان مبادرة �أطعم 
�إح���دى م��ب��ادر�ت ع��ام �خل��ري �لتي 
�أطلقتها �لد�ئرة بتوزيع �ألف طرد 
�لتابع  �ل��ع��م��ال  �شكن  على  غ��ذ�ئ��ي 
بالإمارة  �ملتعففة  و�لأ�شر  للد�ئرة 

و�لعمال يف �لبنايات قيد �لإن�شاء.
ح�شر تد�شني مبادرة �أطعم �شعادة 
عبد �لرحمن حممد �لنعيمي مدير 
�ل��د�ئ��رة و�مل���در�ء �لتنفيذيون  ع��ام 

و�ملوظفون و�ملتطوعون .
�إن   : �لنعيمي  ر����ش��د  �ل�شيخ  وق��ال 
�أبنائنا  ن��ف��و���س  �مل��ت��ج��ذر يف  �خل���ري 
�أب�شرناه  و�ملتطوعني  وموظفينا 
من  �ك��ر  �شاهم  حيث  بقوة  �ليوم 
باإجناح  وم��ت��ط��وع  م��وظ��ف   200
�أط���ع���م لإدخ������ال �لبهجة  م���ب���ادرة  
ل��ل��ق��ل��وب ور����ش���م �لب��ت�����ش��ام��ة على 

وجوه �ملحتاجني ب�شكل د�ئم.
�أن حر�س �جلميع على  و�أ�شار �إىل 
�مل�شاركة يعك�س �خل�شال �حلميدة 
للم�شاعدة  و�ل�����ش��ع��ي  �ل��ن��ف��و���س  يف 

جمتمع  ،فنحن  �ل��درج��ات  وك�شب 
فيه  �لقوي  ي�شعى  متما�شك  و�حد 
لالأخذ بيد �ل�شعيف كما ويحر�س 
�لفقري  م�������ش���ان���دة  ع���ل���ى  �ل���غ���ن���ي 

و�ملتعفف .
�ملهند�س  �لدكتور  ق��دم  جانبه  من 
حم��م��د �ح��م��د ب��ن ع��م��ري �ملهريي 
تطوير  ل��ق��ط��اع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 

رئي�س  ب��ال��د�ئ��رة  �لتحتية  �لبنية 
جلنة م��ب��ادر�ت ع��ام �خل��ري �شرحا 
تفاعال  �شهدت  �ل��ت��ي  �مل��ب��ادرة  ع��ن 
���ش��ر�ئ��ح وفئات  ك���ب���ري� م���ن ك���اف���ة 
�مل��وظ��ف��ني �ل��ذي��ن ���ش��ارع��و� للتربع 
وتو�فدو�  �لغذ�ئية  �لطرود  بقيمة 
�ملبادرة  ه��ذه  �إجن��اح  يف  للم�شاهمة 

�لإن�شانية.

•• عجمان-وام: 

�شجل �شعادة �ل�شيخ حممد بن عبد �هلل �لنعيمى رئي�س 
جمل�س �أمناء هيئة �لأعمال �خلريية فى �ملن�شة �لوطنية 
للتطوع فى �إطار �إعالن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن 
2017 عاما  �لدولة حفظه �هلل  �آل نهيان رئي�س  ز�يد 
للخري و��شتجابة لإطالق �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن 

�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل �ملن�شة �لوطنية للتطوع.
ووجه رئي�س جمل�س �أمناء هيئة �لأعمال �خلريية جميع 
�لقياد�ت �لتنفيذية وموظفي �لهيئة بالت�شجيل فى هذه 
�ملن�شة �لتى تهدف �ىل ن�شر وتر�شيخ مفهوم �مل�شوؤولية 
�ملجتمعية و�إيجاد منظومة متكاملة وم�شتد�مة للعمل 

�لتطوعي.
�لتطوع  قيم  ب�شكل عملي  �لتى جت�شد  �ملن�شة  �إن  وق��ال 
تعزز  �لإم���ار�ت  جمتمع  فى  �ملتاأ�شلة  و�لعطاء  و�خل��ري 

ق��ي��م �ل��ت��ط��وع ك��اأح��د �ه���م رك��ائ��ز �ل��ت��م��ا���ش��ك و�لتالحم 
لدولة  �لوطنية  �لأول���وي���ات  م��ن  يعد  �ل���ذى  �ملجتمعى 
�ملن�شة  �أن  �إىل  م�����ش��ري�   .. �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�����ار�ت 
تعترب ر�فد� من رو�فد تكري�س قيم ومعاين عام �خلري 

و�متد�د� للنهج �لوطني و�لإن�شاين .

االحتاد الن�صائي ينظم حما�صرة حتت عنوان ال�صعادة وااليجابية 

الزيودي ي�صارك املتطوعني يف تعبئة �صناديق املواد الغذائية �صمن مبادرة موائد الرحمن

انطالق فعاليات املوؤ�ص�صة العقابية واالإ�صالحية الرم�صانية

•• اأبوظبي-وام:

ثاين  �ل��ع��ام  �لن�شائي  �لحت���اد  نظم 
مقره  يف  �م�س  �لرم�شانية  لقاء�ته 
���ش��ل�����ش��ل��ة من  �أب���وظ���ب���ي ���ش��م��ن  يف 
�مل��ح��ا���ش��ر�ت �ل��ت��وع��وي��ة �ل��ت��ي تعقد 
بالتعاون مع �لهيئة �لعامة لل�شوؤون 
�ل�شهر  �ل�شالمية و�لوقاف خالل 
�ل�شعادة  بعنو�ن  حما�شرة  �لف�شيل 
حممد  ماريا  للو�عظة  و�ليجابية 

�لهطايل.
بتوجيهات  �ملحا�شر�ت  ه��ذه  وياأتي 
م���ن ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت 

باحلديث عن ف�شل جمال�س �لذكر 
ح��ي��ث حت��ث��ه��ا �مل��الئ��ك��ة وت���رف���ع بها 
لل�شماء ومن �شرف جمال�س �لذكر 
عز  �هلل  �أن  �هلل  ع��ن��د  مكانتها  ع��ل��و 

وجل يباهي بالذ�كرين �ملالئكة.
مفهومني،  لل�شعادة  �ن  و�و���ش��ح��ت 
�لدنيا  يف  ب��ه��ا  ن��ت��م��ت��ع  �ي  دن���ي���وي 
�ن  بالآخرة، فذكرت  و�آخ��ر مرتبط 
�لدنيوية  لل�شعادة  �حلقيقي  �ملعنى 
بالنعم  �لعبد  ر�شا  مب��دى  مرتبط 
و�لقناعة  ع��ل��ي��ه  �هلل  �ن��ع��م��ه��ا  �ل��ت��ي 
مبا لديه. �ما �لنعم �لأخروية فهي 
مرتبطة مبدى تقرب �لعبد من ربه 

�لن�شائي  �لحت�����اد  رئ��ي�����ش��ة  م���ب���ارك 
ملوؤ�ش�شة  �لأع���ل���ى  �ل��رئ��ي�����ش��ة  �ل���ع���ام 
�ملجل�س  رئي�شة  �لأ���ش��ري��ة  �لتنمية 
�لأع���ل���ى ل��الأم��وم��ة و�ل��ط��ف��ول��ة ويف 
على  �ل��د�ئ��م  �شموها  ح��ر���س  �إط����ار 
����ش��ت��ث��م��ار ه���ذ� �ل�����ش��ه��ر �ل��ف�����ش��ل يف 
�ق��ام��ة �ل��ن��دو�ت و�مل��ح��ا���ش��ر�ت �لتي 
م��ن خالل  �مل���ر�أة  على  بالنفع  تعود 
بال�شلوكيات  وت��ع��ري��ف��ه��ا  توجيهها 
�لب����ن����اء  ت����رب����ي����ة  �ل�������ش���ح���ي���ح���ة يف 
و�لتعامل مع �فر�د �ل�شرة و�لتقيد 

بتعاليم �لدين �حلنيف.
و�فتتحت �لو�عظة ماريا �ملحا�شرة 

و�لطماأنينة �لتي يح�شدها بالقرب 
�لبذل  و�شعيه يف  وج��ل  عز  �هلل  من 

و�لعطاء �بتغاء لوجه �هلل.
�ل�شعادة  �ل��وع��ظ��ة ع��ن  ����ش��ارت  ك��م��ا 
�حلقيقية تاأتي بالقناعة، فمن كان 
نعم  عليه من  �هلل  ق�شم  ر��شيا مبا 
فقد و�شل �ىل �على مر�تب �ل�شعادة، 
/من  و�شلم  عليه  �هلل  �شلى  لقوله 
�آمنا يف �شربه ، معافى  �أ�شبح منكم 
يف ج�شده ، عنده قوت يومه ، فكاأمنا 

حيزت له �لدنيا.
�لعام  ه����ذ�  حم���ا����ش���ر�ت  �ن  ي���ذك���ر 
�نتقاء  ط��اب��ع��ا خم��ت��ل��ف��ا يف  �ت���خ���ذت 

�مل����و������ش����ي����ع، ف����ق����د رك�������ز �لحت�������اد 
�لتي  �ملو��شيع  على  �لعام  �لن�شائي 
و�لو�قع  �لجتماعي  �جلانب  مت�س 
�مل��ل��م��و���س يف ح��ي��ات��ن��ا �ل��ي��وم��ي��ة يف 

�جلانب �ل�شري و�لعملي.
ه���ذه  م���ث���ل  �ن  ب����ال����ذك����ر  �جل����دي����ر 
حما�شر�ت  حم��ور  هي  �ملو�شوعات 
ه���ذ� �ل�����ش��ه��ر �ل��ف�����ش��ل �ل��ت��ي �أرت�����اأت 
�شعيا منه �ىل طرح بر�مج  طرحها 
�ملر�أة  ل��دى  �لوعي  ن�شر  على  تعمل 
�لبناء  ت��رب��ي��ة  يف  دوره������ا  ل��ع��ظ��ي��م 
ب�شكل خا�س ودورها �لكبري يف بناء 

�ل�شرة �مل�شتقرة.

••دبي-وام:

�شارك معايل �لدكتور ثاين بن �أحمد �لزيودي وزير �لتغري �ملناخي و�لبيئة �ملتطوعني من �شركة 
�لإمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة دو وفئات �ملجتمع �ملحلي يف ��شتكمال تعبئة �أول 10 �آلف �شندوق 
من �ملو�د �لغذ�ئية �لأ�شا�شية يف رم�شان خالل �لأيام �لثمانية �لأوىل من مبادرة مو�ئد �لرحمن 
�لإمار�تي ويف  �ملحلي  �ملجتمع  �إث��ر�ء  �إىل  �لهادفة  ��شتكمال جلهودها  دو  �لتي تنظمها  �ل�شنوية 

�إطار �لتز�مها بدعم مبادرة عام �خلري خالل �ل�شهر �لف�شيل .
وقطعت �شركة دو �شوطا كبري� نحو حتقيق هدفها �ملتمثل بتعبئة 16 �ألف �شندوق خالل 15 
يوما وذلك نظر� لل�شرعة �لتي متكن بها �ملتطوعون من تعبئة �أكر من 10 �آلف �شندوق من 

�ملو�د �لغذ�ئية خالل �لأيام �لثمانية �لأوىل من �ملبادرة.
ويو��شل �ملتطوعون من �لأفر�د و�ملوؤ�ش�شات �لن�شمام �إىل دو يف هذه �ملبادرة �ملميزة لتعبئة �ملو�د 
�لغذ�ئية �لأ�شا�شية لالإفطار يف رم�شان وتوزيعها يف �شناديق قابلة لإعادة �ل�شتخد�م و�شديقة 

للبيئة . 

•• ال�شارقة -وام: 

�شهد �لعميد عبد�هلل مبارك بن عامر نائب قائد عام �شرطة 
و�لإ�شالحية  �لعقابية  �ملوؤ�ش�شة  فعاليات  �فتتاح  �ل�شارقة 
عبد�لعزيز  �أح��م��د  �لعقيد  بح�شور  بال�شارقة  �لرم�شانية 
بالإنابة  و�لإ�شالحية  �لعقابية  �ملوؤ�ش�شة  �إد�رة  مدير  �شهيل 
�لنزلء  �شوؤون  ق�������شم  رئ�����ي�س  �ب������ر�هيم  عب������د�هلل  و�ملق����دم 
�إىل ج��ان��ب ع���دد م��ن روؤ����ش���اء �لأق�����ش��ام و�ل�����ش��ب��اط ب�شرطة 

�ل�شارقة .
�هتمام �شرطة  �ل�شارقة  نائب قائد عام �شرطة  �شعادة  و�أك��د 
�ل�شارقة باأو�شاع �لنزلء ونهجها يف تبني �ل�شيا�شات و�لرب�مج 

درو�س  م��ن  �ل���ش��ت��ف��ادة  ع��ل��ى  م�شاعدتهم  �ىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ى 
جتربتهم فرتة وجودهم يف �ملوؤ�ش�شة �لعقابية و�ل�شالحية 
يف �كت�شاب �حلرف و�لعمال �لتي ت�شاعدهم و�إعادة دجمهم 
�لتي  �ل�����ش��ع��وب��ات  ع��ل��ى  �لتغلب  م��ن  ومتكينهم  �ملجتمع  يف 

يو�جهونها ومز�ولة حياتهم ب�شورة طبيعية.
�لن�شاطات  �شملت  حيث  �لرم�شانية  �لفعاليات  وت��ن��وع��ت 
و�لريا�شية  و�ل��ع��ل��م��ي��ة  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة  و�ل��دي��ن��ي��ة  و�ل��ب��������������ر�م��ج 
و  �ملاء  على  و�لر�شم  و�ل�شطرجن  �لطائرة  وكرة  �لقدم  ككرة 

غريها.
و�لإ�شالحية  �لعقابية  �ملوؤ�ش�شة  فعاليات  تنظيم  ي��اأت��ي  و 
�لد�خلية  وز�رة  تبذلها  �ل��ت��ى  للجهود  دع��م��اً  �لرم�شانية 

و�إع������ادة دجم��ه��م يف �ملجتمع  �ل���ن���زلء  �إ����ش���الح وت��اأه��ي��ل  يف 
�لطبيعية  حياتهم  مز�ولة  من  ومتكينهم  �شاحلني  �أف���ر�د� 
و�ملحافظة على �أ�شتقر�ر �أ�شرهم �إ�شافة �إىل تعزيز �ل�شتقر�ر 
ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  ت�شعى  �ل��ذي  �لنزلء  لدى  �لنف�شي 

�ل�شارقة �إىل حتقيقه.
كما �شهد �لعميد بن عامر برنامج �لتاأهيل �لديني للم�شلمني 
�جلدد وقام بت�شليم �شهاد�ت �عتناق �لدين �ل�شالمي لعدد 
�ل�شهر  �ل�شالمي خالل  �لدين  �عتنقو�  �لذين  �لنزلء  من 
�لف�شيل بح�شور عدد من رجال �لدين من د�ئرة �لأوقاف 
�لكرمي  �ل��ق��ر�آن  وموؤ�ش�شة  بال�شارقة  �ل�شالمية  و�ل�����ش��وؤون 

و�ل�شنة بال�شارقة.
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اأخبـار الإمـارات

حفاظا على �شالمة اأفراد املجتمع

بلديـــــة مدينــــة ابوظــــبي و�صركاوؤها يحجزون 98 �صيارة 
تنقل الركاب من دون ترخي�س 

نظمها نادي تراث الإمارات �شمن مهرجانه الرم�شاين 12

�صهر رم�صان والّتالحم االأ�صري ، حما�صرة توؤكد ريادة االمارات يف بناء االأ�صر النموذجية

•• ابوظبي-الفجر: 

نظمت بلدية مدينة �أبوظبي بالتعاون مع مركز �لنقل �ملتكامل 
و �شرطة �بوظبي – �شرطة �لنقل -  حملة ��شتهدفت حما�شرة 
يف  �خلا�شة  �شيار�تهم  �ملجتمع  �أف��ر�د  بع�س  ��شتخد�م  ظاهرة 
نقل �لركاب بني �ملدن و�ل�شو�حي بدون ترخي�س من �جلهات 

�ملخت�شة وذلك يف مدينة �لوثبة و�ملناطق �ملجاورة.
و�أكدت �لبلدية �أن هذه �لظاهرة بد�أت يف �لنت�شار �لأمر �لذي 
�آث��ار خطرية على �شحة و�شالمة م�شتخدمي هذه  يت�شبب يف 
يف  �أملها  ع��ن  معربة   ، �ملرخ�شة  وغ��ري   ، �ملجهولة  �ل�����ش��ي��ار�ت 

�ملخت�شة  و�جلهات  للبلدية  �ملجتمع  �أف��ر�د  وم�شاندة  م�شاعدة 
�ل�شلبية و�خلطرية من خالل  �لظاهرة  �لق�شاء على هذه  يف 
�لتبليغ �لفوري عن �لأ�شخا�س �لذين يرتكبون هذه �ملخالفة 
على  حتث  �لتي  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  قيم  وتفعيل   ، �جل�شمية 
يف  تت�شبب  �لتي  وخ�شو�شا  �ل�شلبية  �لظو�هر  مو�جهة  �أهمية 

�آثار خطرية على �شحة و�شالمة �ملجتمع.
�حلملة  خالل  �أبوظبي  و�شرطة  جنحت  �أنها  �لبلدية  و�أِ�شارت 
98 �شيارة خمالفة ونقلها �إىل �شبك �حلجز متهيد�  يف حجز 
لتطبيق  �ملخت�شة  �لق�شائية  �ل��دو�ئ��ر  على  مالكيها  لعر�س 

�لقانون �خلا�س مبز�ولة �لن�شاطات غري �ملرخ�شة .

و�أكدت �لبلدية �أنها حر�شت �أثناء �حلملة على توعية �جلمهور 
�ملرخ�شة  غري  �لأج��رة  �شيار�ت  ��شتخدم  عن  �لبتعاد  باأهمية 
ملا  �لوطنية  و�ملوؤ�ش�شات  �مل��ع��روف��ة  �جل��ه��ات  �إىل  تابعة  و�ل��غ��ري 
لذلك من خطورة �شديد عليهم، و�للتز�م با�شتخد�م �شيار�ت 
�لأجرة �ملعروفة و�لتي حتمل لوحات ر�شيمة وعالمات معتمدة 

تدل على �أنها مرخ�شة للعمل ك�شيار�ت �أجرة .
�لظاهرة  ه��ذه  م��و�ج��ه��ة  على  تعمل  �أن��ه��ا  �لبلدية  و�أو���ش��ح��ت 
2 ل�شنة  �لقانون رقم  لإج��ر�ء�ت قانونية مت�شمنة يف  ��شتناد�ً 
و�ل�شكينة  و�ل�شحة  �لعام  �ملظهر  على  �حلفاظ  ب�شاأن   2012

�لعامة يف �مارة �بوظبي.  

•• ابوظبي-الفجر:

، بالتعاون  ت��ر�ث �لإم���ار�ت  ن��ادي  نظم 
مع �لهيئة �لعامة لل�شوؤون �لإ�شالمية 
و�لأوق�����اف ، م�����ش��اء �أم�����س ع��ل��ى م�شرح 
حما�شرة   ، �لأم�����و�ج  بكا�شر  �أب��وظ��ب��ي 
و�لتالحم  رم�����ش��ان  “ ���ش��ه��ر  ب��ع��ن��و�ن 
�شعبان  �ل��دك��ت��ور  “ �أل��ق��اه��ا  �لأ����ش���ري 
، م���ن ���ش��ي��وف �شاحب  حم��م��د ك��ف��ايف 
 “ �هلل  “ حفظه  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو 
ق�شم  رئي�س  من�شب   ك��ف��ايف  وي�شغل   ،
�لعربية  �للغة  بكلية  و�لنقد  �لبالغة 
�إط�����ار  ، وذل������ك يف  ب��ج��ام��ع��ة �لأزه��������ر 
�ملهرجان �لرم�شاين 12 ، �لذي ينظمه 
من  كرمية  ورعاية  بتوجيهات  �لنادي 
�شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان 
، ممثل �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة ، 
رئي�س �لنادي حتى 15 �جلاري.   تابع 
�ملدير  �ملهريي  �شنان  �شعادة  �ملحا�شرة 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��الأن�����ش��ط��ة و�ل��ف��ع��ال��ي��ات ، 
و�شعادة عبد �هلل حممد جابر �ملحريبي 
 ، �مل�شاندة  للخدمات  �لتنفيذي  �ملدير 
�إد�رة  �لقبي�شي  مدير  وق��ّدم لها ر��شد 
�لإعالم و�لعالقات �لعامة يف �لنادي . 

ورّكز كفايف يف حما�شرته ، على جملة 
ت��ك��وي��ن �لأ�شرة  �أه��م��ه��ا :  �مل��ح��اور  م��ن 
و�لأ�ش�س   ، �لإن�شان  يف  فطرية  غريزة 
يف  �ل�شاحلة  �لأ�شرة  عليها  تقوم  �لتي 

و�لرحمة  و�مل����ودة  و�ل�شكن   ، �لإ���ش��الم 
 ، �مل�شلمة  �لأ�شرة  �أه��م مقومات  ، ومن 
ودور �لأ�شرة يف تكوين �لفرد ، و�لأ�شرة 
مو�قع  وت��اأث��ري   ، �حل��دي��ث  �لع�شر  يف 
�لعالقات  على  �لجتماعي  �لتو��شل 
�لتالحم  وق��ي��م��ة  و�أه��م��ي��ة   ، �لأ���ش��ري��ة 
و�ل�����رت�ح�����م ب����ني �لأ������ش�����ر و�لأه���������ل يف 
�شهر رم�����ش��ان . وت��ط��رق ك��ف��ايف خالل 
“ �لإمار�ت  دور وجهود  �إىل  �ملحا�شرة 
متما�شكة،   منوذجية  �أ���ش��رة  بناء  يف   “
�إع�����د�د وجتهيز  �أول���وي���ات���ه���ا   ت�����ش��ع يف 

وقيادته  لوطنه   ، منتم   ، �شالح  ف��رد 
و�مل�شاريع  �ل�شرت�تيجية  �أن  م��وؤك��د�   .
على  حت��ر���س   ، �ل��دول��ة  تتبناها  �ل��ت��ي 
�شاأنها  م���ن  �ل���ت���ي  �ل�����ش��ب��ل  ك���ل  ت���وف���ري 
�ل�شباب  �لأ�شري ودفع  خلق �ل�شتقر�ر 
قادرة   ، و�شحية  �شليمة  �أ�شرة  لتكوين 
 ، و�ل��ت��ح��دي��ات  �ل�شعاب  م��و�ج��ه��ة  على 
تعاليم  وت��ط��ب��ي��ق  ب���الإمي���ان �خل��ال�����س 

�ل�شريعة �لإ�شالمية كاملة  . 
�مل��ح��ا���ش��ر م��ق��ارب��ة ب��ني �لأ�شرة  وع��ق��د 
و�أ�شار   ، �ل��غ��رب  يف  و�لأ����ش���رة  �مل�شلمة 

روح   ب��خ�����ش��و���ش��ي��ة  ت��ت��م��ت��ع  �لأوىل  �أن 
�شهر  �أن  مو�شحا   ، و�لتكاتف  �لتكافل 
رم�شان فر�شة ثمينة لتاأكيد �لتالحم 
و�لتقارب بني �لأ�شر و�لأهل و�لعائالت 
، ���ش��و�ء م��ن حيث ت��ب��ادل �ل��زي��ار�ت ، �أو 
�شلة �لأرحام ، و�لتاأكيد على �أخالقيات 
�لإ�شالم ، �إعتماد� على �لدين ، كاأ�شا�س 
ثم   ، �لأ�شرية  �ل��رو�ب��ط  على  للحفاظ 
�أفر�د  ب��ني  و�ل��ت��الح��م  �لن�شجام  ذل��ك 
�ملجالت،  ���ش��ت��ى  يف  �مل�����ش��ل��م��ة  �لأ�����ش����رة 
وتزوجهم،  �لأب�����ن�����اء  ك����رب  ب���ع���د  ح���ت���ى 

و�لعائلة  وط��ي��دة  �لعالقة  تبقى  حيث 
متما�شكة، جتتمع يف �ملنا�شبات �لدينية 
رغم  و�ح���د  �شقف  حت��ت  و�لجتماعية 
لأنها  �ل�شفر،  وم�شقات  �مل�شافة  تباعد 
ت��ق��وم ع��ل��ى �أ���ش��ا���س  �إمي����اين خ��ال�����س ، 
و�أي�شاً فاإن �لأ�شرة �مل�شلمة ، تقوم على 
�مل�شوؤولية �لأخالقية “كلكم ر�ٍع وكلكم 
جند  ب��ي��ن��م��ا   ، رعيته”  ع���ن  م�������ش���وؤول 
�ل�شقاق  م��ن  ت�شكو  �ل��غ��رب  يف  �لأ����ش���ر 
على  ي��ق��وم  حياتها  وو�ق���ع  و�لقطيعة، 
�ملاديات و�لأنانية وحب �لذ�ت ، وتفكك 

�أفر�د �لأ�شرة �لو�حدة .  
و�شّدد �ملحا�شر على �أهمية دور �لأ�شرة 
�شلوكياتهم  وت��ق��ومي  �لأف�����ر�د  ب��ن��اء  يف 
�ل�شالح  �ل���ف���رد  ت���خ���ّرج  �ل���ت���ي  ف��ه��ي   ،
�لتي  ، وك���ذل���ك ه���ي  ، �جل�����اد و�مل��م��ي��ز 
 ، و�ملتطرف  و�ملت�شدد  �لإرهابي  تخّرج  
و�لفا�شل  فاإذ� �شلحت �لأ�شرة ، ي�شلح 
�ملجتمع ويتحقق �لتالحم باأروع �شوره 
 ، و�أو�شى كفايف يف ختام حما�شرته    .
�لأخالق  تعظيم  �لأبناء  يف  نغر�س  باأن 
�لرفيعة و�لقيم �لنبيلة ، وفهم �لإ�شالم 

�ل�شحيح، حتى جننبهم �آفات �لتطرف 
�لفكري ، وثقافة �لكر�هية  . 

م��ن ن��اح��ي��ة ث��ان��ي��ة ، �أك��م��ل م��رك��ز ز�يد 
 ، للنادي  �لتابع  و�ل��ب��ح��وث  للدر��شات 
فكرية  حما�شرة  لتنظيم   ��شتعد�د�ته 
�مل�شرية   “ ب���ع���ن���و�ن   ، �جل�������اري   14
عهد  يف  �ل���ربمل���اين  للعمل  �ل��ت��اري��خ��ي��ة 
– ط��ي��ب �هلل  ل��ه �ل�شيخ ز�ي���د  �مل��غ��ف��ور 
���ش��ع��ادة حممد  ف��ي��ه��ا  ي��ت��ح��دث  ثر�ه” 
�ل�شابق  �لعام  �لأم��ني   ، �ملزروعي  �شامل 

للمجل�س �لوطني �لحتادي .

••اأبوظبي -وام:

حقق نظام �إمارة �أبوظبي لل�شالمة 
جديد�  �إجن����از�  �ملهنية  و�ل�����ش��ح��ة 
ي�شاف �إىل �شل�شلة �لإجناز�ت �لتي 
حققها على مدى �ل�شنو�ت �ملا�شية 
�لدويل  �لع��ت��م��اد  على  بح�شوله 
�ل�شرت�لية  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  ق��ب��ل  م���ن 
 »Exemplar Global«
�جلهات  �إح��������دى  ت���ع���ت���رب  و�ل����ت����ي 
�إد�رة  �ل��ك��ربى يف جم���ال  �ل��ع��امل��ي��ة 

ي�شعون  �ل��ذي��ن  �لأف�����ر�د  مطابقة 
�ملهني  �لع����رت�ف  على  للح�شول 
لتعزيز م�شارهم �لوظيفي و�ملهني 

على م�شتوى �لعامل.
ف����ق����د ت����ب����ن����ت ه��������ذه �مل����وؤ�����ش���������ش����ة 
لل�شالمة  �أب��وظ��ب��ي  �إم������ارة  ن��ظ��ام 
�ملعايري  ك��اأح��د  و�ملهنية  و�ل�شحة 
�ل�شالمة  �إد�رة  نظام  عن  �لبديلة 
و�ل�����������ش�����ح�����ة �مل����ه����ن����ي����ة �ل���������دويل 
و�لتي   »OHSAS18001«
كجزء  ع��ل��ي��ه��ا  �ل��ت��دق��ي��ق  يحت�شب 

�أو  �ل��الزم��ة لت�شجيل  من �خل��ربة 
�أنظمة  م��دق��ق��ي  ت�شجيل  جت��دي��د 
�ملهنية  و�ل�شحة  �ل�شالمة  �إد�رة 
بح�شب متطلبات �لنظام �لدويل .

ه���ذ�  ت���ب���ن���ي  مت  و�أن  ����ش���ب���ق  وق������د 
“�ل�شجل �لدويل  �لنظام من قبل 
 »IRCA« »للمدققني �ملعتمدين
�ملوؤ�ش�شات  �أك���رب  وه��ي و�ح���دة م��ن 
�عتماد  يف  �مل��خ��ت�����ش��ة  �ل����دول����ي����ة 

�ملدققني على م�شتوى �لعامل .
وقال �شعادة �لدكتور جابر عي�شة 

�جلابري مدير عام مركز �أبوظبي 
لل�شالمة و�ل�شحة �ملهنية �إن مركز 
�أبوظبي لل�شالمة و�ل�شحة �ملهنية 
بالإ�شر�ف  �ملخت�شة  �ل�شلطة  ه��و 
�خلا�س  �ل���ن���ظ���ام  ت��ط��ب��ي��ق  ع���ل���ى 
باإمارة �أبوظبي و�لذي من �أهد�فه 
و�شحية  �آمنة  عمل  �أماكن  توفري 
لكافة �لعاملني يف �لإمارة وتقليل 
ولذلك  �ملهنية  �لإ���ش��اب��ات  وم��ن��ع 
�لنظام  �إدر�ج  على  �ملركز  يحر�س 
قبل  م��ن  �لبديلة  �مل��ع��اي��ري  �شمن 

بها على  دولية معرتف  موؤ�ش�شات 
منه  �شعيا  وذل��ك  �لعاملي  �مل�شتوى 
�إىل نقل �لنظام ليكون من �أف�شل 
�مل�شتقبل  يف  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل��م��ار���ش��ات 
وبالنظر ملا يحققه هذ� �لعرت�ف 

من مز�يا يف �لتطبيق �لعملي .
يعد  �لع���ت���م���اد  ه����ذ�  �أن  و�أو�����ش����ح 
خطوة مهمة للنظام لأن �ملدققني 
�ملعتمدين يف جمال تدقيق �أنظمة 
�ملهنية  و�ل�شحة  �ل�شالمة  �إد�رة 
�شمان  يف  ك���ب���ري�  دور�  ي��ل��ع��ب��ون 
�لإم����ارة  ن��ظ��ام  متطلبات  تطبيق 
ج��م��ي��ع �جلهات  ي��ط��ال��ب  و�ل������ذي 
�ملخاطر  �حلكومية و�خلا�شة ذ�ت 
�ل��ع��ال��ي��ة ب����اأن ي��ك��ون ل��دي��ه��ا نظام 
جو�نب  لإد�رة  ومتكامل  معتمد 
�ل�شالمة و�ل�شحة �ملهنية �خلا�شة 
بها كما يطالب باأن يخ�شع �لنظام 
قبل  م��ن  �شنوي  لتدقيق  �ملعتمد 
طرف ثالث �شرط �أن يكون �ملدقق 
و�أن  دولية  جهة  قبل  من  معتمد� 

ي��ك��ون ه��و و�ل�����ش��رك��ة �ل��ت��ي �شتقوم 
بالتدقيق م�شجلني من قبل �ملركز 
وعليه فاإن ��شتمر�ر ت�شجيل �ملدقق 
بنظام �لت�شجيل “قدر�ت” يحتاج 
منه لأن ي�شتمر يف �عتماد �شهادته 
م��ن قبل �جلهة �ل��دول��ي��ة وه��و ما 
قام  قد  �أن��ه  يثبت  لأن  منه  يحتاج 
�أدن���ى م��ن ���ش��اع��ات �لتدقيق  ب��ع��دد 
�إعادة  لطلب  �ل�شابقة  �ل��ف��رتة  يف 

�لت�شجيل .
�لعرت�ف  �أن  �إىل  �جلابري  ولفت 
لل�شالمة  �أب��وظ��ب��ي  �إم����ارة  ب��ن��ظ��ام 
و�ل�����ش��ح��ة �مل��ه��ن��ي��ة م���ن ق��ب��ل �أهم 
يف  �شي�شاهم  �ل��دول��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�ل�شالمة  �أنظمة  مدققي  ت�شجيع 
دوليا  �ملعتمدين  �ملهنية  و�ل�شحة 
�أنظمة  تدقيق  �لن��خ��ر�ط يف  على 
�ملهنية  و�ل�شحة  �ل�شالمة  �إد�رة 
�ملعدة وفقا ملتطلبات �لإم��ارة لأنه 
�لتدقيق  ���ش��اع��ات  �حت�شاب  �شيتم 
ب��ال��ن��ظ��ام ���ش��م��ن �شجل  �خل��ا���ش��ة 

ب���ك���ل مدقق  �خل����ا�����س  �ل���ت���دق���ي���ق 
�لتدقيق  ����ش���اع���ات  ع����ن  ك���ب���دي���ل 
�خلا�شة بنظام �ل�شالمة و�ل�شحة 
�مل��ه��ن��ي��ة �ل����دويل ك��م��ا ���ش��ي��ع��زز هذ� 
�تباع  ع��ل��ى  �لت�شجيع  �لع�����رت�ف 
قبل  من  بالإمارة  �خلا�س  �لنظام 
دوره  �إىل  بالإ�شافة  �جلهات  كافة 
و�ملكانة  �ل�شمعة  �إب���ر�ز  يف  �لكبري 
�أبوظبي  �إم��ارة  �ليها  و�شلت  �لتي 
و�ل�شحة  �ل�������ش���الم���ة  جم�����ال  يف 

�ملهنية .
�إدر�ج نظام  �أن  �إىل  جت��در �لإ���ش��ارة 
�لبديلة  �مل��ع��اي��ري  ���ش��م��ن  �لإم�����ارة 
م���ن ق��ب��ل م��وؤ���ش�����ش��ات ك���ربى مثل 
و   »Exemplar Global«
ملركز  ه��ام  �إجن���از  ه��و   »IRCA«
�أبوظبي لل�شالمة و�ل�شحة �ملهنية 
�مل�شاركني  وك���اف���ة  ول��ل��ق��ط��اع��ات 
و�مل�شاهمني يف تفعيل تطبيق نظام 
و�ل�شحة  لل�شالمة  �أبوظبي  �إمارة 

�ملهنية .

الهالل االأحمر يوزع بطاقات املري الرم�صاين على االأ�صر املعوزة يف مدينة اأبوظبي
•• اأبوظبي -وام:

�شبعة  �أبوظبي وعلى م��دى  �لأح��م��ر يف  �ل��ه��الل  ف��رع  وزع 
�لفئات  على  �لرم�شاين  للمري  �ل�شر�ئية  �لكوبونات  �أي��ام 
�مل�شتهدفة من �لأ�شر �لفقرية و�ملعوزة يف مدينة �أبوظبي 

و�مل�شجلني بالفرع.
وتاأتي هذه �خلطوة �لإن�شانية لفرع �أبوظبي بعد �أن �أعلنت 
هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي عن �إطالق حملتها �ل�شنوية 
1438هجرية  ل��ع��ام  �ل��ك��رمي  رم�����ش��ان  ب�شهر  �خل��ا���ش��ة 
و�لفعاليات  و�لرب�مج  �مل�شاريع  من  ع��دد�  ت�شمنت  و�لتي 
�لإن�شانية و�خلريية خالل �أيام �ل�شهر �لف�شيل عرب فروع 

�لهالل �لأحمر يف كافة �أنحاء �لدولة ويف �لكثري من دول 
�خلريية  �جلمعيات  �أو  �لهيئة  مكاتب  خ��الل  من  �لعامل 

و�لإن�شانية �ملعتمدة لدى �لهيئة.
و�أكد حممد �شعيد �لرميثي مدير فرع �لهالل �لأحمر يف 
�أبوظبي �أن �لهيئة ر�شدت مبلغ 855 �ألفا و360 درهما 
يف  توزيعها  مت  ه�   1438 للعام  �لرم�شاين  �ملري  مل�شروع 

مكتب �لفرع يف �أبوظبي.
�لهالل  �شركاء  م��ع  بالتعاون  �لتوزيع  مت  �أن��ه  �إىل  و�أ���ش��ار 
�لأحمر من �ملح�شنني و�خلريين �لد�عمني مل�شاريع �لهيئة 
�لإن�شاين  و�ل��رت�ب��ط  �لتكافل  حتقق  �أج��ل  من  �لإن�شانية 
�مل�شوؤولية  وحتمل  �ملحلي  �ملجتمع  �أف���ر�د  ب��ني  و�خل���ريي 

�أبوظبي  مب��دي��ن��ة  �ل�شعيفة  �ل�����ش��ر�ئ��ح  جت���اه  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
وتوحيد  لهم  و�ملعنوي  �مل��ادي  �لدعم  وتقدمي  و�شو�حيها 
ق��ل��وب �مل��و�ط��ن��ني و�مل��ق��ي��م��ني ب��ال��دول��ة وت��وج��ي��ه غايتهم 

�لإن�شانية �إيل تلك �لفئات �ملحتاجة.
كوبونات   8،553 وزع  �ل��ف��رع  �أن  �إىل  �ل��رم��ي��ث��ي  ول��ف��ت 
لي�شتفيد  �لتعاونية  �أبوظبي  جمعية  من  مقدمة  �شر�ئية 
�إىل  5،012 ف��رد�.. منوها  �أ�شرة باإجمايل   1447 منها 
�لإن�شانية  �لرم�شاين ي�شتهدف �حلالت  �أن م�شروع �ملري 
�ختيارهم  و�ل���ذي���ن مت  و�مل��ت��ع��ف��ف��ني  �ل���دخ���ل  وحم�����دودي 
لتلبية  �لهيئة  بفرع  �لإجتماعي  �لبحث  فريق  قبل  م��ن 

�حتياجاتهم .

امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

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

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

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية �ملدينة                       7468424
�شيدلية �لمار�ت                    7474900
�شيدلية �لأم                           7429006

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

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

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

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

ام القوين
�شيدلية �حلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
�لمار�ت                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

اعتماد نظام اإمارة اأبوظبي لل�صالمة كاأحد املعايري البديلة للنظام الدويل

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
   اعالن حكم بالن�سر 

ال�سادر الدعوى  رقم 2017/0202540/ جتاري - اإيجارات بالن�سر    
�ىل �ملحكوم عليه : كافترييا مينا باز�ر )جمهول �لقامة(  

 حيث تقدم �ملحكوم ل�شاحله / جمل�س �د�رة �لوقاف �جلعفرية �خلريية - دبي 
باعالنكم باحلكم �ل�شادر �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�شي بالتي : 

حكمت �للجنة مبثابة �حل�شوري :  
بال�شحيفة وعقد  و�ملبينة  �لتد�عي  �لعني مو�شوع  عليه من  �ملدعي  باخالء 
�ليجار �ملوؤرخ يف 2015/7/8 وت�شليمها للمدعي خالية من �ل�شو�غل وبالز�م 
�لجرة  قيمة  دره���م   72000 وق���دره  مبلغ  للمدعي  ي���وؤدي  �ن  عليه  �مل��دع��ي 
�لجرة  وب��اد�ء  �لفرتة من 2015/12/31 وحتى 2016/12/31  �مل�شتحقة عن 
�لجرة  ب��و�ق��ع  �ل�����ش��د�د  وح��ت��ى مت��ام  م��ن 2017/1/1  �ل��ف��رتة  ع��ن  �مل�شتحقة 
�لكهرباء  ب��ر�ءة ذمة من هيئة  �شهادة  وبتقدمي  دره��م  �ل�شنوية مبلغ 72000 

و�ملياه و�لزمته بالر�شوم و�مل�شاريف. 
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم بالن�سر  
يف الدعوى  رقم 02031912017  ايجارات   

�ملحكوم له طالب �لعالن / 1- �شنتيمرت كيوب للعقار�ت - �س ذ م م 
                           2- ميثاء علي عبد�هلل �لعوي�س 

 �ملحكوم عليه �ملطلوب �عالنه / 1- لفيندر للتجارة �لعامة - �س ذ م 
          2- خليفة مبارك خلفان حممد �لغيثي 

منطوق �حلكم �ل�شادر بجل�شة 2017/5/10  
حكمت �للجنة مبثابة �حل�شوري : 

�ول : بالز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن بان يوؤديان مبلغ وقدره 4.593.75 �ربعة 
�لقيمة  متثل  فل�س  و�شبعون  وخم�شة  دره���م  ت�شعون  وث��الث��ة  وخم�شمائة  �لف 

�ليجارية للفرتة من 2015/1/15 وحتى 2015/3/1 
ثانيا :  �لز�م �ملدعي عليهما �مل�شروفات بالت�شامن 

من  ليمكن  عليه  للمحكوم  �لغيابي  �حلكم  ب��اع��الن  �ل��زم  ق��د  �لقانون  �ن  وحيث 
عليه يف  �لطعن  عدم  حالة  نهائي  لي�شبح  باحلكم متهيد�  نعلنكم  لذلك  �لطعن 

�ملو�عيد �لقانونية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو/ ر�مي�س موكانا 
�لهند    ، م��وك��ان��ا  ف��ي��ن��ك��ات��ر�و 
رقم  �شفره  ج���و�ز  �جلن�شية 
يرجى   -  )3804520(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم���ن 
�قرب  �و  �لهندية   بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.   

فقدان جواز �سفرت
ن������و�ب علي  ف���ق���د �مل����دع����و/ 
بنغالدي�س   - م��ي��ا  ل��ط��ي��ف 
رقم  �شفره  ج���و�ز  �جلن�شية 
يرجى   -  )6224493(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم���ن 
�لبنغالدي�شية  ب��ال�����ش��ف��ارة 
�شرطة  م����رك����ز  �ق��������رب  �و 

بالمار�ت.   

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو / مهد مامون 
خ�����ان ����ش���ي���د ع���ل���ي خ�����ان ، 
�جلن�شية  ب���ن���غ���الدي�������س 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج�����������و�ز   -
يجده  من   )731932(
بتليفون  �لت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 054/3866406 
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اأخبـار الإمـارات

•• ا�شتانا -وام:

بن  �أحمد  حممد  �لدكتور  �شعادة  بحث 
���ش��ل��ط��ان �جل���اب���ر ���ش��ف��ري �ل���دول���ة لدى 
نورلن  ومعايل  كاز�خ�شتان  جمهورية 
�لدينية  �ل�����ش��وؤون  وزي���ر  يرميكباييف 

و�ملجتمع �ملدين يف كاز�خ�شتان .
�لتعاون  ع���الق���ات  وت��ع��زي��ز  دع����م  ���ش��ب��ل 
�لثنائي بني دولة �لإمار�ت وكاز�خ�شتان 
معايل  و�أك������د   . �مل����ج����الت  خم��ت��ل��ف  يف 
حر�س   - �للقاء  خ��الل   - يرميكباييف 
�لتعاون  ت��ط��وي��ر م�����ش��ت��وى  ب����الده ع��ل��ى 
�أطلع  ف��ي��م��ا   .. �ل��ب��ل��دي��ن  ب���ني  �ل��ث��ن��ائ��ي 
�شعادة �ل�شفري على �لأن�شطة �لتي تقوم 
و�ملجتمع  �لدينية  �ل�����ش��وؤون  وز�رة  بها 
�لدكتور  �شعادة  �أك��د  �مل��دين. من جانبه 
حممد �جل��اب��ر ح��ر���س دول���ة �لإم����ار�ت 

كاز�خ�شتان  مع  �لعالقات  تطوير  على 
�أهمية  �إىل  م�شري�   .. كافة  �مل��ج��الت  يف 

�لتعاون وتبادل �خلرب�ت و�لتجارب بني 
�جلهات �ملخت�شة يف �لبلدين .

•• راأ�س اخليمة – الفجر

بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  مبادرة  �شمن 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة – حفظه �هلل ورعاه 
– باأن يكون عام 2017م عاماً للخري و�لعطاء، 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وم��ك��رم��ة  رع��اي��ة  وحت��ت 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  بن  �شعود 
ل��الحت��اد - ح��اك��م �إم����ارة ر�أ����س �خل��ي��م��ة، و�شمن 
يف  و�ملقيمني  �ملو�طنني  جميع  لإ�شعاد  مبادر�ته 
يف  �ل�شعادة  موؤ�شر  رف��ع  على  وحر�شه  �لإم����ارة، 
ر�أ�س  �شرطة  منت�شبي  بني  �ملوؤ�ش�شي  �لعمل  بيئة 
و�دخال  و�لعطاء،  باخلري  وحتفيزهم  �خليمة، 

�لبهجة و�ل�شرور �إىل نفو�شهم.
غ�����ادر جم��م��وع��ة م���ن م��ن��ت�����ش��ب��ي ���ش��رط��ة ر�أ�����س 
لأد�ء  �ملقد�شة  �لأر����ش��ي  – �إىل  �ل��ي��وم  �خليمة، 
نفقة  على  �ل��ع��ام،  ل��ه��ذ�  رم�شان  ُع��م��رة  منا�شك 
 30 ت�شم  �أي���ام،  خم�شة  مدتها  رحلة  يف  �شمُوه، 
�إعد�د  مت  حيث  �ل�شرطة،  منت�شبي  من  منت�شباً 
برنامج ديني وثقايف هادف للتعرف على �لأماكن 
�لدينية و�لتاريخية �إ�شافة �إىل �لتقرب �ىل �هلل 

عز وجل.
ومن جانبه، تقدم �شعادة �للو�ء علي عبد �هلل بن 
�خليمة،  ر�أ���س  �شرطة  عام  قائد  �لنعيمي  علو�ن 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  �إىل  و�ل��ت��ق��دي��ر  �ل�شكر  ب��ج��زي��ل 

�ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  بن  �شعود  �ل�شيخ 
�لأع��ل��ى ل��الحت��اد - ح��اك��م �إم����ارة ر�أ����س �خليمة، 
�لتي  �ل�شخية يف �شهر �خلري،  �ملَكُرمة  على هذه 
قدمها �إىل منت�شبي �شرطة ر�أ�س �خليمة، و�لتي 
يف  و�ل�شرور  �لبهجة  �دخ��ال  يف  ب��دوره��ا  �أ�شهمت 
حر�س  �إط���ار  �شمن  �ل�����ش��رط��ة،  موظفي  نفو�س 
�شموه على �لهتمام بتعزيز �جلو�نب �لإن�شانية 
�أفر�د جمتمع �لإم��ارة، و�شعياً  و�لجتماعية بني 
�ملنت�شبني،  نفو�س  يف  و�ل��ت��اآل��ف  �ملحبة  لإ���ش��اع��ة 
ملو�كبة وحتقيق تطلعات �لقيادة �لر�شيدة بجعل 

2017 عاماً للخري يف �لدولة.
وم���ن ج��ان��ب��ه��م، ق����ّدم وف���د �مل��ع��ت��م��ري��ن، �شكرهم 

بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  و�متنانهم 
لالحتاد  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  �شقر 

�للفتة  ه��ذه  ر�أ����س �خليمة، على  �إم���ارة  ح��اك��م   -
�لكرمية �لتي حظو� بها، و�لتي ت�شهم يف تقوية 

�جلانب �لإمياين وتنمية �لو�زع �لديني، وت�شكل 
حافز�ً وت�شجيعاً على �لتقدم يف �لعمل �ل�شرطي.   

•• – راأ�س اخليمة- الفجر 

�لرم�شانية  �لندوة  يف  �مل�شاركون  �أكد 
و�ملتاحف  �لث���ار  د�ئ���رة  نظمتها  �لتي 
ب����ر�أ�����س �خل��ي��م��ة ت���وف���ر �ل���ع���دي���د من 
�مل���ق���وم���ات �ل���ت���ي ���ش��ن��ع��ت م���ن �إم�����ارة 
�ملا�شي  يف  ثقافية  بيئة  �خليمة  ر�أ���س 
و�أهلتها للقيام بدور �يجابي يف �لوقت 

�حلا�شر  .
�لتي نظمتها  �لندوة  ذلك خالل  جاء 
د�ئرة �لثار و�ملتاحف بعنو�ن ) تفعيل 
�ل��ع��م��ل �ل���ث���ق���ايف يف ر�أ�������س �خل��ي��م��ة ( 
و��شت�شافها جنيب عبد�هلل �ل�شام�شي 
و����ش���ارك ب��احل��دي��ث ف��ي��ه��ا ن��خ��ب��ة من 
�أحمد  ود.  �لطابور  عبد�هلل  د.  �أمثال 
�لبقي�شي وعبد�هلل �ملطريي وح�شرها 

لفيف من �ملو�طنني و�ملو�طنات . 
وقال جنيب عبد�هلل �ل�شام�شي �لباحث 
و�لكاتب:” تتمتع �مارة ر�أ�س �خليمة 
باملقومات �لثقافية �لتي �نطلقت من 
�ملتميز حيث  �لم��ارة �جلغر�يف  موقع 
�ل�شهول و�جلبال و�ل�شحر�ء و�لريف 

ر�أ�س  باتت  لذلك  ونتيجة  و�ل�شو�حل 
م���ه���د� حل���������ش����ار�ت قدمية  �خل���ي���م���ة 
�أكدتها �لثار و�حلفريات لكن موقعها 
�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي ك���ان ن��ق��م��ة ع��ل��ي��ه��ا يف 
�ذ جعلها م�شتهدفة من قبل  �ملا�شي  
مثل  �لأجنبية  �ل�شتعمارية  �لأطماع 

�لجنليزي  ثم  و�لربتغايل  �لفار�شي 
�لذين �أحرقو� �لمارة يف عام 1809 

.
�ملوقع  �أن  ي��رى  نف�شه  �ل�شام�شي  لكن 
�جل���غ���ر�يف �شكل ع��ام��ال م��ه��م��ا  خللق 
عنها  جن��م  و�جتماعية  طبيعية  بيئة 

و�جتماعية  ثقافية  ت��ك��وي��ن��ات  وج���ود 
متكاملة  لكنها  تقاليدها  يف  خمتلفة 

يف مر�ميها �لوطنية . 
�ل���ط���اب���ور وهو  ع���ب���د�هلل  د.  وحت�����دث 
باحث وموؤلف عن تاريخ ر�أ�س �خليمة 
�لذي �كت�شب �أهمية  خا�شة من كون 

�لم����ارة  ذ�ت ت��اري��خ م��وغ��ل يف �لقدم 
خمتلفة   بع�شور  ذل���ك  خ���الل  وم���رت 
وي�شتدل على ذلك مبنطقة �شمل �لتي 
عر فيها على �لعديد من �ملو�قع مثل 
و�شناعة  3000�شنة  �ل���زب���اء  ق�شر 
�لفخار �ملوغلة يف �لقدم 3000 �شنة 

.
 وي�شاف �ىل ذلك �لكت�شافات �لأثرية 
مثل  �ملناطق  م��ن  �لعديد  يف  ملنت�شرة 
�ل���د�ئ���ري���ة يف م��ن��ط��ق��ة �شمل  �ل��ق��ب��ور 
ثم  و�أذن  وخ�����ت  و�ل���رم�������س  وغ��ل��ي��ل��ة 
 300 –  1250 �حل��دي��دي  �لع�شر 
ق.م  يف �جلزء �جلنوبي لر�أ�س �خليمة 
�لفرتة  ث��م  و�مل��ن��ي��ع��ي  �ل��ق��ور  و�دي  يف 
و�أخ����ري�   1250  -750 �ل��ع��ب��ا���ش��ي��ة 
�لر�بع  �ل���ق���رن  �لإ����ش���الم���ي���ة  �ل���ف���رتة 
ع�����ش��ر- �ل��ت��ا���ش��ع ع�����ش��ر و�أك���دت���ه���ا �ثار 
و�ل�شاطئ  �حلليلة  وج��زي��رة  �ل��ك��و���س 

�ل�شاحلي �مل�شمى جلفار .
ع���ب���د�هلل �ملطريي  ي���ق���ول  مل���ا  ووف���ق���ا 
بالقالع  ت��ن��ف��رد  �خل���ي���م���ة   ر�أ�������س  �أن 
�ل��ت��ي �شكلت  �ل��ت��اري��خ��ي��ة  و�حل�����ش��ون 

و�لت�شال  �لتو��شل  عمق  على  دليال 
�أهم تلك  �لتاريخي و�حل�شاري ولعل 
يف  �لو�قعة  �لع�شكرية  �لقلعة  �لقالع 
�شيدت  و�ل��ت��ي  �لرم�س  مدينة  �شمال 
�شجلها  ويف  ع�شر  �ل�شاد�س  �ل��ق��رن  يف 
دي�شمرب  ���ش��اري��ة يف  م��ع��رك��ة  ���ش��ه��دت 
�خليمة  ر�أ���������س  �أه�������ل  ب����ني   1819
ك���م���ا يوجد  �ل���ربي���ط���ان���ي���ة  و�ل�����ق�����و�ت 
�أو��شط  يف  �شيد  �ل��ذي  �حل�شن  فيها  
�ل����ق����رن �ل���ث���ام���ن ع�����ش��ر �مل����ي����الدي يف 

ع�����ش��ر �لح���ت���الل �ل��ف��ار���ش��ي 1736 
و�ل�شرت�تيجي لر�أ�س     .1749 –
�خليمة  جعل منها �شوقا جتاريا مهما 
يف �مل��ن��ط��ق��ة وه���و �ل�����ش��يء �ل����ذي مكن 
�أبناء �لمارة من �لو�شول �ىل �أفريقيا 
كالعر�ق  عربية  �أ���ش��و�ق  مع  و�لتعامل 
��شيوية  و�أخ�����رى  وع����دن  و�ل��ب��ح��ري��ن 

ك�شوق بومباي .
�أن  �لبقي�شي  �أح��م��د  �ل��دك��ت��ور  وب����ر�أي 
نتيجة  ثقافيا  ت�شكلت  �خليمة  ر�أ����س 

�شنة   4000 ق����دمي����ة  ح���������ش����ار�ت 
و�لغرب   �ل�شرق  م��ن  �لقو�فل  وم���رور 
�أهل �ملنطقة لعبور �جليو�س  وت�شهيل 
�ل����ش���الم���ي���ة ع�������الوة ع���ل���ى �رت����ب����اط 
�مل��ن��ط��ق��ة ب��ع��الق��ات جت��اري��ة م��ع مدن 
�لب�شرة  م��ث��ل  �ل��وق��ت  ذ�ك  يف  م��ه��م��ة 
�رث  ت�شكل  ل��ذل��ك  ون��ت��ي��ج��ة  وغ��ريه��ا 
ح�����ش��اري وث��ق��ايف  ل��دى �أه���ل �ملنطقة 
و�شنع من �ملنطقة ب��وؤرة  ��شعاع لفكر 

م�شتنري .

•• اأبوظبي-وام:

�لأمل”  “ م��ن��ارة  م��ب��ادرة  �أم�����س  �ل�شحفيني  جمعية  ��شت�شافت 

�لأردن  يف  �ملا�شي  �لعام  من  فرب�ير  خ��الل  �إطالقها  مت  �لتي   -
- بهدف ت�شليط �ل�شوء على جهود دولة �لإمار�ت يف دعم �شعوب 
�لعامل �لتي ترزح حتت وطاء �حلروب و�لفقر و�لكو�رث �لطبيعية 
.. وذلك يف فندق �ل�شاطئ روتانا - �أبوظبي. وت�شتهدف مبادرة 
�ل�شيخة �شما بنت �شلطان بن  �أطلقتها  �لتي   - “ “منارة �لأم��ل 
�لأطفال  تعليم  �أهمية  على  �ل�شوء  ت�شليط   - نهيان  �آل  خليفة 
�ملحرومني من �لتعليم يف �لبلد�ن و�ملناطق �ملختلفة حول �لعامل 

و�ملنكوبة بالكو�رث �لطبيعية و�حلروب و�لفقر.
“ �إن  �لأم��ل  “ منارة  ملبادرة  �لرئي�س  نائبة  وقالت لري�شا ميلر 
�ملبادرة تعترب من �ملبادر�ت �لتي تهتم بتعليم �لأطفال �ملحرومني 
من �لتعليم حول �لعامل و�لتي تعاين بلد�نهم من �لفقر و�حلروب 

و�لكو�رث �لطبيعية ومتكينهم من �حل�شول عليه .
�ملختلفة  ومبادر�تها  �شلطان  بنت  �شما  �ل�شيخة  بجهود  م�شيدة 
لالهتمام بتعليم �لأطفال حول �لعامل . �شارك يف �لأم�شية طلبة 

مدر�شتي �ل�شهب �خلا�شة وجيم�س �لأمريكية .
لل�شيخة  درع��ا  �ل�شحفيني  جمعية  قدمت  �لأم�شية  نهاية  ويف 
�شماء بنت �شلطان بن خليفة تقدير� جلهودها ودورها �لكبري يف 

م�شاعدة �لأطفال حول �لعامل يف �حل�شول على �لتعليم.

•• ابوظبي-الفجر:

�أ�شحاب  تناولها  �ل��ت��ي  و�لإن�����ش��ان��ي��ة  و�ل��دي��ن��ي��ة  �لفكرية  �مل��و���ش��وع��ات  ت��ع��ددت 
�لف�شيلة �لعلماء �شيوف �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة –حفظه �هلل – �م�س 
�لأربعاء 12 رم�شان ، كما تعددت �جلهات و�ملوؤ�ش�شات �لتي حا�شر فيها �لعلماء 
على م�شتوى �لدولة : �لقو�ت �مل�شلحة ، �إد�رة �ملوؤ�ش�شات �لعقابية و�لإ�شالحية 
، ود�ر رعاية �مل�شنني يف عجمان ، و�لقيادة �لعامة ل�شرطة �لفجرية ،و�لغرفة 
�لطبية  خليفة  �ل�شيخ  ومدينة   ، �أبوظبي  مدينة  وبلدية   ، �لهندية  �لتجارية 
�لإن�شاء�ت  ، و�شركة  �ملجتمعية  �ل�شرطة  و�إد�رة   ، �مل�شرف  ، وعيادة  �أبوظبي  يف 
�لبرتولية �لوطنية ، وكلية �ل�شرطة ، ود�ئرة �ل�شوؤون �لبلدية و�لنقل ، وم�شرح 
 ، �لوثبة جنوب  ، وجمل�س  للتاأهيل  �لوطني  و�مل��رك��ز   ، �لإم����ار�ت  ت��ر�ث  ن��ادي 

�لإ�شالمية  لل�شوؤون  �لعامة  �لهيئة  �إد�ر�ت  �إىل  بالإ�شافة   ، �ل�شلع  وجمل�س 
�لإذ�عية  �لرب�مج  يف  م�شاركتهم  �إىل  ‘ �إ�شافة  �مل�شاجد  من  وع��دد  و�لأوق���اف 

و�لتلفزيونية.
حما�شر�ت  من  بال�شتفادة  �لدولة  موؤ�ش�شات  �هتمام  �إىل  ي�شري  �لتنوع  وهذ� 
�لعلماء �شيوف رئي�س �لدولة ، وتوعية موظفيها و�إثر�ء معارفهم �لدينية مبا 

يطرحه �أ�شحاب �لف�شيلة من علوم وتوجيهات دينية .
رم�شان،  يف  وقته  �مل�شلم  ي�شتثمر  كيف  �ملحا�شر�ت  تلك  يف  �لعلماء  بني  فقد 
و�غتنام هذ� �ل�شهر قبل رحيله، وكيف كان ر�شول �هلل يف �شيامه وتالو�ته، كما 
تناولو� بع�س �لعناوين و�لتي كانت حول �لو�شائل �لعلمية يف حتقيق ��شتقر�ر 
�لأ�شرة، و�شعب �لإمار�ت: كرم �ل�شيافة و�شرف �ل�شجايا، وقادة �خلري �شباقون 

�إىل �خلري، ومو�ئد �لرحمن يف رم�شان، وق�شية �لتو��شل �لجتماعي.

العلماء ال�صيوف يتحدثون حول عدد من املو�صوعات الفكرية والدينية واالإن�صانيةجمعية ال�صحفيني ت�صت�صيف مبادرة »منارة االأمل«

مبكرمة �شعود بن �شقر

30 منت�صبا ل�صرطة راأ�س اخليمة يوؤدون منا�صك العمرة

تراث راأ�س اخليمة يعزز املقومات الثقافية االإبداعية  

»قد اأفلح من تزكى” توفر التقنيات امل�صاندة لالأ�صخا�س ذوي االإعاقة 

�صرطة راأ�س اخليمة تكرم منقذي االأطفال اال�صيويني من الغرق 

•• ال�شارقة -وام: 

�أك�����دت رب����اب ع��ب��د �ل���وه���اب م�����ش��وؤول��ة مركز 
�ل�شارقة  مل��دي��ن��ة  �ل��ت��اب��ع  �مل�����ش��ان��دة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات 
للخدمات �لإن�شانية �أن تعليم �لأ�شخا�س ذوي 
�لإعاقة ياأتي يف �شد�رة �لأه��د�ف �لتي ت�شعى 
ومن  �ل�شبل  مبختلف  حتقيقها  �إىل  �مل��دي��ن��ة 
تزكى”  م��ن  �أف��ل��ح  “قد  للزكاة  حملتها  بينها 
�لف�شيل  �ل�شهر  خ��الل  �شنويا  تنظمها  �لتي 
لطالبها  تقدمه  مبا  �مل�شتمر  �لرتقاء  بهدف 
وتوفري  تعليمية  خ��دم��ات  م��ن  �لإع��اق��ة  ذوي 
�أح�����دث و�أف�����ش��ل �ل��ت��ق��ن��ي��ات �مل�����ش��ان��دة بهدف 

حت�شني جودة حياتهم.
وقالت �إنه يف جميع �أق�شامها وفروعها حر�شت 
�لبد�يات  م��ن��ذ  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �ل�����ش��ارق��ة  م��دي��ن��ة 
ذوي  لطالبها  �مل�شاندة  �لتقنيات  تاأمني  على 
�لإع��اق��ة وب��ع��د جت��رب��ة ر�ئ���دة ومم��ي��زة �شهدت 
�ملدينة يف مار�س 2014 ولدة مركز �لتقنيات 
يف  نوعه  من  مركز  ك��اأول  لها  �لتابع  �مل�شاندة 
�لأ�شخا�س  �لإم���ار�ت يعمل على متكني  دول��ة 

ذوي �لإعاقة من خالل توفري �أحدث و�أف�شل 
�لتقنيات �مل�شاندة يف �لعامل.

ملن  �لزكاة ميكن  “من خالل حملة  و�أ�شافت 
�مل�شاندة  �لتقنيات  دع��م  يف  ي�شهم  �أن  ي��رغ��ب 
�أم  �شمعية  �أك��ان��ت  ���ش��و�ء  �ملدينة  توفرها  �لتي 
�لتاأكيد على  �أم غريها مع  �أم حركية  ب�شرية 
بذلك  يكتفي  ل  �مل�شاندة  �لتقنيات  مركز  �أن 
�ملتخ�ش�شة  �ل����ش���ت�������ش���ار�ت  ي���ق���دم  ب���ل  ف��ق��ط 
�لتن�شيق  ع��ل��ى  ل���الأف���ر�د و�مل��وؤ���ش�����ش��ات وي��ع��م��ل 
وتوفري  �خل��رب�ت  لتبادل  �ملعنية  �جلهات  مع 
وتوعية  �مل�شاندة  �لتقنيات  م�شتجد�ت  �أح��دث 
و�أ�شرهم  �لإع��اق��ة  ذوي  �لأ���ش��خ��ا���س  وتثقيف 
و�لعاملني معهم بالإ�شافة �إىل تدريب �لكو�در 
وتاأهيل �ملتخ�ش�شني مع توفري �لدعم �لتقني 
وبر�مج �ملتابعة و�لتاأهيل وتوفري �لت�شهيالت 

لدعم �لتمويل �ملادي للتقنيات« .
�لتقنيات  �خ��ت�����ش��ا���ش��ي  ���ش��الح  وق����ال حم��م��د 
�أكر  خ�ش�شت  �ملدينة  �إن  �مل��رك��ز  يف  �مل�شاندة 
�ملدينة يف  من ن�شف مليون دره��م خ�ش�شتها 
متنوعة  جمموعة  ل�شر�ء  فقط  �لفائت  �لعام 

من �لتقنيات �مل�شاندة لت�شاهم من خاللها يف 
�لإعاقة  حت�شني جودة حياة طلبتها من ذوي 
�أف�شل  ومتكنهم من �لتنقل و�لتو��شل ب�شكل 

.
يف  �مل�شتخدمة  �مل�شاندة  �لتقنيات  �أه���م  وع��ن 
 EYE GAZE« ذكر �شالح جهاز  �ملدينة 
يتيح  ج�����ه�����از  وه��������و   »TRACKER
�حلركية  �لإع����اق����ات  ذوي  م���ن  ل��الأ���ش��خ��ا���س 
�للوحي  �لكمبيوتر  بجهاز  �لتحكم  �ل�شديدة 
ع��ن ط��ري��ق �ل��ل��م�����س �أو ت��ت��ب��ع ح��رك��ة ك��م��ا �أنه 
بالبيئة  �لتحكم  �إم��ك��ان��ي��ة  للم�شتخدم  يتيح 
�مل��ح��ي��ط��ة و�لأج���ه���زة �لأخ�����رى م��ث��ل �لكر�شي 
�ملتحرك �لكهربائي و�لو�شول �إىل �لكمبيوتر 
�أما  �لإنرتنت  عرب  �لآخرين  مع  �لتو��شل  �أو 

جهاز فح�س �لنظر “�شبوت فيجن« .
�مل�شاندة  �لتقنيات  من  �لعديد  �إىل  �أ���ش��ار  كما 
ك��ب��ري �جلانب  ب�شكل  ت��دع��م  و�ل��ت��ي  �لأخ�����رى 
�لأك�����ادمي�����ي وخ�����ش��و���ش��ا ل��الأ���ش��خ��ا���س ذوي 
�ل�شبورة  ت��ق��ن��ي��ات  م��ث��ل  �ل�شمعية  �لإع���اق���ات 
و�لطالب  �مل��ع��ل��م  ت�����ش��اع��د  و�ل���ت���ي  �ل��ت��ف��اع��ل��ي��ة 

قبول  �أك��ر  �لتعليمية  �لعملية  جعل  يف  معا 
���ش��ا���ش��ة تعمل  ك��ون��ه��ا  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  وم��ت��ع��ة 
يكون  ب��ه��ا  �لتحكم  �أن  ك��م��ا  �ل��وي��ن��دوز  ب��ن��ظ��ام 
من  �لعديد  �أي�شا  وت�شم  �للم�س  طريق  ع��ن 
ت��ع��ر���س عليها  �أن  �ل�����ش��وت��ي��ة ومي��ك��ن  �مل��ل��ف��ات 
�لفيديوهات �لتعليمية �لتي ت�شاهم يف تر�شيخ 
كما  �لإعاقة  ذوي  �لأ�شخ�س  باأذهان  �ملعلومة 
�أنها مربوطة بربنامج حممد بن ر��شد للتعلم 

�لذكي .
با�شتمر�ر  �شتعمل  �مل��دي��ن��ة  �أن  ���ش��الح  و�أك����د 
�مل�������ش���ت���ج���د�ت يف هذ�  �أح�������دث  ع���ل���ى م���و�ك���ب���ة 
�ملحيطة  �لبيئة  تاأهيل  �إىل  بالإ�شافة  �ملجال 
منا�شبة  مبعايري  �لإع��اق��ة  ذوي  بالأ�شخا�س 
ولن تدخر جهد� يف دعم �لأبحاث �لعلمية يف 

هذ� �لإطار .
م�شاندة  �إىل  �ملجتمع  و�أف���ر�د  موؤ�ش�شات  ودع��ا 
�ملطلوب  بالدعم  �ملدينة  ورف��د  �ل��زك��اة  حملة 
ل��ت�����ش��ت��م��ر يف ����ش���د�د �ل���ر����ش���وم �ل��در����ش��ي��ة عن 
�لطلبة غري �ملقتدرين ماديا وتوفري �لتقنيات 

�مل�شاندة �لكفيلة بتح�شني جودة حياتهم .

•• راأ�س اخليمة – الفجر

�ل���ل���و�ء ع��ل��ي ع��ب��د �هلل ب��ن ع��ل��و�ن �لنعيمي  ك���رم 
�لعميد  ر�أ���س �خليمة، بح�شور  �شرطة  قائد عام 
ع��ب��د �هلل خ��م��ي�����س �حل����دي����دي ن���ائ���ب ق���ائ���د عام 
���ش��رط��ة ر�أ������س �خل��ي��م��ة و�ل��ع��م��ي��د دك���ت���ور حممد 
�ملركزية  �لعمليات  ع��ام  مدير  �حلميدي  �شعيد 
و�شامل  ���ش��ري��ج��ة،  �أب����و  �أح��م��د  عي�شى  �مل��و�ط��ن��ني 
جمعة نيزة، وذلك نظري مبادرتهم �لإيجابية يف 

�لغرق يف مياه  �آ�شيويني من  �أطفال  �إنقاذ ثالثة 
بامل�شوؤولية  ر�أ�س �خليمة، و�شعورهم �ملطلق  بحر 
�أف������ر�د �ملجتمع  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة و�لن�����ش��ان��ي��ة �جت����اه 
ثقافاتهم  وتعدد  و�جنا�شهم  �أعر�قهم  باختالف 

ومعتقد�تهم.
حيث قّدم �للو�ء علي عبد �هلل بن علو�ن �لنعيمي، 
ت��ذك��اري��ة، للمو�طنني  ت��ق��دي��ر وه��د�ي��ا  ���ش��ه��اد�ت 
و�لإن�شاين  �لنبيل  ل�شعورهم  تقدير�ً  �ملكرمني، 
يف �نقاذ �لأطفال من �لغرق، وعرفاناً جلهودهم 

�ملبذولة و�ملقدرة نظري ما قدماه من دور ملمو�س، 
لتقدمي  و��شتعد�دهم  �لكبرية  �شجاعتهم  مثمناً 
�لدعم و�لعون �لإن�شاين لأفر�د �جلمهور، �لأمر 
�لذي عك�س بدوره مدى عمق �لح�شا�س و�ل�شعور 
�ل�شامي �جتاه �مل�شوؤولية �ملجتمعية لدى �ملو�طن 
�لإمار�تي، ف�شاًل عن حتّليه بالو�جب �لن�شاين 
�لأمن  تعزيز  على  منه  حر�شاً  جمتمعه،  �جت��اه 
و�ل���ش��ت��ق��ر�ر �ل����ذي ي���اأت���ي يف م��ق��دم��ة �أول���وي���ات 
�لج���ه���زة �ل�����ش��رط��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق مع 

�جلهات �لأخرى.
و�أك����د ق��ائ��د ع���ام ���ش��رط��ة ر�أ�����س �خل��ي��م��ة، �أن هذ� 
�لتكرمي قد جاء �شمن �إطار حر�س �شرطة ر�أ�س 
�خليمة، على تعزيز �لمن و�ل�شتقر�ر �لذي يعد 
�جلهات  جميع  عليها  ت��وؤك��د  جماعية  م�شوؤولية 
ب��ه��دف تعزيز  �ل���دول���ة  �مل��ح��ل��ي��ة يف  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�لبيئة  م��ع  �لتفاعل  يف  �ليجابية  �لثقافة  ن�شر 
�ملحيطة، مبا يعود بالنفع و�لفائدة على �ملجتمع 

حفاظاً على جت�شيد �شورة �ملو�طن �لإيجابي.

�صفري الدولة ونائب وزير اخلارجية االأرميني يبحثان تعزيز التعاون الثنائي

�صفري الدولة ووزير»ال�صوؤون الدينية« يف كازاخ�صتان يبحثان تعزيز التعاون

جائزة حمدان بن حممد للت�صوير تتوج �صبعة فائزين يف م�صابقة » ان�صتغرام »

•• يريفان -وام:

ب��ح��ث ���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور ج��ا���ش��م حممد 
�أرمينيا  لدى  �لدولة  �شفري  �لقا�شمي 
وزير  ن��ائ��ب  بابيكيان  �أرم���ني  و���ش��ع��ادة 
�لأول  �أم���������س  �لأرم�����ن�����ي  �خل����ارج����ي����ة 
�لبلدين  ب����ني  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة  �ل���ع���الق���ات 
�مل���ج���الت كافة.  ت��ط��وي��ره��ا يف  و���ش��ب��ل 
�للقاء  خ��الل   - �جلانبان  و��شتعر�س 
�خلارجية  وز�رة  م��ق��ر  يف  ع��ق��د  �ل���ذي 
�لتي مت��ت يف  �لإجن����از�ت   - �لأرمينية 
خمتلف �مل���ج���الت ب��ج��ان��ب �ل��ب��ح��ث يف 
�خلطط �مل�شتقبلية لتطوير �لعالقات 

بني �لبلدين.

•• دبي-وام: 

ت��وج��ت �لأم���ان���ة �ل��ع��ام��ة جل��ائ��زة ح��م��د�ن ب��ن حممد 
 .. �ل�شوئي  للت�شوير  �ل��دول��ي��ة  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ملا�شي  م��اي��و  ل�شهر  �ن�شتغر�م  مب�شابقة  �ل��ف��ائ��زي��ن 

و�لتي كان مو�شوعها “ �لت�شوير من �لأ�شفل ».
وج����اءت �ل��ن��ت��ائ��ج .. ب��ف��وز �مل�����ش��ور �ل�����ش��ع��ودي حممد 
�ل��ك��وي��ت��ي ف��ه��د �لعنزي  �ل��ف��ال��ح و�مل�������ش���ور  ���ش��ل��ي��م��ان 
ح�شني  و�لعر�قي  �ل�شكيلي  عامر  هوي�شل  و�لعماين 

�لإندوني�شية  �ل��ع��د���ش��ة  ح�����ش��دت  ك��م��ا  ع���ب���د..   جن���م 
�مليد�ليات من خالل �مل�شورين يوغي رحمة �شيوكري 
و�إف بي �أنغر�هيتو..�أما �لفلبني فقد مثلها يف قائمة 

�لفائزين �مل�شور كارلو جي ز�مور� .
وقال �شعادة علي خليفة بن ثالث �أمني عام �جلائزة .. 
�إن �ملو�شوع �لفتتاحي لهذ� �ملو�شم كان لفتا وحمري� 
لكثري من �مل�شورين ومع ذلك فقد بذلو� جمهود�ت 
كبرية لتوليف روؤ�هم �لب�شرية و�مل�شاركة فيه باأعمال 

نوعية .
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

�هلل  عبد  �ل��ل��و�ء  �شعادة  م��ن  بتوجيهات 
خلفية �ملري، �لقائد �لعام ل�شرطة دبي، 
�إفطار  ���ش��رط��ة دب���ي يف م���ب���ادرة  ���ش��ارك 
���ش��ائ��م �ل��ت��ي ت��ن��ف��ذه��ا م��وؤ���ش�����ش��ة وطني 
�ل�شوؤون  د�ئ���رة  م��ع  بالتعاون  �لإم����ار�ت 
و�ل��ع��م��ل �خل����ريي بدبي،  �لإ���ش��الم��ي��ة 
وذلك من خالل �شاعات تطوع عدد من 
�لعامة  �لإد�ر�ت  خمتلف  من  �شباطها 
على  �لإفطار  بتوزيع  �ل�شرطة  ومر�كز 
دبي  �شرطة  م�شاركة  وتاأتي  �ل�شائمني، 
يف ه����ذ� �ل��ع��م��ل ت��رج��م��ة لأه������د�ف عام 
�ملجتمعية  �مل�شوؤولية  يف  �ملتمثلة  �خلري 
�جلهود  ��شتد�مة  حتقيق  يف  و�مل�شاهمة 

�لإن�شانية و�خلريية.
و�ك�����د �ل��ع��م��ي��د ع��ل��ي ع��ت��ي��ق ب���ن لح���ج، 
�ملطار�ت،  لأم���ن  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  م��دي��ر 
�ن �لتطوع و�جب وطني وعلى �جلميع 

�لإد�رة  �ن  �ىل  م�����ش��ري�  ف��ي��ه،  �مل�����ش��ارك��ة 
ك��ان��ت حري�شة  �مل��ط��ار�ت  لأم���ن  �لعامة 
�ل�شائم،  �إفطار  خيمة  يف  �مل�شاركة  على 
ومديري  ونائبه  �لعام  �ملدير  يف  ممثلة 
�متثال  وذل�����ك   ، �ل��ف��رع��ي��ة  �لإد�ر�ت 

ل�شرطة  �لعام  �لقائد  �شعادة  لتوجيهات 
مل��ا يقارب  �إف��ط��ار  دب��ي، حيث مت جتهيز 
�لتطوع  �ن  �ىل  م�شري�  �شائم،   1500

فيه متعة وفرح وبهجة و�شرور.  
وقال �لعقيد جمال �لبناي، نائب مدير 

مفهوم  �ن  ل���ل���م���رور،   �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة 
�ل�شعب  يف  م����وج����ودة  ���ش��ف��ة  �ل���ت���ط���وع 
�لمار�تي منذ �لقدم غر�س فيه �جد�دنا 
�أهمية  �ل��ت��ط��وع��ي  ول��ل��ع��م��ل  �لأول���ي���ني، 
�إيجابي  ب�����ش��ك��ل  ت���وؤث���ر  ك��ب��رية وج��ل��ي��ل��ة 

و�ملجتمع،  و�لأ�����ش����رة  �ل���ف���رد  ح���ي���اة  يف 
�لقت�شادية  �مل�����ش��ت��وي��ات  ك���اف���ة  وم����ن 
و�لج��ت��م��اع��ي��ة و�ل��ت��ن��م��وي��ة، حيث ميثل 
ملبد�أ  عمليا  جت�شيد�  �لتطوعي  �لعمل 
�لتكافل �لجتماعي، باعتباره جمموعة 
و�خلريية  �لإن�������ش���ان���ي���ة  �لأع����م����ال  م���ن 

و�ملجتمعية.
و�أو������ش�����ح �ل��ع��ق��ي��د ج���م���ال �ل���ب���ن���اي �ن 
م�شاركة �لإد�رة �لعامة للمرور يف خيمة 
�إف���ط���ار ���ش��ائ��م ك���ان���ت ف��اع��ل��ة ح��ي��ث مت 
وكتيبات  بر�شور�ت  توزيع  خاللها  من 
رفع  �ىل  �دى  مم���ا  م���روري���ة،  ت��وع��وي��ة 
م�شتوى �لوعي لدى �ل�شائمني خا�شة 
�لعمالية،  �لفئة  من  كانت  �لأغلبية  �ن 
بالإ�شافة �ىل تقوية �لعالقة و�ل�شر�كة 

بني �فر�د �ملجتمع و�شرطة دبي.
ومن جانبه قال �لعقيد يو�شف �لعديدي، 
م��دي��ر م��رك��ز ���ش��رط��ة �ل��ق�����ش��ي�����س، �نه 
�ن تتطوع وتخدم جميع  ل�شعور جميل 

ف��ئ��ات �مل��ج��ت��م��ع، خ��ا���ش��ة ع��ن��دم��ا يكون 
ذلك  ف��ان  �ل�شرطة  يف  �شابط  �مل��ت��ط��وع 
يبعث �لطماأنينة يف نف�س �فر�د �ملجتمع 
ويقوى �ل�شر�كة �ملجتمعية بينهما، مما 
�لأمنية  �مل��ن��ظ��وم��ة  ع��ل��ى  ذل���ك  ينعك�س 

وزيادة �ل�شعور بالأمن يف �ملجتمع.
للعمل  �ن  �ل���ع���دي���دي  �ل��ع��ق��ي��د  وق������ال 

تقوية  منها  ع��دي��دة  ف��و�ئ��د  �ل��ت��ط��وع��ي 
�ملجتمع،  �شر�ئح  خمتلف  مع  �لعالقات 
وتعلم و�كت�شاب مهار�ت جديدة، ويتيح 
�لفر�شة لالإبد�ع و�لبتكار، وغريها من 

�لفو�ئد �لأخرى.
�لقيام  �أن  �ل���ع���دي���دي  �ل��ع��ق��ي��د  وب������نّي 
ب�����الأع�����م�����ال �لإن���������ش����ان����ي����ة و�خل����ريي����ة 

ك���ان���ت ولز�ل��������ت �شمن  و�ل���ت���ط���وع���ي���ة 
دبي  ���ش��رط��ة  تنتهجها  �ل��ت��ي  �ل�شيا�شة 
و�ملجتمعي،  �لأم����ن����ي  دوره������ا  ل��ت��ع��زي��ز 
حر�س  موؤكد�  �لنبيلة،  �لقيم  وتر�شيخ 
�شرطة دبي على مو�كبة ��شرت�تيجيات 
ر�ّشخت  طاملا  �لتي  وتوجهاتها  �ل��دول��ة 
ق����ي����م �ل����ع����ط����اء و�خل���������ري وم�������ش���اع���دة 

•• اأبوظبي-وام:

وقع قطاع �شيا�شة �ل�شحة �لعامة و�لرت�خي�س بوز�رة 
�ملنطقة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة 
مو�نئ  ملجموعة  �لتابعة  “جافز�”  علي  جلبل  �حل��رة 
دبي �لعاملية لتطوير �ل�شناعات �لدو�ئية و�مل�شتح�شر�ت 

�ل�شيدلنية و�لو�شائل �لطبية.
ياأتي ذلك يف �إطار �شعي �ملوؤ�ش�شات و�جلهات �حلكومية 
�لعاملة لتحقيق �لتكامل و�لتن�شيق و�لتعاون لتحقيق 
�لوطني  �لق��ت�����ش��اد  ودع����م   2021 �لإم�������ار�ت  روؤي�����ة 

و�لتنمية �مل�شتد�مة .
�لدكتور  �شعادة  جلافز�  �لرئي�شي  �ملقر  يف  �ملذكرة  وقع 
ل�شيا�شة  �مل�شاعد  �ل��وز�رة  �لأم��ريي وكيل  �أم��ني ح�شني 
�لعليا  �للجنة  رئ��ي�����س  و�ل��رت�خ��ي�����س  �ل��ع��ام��ة  �ل�شحة 
ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  يف  �ل�����ش��ي��دلن��ي��ة  ل��ل��رت�خ��ي�����س 
�ملجتمع وحممد �ملعلم �ملدير �لتنفيذي جلافز� ونائب 
 - �لعاملية  دب��ي  مو�نئ  يف  �لعام  و�ملدير  �لأول  �لرئي�س 

�إقليم �لإمار�ت بح�شور كبار �مل�شوؤولني من �جلانبني.
وت��ن�����س �لت��ف��اق��ي��ة ع��ل��ى ت��ط��وي��ر �إج�������ر�ء�ت ترخي�س 

�أعمالها  وم��ز�ول��ة  جافز�  يف  �ملقامة  �مل�شانع  وت�شجيل 
لتنفيذ  �لطرفني  ب��ني  �لتن�شيق  وتعزيز  ف��ع��ال  ب�شكل 
�لت�شريعات �ملعمول بها يف �لدولة بخ�شو�س �لرت�خي�س 
�ل�شيدلنية  و�مل�شتح�شر�ت  �لأدوي���ة  مل�شانع  �لالزمة 
�لتعاون  زيادة  �ملذكرة على  وتوؤكد   . �لطبية  و�لو�شائل 
�مل�شرتك وتبادل �ملعلومات يف �أي من �لأمور �لتي مت�س 
مبا�شر  ب�شكل  �ملقامة يف جافز�  �لأدوي��ة  قطاع م�شانع 
�لنظر  على  �ل��ط��رف��ان  �شيعمل  كما  م��ب��ا���ش��ر..  غ��ري  �أو 
هذ�  يف  و�مل�شتثمرين  �مل�شانع  تو�جه  �لتي  �لعقبات  يف 
و�أكد  لها.  �ملنا�شبة  �حللول  �إيجاد  على  و�لعمل  �ملجال 
�شلطان �أحمد بن �شليم رئي�س جمل�س �لإد�رة و�لرئي�س 
�لتنفيذي ملجموعة مو�نئ دبي �لعاملية رئي�س موؤ�ش�شة 
�ملو�نئ و�جلمارك و�ملنطقة �حلرة �أن هذه �ملذكرة تعترب 
�لدو�ئية  �ل�شناعات  تناف�شية  لتعزيز  متقدمة  خطوة 
��شرت�تيجية  يف  �مل�شتهدفة  �ل�شناعات  �أح��د  تعد  �لتي 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أطلقها  �ل��ت��ي  �ل�شناعية  دب��ي 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  حممد 
�إىل  �لر�مية  �هلل”  “رعاه  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س 
�لطبية  �مل�شتح�شر�ت  ت�شنيع  ق��ط��اع  ع��ل��ى  �ل��رتك��ي��ز 

دبي  لتحويل   2021 دب��ي  خطة  و�شمن  و�لتجميلية 
�إىل مركز �إقليمي لل�شياحة �لطبية و�لعالجية يف �إطار 
ملرحلة  و�ل�شتعد�د  �لقت�شاد  تنويع  �إىل  �لدولة  �شعي 
�لرتكيز  �مل��ذك��رة  ت�شهم  فيما   . �لنفط  بعد  �لإم����ار�ت 
على قطاع �لرعاية �ل�شحية يف زيادة �ل�شتثمار�ت من 
كفاء�ت  و��شتقطاب  وتاأهيل  و�لتطوير  �لبحث  خاللل 
تناف�س  عالية  مبو��شفات  �أدوي����ة  ت�شنيع  على  ق���ادرة 
�أكد  نظري�تها �لعاملية يف خمتلف �لأ�شو�ق. من جانبه 
�ل��دك��ت��ور �أم���ني �لأم����ريي �أه��م��ي��ة م��ذك��رة �لتفاهم مع 
تاأطري  �شياق  يف  تاأتي  �لتي  علي  جلبل  �حل��رة  �ملنطقة 
و�ملحلية  �لإحتادية  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  بني  �لعالقة 
ك�شريك ��شرت�تيجي فعال نحو تعزيز تناف�شية �لدولة 
من خالل خلق بيئة ت�شريعية و��شتثمارية تو�كب �أف�شل 
كوجهة  �لإم�����ار�ت  دول���ة  لتكري�س  �لعاملية  �مل��م��ار���ش��ات 
عاملية ل�شتقطاب �ل�شركات �لدو�ئية �لعاملية وحتفيزها 
على �إقامة م�شانع يف �لدولة بعد �أن بلغ عدد مكاتبها 
�لعلمية 54 مكتبا علميا متثل �ل�شركات �لعاملية �مل�شنعة 
للدو�ء بالعامل و�ملتوقع �أن ي�شل عدد �ملكاتب �إىل 75 
مكتبا علميا بحلول �لعام 2021 وو�شلت ��شتثمار�تها 

�إىل م��ل��ي��اري دره���م ���ش��ن��وي��ا. و�أو����ش���ح ���ش��ع��ادت��ه حر�س 
�لوز�رة على �إثمار �ل�شر�كة �ل�شرت�تيجية مع �ل�شركات 
�أبحاث  مر�كز  �إن�شاء  على  وحتفيزها  �لعاملية  �لدو�ئية 
بالتعاون  �لدولة  يف  و�ملثيلة  �ملبتكرة  �لأدوي��ة  ل�شناعة 
مع �مل�شانع �ملحلية وفق معايري وجودة عالية وباأ�شعار 
منا�شبة تدعم منظمومة �لأمن �لدو�ئي وتتيح توفري 
�لأدوية للمر�شى وخا�شة �مل�شابني بالأمر��س �ملزمنة 
و�شمان ��شتد�مة �شل�شلة �إمد�د دو�ئي تعزز قدر�تنا يف 
جمال �قت�شاد�ت �لدو�ء. ولفت �إىل �أن جناح �لدولة يف 
�لفكرية يف جمال ت�شنيع  �مللكية  �حلفاظ على حقوق 
�لإمار�ت  �شركة عاملية تختار   54 �ملبتكر جعل  �ل��دو�ء 
�لأ�شناف  من  �للوج�شتي  وملخزونها  لها  �إقليميا  مقر� 
�لدو�ئية وتقدمي ملفات �لأدوية �ملبتكرة للت�شجيل يف 
�لعالج وبرنامج  �ملر�شى ومنظومة  �لدولة مما يدعم 
�ل�شياحة �لعالجية ل�شتقطاب �ملر�شى من دول �ملنطقة 
للح�شول على �لعالج يف �لدولة ولوجود هذه �لأدوية 
�عتمادها  ف��ور  �لعامل  يف  دول��ة  ثالث  �أو  كثاين  �ملبتكرة 
من هيئة �لدو�ء و�لغذ�ء �لأمريكية �أو �لهيئة �لأوروبية 
ل��ل��دو�ء . وذك��ر �لدكتور �لأم���ريي �أن��ه يف ع��ام 2016 

 9.61 �لإم�����ار�ت  دول���ة  �لأدوي�����ة يف  ���ش��وق  بلغت قيمة 
�لإن��ف��اق على  �أن ت�شل قيمة  �ملتوقع  مليار دره��م وم��ن 
�لدو�ء عام 2020 �إىل 13.13 مليار درهم وبحلول 
عام 2025 �شتبلغ قيمة �لإنفاق على �لدو�ء 21.74 
�لو�شع  وتغري  �ل�شكاين  بالنمو  مدفوعا  دره��م  مليار 
�مل��ر���ش��ي، و����ش��ت��خ��د�م �لأدوي�����ة �حل��دي��ث��ة م��ث��ل عقاقري 

�لتكنولوجيا �حليوية.

كما �أ�شار �لأمريي �إىل �أنه لالإمار�ت 17 م�شنعا دو�ئيا 
بحلول نهاية عام 2016 ومن �ملتوقع �أن ي�شل �لعدد 

. �إىل 34 م�شنع بحلول عام 2021 
�إيجاد  �ملحلية يف  �مل�شانع  �ل��وز�رة تدعم  �أن  �إىل  منوها 
�شر�كة ��شرت�تيجية مع �مل�شانع �لعاملية ولإنتاج �لأدوية 
�لآن  حتى  �تفاقيات   5 توقيع  ومت  �ل��دول��ة  يف  �ملبتكرة 

بذلك �خل�شو�س.

•• دبي-الفجر:

تر�أ�س �شعادة �للو�ء عبد �هلل خليفة 
دبي،  ل�شرطة  �ل��ع��ام  �لقائد  �مل���ري، 
�لقياد�ت  ملجل�س  �لدوري  �لجتماع 
حممد  �للو�ء  بح�شور  �لتنفيذية، 
�لعامة  �لإد�رة  مدير  �مل��ري،  �شعيد 
لإ���ش��ع��اد �مل��ج��ت��م��ع، و�ل���ل���و�ء حممد 
�شعيد بخيت، مدير �لإد�رة �لعامة 
و�للو�ء  و�ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت،  ل��ل��خ��دم��ات 
�ح��م��د ح���م���د�ن ب���ن دمل�����وك، مدير 
و�للو�ء  للتدريب،  �لعامة  �لإد�رة 
�ملن�شوري،  ع��ي��د  �ح��م��د  �ل��دك��ت��ور 

ل���الأدل���ة  �ل���ع���ام���ة  �لإد�رة  م���دي���ر 
و�للو�ء  �جل��رمي��ة،  وعلم  �جلنائية 
�لدكتور �ل�شالل �شعيد بن هويدي 
�لعامة  �لإد�رة  م��دي��ر  �ل��ف��ال���ش��ي، 
ل���ل�������ش���وؤون �لإد�ري������������ة، وع������دد من 
ومر�كز  �لعامة  �لإد�ر�ت  م��دي��ري 

�ل�شرطة.
ون����اق���������س �مل���ج���ت���م���ع���ون ق���������ر�ر�ت 
�لج����ت����م����اع �ل�������ش���اب���ق و�ل�����رب�م�����ج 
و�خلطط �ملطروحة للتنفيذ و�آخر 

�مل�شتجد�ت �لإد�رية.
و����ش��ت��ع��ر���س �ل���ل���و�ء حم��م��د �شعيد 
�ملري نتائج �لقوة �لناعمة يف �شرطة 

ومر�كز  �لعامة  �لإد�ر�ت  ودور  دبي 
�آلية  �ىل  بالإ�شافة  فيها،  �ل�شرطة 
ل�شرطة  �ملوؤ�ش�شاتية  �لهوية  تنفيذ 
دبي يف م�شاركتها يف �ملعار�س د�خل 

وخارج �لدولة. 
وقدم �لعميد خالد نا�شر �لرزوقي، 
للخدمات  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  م��دي��ر 
�لذكية، �شرحا عن �ل�شيار�ت ذ�تية 
�ل��ق��ي��ادة، و�لإج������ر�ء�ت �ل��ت��ي يجب 
�تخاذها من قبل �شرطة دبي حيال 
�إيجاد قانون ي�شبط تلك �ل�شيار�ت، 
وتاأثريها يف ن�شبة خف�س �لوفيات.
�حلو�شني،  ج��ا���ش��م  �ل��ن��ق��ي��ب  وق���دم 

بالوكالة،  �لأد�ء  تقييم  �إد�رة  مدير 
�لذي  �شرحا عن برنامج “�شبط”، 
�أد�ء  م��وؤ���ش��ر�ت  ج��م��ي��ع  ي�شتعر�س 
نبذة  تقدمي  �ىل  بالإ�شافة  �لقوة، 
�ل��ذي يحدد  “هديف”  برنامج  عن 
م�����ش��ت��ه��دف��ات �مل���وؤ����ش���ر�ت ب��ن��اء على 
�آل��ي��ة و���ش��ع �مل�����ش��ت��ه��دف��ات، ك��م��ا قام 
�لقائد  �شا�شة  مم��ي��ز�ت  ع��ن  ب�شرح 
�ل��ت��ي حت��ت��وى ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج �ملحاور 
�لتنظيمية،  ل��ل��وح��د�ت  �لرئي�شية 
ب��ي��ن��م��ا ق�������دم  �ل���ن���ق���ي���ب �إب���ر�ه���ي���م 
للجودة  �لعامة  �لإد�رة  م��ن  �ه��ل��ي، 
�ل�شاملة،  �شرحا عن نظام �لتكرمي 

دب��ي، وقدمت  �شرطة  و�لتحفيز يف 
مركز  م����دي����ر  �ل����ف����ال�����ش����ي،  �م������ل 
����ش��ت��ط��الع �ل����ر�أي يف ���ش��رط��ة دبي، 

�لر�أي  ��شتطالع   م��رك��ز  ع��ن  ن��ب��ذة 
�لد�خلي  �ل����ر�أي  ����ش��ت��ط��الع  و�آل��ي��ة 

ل�شرطة دبي.

�أ�شحاب  جمال�س  روؤ���ش��اء  ق��ام  كما 
و�ليجابية،  و�ل�������ش���ع���ادة  �ل���ه���م���م، 
و�لقياد�ت �ل�شابة بتعريف �نف�شهم 

�آلية  م�شتعر�شني  �مل��ج��ل�����س،  ع��ل��ى 
�ملرحلة  يف  �مل��ج��ال�����س  ت��ل��ك  ع��م��ل 

�ملقبلة. 

•• اأبوظبي-وام: 

ل���ز�ي���د �خل����ري بر�جمها  �ل���ع���ط���اء  ب��ع��ث��ة  ك��ث��ف��ت 
رم�شان  يف  �ل�����ش��ود�ن��ي��ة  �ل���ق���رى  يف  �ل��ت��ط��وع��ي��ة 
400 من �لأطفال و�مل�شنني  بعالج ما يزيد عن 
�لإمار�تيني  �لأط��ب��اء  كبار  ب��ادرة تطوعية من  يف 
و�ل�����ش��ود�ن��ي��ني �مل��ت��ط��وع��ني يف ف���ري���ق �لإم������ار�ت 
ل��ل��ت��ط��وع. وت����اأت����ي ت��ل��ك �جل���ه���ود �ن�����ش��ج��ام��ا مع 
 2017 ي��ك��ون  ب���اأن  �حلكيمة  قيادتنا  توجيهات 
ع��ام �خل��ري ومب��ب��ادرة م�شرتكة من ز�ي��د �لعطاء 
وجمعية د�ر �لرب وموؤ�ش�شة بيت �ل�شارقة �خلريي 

�لإم����ار�ت  وب��ن��ك  �لأمل����اين  �ل�����ش��ع��ودي  و�مل�شت�شفى 
و�مل�شت�شفى  �ملتنقلة  �لعياد�ت  وبا�شتخد�م  للدو�ء 
�ملتحرك .وق��ال ج��ر�ح �لقلب �لإم��ار�ت��ي �لدكتور 
ز�يد  مل��ب��ادرة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ل�شامري  ع��ادل 
�لعطاء رئي�س برنامج �لإمار�ت للتطوع �ملجتمعي 
�لبعثة  �إن  �لإم����ار�ت  �أط��ب��اء  رئي�س  و�لتخ�ش�شي 
بر�مج  تنفيذ  �إىل  ت��ه��دف  �ل�����ش��ود�ن  �إىل  �لطبية 
�إن�شانية ت�شخي�شية وعالجية لالأطفال و�مل�شنني 
�إن�شجاما مع �لروح �لإن�شانية للمغفور له �ل�شيخ 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان و�متد�د جلهود �خلري 
و�لعطاء لأبناء �لإمار�ت يف ظل �لقيادة �حلكيمة 

�آل نهيان  ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
رئي�س �لدولة ‘’حفظه �هلل<< .

و�أع�����رب ���ش��ع��ادة ع��ب��د�هلل ب��ن ز�ي���د �لأم����ني �لعام 
جل��م��ع��ي��ة د�ر �ل���رب ع���ن �ع���ت���ز�زه مب���ا حت��ق��ق من 
�لعطاء  ز�ي��د  م��ب��ادرة  مع  �ل�شر�كة  عرب  منجز�ت 
ل��ع��الج وم�����ش��اع��دة �آلف �مل��ر���ش��ى يف �ل��ع��دي��د من 
�ل�����دول �ل�����ش��ق��ي��ق��ة و�ل�����ش��دي��ق��ة دون مت��ي��ي��ز بني 
�مل�����ش��ت��ه��دف��ني . و�أك����د �ل��ع��زم ع��ل��ى �مل�����ش��ي بنف�س 
دعما  للعطاء  �ملحبة  و�ل���روح  �لإن�شاين  �ل�شمري 
مع  ب��ال�����ش��ر�ك��ة  �ل�����ش��ود�ن  يف  �مل��ع��وزي��ن  للمر�شى 
حيث  �ل�شود�نية  و�لتطوعية  �ل�شحية  �ملوؤ�ش�شات 

يوؤدي �أع�شاء فريق بعثة �لعطاء لز�يد �خلري من 
�لأطباء و�جلر�حني و�لفنيني مهامهم �لإن�شانية 
�شنوي لدعم  ���ش��ود�ين  �إم��ار�ت��ي  برنامج  �إط���ار  يف 
و�لتن�شيق  ب��ال��ت��ع��اون  �مل��ع��وزي��ن  �مل��ر���ش��ى  وع����الج 
من  حب  ر�شالة  يف  �ل�شود�نية  �ل�شحة  وز�رة  مع 
�لإمار�ت �إىل �لأ�شقاء يف �ل�شود�ن تاأكيد� لأو��شر 
ن�شعها  �لتي  �لإن�شانية  بالقيم  و�لتم�شك  �ملحبة 

دوما حمط �أنظارنا .
وقال �إن مبادرة ز�يد �لعطاء حر�شت على �لإعد�د 
يف  �ملعنية  �جلهات  مع  و�لتن�شيق  للحملة  �جليد 
�ل�شود�ن خ�شو�شا وز�رة �ل�شحة ومركز �ل�شود�ن 

تدريب  �إىل  ت��ه��دف  �حل��م��ل��ة  �أن  م��وؤك��د�  للتطوع 
�ل�شود�نية  �لطبية  �لكو�در  �أك��ر عدد ممكن من 
�لطبية  للقو�فل  بحمالت  �لقيام  �إىل  بالإ�شافة 
للمر�شى  و�لفح�س  �لعالج  لتقدمي  �لقرى  �إىل 

�ملعوزين .
رئي�س  �ل��ري��دة  ه�شام  �ملهند�س  وج��ه  جانبه  م��ن 
�ملركز �ل�شود�ين للتطوع �ل�شكر و�لتقدير لدولة 
�إر�شالها  ع��ل��ى  �ل��ع��ط��اء  ز�ي����د  ومل���ب���ادرة  �لإم������ار�ت 
�ل�شود�ن  �إىل  �لتطوعي  �لطبي  �لإن�شاين  للوفد 
�لتي  �جلهود  وثمن  �ملر�شى  من  �ملعوزين  لعالج 
و�ملعاناة  �لعبء  لتخفيف  �لإم���ار�ت  دول��ة  تبذلها 

خمتلف  يف  بالأمر��س  �مل�شابني  من  �لعديد  عن 
دول �لعامل . وقال �إن هذه �خلطوة تاأتي يف �إطار 
�ل��ت��ع��اون �مل�����ش��رتك ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن ح��ي��ث مت و�شع 
�ل�شود�ن  �مل��خ��ت�����ش��ة يف  �جل��ه��ات  م��ع  �ل��رتت��ي��ب��ات 
�لرب�مج  وتنفيذ  و��شتقباله  �لوفد  لإجناح مهمة 

�لت�شخي�شية �لعالجية و�لوقائية .
و�أك����د �أن����ه ل��ي�����س ب��ج��دي��د ع��ل��ى �لإم������ار�ت تقدمي 
�أنها  �إىل  م�شري�  �ل�����ش��ود�ين  لل�شعب  �مل�����ش��اع��د�ت 
ق��دم��ت �ل��ع��دي��د م���ن �مل�����ش��اع��د�ت خ���الل �لفرتة 
�ل���ع���دي���د م���ن �ل�شعب  �مل��ا���ش��ي��ة و����ش��ت��ف��اد م��ن��ه��ا 

�ل�شود�ين .

حاكم راأ�س اخليمة ي�صيد با�صت�صافة منتدى حماكم مركز دبي املايل العاملي اال�صت�صاري
•• راأ�س اخليمة-وام: 

ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أك��د 
�لإمارة  ��شت�شافة  �أن   .. �خليمة  ر�أ���س  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
�لعام  �ل�شت�شاري  �لعاملي  �مل��ايل  دبي  “ حماكم مركز  منتدى 
ر�أ�س  حكومة  و  �ملركز  بني  �ل�شر�كات  تر�شيخ  يف  ي�شهم   ..  “

�خليمة .
م�شري� �شموه �إىل �أهميته يف تعزيز �لتعاون بني �جلانبني ودعم 

مبادر�ت �لإمارة �ملتو��شلة يف تطوير نظامها �لق�شائي.
وتعد حماكم مركز دبي �ملايل �لعاملي من �أوىل �ملحاكم يف �لعامل 
�لتي تنظم مثل هذ� �ملنتدى و�لذي ي�شكل من�شة مثالية تتيح 

تعزيز �لرتباط بني قطاع �لأعمال و�لقطاع �لقانوين و ي�شهم 
�أن ت�شبح  �لعاملي  �مل��ايل  �أه��د�ف حماكم مركز دبي  يف حتقيق 

�إحدى �أبرز �ملحاكم �لتجارية يف �لعامل بحلول عام 2021.
دبي  مركز  حماكم  رئي�س  نائب  �شتيل  ديفيد  ق��ال  جانبه  من 
��شت�شافته  �لذي   �� �لعام  �ل�شت�شاري  �ملنتدى  �أن  �لعاملي  �ملايل 
و�لتو��شل  للحو�ر  مهمة  من�شة  يعد   �� م��وؤخ��ر�  �خليمة  ر�أ���س 
بني حماكم مركز دبي �ملايل �لعاملي و�ملحامني �لعاملني �شمن 

�ملوؤ�ش�شات و�لهيئات �ملختلفة و�مل�شوؤولني �لق�شائيني .
م�شري� �إىل �أن م�شاركة حماكم دبي وحكومة ر�أ�س �خليمة يف 
ودعم قطاع  للتو��شل  فريدة  �إتاحة فر�شة  يف  ت�شهم  �ملنتدى 

�لتجارة على �ل�شعيدين �لإقليمي و�لدويل.

�شركات..  �ل��ع��ام  �ل�شت�شاري  �مل��ن��ت��دى  �أع�����ش��اء  قائمة  وت�شم 
�لإمار�ت  و�شركة  و�أجريكو  �لوطني  دب��ي  �لإم���ار�ت  بنك  مثل 
لالت�شالت �ملتكاملة “ دو” �� و�لتي متثل عدد� من �لقطاعات 
و�لإن�شاء�ت  و�لتمويل  �مل�شارف  وت�شمل   �� �لهامة  �لقت�شادية 
�إ�شافة �إىل ممثل عن �لديو�ن �لأم��ريي يف ر�أ�س  و�لت�شالت 

�خليمة.
من جانبها قالت لبنى قا�شم نائب �لرئي�س �لتنفيذي و�مل�شت�شار 
�لعام يف بنك �لإم��ار�ت دبي �لوطني �إن منتدى حماكم مركز 
دبي �ملايل �لعاملي �ل�شت�شاري �لعام يعد من�شة مهمة وموثوقة 
تهم  �لتي  �لقانونية  و�لتجارب  �لأف��ك��ار  �أب��رز  خاللها  نتبادل 

�ملجتمع �لقانوين.

�صــرطــة دبـــي ت�صـــارك يف مبـــادرة اإفطـــار �صـــائـــم

وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع توقع اتفاقية تعاون مع »جافزا«

اللواء املري يرتاأ�س االجتماع الدوري 
ملجل�س القيادات التنفيذية 

بعثة العطاء تكثف من مهامها التطوعية لعالج االأطفال وامل�صنني يف ال�صودان 

»مواقف« تفعل 551 موقفا فرعيا 
للمركبات باأبوظبي 

اأبوظبي-وام: 

�أعلن مركز �لنقل �ملتكامل باأبوظبي “ مو�قف “ عن تفعيل 551 موقفا �شطحيا بدء� من 28 مايو �جلاري 
.« كانت متاحة للعامة جمانا يف �لقطاع غرب “ 02-13 

ياأتي ذلك �شمن �جلهود �لر�مية �إىل توفري حلول مبتكرة لإد�رة مو�قف �ملركبات ورفع م�شتوى �ل�شالمة على 
�ملتكامل ورئي�س فريق  �لنقل  نائب مدير مركز  �ملهريي  . وقال حممد حمد  �لطرق و�حلفاظ على جماليتها 
حركة �لطرق و�ملو�قف باأبوظبي �إن �لتفعيل �شمل 551 موقفا �شطحيا �شمن قطاع غرب 13-02 �لذي يحده 
�لكر�مة �شرقا و�شارع مبارك بن حممد غربا يف حني  ز�يد جنوبا و�شارع  �لفالح �شمال و�شارع هز�ع بن  �شارع 

�قت�شر �لوقوف �ملجاين على �أ�شحاب ت�شاريح �لفلل فقط.
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�حلديقة �خل�شر�ء 

CN 1757231:لاللعاب و�للكرتونيات رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة خليفة حمد�ن �شخبوط �شليمان �ل�شام�شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد حمد�ن �شخبوط �شليمان �ل�شام�شي

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

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

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�جلوهرة �شوبرماركت 

رخ�شة رقم:CN 2147627 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة علي �شامل نا�شر �لر�قي �لعامري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف يو�شف خلفان علي �شليمان �ل�شام�شي
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

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

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/برييدو 

فرع من تزويد للتجارة - فرع �بوظبي 1
رخ�شة رقم:CN 1398187 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

تاغو �لفنية �ملتخ�ش�شة لال�شباغ و�لديكور
رخ�شة رقم:CN 1153184 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ نا�شيونال بل�س مليكانيك 

CN 1948008:وكهرباء �ل�شيار�ت ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء
 فوؤ�د عوين �ل�شامي من 49% �ىل %19

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة فهد عوين �ل�شامي %15

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة فو�ز عوين �ل�شامي %15

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

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

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ �مليز�ن �لوطني �للكرتوين 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1028217 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�شب �ل�شركاء

فهد عوين �ل�شامي من 49% �ىل %19
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة فو�ز عوين �ل�شامي %15
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة فوؤ�د عوين �ل�شامي %15
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان  �لقت�شادية خالل 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

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

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8

الغاء اعالن �شابق
لالطار�ت  �لوطني  �ملعر�س  �ل�ش�����ادة/  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
ذ.م.م �لرخ�شة رقم:CN 1016238 قد �بدو� رغبتهم يف �لغاء �لعالن �ل�شابق 
�ل�شادر يف جريدة �لوطن يف �لعدد رقم 1986 بتاريخ 2017/3/14 و�عادة �لو�شع 

كما كان عليه. ثم تقدمو� بطلب �جر�ء�ت �لتعديالت �لتالية:
تعديل �ل�شر�ء تنازل وبيع/��شافة حامت جمعة حممد �شعيد �جلنيبي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عبد�هلل جمعه حممد �شعيد �جلنيبي
تعديل ن�شب �ل�شركاء/فو�ز عوين �ل�شامي من 49% �ىل %19
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة فهد عوين �ل�شامي %15
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة فوؤ�د عوين �ل�شامي %15

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

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

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مغ�شلة �لكر�م

رخ�شة رقم:CN 1820558  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 5*1 �ىل 1*5.60

 تعديل ��شم جتاري من/مغ�شلة �لكر�م
AL EKRAM ALUNDRY

�ىل/م�شبغة نا�شر
NASSER LAUNDRY

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

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

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ �ل �ي دي �لمار�ت لالنارة ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1771745  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حمد �حمد عبد�هلل مر�شد �لرميثي من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حمد �حمد عبد�هلل مر�شد �لرميثي من 51% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �بر�هيم �حمد �لعي�شى

تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 3.30*60 �ىل 0.60*3.30
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية

 تعديل ��شم جتاري من/�ل �ي دي �لمار�ت لالنارة ذ.م.م
LED EMIRATES LIGHTING LLC

�ىل/ �ل �ي دي �لمار�ت لالنارة
LED EMIRATES LIGHTING

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

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

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/هوم فليب �د�رة �لعقار�ت 
و�ل�شيانة �لعامة رخ�شة رقم:CN 1904357  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 0.50*0.20 �ىل 1*1
 تعديل ��شم جتاري من/هوم فليب �د�رة �لعقار�ت و�ل�شيانة �لعامة

HOME FLIP PROPERTY MANAGEMENT & GENERAL MAINTENANCE

�ىل/هوم فليب لد�رة �لعقار�ت
HOME FLIP PROPERTY MANAGEMENT

تعديل ن�شاط/حذف �شيانة �ملباين )4329901(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

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

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8

ميتال زون لتجارة خملفات املباين- ذ م م
و�خلا�س  عادية  �لغري  �لعمومية  �جلمعية  قر�ر  على  بناء 
بت�شفية �ل�شركة �ملذكورة �أعاله )ميتال زون لتجارة خملفات 
�ملباين - ذ م م( يعلن �مل�شفى / مكتب �لهاملى لتدقيق �حل�شابات 
�أو  مطالبة  له  من  فكل  �عاله  �ملذكورة  �ل�شركة  ت�شفية  عن 
مبطالبته  �لتقدم  عليه  �عاله  �ملذكورة  �ل�شركة  على  حقوق 
�إىل �مل�شفى، وذلك خالل �لدو�م  مع �مل�شتند�ت �ملوؤيدة لذلك 
�لر�شمي وملدة 45 يوماً من تاريخ �لإعالن، وكل من مل يتقدم 

خالل �ملدة �ملحددة بالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة.
 تليفون �مل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، �بوظبى 
�شارع ز�يد �لثاين بناية �لعني للزجاج �لطابق )6( �شقة )17( 

مكتب �لهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون. 

اإعــــــــالن ت�صفيـــــة �صركــــــــة 

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8

يورتيك لتجارة قطع غيار االجهزة- ذ م م
و�خلا�س  عادية  �لغري  �لعمومية  �جلمعية  قر�ر  على  بناء 
�أعاله )يورتيك لتجارة قطع غيار  �ملذكورة  �ل�شركة  بت�شفية 
لتدقيق  �لهاملى  مكتب   / �مل�شفى  يعلن  م(  م  ذ   - �لجهزة 
له  من  فكل  �عاله  �ملذكورة  �ل�شركة  ت�شفية  عن  �حل�شابات 
�لتقدم  عليه  �عاله  �ملذكورة  �ل�شركة  على  حقوق  �أو  مطالبة 
مبطالبته مع �مل�شتند�ت �ملوؤيدة لذلك �إىل �مل�شفى، وذلك خالل 
�لدو�م �لر�شمي وملدة 45 يوماً من تاريخ �لإعالن، وكل من مل 
باملطالبة.   حقه  ي�شقط  بالإعالن  �ملحددة  �ملدة  خالل  يتقدم 
تليفون �مل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، �بوظبى 
�شارع ز�يد �لثاين بناية �لعني للزجاج �لطابق )6( �شقة )17( 

مكتب �لهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون. 

اإعــــــــالن ت�صفيـــــة �صركــــــــة 

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  2593 ل�سنة 2017 اإيجارات    
�ملنظورة �مام �لد�ئرة �لق�شائية �لبتد�ئية �للجنة �لثامنة

�ملحكوم له طالب �لعالن / �شركة كلد�ري للخدمات �ملحدودة 
عنو�نه : دبي - ديرة - �شارع �لرقة - بناية كلد�ري بالز� - ت : 042664424 - رقم 

�لر�س :110-0 �لرقة 
�ملحكوم عليه �ملطلوب �عالنه / عنايت �كرب علي مر�شنت 

عنو�نه : دبي - ديرة - �شارع �لرقة - بناية كلد�ري بالز� - ت : 042664424 - رقم 
�لر�س :110-0 �لرقة 

منطوق �حلكم : حكمت �للجنة مبثابة �حل�شوري بجل�شة 2017/4/12 بالتي : 
1- بالز�م �ملدعي عليه باخالء �ملاجور و�شد�د �مل�شتحقات �ليجارية بقيمة 80000 
عن �لفرتة من 2016/5/25 ولغاية 2017/3/24 وما ي�شتجد حتى �لخالء �لتام 

مع �لر�شوم و�مل�شاريف. 
�ل  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  با�شم �شاحب  ه��ذ� �حلكم قد �شدر  ك��ان  ومل��ا 
مكتوم حاكم دبي وتلي علنا مبثابة �حل�شوري ، فهو قابل لالإ�شتئناف خالل 15 

يوما �عتبار� من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل �شار نهائيا قابال للتنفيذ.
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/04539/2017 / جتاري 

�ىل �ملدعى عليه : �بر�هيم عبد�لغفور جالل �لزي 
    و 24 �شفن لل�شيانة موؤ�ش�شة فردية مالكها عائ�شة حممد بن هندي 

مبا �أن �ملدعي : عبد �لو�حد بن �شبيب �لعقارية )بن �شبيب �لعقارية �شابقا(   
قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/04539/2017 /جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل

مطالبة مالية - وما ي�شتجد من �يجار حتى �لخالء �لتام 
�خالء عقار - �ن �ملدعي عليهما �متنعا عن �شد�د �لجرة للماجور للفرتة من 2017/2/1 وحتى 2017/7/31 
يف  �لخ���الء  �و  بال�شد�د  �خطارهما  رغ��م  �شد�دها  ع��ن  و�متنعا  دره���م(   60.000( مبلغ  بذمتهما  فرت�شد 

2017/5/8 و�ملبلغ لهما �شخ�شيا 
مطالبة مالية - �ن �ملدعي عليهما حرر� له �شيكات ثالثة كقيمة �يجارية   �شيكني جمموعهما )60.000 

درهم( و�شيك �شمان مببلغ )6018 درهم( وتبني عدم وجود ر�شيد لهما و�متنعا عن �شد�د مقابلة 
مطالبة مالية - �ن �لعقد ت�شمن )�لبند رقم 10( على غر�مة �رتد�د كل �شيك مبلغ )2500( وقد �رتد لهما 

عدد )3( �شيك دون �شرف 
مطالبة مالية - �ن �لعقد ت�شمن )يف �لبند رقم 10( على غر�مة 2000 درهم يف حال فتح بالغ وقد مت فتح 

بالغ بتاريخ 2017/5/7 بالرقم 2017/11687 
�لز�م بت�شليم م�شتند�ت - �لز�م �ملدعي عليهما بتقدمي بر�ءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي 

مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 
�ل�شاعة   2017/6/12 �مل��و�ف��ق  �لثنني  ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  �عالنكم  �لق�شائية  �للجنة  وق��ررت 
1.00 بعد �لظهر �مام �للجنة �لق�شائية )�للجنة �لثانية( بالد�ئرة �لإبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س 
�ملنازعات �لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�شر . فاأنت 

مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
     اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/04207/2017 / جتاري 
�ىل �ملدعى عليه : حمم�شة �شهول �ل�شام 

 مبا �أن �ملدعي : �شديقي و�ولده لال�شتثمار - �س ذ م م   
�لز�مكم  �ملركز بطلب  �مام  �يجار�ت  �لدعوى 02/04207/2017 /جت��اري  �أق��ام �شدكم  قد 

بالتايل
مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليه ب�شد�د ما ي�شتجد من �يجار من تاريخ �نتهاء �لعقد يف 

تاريخ 2016/12/23 وحتى �لخالء �لفعلي للعقار 
�خالء عقار - �ن �ملدعى عليه ميتنع عن �شد�د �لأج��رة للماأجور للفرتة من 2016/3/24 
وحتى 2016/12/23  فرت�شد بذمته مبلغ 131250 درهم وميتنع عن �شد�ده رغم �خطاره 

بال�شد�د �و �لإخالء يف 2017/2/9    
مطالبة مالية - �نه تر�شد بذمة �ملدعى عليه مبلغ كقيمة �يجارية للفرتة من 2016/3/24 

وحتى 2016/12/23 و رغم �خطاره يف 2017/2/9  ميتنع عن �ل�شد�د.
مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

�ملو�فق  �لثنني  ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  �عالنكم  �إع��ادة  �لق�شائية  �للجنة  وق��ررت 
2017/6/12 �ل�شاعة 1.00 بعد �لظهر �مام �للجنة �لق�شائية )�للجنة �خلام�شة( بالد�ئرة 
�أمر  وق��د   ، �ل��دع��وى  لنظر  �لإي��ج��اري��ة  �مل��ن��ازع��ات  ف�س  مركز  مبقر  و�ملنعقدة  �لإبتد�ئية 
بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك 

قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

انذار عديل 
                         مقدم من �ملنذر : خالد عبد�لرحيم �لعطار ، �إمار�تي �جلن�شية دبي ، �لإمار�ت 

  �لعربية �ملتحدة ( وميثله بالتوقيع �ل�شيد/ يزن حممد عل �لفريحات ، �ردين �جلن�شية يحل بطاقة 
هوية رقم 3-0391682-1975-784 بوكالة م�شدقة من كاتب �لعدل رقم )2104/1/55114(  ، �لعنو�ن : دبي �لإمار�ت 

�لعربية �ملحدة )فندق ميلنيوم بالز�(   هاتف : 0501807375  
�ملنذر �ليه : �ل�شادة �ي دي �ي بارترن للو�شاطة �لعقارية  - ممثلة بال�شيدة/ جناح بنت عبد�هلل بن علي �لخرت �شعودية 
�جلن�شية ب�شفته مالك �ملوؤ�ش�شة �ل�شيد/ ماهر ��شامة ب�شفته حمرر �ل�شيكات ، �لعنو�ن : �شارع �ل�شيخ ز�يد دبي - فندق 

ميلنيوم بالز� دبي - مكتب رقم )704(  �لتليفون : 0503477157 
�ملو�شوع  �نذ�ر عديل 

قام �ملنذر بتاأجري �لعقار مكتب رقم )704( �لكائن مبنطقة �ملركز �لتجاري �لوىل دبي - بناية �ل�شيد/ خالد �لعطار ، 
فندق ميلنيوم بالز� دبي ، لل�شادة �ي دي �ي بارترن للو�شاطة �لعقارية بعقد موؤرخ بني �لطرفني يبد�أ بتاريخ 2016/11/1 

وينتهي بتاريخ  2017/10/31 مقابل �يجار �شنوي )190000( مائة وت�شعون �لف درهم �إمار�تي  ل غري 
ينذر �ملنذر )�ملنذر �ليه )�ل�شادة �ي دي �ي بارترن للو�شاطة �لعقارية( ممثله بال�شيدة جناح بنت عبد�هلل بن علي �لخرت 
�شعودية ، �جلن�شية : ب�شفتها مالك �ملوؤ�ش�شة و�ل�شيد/ حممد باهر ��شامة ب�شفته حمرر  �ل�شيكات ب�شفتهما �مل�شتاأجر 
للعقار مكتب رقم )704( بناية خالد عبد�لرحيم �لعطار ، فندق ميلنيوم بالز� دبي 7 )�شبعة �يام ( من ��شتالمه لهذ� 
�لنذ�ر بدفع مبلغ �ليجار �مل�شتحق بقيمة 47550( �شبعة و�ربعون �لف وخم�شمائة وخم�شون درهم �إمار�تي و�مل�شتحقة 

بتاريخ 2017/5/1 
قام �ملنذر �ليه باعطاء �ل�شيك ب�شوؤنية وذلك بعدم وجود ر�شيد بالبنك �مل�شحوب عليه �ل�شيك ، ولعدة مر�ت متتالية  
لذلك ومبوجب هذ� �لنذ�ر �لعديل فان �ملنذر ينذر �ملنذر �ليه ب�شرورة دفع بدل �ليجار �مل�شتحق بتاريخ 2017/5/1 
خالل �شبعة �يام من تاريخ �لن�شر ، و�ل �شي�شطر �ملنذر  برفع �لدعوى �لق�شائية بحق �ملنذر �ليه )�ل�شاد �ي دي �ي 
( و��شت�شد�ر �مر  �شعودية �جلن�شية   ، بال�شيدة/ جناح بنت عبد�هلل بن علي �لخرت  �لعقارية ممثله  للو�شاطة  بارترن 

�لد�ء ، مع حتميل �ملنذر �ليه بكافة ر�شوم وم�شاريف �لدعوى و�تعاب �لتقا�شي و�ملحاماة   
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8

اإعــــــــــالن
�لرحاب  �ل�ش�����ادة/مغ�شلة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1124733 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبري حممد �حمد �لط�شي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد عبده �حمد يحيى �لنعيمي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ مطعم وكافترييا جزر �لكناري

رخ�شة رقم:CN 1106695  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد علي �شيف علي �لنيادي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/با�شمة حممود عبد�ل�شالم �لعذرة من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ با�شمة حممود عبد�ل�شالم �لعذرة من 100% �ىل %49

تعديل وكيل خدمات/حذف عبد�هلل خليفة حميد �شيف �ل�شاحر �ملزروعي
تعديل ر�أ�س �ملال/من 50000 �ىل 150000

تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*31.1 �ىل 1*3
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

 تعديل ��شم جتاري من/مطعم وكافترييا جزر �لكناري
ALKANARI ISLANDS RESTAURANT & CAFETERIA

�ىل/ مطعم وكافترييا جزر �لكناري ذ.م.م
ALKANARI ISLANDS RESTAURANT & CAFETERIA LLC

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

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

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  3458 ل�سنة 2017 اإيجارات    
�ملنظورة �مام �لد�ئرة �لق�شائية �لبتد�ئية �للجنة �لتا�شعة

�ملحكوم له طالب �لعالن /عبد�لرحمن حممد طاهر حممد ويل 
عنو�نه : دبي -�لرفاعه - بناية �رت 1- رقم �لر�س 752-0 ت : 042664424

�ملحكوم عليه �ملطلوب �عالنه / خلدون �شالح �لدين طه �لبابا 
عنو�نه : دبي - �لرفاعة - بناية �رت 1 - رقم �لر�س 0-752 

منطوق �حلكم : حكمت �للجنة مبثابة �حل�شوري بجل�شة 2017/5/14 بالتي : 
1- بالز�م �ملدعي عليه باخالء �لعني �ملوؤجرة 

2- �لز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ وقدره 43226 درهم كقيمة �يجارية للفرتة من تاريخ 
2016/5/6 حتى 2017/3/6 وما ي�شتجد من قيمة �يجارية من تاريخ 2017/3/7 وحتى 

تاريخ �لخالء �لفعلي بو�قع مبلغ وقدره  51700 درهم كاأجرة �شنوية 
3- �لز�م �ملدعي عليه بت�شليم �ملدعي بر�ءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي 

4- �لز�م �ملدعي عليه بامل�شروفات
وملا كان هذ� �حلكم قد �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �ل مكتوم حاكم 
دبي وتلي علنا مبثابة �حل�شوري ، فهو قابل لالإ�شتئناف خالل 15 يوما �عتبار� من تاريخ 

ن�شر هذ� �لإعالن و�إل �شار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/3622   

                           �ملنذر / بنك �ت�س ��س بي �شي �لو�شط �ملحدود  
�ملنذر �ليه: �شريخان فرنود ولد حممد مر�د  - )جمهولة حمل �لقامة(  

يلتزم �ملنذر �ليه مبوجب خطاب �لت�شهيالت �ملوؤرخ يف  5 مايو 2008 و�ملربمة يف 8 مايو 2008 ، و�مل�شتند�ت 
�لخرى ذ�ت �لعالقة و�ملربمة مع �لبنك )�ملنذر( بدفع مبلغ وقدره : 8.701.374/80 درهم �إمار�تي ) ثمانية 
مليون و�شبعمائة وو�حد �لف وثالثمائة و�ربعة و�شبعون درهم وثمانون فل�س ( مت�شمن �لفو�ئد حتى تاريخ 

�لنذ�ر �لعديل )�لدين( �ىل �ملنذر 
للمنذر  تاأمينيا  عقاريا  رهنا  مبنح  للدين  وك�شمان  �ل��ر�ه��ن(  )ب�شفته  �ليه  �ملنذر  ق��ام  �لدين  ه��ذ�  مقابل 
)�لرهن �لعقاري( وذلك على �لعقار ، �لفيال رقم 8 فروند دي ، نخلة �جلمري� ، �لو�قعة على قطعة �لر�س 
رقم 396 ، دبي ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة )�لعقار( وقد مت ت�شجيل هذ� �لرهن ل�شالح �ملنذر وفقا لال�شول 

لدى د�ئرة �لر��شي و�لأمالك يف دبي بتاريخ 13 مايو  2008 
مل يلتزم �ملنذر �ليه وحتى تاريخه بت�شديد �لدين �مل�شتحق �لدفع ، ونتيجة لذلك �قدم �ملنذر بتوجيه ��شعار 
لتنفيذ �لرهن )�إ�شعار تنفيذ �لرهن( عن طريق �لكاتب �لعدل وذلك �لتز�ما باأحكام �ملادة )25( من �لقانون 

رقم )14( ل�شنة 2008 �ل�شادر يف �شاأن �لرهونات يف �إمارة دبي . 
ولكن مل يتمكن ممثل كاتل �لعدل من توجيه ��شعار تنفيذ �لرهن �ىل �ملنذر �ليه

�لرهن عن طريق  تنفيذ  ��شعار  بتوجيه  بالقيام  �ملنذر  �لتبد�ئية )�ملحكمة(  دبي  ، فو�شت حمكمة  ولحقا 
ن�شره يف �ل�شحيفة وبناء على ذلك ، يخطر �ملنذر مبوجب هذ� �لعالن �ملنذر �ليها باأنه يف حالة �لتق�شري  يف 
ت�شديد �لدين كامال خالل مدة ل تتجاوز ثالثني يوما بعد تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. �شنقوم �ملنذر بتنفيذ 

�لرهن وبالتقدمي بطلب �ىل�ملحكمة للح�شول على �أمر لبيع �لعقار. 
ميكن للمنذر �ليه �لتو��شل مع �ملنذر على �لعنو�ن �لتايل : �س ب : 66 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �و 

على �لرقم : 971-04-3904722+  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• دبي –الفجر:

حم����اك����م دب������ي ت���ع���ني »م�������ش���وؤول���ني 
جميع  يف  �لهمم«  �أ�شحاب  خ��دم��ات 
ق���ط���اع���ات �ل�����د�ئ�����رة و�مل���ت���م���ث���ل���ة يف 
وق���ط���اع  �ل������دع������وى،  �إد�رة  ق����ط����اع 
وقطاع  و�لت�شال،  �ملوؤ�ش�شي  �لدعم 
و�لتنفيذ،  و�لت�شوية  �لعدل  �لكاتب 
ت��وج��ه��ات �شاحب  �إط�����ار  وذل����ك يف 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم، 
رعاه  دب��ي-  �ل����وزر�ء، حاكم  جمل�س 
جهة  ك��ل  يف  م�شوؤول  بت�شمية  �هلل- 
حكومية معني بالنظر و�لعمل على 
خم�ش�شة  خدمات  و�إعتماد  ت�شهيل 

للمتعاملني من �أ�شحاب �لهمم.
�ملن�شوري  �شعادة طار�س  �أ�شار  حيث 
م��دي��ر ع��ام حم��اك��م دب��ي �أن حتديد 
م�شوؤول عن خدمات �أ�شحاب �لهمم 
ي���دل ع��ل��ى �ل��ن��ظ��رة �ل�����ش��ام��ل��ة �لتي 
تتمتع بها قيادتنا �لر�شيدة حفظهم 
دور  ل��ه��م  �ل��ه��م��م  ف���اأ����ش���ح���اب  �هلل، 
كبري يف كافة �ملجالت وعلى جميع 
جميعها  �مل��ب��ادر�ت  فهذه  �مل�شتويات، 
تعد خطوة لتحول �إمارة دبي بالكامل 
�إىل مدينة �شديقة لأ�شحاب �لهمم 
خالل  م���ن   2020 �ل���ع���ام  ب��ح��ل��ول 

�مل�����ش��اري��ع و�مل����ب����ادر�ت �ل��ر�م��ي��ة �إىل 
تعظيم م�شاركة هذه �لفئة �ملهمة يف 
�ملجتمع و�إدماجها فيه وتذليل كافة 
طريق  تعرت�س  قد  �لتي  �لعر�قيل 
ب�شورة  �ل��ه��م��م  ����ش��ح��اب  �ن���خ���ر�ط 
�لجتماعي  حميطهم  يف  �إي��ج��اب��ي��ة 
كاأفر�د قادرين يف �ملجتمع، �إىل جانب 
�لهتمام �لكبري �لذي توليه �لد�ئرة 
باأ�شحاب �لهمم، فقد مت تخ�شي�س 
م�شوؤولني عن خدماتهم يف كل من، 
�لكاتب �لعدل فرع �لطو�ر، و�لكاتب 
و�لكاتب  �ل����رب�����ش����اء،  ف�����رع  �ل����ع����دل 
�لقت�شادية،  �ل���د�ئ���رة  ف���رع  �ل��ع��دل 
�لتنفيذ،  خ��دم��ات  �شالة  يف  ك��ذل��ك 
ويف مركز �لت�شوية �لودية �لرئي�شي 
وفرع �لد�ئرة �لقت�شادية، ويف فرع 
ويف  �ل�شخ�شية،  �لأح�����و�ل  حمكمة 
كذلك  �لعمالية،  �خل��دم��ات  �شالة 

مو�شحاً  �لب�شرية.  �مل���و�رد  �إد�رة  يف 
جمموعة  تقدم  �لد�ئرة  �أن  �شعادته 
من �خلدمات لأ�شحاب �لهمم منها 
»ت�����ش��اه��ي��ل« وه���ي خ��دم��ة جمتمعية 
مل���������ش����اع����دة م�����ن ل����دي����ه م���ع���ام���الت 
و�إج��ر�ء�ت لدى حماكم دبي، وتاأتي 
هذه �ملبادرة يف �إطار حر�س �لد�ئرة 
على بذل وتقدمي كافة �لت�شهيالت 
�لالزمة لهذه �لفئة �لتي حتتاج �إىل 
للح�شول  ورع��اي��ة  خا�شة  معاملة 
�مل��ط��ل��وب��ة، وكذلك  ع��ل��ى �خل���دم���ات 
خ���دم���ة ل���غ���ة �لإ�������ش������ارة، وخ���دم���ات 
�لنتقال« لدى �لكاتب �لعدل، وذلك 
من خالل �إنتقال �لكاتب �لعدل ملقر 
�أ�شحاب  �ملتعامل من  �أو عمل  �شكن 
�لهمم �أو كبار �ل�شن، هذ� بالإ�شافة 
�ملرئي  �لت�����ش��ال  ���ش��ن��د  خ��دم��ة  �إىل 
م�شتقباًل  �ط��الق��ه��ا  ���ش��ي��ت��م  و�ل���ت���ي 
وتعترب �لفكرة �لأوىل على م�شتوى 
هيئة  م��ع  بالتعاون  وذل��ك  �ملنطقة، 
تنمية �ملجتمع، وهي معنية بتقدمي 
من  باملحاكم  �خلا�شة  �ل�شت�شار�ت 
خ��الل خ��دم��ات �لرتجمة م��ن و�إىل 
ل��ل�����ش��م ع���رب تقنيات  ل��غ��ة �ل����ش���ارة 

�لت�شال �ملرئية.
و�أ����ش���ار ���ش��ع��ادة م��دي��ر ع���ام حماكم 
ن�شرة  بن�شر  قامت  �ل��د�ئ��رة  �أن  دب��ي 

خمت�شة عن خدمات �لكاتب �لعدل 
�لهمم بلغة  �إم��ارة دبي لأ�شحاب  يف 
»بر�يل« لتعريفهم بها وبالإجر�ء�ت 
�مل���ت���ب���ع���ة، وي�����اأت�����ي ذل������ك يف �إط������ار 
كافة  تعريف  على  �ل��د�ئ��رة  ح��ر���س 
�ملحاكم  ب��اإج��ر�ء�ت  �ملجتمع  �شر�ئح 
وقو�نينها، و�لتي من �شاأنها ت�شهيل 
ر�شالتها  لتحقيق  عليهم،  �لتقا�شي 
وه���ي حت��ق��ي��ق ع���د�ل���ة ن���اف���ذة تت�شم 
خدمات  وتقدمي  و�ل�شرعة  بالدقة 

ق�شائية مي�شرة �لو�شول للجميع.
�إ�شد�رها  مت  �لتي  �لن�شرة  �أن  و�أك��د 
ع��ل��ى جميع  »ب���ر�ي���ل« حت��ت��وي  بلغة 
خدمات �لكاتب �لعدل �لتي تقدمها 
من  �لهمم،  لأ���ش��ح��اب  دب��ي  حماكم 
�ل�شند�ت  ع��ل��ى  ت��وق��ي��ع��ات  ت�����ش��دي��ق 
بكافة  طلبهم  ع��ل��ى  ب��ن��اًء  و�ل��ع��ق��ود 
�شت�شاعد  �ل��ن�����ش��رة  ف��ه��ذه  �أن��و�ع��ه��ا، 
على  �لهمم  �أ�شحاب  من  �ملكفوفني 
�لتعرف على خدمات �لكاتب �لعدل 
بهدف  لهم  كبري�  ودع��م��اً  ب�شهولة، 
�ملجتمع،  �ملهمة يف  �لفئة  ه��ذه  دم��ج 
�مل����ب����ادر�ت  ه�����ذه  م���ث���ل  �أن  م�����وؤك�����د�ً 
ت��ف��ت��ح �آف���اق���ا ج���دي���دة وت��ع��م��ل على 
و�ل�شر�كة  �ل��رو�ب��ط  وتعزيز  تقوية 
موؤ�ش�شات  ب����ني  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 

�ملجتمع وهذه �لفئة.

•• مين�شك -وام:

نفذت جمعية دبي �خلريية - باإ�شر�ف �شفارة 
“ �إفطار  م�����ش��روع   - بيالرو�شيا  يف  �ل��دول��ة 
�لإعاقة  وذوي  �ملعوزين  ل�شالح   “ �ل�شائم 
�شهر  مبنا�شبة  بيالرو�شيا  يف  �مل�شلمني  من 

رم�شان �لكرمي.
دبي  جمعية  �شر  �أم��ني  م�شمار  �أحمد  وثمن 
�خل��ريي��ة ج��ه��ود وت��ع��اون ���ش��ف��ارة �ل��دول��ة يف 

بيالرو�شيا لإجناح م�شروع �لإفطار .
من  و�ح���دة  ه��ي  بيالرو�شيا  �أن  �إىل  م�شري� 
28 دولة تنفذ فيها �جلمعية �مل�شروع خارج 
مليون   15 بلغت  �إجمالية  بتكلفة  �ل��دول��ة 
دره���م م��ا مي��ث��ل ن��ح��و 25 % م��ن �إجمايل 
تنفذها  �ل��ت��ي  �لرم�شانية  �مل�����ش��اري��ع  تكلفة 
وي�شتفيد  �ل��ك��رمي  �ل�شهر  خ��الل  �جلمعية 
منها ع�شر�ت �لآلف من �لأ�شخا�س يف هذه 
�لدول �إ�شافة �ىل �مل�شتفيدين د�خل �لدولة.

و�أكد �أن تنفيذ �مل�شروع يف تلك �لدول يخدم 
�شر�ئح جمتمعية كثرية ويعد �متد�د جلهود 
�ملوؤ�ش�شات �لإن�شانية �لإمار�تية خارج �حلدود.. 
لفتا �إىل �أنه يوفر وجبات �إفطار لنحو 75 
�ألف �شخ�س يوميا باإجمايل مليونني و250 
�ألف وجبة خالل �شهر رم�شان.  ونوه م�شمار 
�إفطار  م�����ش��روع  ت��ن��ف��ذ  دب���ي  جمعية  �أن  �إىل 
وذلك  �لأوىل  للمرة  بيالرو�شيا  يف  �ل�شائم 
���ش��م��ن جم��م��وع��ة م��ن �ل����دول �ل��ت��ي تتعاون 
�جلمعية مع �شفار�ت وقن�شليات �لدولة فيها 
و�ل�شنغال  وت�شمل �شريلنكا  �مل�شروع  لتنفيذ 
و�لر�أ�س �لأخ�شر و�لفلبني و�أ�شرت�ليا �إ�شافة 

�ىل �إقليم بر�شلونة يف ��شبانيا.

بيئة راأ�س اخليمة حتظر نقل املياه اجلوفية خارج االإمارة 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

�لفنية  ��شتعد�د�تها  �خليمة  بر�أ�س  �لتنمية  و  �لبيئة  حماية  هيئة  ت�شتكمل 
�خليمة  ر�أ���س  ب��اإم��ارة  �ملنتجة  �جلوفية  �ملياه  نقل  حظر  ق��ر�ر  بتنفيذ  للبدء 
�إىل خارج �لإم��ارة بناء على تو�شيات �إجتماع �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة ر�أ�س 

�خليمة  رقم 2/ 2017 و�لذي ُعقد بتاريخ 24 مايو �ملا�شي. 
حماية  لهيئة  �لتنفيذي  �ملدير  �لغي�س  حممد  �شيف  �لدكتور  بذلك  �شرح 

�لبيئة و�لتنمية بر�أ�س �خليمة يف ت�شريحات �شحفية �ليوم. 
و�أ�شار �لدكتور �لغي�س �إىل �أنه ويف �إطار حر�س قيادتنا �لر�شيدة على �شون 
و��شتد�مة �لبيئة و�ملو�رد �لطبيعية فاإن �ملجل�س �ملوقر قد و�فق يف �إجتماعه 
ووجه  �جلوفية  �مل��ي��اه  مو�شوع  بخ�شو�س  �لهيئة  عر�شته  م��ا  على  �لأخ���ري 
�لهيئة بتنفيذ قر�ر حظر نقل �ملياه �جلوفية �إىل خارج �لإمارة وو�شع وتنفيذ 

�لأنظمة و�لإجر�ء�ت �لالزمة لذلك. 
و �أفاد �لدكتور �لغي�س باأن �لقر�ر يهدف �إىل حماية �ملو�رد �لطبيعية بالإمارة 
و مورد �ملياه �جلوفية على نحٍو خا�س �لذي يو�جه �شغوطاً متعددة تتمثل 
يف عمليات �ل�شخ �ملتز�يد من �ملخزون �جلويف يف ظل �لتغري�ت �ملناخية وقلة 

�لأمطار و�شعف ن�شبة �لتغذية للخز�ن �جلويف. 
قر�ر  �أن  و�لتنمية  �لبيئة  حماية  لهيئة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �أو���ش��ح   ذل��ك  �إىل 
�حلظر �شترت�فق معه حزمة من �لإج��ر�ء�ت �لأخرى كرتكيب عد�د�ت على 
�لآب��ار �ملوجودة خارج �مل��ز�رع يف �ملرحلة �لأوىل �لتي �شيعقبها تقييم �لو�شع 
�لرقابة. و دعا  �إحكام  و  �لقر�ر  �إنفاذ  �لثانية من عمليات  �ملرحلة  و�لبدء يف 
لإنفاذ  �لهيئة  مع  بالتعاون  �لعالقة  ذوي  و  �ملعنيني  كافة  �لغي�س  �لدكتور 
هذ� �لقر�ر �لهام حماية للمو�رد �لطبيعية و �شونها و ��شتد�متها لالأجيال 

�لقادمة. 

ق�صم التوثيقات بدائرة الق�صاء يف اأبوظبي يتوىل اإ�صدار ا�صهاد »اإثبات الر�صد«
•• اأبوظبي -وام: 

بد�أت �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لتوثيقات بد�ئرة �لق�شاء يف �أبوظبي تويل مهام 
�إمارة  يف  �لق�شاء  جمل�س  ق��ر�ر  على  بناء  �لر�شد”  “�ثبات  ��شهاد  �إ���ش��د�ر 
�أبوظبي بنقل هذه �ملهام من د�ئرة �لرتكات باملحكمة �لبتد�ئية �إىل ق�شم 

�لتوثيقات.
�ل�شن  و�شلو�  �لذين  لالأ�شخا�س  �لر�شد  �ثبات  �جناز  يتم  �ملهام  ومبوجب 
عنهم  �لو�شاية  رف��ع  بهدف  �شاعة  ن�شف  تتجاوز  ل  م��دة  خ��الل  �لقانوين 

ومتكينهم من �إد�رة م�شاحلهم �لر�شمية و�ملالية باأنف�شهم.
بتوجيهات  تاأتي عمال  �أن هذه �خلطوة  �أبوظبي  �لق�شاء يف  د�ئ��رة  و�أك��دت 
�ل��وزر�ء وزير  نائب رئي�س جمل�س  �آل نهيان  ز�يد  �ل�شيخ من�شور بن  �شمو 

�شوؤون �لرئا�شة رئي�س د�ئرة �لق�شاء يف �أبوظبي يف بناء منظومة ق�شائية 
تت�شم بالفاعلية و�لكفاءة مبا يحقق �شهولة �لو�شول �إىل �خلدمات �لعدلية 

و�لق�شائية ويوفر �لوقت و�جلهد و�لنفقات.
و�أ�شارت �لد�ئرة �إىل �أن ق�شم �لتوثيق �لعام �شيقوم باإ�شد�ر �ثبات �لر�شد يف 

فرتة زمنية ل تزيد عن ن�شف �شاعة .
�ملرور  �إىل  يحتاج  ول  بحت  توثيقي  �إج���ر�ء  �لر�شد  �ث��ب��ات  �أن  �إىل  منوهة 

باإجر�ء�ت �لتقا�شي �إل يف حال وجود نز�ع ي�شتدعي �للجوء �إىل �لق�شاء.
يذكر �أن �لإجر�ء �جلديد يتطلب ح�شور �شاحب �لعالقة مع �لو�شي للتاأكد 
من و�شوله �إىل �شن �لر�شد على �أن يقدم �مل�شتند�ت �لر�شمية �لالزمة مثل 
قا�شي  يقوم  عليه  وبناء  �لو�شاية..  �لقيد وحكم  و خال�شة  �مليالد  �شهادة 

�لتوثيقات �ملخت�س باإثبات ر�شده و�إ�شد�ر ��شهاد بذلك.

بعنوان  الرتبية الأخالقية موروث اإماراتي اأ�شيل

» خليفة الرتبوية « تدري�س الرتبية االأخالقية يعزز الهوية الوطنية 
•• تغطية : رم�شان عطا

نظمت �لأمانة �لعامة جلائزة خليفة 
�لرم�شانية  �جل��ل�����ش��ة  �ل���رتب���وي���ة 
�لرتبية   « ع���ن���و�ن  حت���ت  �ل�����ش��ن��وي��ة 
�أ�شيل«،  �إمار�تي  موروث  �لأخالقية 
�ملحاور  م��ن  ع��دد  �جلل�شة  وناق�شت 
ح���ول �ل��رتب��ي��ة �لأخ��الق��ي��ة ودوره����ا 
�ملعتزة  �لطالبية  �ل�شخ�شية  بناء  يف 
وقيمها  �لأ�شيلة  �لعربية  بهويتها 
�لعربية و�إرثها �حل�شاري، بالإ�شافة 
�إىل دور �لرتبية �لأخالقية يف تعزيز 
م��ن��ظ��وم��ة �ل��ت��ع��ل��ي��م، وذل����ك يف �إط���ار 
�أبوظبي  ع��ه��د  ويل  دي�����و�ن  م���ب���ادرة 

ب�شاأن تدري�س �لرتبية �لأخالقية. 
وح�شر �جلل�شة �أمل �لعفيي �لأمني 
�لرتبوية،  خ��ل��ي��ف��ة  جل���ائ���زة  �ل���ع���ام 
�ملدير  �ل���ظ���اه���ري  ����ش���امل  وحم���م���د 
�لتنفيذي لقطاع �لعمليات �ملدر�شية 
�أب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ع�شو  مب��ج��ل�����س 
جمل�س �م��ن��اء �جل��ائ��زة، و���ش��ارك يف 
ن���اع���م���ة عبد�هلل  م����ن  ك����ل  �جل��ل�����ش��ة 
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  �ل�����ش��ره��ان 
�لحت��ادي، و�لدكتورة  كرمية مطر 
لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �مل���زروع���ي 
�لتعليم �ملدر�شي و�ل�شيا�شات بالإنابة 
يف جمل�س �أبوظبي للتعليم، وف�شيلة 
مدير  �ل�شحي  حممد  طالب  �ل�شيخ 
�إد�رة �لوعظ بالهيئة �لعامة لل�شوؤون 
و�ملهند�س  و�لأوق�������اف،  �لإ���ش��الم��ي��ة 
عبد�لرحمن �جلحو�شي مدير كليات 
�لتقنية للطالب باأبوظبي، وعبد�هلل 
�لتنفيذي  �مل���دي���ر  ع��ل��ي  �آل  م���اج���د 
�أبوظبي  بهيئة  بالإنابة  �لكتب  ل��د�ر 
مبارك   وم��وزة  و�لثقافة،   لل�شياحة 
�لقبي�شي �إخ�شائية �جتماعية باإد�رة 
�لعامة  بالقيادة  �لجتماعي  �لدعم 
�لدكتور  و�أد�ره���ا  �أبوظبي،  ل�شرطة 
�لأفر�د  �شوؤون  مدير  �لعربي  خالد 
ع�شو  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  جمل�س  يف 

�للجنة �لتنفيذية للجائزة. 
�أم����ل  ب����د�ي����ة �جل���ل�������ش���ة رح���ب���ت  ويف 
�ل��ع��ف��ي��ف��ي ب��احل�����ش��ور م���وؤك���دة على 

�لأخالقية  �ل��رتب��ي��ة  م��ب��ادرة  �أه��م��ي��ة 
�لتي طرحها ديو�ن ويل 

�جلل�شة  �أن هذه  �إىل  م�شرية  �لعهد، 
���ش��ل��ط��ت �ل�����ش��وء ع��ل��ى �أه��م��ي��ة هذه 
�ملبادرة وريادتها يف تدري�س �لرتبية 
�لأخالقية من خالل ممثلي عدد من 
�لإ�شرت�تيجيني  و�ل�شركاء  �جلهات 
�لهيئات  �أع�شاء  من  �حل�شور  وه��ذ� 

�لإد�رية و�لتدري�شية . 
ومن جانبه �أكد �شعادة حممد �شامل 
�جلل�شة  هذه  �أهمية  على  �لظاهري 
و�أهد�ف  لر�شالة  ترجمة  تاأتي  �لتي 
�لتميز  منظومة  تر�شيخ  يف  �جلائزة 
يف �مليد�ن �لرتبوي �إذ متثل �لرتبية 
بناء  يف  �أ�شا�شية  رك��ي��زة  �لأخ��الق��ي��ة 
قيم  م��ن  �ملنظومة مب��ا حتمله  ه��ذه 

�أ���ش��ي��ل��ة ت��ر���ش��خ �ل��ه��وي��ة �ل��وط��ن��ي��ة يف 
نظامنا �لتعليمي . 

�ملزروعي  كرمية  �لدكتورة  و�أ���ش��ارت 
تدري�س  �أن  �إىل  �جل��ل�����ش��ة  ب��د�ي��ة  يف 
ج���اء مببادرة  �لأخ���الق���ي���ة  �ل��رتب��ي��ة 
�أبوظبي،  �شمو ويل عهد  دي��و�ن  من 
توجيهات  �مل����ب����ادرة  ه����ذه  وت���رتج���م 
بن  �ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه  ز�يد 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  دبي، و�شاحب 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة، 
�ل�شيوخ  �ل�شمو  �أ�شحاب  و�إخ��و�ن��ه��م 

�لأع���ل���ى لالحتاد  �مل��ج��ل�����س  �أع�������ش���اء 
�ل�����ش��ري، وحر�س  �لإم��������ار�ت،  ح��ك��ام 
تعليمية  بيئة  تهيئة  على  �شموهم 
من  وتعلي  �لوطنية  �لهوية  تر�شخ 
�ل��ق��ي��م ل����دى �ل���ن�������سء و�ل��ط��ل��ب��ة يف 
موؤكدة  �ل��در����ش��ي��ة  �مل��ر�ح��ل  خمتلف 
و�ملجتمع  �ل��رتب��وي  �مل��ي��د�ن  �أن  على 
ب�شورة عامة تفاعل مع هذه �ملبادرة 
ر�شالة  م��ن  لها  مل��ا  ك��ب��رية،  باإيجابية 
�ل�شخ�شية  تثقل  عظيمة  و�أه����د�ف 
على  ق��درت��ه��ا  م��ن  وت��ع��زز  �لطالبية 
ي�شهدها  �ل��ت��ي  �مل��ت��غ��ري�ت  م��و�ج��ه��ة 

�لع�شر . 
وق���دم���ت �ل���دك���ت���ورة ك��رمي��ة عر�س 
علمي للمر�حل �لتي �شبقت تدري�س 
�لرتبية �لأخالقية و�جلهود �ملبذولة 

م���ن ق��ب��ل �ل��ل��ج��ان �مل��خ��ت�����ش��ة و�لتي 
يف  �شاهمو�  متميزين  خ��رب�ء  �شمت 
و�شع �ملحتوى �ملعريف و�ملقرر�ت �لتي 
بالتعاون  �مل��ادة  ه��ذه  مت تدري�شها يف 
مع وز�رة �لرتبية و�لتعليم وجمل�س 
�أبوظبي للتعليم وغريها من �جلهات 
ذ�ت �لعالقة وهو ما جعل هذه �ملادة 
ت�شافر  نتاج  �لأخالقية  �لرتبية  �أي 

جهود جمتمعية كبرية . 
للخطط  �مل�����زروع�����ي  د.  وع���ر����ش���ت 
�ل��در����ش��ي��ة �خل��ا���ش��ة مب���ادة �لرتبية 
�لأخ��الق��ي��ة و�مل��د�ر���س �لتي مت فيها 
�ملعلمني  وت��دري��ب  و�إع���د�د  �لتطبيق 
على م�شتوى �لدولة موؤكدة على �أن 
تدري�س �لرتبية �لأخالقية يتم وفق 
و�أ�شاليب  ط��رق  يف  �ملمار�شات  �أرق���ى 

�لتدري�س و�لتي جتمع بني �لنظرية 
��شتفادة  ي���ر����ش���خ  مب����ا  و�ل���ت���ط���ب���ي���ق 
لهذه  �مل��ع��ريف  �ملحتوى  م��ن  �لطالب 
و�لعملية،  �لعلمية  حياته  يف  �مل���ادة 
وقالت ناعمة �ل�شرهان خالل كلمتها 
�لتحديات  ظ����ل  يف   : �جل��ل�����ش��ة  يف 
جمتمع  يو�جهها  �ل��ت��ي  و�مل��ت��غ��ري�ت 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لم��������ار�ت  دول�����ة 
و�لنفتاح  �جلن�شيات  ت��ع��دد  نتيجة 
و�لإنت�شار   ، �لأخ�����ر  ع��ل��ى  �ل���و�����ش���ع 
�لو��شع لو�شائل �لتو��شل �لجتماعي 
�أ�شحت  بال�شو�بط،  �لتي ل تعرتف 
�لقيم �لأخالقية لدى �لن�شئ مهددة 
علينا  يحتم  �ل��ذي  �لأم��ر  ومهم�شة، 
نقف  �أن  �أم���ور  و�أول���ي���اء  كم�شوؤولني 
لهذه  �لإع��ت��ب��ار  لنعيد  و�ع��ي��ة  وق��ف��ة 

ع���رب جمموعة  �لأخ���الق���ي���ة  �ل��ق��ي��م 
من �لأن�شطة و�لفعاليات، فالتكاتف 
�لق�شايا  لإب��ر�ز مثل هذه  �ملجتمعي 
لتعزيزها  �لفعالة  �حللول  �أح��د  هو 

ومو�جهة �لتحديات.
�ل�������ش���ي���خ طالب  ف�����ش��ي��ل��ة  وت����ط����رق 
ح�شارة  م��ق��ي��ا���س  �أن  �إىل  �ل�����ش��ح��ي 
ونه�شتها  ودو�مها  ورقيها  �ل�شعوب 
ب���رق���ي �أخ���الق���ه���ا و���ش��م��و �أف��ع��ال��ه��ا ، 
)ح�شن  و�شلم:  عليه  �هلل  �شلى  ق��ال 
�خللق وح�شن �جلو�ر يعمر�ن �لديار 
وي��زي��د�ن يف �لأع��م��ار( رو�ه �أح��م��د ، 
و�إمنا  �شوقي:  �أحمد  �ل�شاعر  ويقول 
�لأمم �لأخالق ما بقيت .... فاإن هم 
و�إن مقيا�س  �أخالقهم ذهبو�،  ذهبت 
خريية �لإن�شان و�شمو مكانته بح�شن 
وقد   ، وهند�مه  بجماله  ل  �أخ��الق��ه 
يتخلق  مل��ن  حمبته  تعاىل  �هلل  جعل 
�ل�شرف  فنيل  �حل�����ش��ن��ة،  ب���الأخ���الق 
ب��ح�����ش��ن �خللق،  م���ق���رون  �ل��دن��ي��ا  يف 
ف���الأخ���الق �حل�����ش��ن��ة ح�����ش��ن للعبد 
م��ن و���ش��م �خل�����ش��ة و���ش��وء �ل��ع��اق��ب��ة ، 
�لأخالقية  �ل���رتب���وي���ة  و�ل��ع��م��ل��ي��ة 
ن��ح��و �أب��ن��ائ��ن��ا ل��ه��ا ح��ظ م��ن �لعناية 
وبهم  �مل�شتقبل  لبنة  فهم  و�لهتمام 

يظل �لبناء �شرحا �شاخما . 
و�أك����������د �مل����ه����ن����د�����س ع���ب���د�ل���رح���م���ن 
�ل���رتب���ي���ة  �أن  ع����ل����ى  �جل����ح����و�����ش����ي 
ت���ك���ون  �ل���ت���ع���ل���ي���م  �لخ�����الق�����ي�����ة يف 
رئي�شيني،  م���رت���ك���زي���ن  خ�����الل  م����ن 
�ملناهج  خ����الل  م���ن  �لول  �مل���رت���ك���ز 
من  و�لثاين  �لختيارية،  و�مل�شاقات 
خ���الل �لأن�����ش��ط��ة �ل��ال���ش��ف��ي��ة �لتي 
�لقيم  ت��ع��زي��ز  مي��ك��ن م���ن خ��الل��ه��ا 
باملمار�شة  و�ملجتمعية  �لأخ��الق��ي��ة 
�لطالب،  ح��ي��اة  م���ن  ج����زء  وج��ع��ل��ه��ا 
�لعليا  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  ك��ل��ي��ات  يف  ون���ح���ن 
�لطالبية  �ل�شخ�شية  بناء  �أن  نعترب 
�لتعليمية،  �ملنظومة  م��ن  ج��زء   ه��و 
�خلريج  ب����اإع����د�د  ت��ه��ت��م  ف��ال��ك��ل��ي��ات 
�مل��ت��ك��ام��ل ف��ب��ق��در م���ا ي���ك���ون هناك 
و�ملعريف  �لعقلي  �لبناء  على  تركيز 
تويل  فالكليات   ، للطالب  و�مل��ه��ن��ي 

�لطالبية  �ل�شخ�شية  لبناء  �أهمية 
وت��ع��زي��ز �مل��و�ط��ن��ة �ل�����ش��احل��ة، حيث 
تعد موؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل �شريك 
تعزيز  يف  و�أ����ش���ا����ش���ي  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي 
�لأخالقية  �لقيم  وتر�شيخ  �لنتماء 
وقال  �لأ�شيل،  �لإم��ار�ت��ي  و�مل���وروث 
ع��ب��د�هلل م��اج��د �إن دول����ة �لإم�����ار�ت 
بهويتها  ت��ت��م��ي��ز  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لثقافية وقيمها �لأخالقية �لأ�شيلة 
�لنابع  �لقيم  م���وروث  على  �ملرتكزة 
وتقاليد  �حلنيف  �لدين  تعاليم  من 
�لآب��اء و�لأج��د�د �لتي تعلي من قيم 
�لت�شامح و�لح��رت�م و�لتعاون وحب 
�خلري و�لنتماء و�لبذل و�لت�شحية 
ف���ع���ال يف  ل���ل���وط���ن. ول��ل��ث��ق��اف��ة دور 
و�لف�شائل  �ل��رف��ي��ع��ة  �ل��ق��ي��م  ت��ع��زي��ز 
و�مل���ث���ل �ل��ع��ل��ي��ا يف ن��ف��و���س �لأب����ن����اء. 
�لقيم  م��ن  منظومة  �لأخ����الق  و�أن 
�ل���ت���ي توجه  �ل�����ش��ل��وك��ي��ة  و�مل���ع���اي���ري 
�ل�����ش��ل��وك �لإن�������ش���اين ل��ل��ت��م��ي��ي��ز بني 
�لأخالقية  و�لرتبية  و�ل�شر.  �خلري 
من  ف��احل��ي��اة  �ملجتمع،  يف  ���ش��روري��ة 
خا�شعاً  �لإن�����ش��ان  جتعل  �لقيم  غ��ري 

لنزو�ته.
�أن  كما حتدثت موزة �لقبي�شي عن 
و�ملبادئ  �لقيم  تلك  ه��ي  �لأخ����الق 
وت�شرفات  ���ش��ل��وك��ي��ات  حت���دد  �ل��ت��ي 
�ملبادئ  م��ن  وف��ق منظومة  �لأف���ر�د 
يكت�شبها  �لتي  و�لعتبار�ت  و�لنظم 
وفق  وتربيته  تن�شئتة  خالل  �لفرد 
من  يقتب�شها  و�لتي  حياته  مر�حل 
عليها  وج��د  �لتي  وهويته  �أ�شالته 
وتاريخه  وح�������ش���ارت���ه  دي���ن���ه  م����ن 
وهويته وعاد�ته وتقاليده و�لعرف 
يتكيف  �لتي   �لجتماعي  و�لنظام 
�ملنظومة  ه��ي  و�لخ����الق   ... معها 
ت�شكل  �ل���ت���ي  و�مل��ع��رف��ي��ة  �ل��ف��ك��ري��ة 
وحتدد  متيزه  �لتي  �لن�شان  هوية 
ا  �جتاهاته و�هد�فه ون�شاطاته َومِمَّ
ل �شك فيه فاإن �لرتبية �لخالقية 
لت�شكل  ف�����رد  ل���ك���ل  ُم����ل����ح  م���ط���ل���ب 
وميوله  وت���وج���ه���ات���ه  ���ش��خ�����ش��ي��ت��ه 

و�إجناز�ته.
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اأخبـار الإمـارات

•• الفجرية-الفجر:

ن������اق�������������س م������ن������ت������دى �ل�����ف�����ج�����رية 
�لر�بعة  �أم�����ش��ي��ت��ه  يف  �ل��رم�����ش��اين 
وفعل”  ق��ول  �لإم�����ار�ت..  “�شباب 
�شناعة  يف  �حل��ي��وي  �ل�����ش��ب��اب  دور 
حر�س  خ�������الل  م�����ن  �مل�������ش���ت���ق���ب���ل 
�ل���ق���ي���ادة �ل���ر����ش���ي���دة ع���ل���ى متكني 
مهار�تهم  وتنمية  �لإم��ار�ت  �شباب 

وتاأهيلهم يف كافة �لقطاعات.  
نظمتها  �لتي  �لأم�شية  يف  وحتدث 
�لجتماعية  �ل���ف���ج���رية  ج��م��ع��ي��ة 
�لثقافية، بالتعاون مع غرفة جتارة 
مع  و�ل�شر�كة  �لفجرية،  و�شناعة 
ك��ل من:  �لعلمي،  �ل��ف��ج��رية  ن���ادي 
����ش���ر�ر ب��ال��ه��ول �ل��ف��ال���ش��ي مدير 
ع����ام م��وؤ���ش�����ش��ة وط���ن���ي �لإم�������ار�ت 
�حل�شاين  �شعيد  �لدكتور  و�مل��ق��دم 
رئ��ي�����س ق�����ش��م �ل���ع���الق���ات �لإع����الم 
ب�شرطة  �ل����ع����ام����ة  و�ل�����ع�����الق�����ات 
�هلل  ع��ب��د  و��شت�شافها  �ل��ف��ج��رية، 
خلفان �لهامور �مل�شرف �لعام على 
يف  �ملجتمعية  �ل��ف��ج��رية  جم��ال�����س 
جمل�شه مبنطقة مربح بالفجرية، 
رئي�س  �لظنحاين  خ��ال��د  بح�شور 
�لجتماعية  �ل���ف���ج���رية  ج��م��ع��ي��ة 
�ل����ع����ام على  �مل�������ش���رف  �ل���ث���ق���اف���ي���ة 

�ملنتدى.
�أهمية  ع���ل���ى  �مل���ت���ح���دث���ون  و�أك�������د 
�ل�شباب  ���ش��ري��ح��ة  يف  �ل���ش��ت��ث��م��ار 
ومهار�تهم  ق���در�ت���ه���م  وت��ن��م��ي��ة 

�هلل  ب���اإذن  ل��ه  �ملغفور  �أ�ش�شه  �ل���ذي 
تعاىل “ز�يد �خلري” يف بناء �شرح 
دع��ائ��م م�شروع  م��ر���ش��ي��اً  �لحت�����اد، 
ت��ن��م��وي، وخ��ل��ق �شورة  ح�����ش��اري 
دول  �لإم���ار�ت بني  م�شرقة لدولة 

�لعامل .
�ل�شباب  دور  على  �لفال�شي  و�شدد 
�لإم��ار�ت��ي يف متثيل جمتمعهم يف 
�ل�شماح  �خل��ارج خري متثيل وعدم 
�لإمار�ت  �مل�شا�س بدور دولة  لأحد 
�جلنود  دور  م��ث��م��ن��اً   ، �مل����ح����وري 
ت�شطري  �لبو��شل  يف  �لإم��ار�ت��ي��ني 
وما  �ليمن  يف  �لت�شحيات  �أع��ظ��م 
حت�شى،  ل  بطولت  من  به  قامو� 
���ش��اه��م��ت يف زي�����ادة �ل��ت��الح��م بني 

�ل�شعب �لإمار�تي 
و�أ����ش���اف: ل��ق��د ق��دم��ت  �لإم�����ار�ت 
ت��ن��م��وي��اً جت����اوز مرحلة  من���وذج���اً 
�شناعة  �إىل  �مل�شتقبل  ��شت�شر�ف 
�لطلبة  دور  �إىل  �إ�شافة  �مل�شتقبل، 
ووعيهم  �خل��������ارج   يف  �مل��ب��ت��ع��ث��ني 
�إبر�ز  على  و�حل��ر���س  بالتحديات 

�لإمار�ت ب�شورة م�شرفة.
جتربة   �ل���ف���ال����ش���ي  و�����ش���ت���ع���ر����س 
موؤ�ش�شة وطني �لإمار�ت �لتي بد�أت 
وطالبة  ط��ال��ب   003 مب�����ش��ارك��ة 
ب��ي��وم �ل��ع��ل��م ل��ي�����ش��ل �ل���ع���دد �لعام 
32 �أل��ف طالب  �إىل نحو  �ملا�شي  
وطالبة ومب�شاركة و��شعة من �أبناء 
�أر��شيها،  �لإم��ار�ت و�ملقيمني على 
موؤكد�ً على �شرورة متكني �ل�شباب 

موؤكد�ً  و�لأج������د�د،  �لآب����اء  حققها 
على �شرورة منحهم  �لدعم �لكايف 

لتفعيل دورهم يف بناء �مل�شتقبل. 
و�آث����������ار حم����ب����وب جم���م���وع���ة من 
�لندوة   يف  �مل�شاركني  على  �لأ�شئلة 
�ل�شاب   يكون  كيف  ح��ول  متحورت 
جمتمعاته  د�خ��ل  و�يجابيا  فاعاًل 
�ل�شباب  حت�شني  مي��ك��ن  وك��ي��ف  ؟ 
يف حماية جمتمعهم؟ وكيف يكون 
دور �ل�����ش��ب��اب �لإم����ار�ت����ي ب�����ارز�ً يف 

حماربة �لأفكار �ملتطرفة؟ 
و�أكد  �شيف �لندوة �شر�ر بالهول 
�لفال�شي على �أهمية �لدور �لكبري 

عمليتي  يف  �لإم�����ار�ت�����ي   �ل�����ش��ب��اب 
“عا�شفة �حلزم” و”�إعادة �لأمل” 
و�لوحدة  �لت�شامن  لقيم  �إع����الًء 

بني �ل�شعب.
تت�شمن  �أن  ع��ل��ى  �ل��ه��ام��ور  و���ش��دد 
�ل�شباب  �إجناز�ت  �لدر��شية  �ملناهج 
عليها،  �ل�شوء  وت�شليط  �لإمار�تي 
�لقادمة  ل��الأج��ي��ال  م��ن��ارة  ل��ت��ك��ون 

وتتعرف على علماء.  
بدوره �أكد  مدير �لندوة �لعالمي 
�شعيد حمبوب على �لدور �لإيجابي 
و�لفاعل لل�شباب �لإمار�تي يف بناء 
�لتي  مكت�شباته  وح��م��اي��ة  �ل��وط��ن 

ملو��شلة م�شرية �لتنمية �مل�شتد�مة 
�ل���ت���ي ت�����ش��ه��ده��ا دول�����ة �لإم�������ار�ت، 
م�����ش��ت��ع��ر���ش��ني �أب�������رز �لإجن��������از�ت 
يف  �لإمار�تي  �ل�شباب  حققها  �لتي 
�أ�شبحو�   حتى  و�خل����ارج،  �ل��د�خ��ل 
به  �لعامل  �شباب  يحتذى   منوذجاً 

.
وثمن عبد �هلل �لهامور �لت�شحيات 
�ل�شباب  ي��ق��دم��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل��ك��ب��رية 
�مل�شاهمة يف حفظ  �لإم��ارت��ي عرب 
�لأم����ن و�ل�����ش��ل��م و�ل���ش��ت��ق��ر�ر على 
و�ل����دويل،  �لإق��ل��ي��م��ي  �ل�شعيدين 
م�شاركة  �أه����م����ي����ة   �إىل  م�������ش���ري�ُ 

وتفعيل دورهم �لكبري .
وعر�س �حل�شاين �أمثلة على زيادة 
�مل�شاركة  يف  �لإم����ار�ت����ي  �ل�����ش��ب��اب 
�لكثيفة بانتخابات �ملجل�س �لوطني 
حدود  �إىل  ن�شبتها  و���ش��ل��ت  �ل��ت��ي 
76% م��ن جم��م��وع �ل��ن��اخ��ب��ني ، 
�إ�شافة �إىل دور �ل�شباب �لكثيف يف 
�شكل  حيث  �لتطوعية  �جلمعيات 
�ملو�طنني  07 % م��ن  ن�شبته  م��ا 

�ملتطوعني يف �لهالل �لأحمر .
�ملغفور  �أن  �إىل  �حل�����ش��اين   و�أ����ش���ار 
له باإذن �هلل تعاىل �ل�شيخ ز�يد بن 
�آل نهيان، طيب �هلل ثر�ه،  �شلطان 
�لأمم،  ب��ني  ب��ه  نفخر  وط��ن��اً  �شنع 
�حلا�شر  �ل���وق���ت  يف  �هلل  ووف��ق��ن��ا 
ب����ق����ي����ادة ر�����ش����ي����دة ح���اف���ظ���ت على 

�لإجناز�ت وبنت عليها.

••العني-وام:

كرمت �شركة �أبوظبي خلدمات �ل�شرف �ل�شحي 
وجهودهم  لإجناز�تهم  تقدير�  �لأكفاء  عمالها 
�ملثمرة وجهودهم وذلك �ن�شجاما مع توجيهات 
قيادتنا �حلكيمة باأن يكون 7102 عام �خلري. 
�إد�رة  م���دي���ر  غ�����الم  ق���ا����ش���م  �مل���ه���ن���د����س  وق������دم 
�لتذكارية  و�لهد�يا  �ل�شكر  و�ل�شيانة  �لت�شغيل 
ل��ل��ع��م��ال و�ل��ت��ق��اط ���ش��ور م��ع��ه��م. و�أع�����رب عن 
تقديره ملا يقدمونه من �أعمال جادة وخمل�شة 
جعلتهم جزء� من �لنجاح �لذي حتققه �ل�شركة 
موؤكد� وجوب تقدير هذه �لفئة و�لحتفاء بها 

يف كافة �ملنا�شبات.

�لندوة  �شيف  �أو���ش��ح  جهته،  وم��ن 
�حل�شاين  �شعيد  �ل��دك��ت��ور  �مل��ق��دم 
و�لعالقات  �لإع����الم  ق�شم  رئ��ي�����س 
�ل���ف���ج���رية  �����ش����رط����ة  �ل����ع����ام����ة يف 
�أق����وى  �ل�����ش��ب��اب م���ن  �أن جم��ت��م��ع 
�ل���ق���وة �لتي  ن��ت��ي��ج��ة  �مل��ج��ت��م��ع��ات، 

حتركه يف دعم حركة �ملجتمع.
تعامل   �حل�������ش���اين  و�����ش���ت���ع���ر����س 
�ل��ر���ش��ول  ���ش��ل��ى �هلل ع��ل��ي��ه و�شلم 
توجيههم  ع�����رب  �ل���������ش����ب����اب،  م�����ع 
و�ر������ش�����اده�����م مب�����ا ي���ت���ن���ا����ش���ب مع 
ق�����در�ت�����ه�����م،  وت�����ش��ج��ي��ع��ه��م على 
لال�شتفادة   م��و�ه��ب��ه��م  ����ش��ت��خ��ر�ج 
�نتهاج  �إىل  م�شري�ً  طاقاتهم،  من 
�لقيادة �لر�شيدة يف دولة �لمار�ت 
���ش��ل��ى �هلل عليه  �ل��ر���ش��ول  ب��ه��دي 
�لمار�تي  �ل�شباب  دع��م  يف  و�شلم 

وتفعيل دورهم يف حتمل م�شوؤولية 
بالهوية  �لع������ت������ز�ز  خ������الل  م����ن 
عليها،  و�مل����ح����اف����ظ����ة  �ل���وط���ن���ي���ة 
�حلياة  يف  �لإي��ج��اب��ي��ة  ومم���ار����ش���ة 
�لتي ت�شاعد على زيادة �لإنتاجية، 
وهذ� ما عك�شته دولة �لإم��ار�ت يف 
�ل��ث��اين ع��امل��ي��اً يف  �مل��رك��ز  �حتاللها 

ن�شر �لإيجابية.
�ل������دور  �إىل  �ل���ف���ال����ش���ي  و�أ�������ش������ار 
�لتي  �لوطنية  للخدمة  �لإيجابي 
�ملو�طنني  ت��ف��اع��ل  ���ش��ورة  عك�شت 
ل���ال����ش���ت���ج���اب���ة ل�����ن�����د�ء �ل����وط����ن، 
غاٍل  بكل  للت�شحية  و�مل�شتعدين 
ع��ن��ه��ا، لفتاً  �ل���دف���اع  يف  ون��ف��ي�����س 
�ل�شباب  �أع��ط��ت  �خل��دم��ة  �أن  �إىل 
كبرية  �يجابية  ونتائج  �لن�شباط 

على م�شرية حياتهم  

•• اأبوظبي-وام:

دعا منتدى تعزيز �ل�شلم يف �ملجتمعات �مل�شلمة دولة قطر 
�إىل  �أخطائها و�لعودة  �إىل مر�جعة نف�شها و�لرت�جع عن 

�أح�شان �لبيت �خلليجي.
و�أ�شدر �ملنتدى بيانا �م�س جاء فيه ..

�لذي  �مل�شلمة  �ملجتمعات  يف  �ل�شلم  تعزيز  منتدى  �إن   «
عا�شمة  �أبوظبي  يف  تاأ�ش�س  �لعلماء  من  �لع�شر�ت  ي�شم 
دولة �لإمار�ت �لعربية ف�شاء �لت�شامح و�لت�شالح للدعوة 
�أب��ن��اء �لأم����ة �لعربية  �إىل �ل�����ش��الم و�مل��ح��ب��ة و�ل���وئ���ام ب��ني 
�لتطرف  وملكافحة  جمعاء  �لب�شرية  وبني  و�لإ���ش��الم��ي��ة 

و�لغلو و�لإرهاب«.

�ل�شنوية  ملتقياته  يف  �ملنتدى  يفتاأ  ومل  �لبيان  و�أ���ش��اف 
بني  و�ل��ت��ع��اون  �لت�شامن  �إىل  يدعو  �ملتنوعة  وم��ب��ادر�ت��ه 
ك��ل �ل��ف��اع��ل��ني م��ن ح��ك��وم��ات وع��ل��م��اء وم��ث��ق��ف��ني �قتناعا 
منه �أنه لن يهزم �لإره��اب وي�شتاأ�شل �لد�ء �إل من خالل 
روح  على  �ل�شديد  حر�شه  من  و�نطالقا  �لت�شامن  ه��ذ� 
�لتعاون لأن  �أن ي�شود منطق  �لت�شامن و�أمله �لوطيد يف 

ذلك هو �ل�شبيل �لوحيد للو�شول بالأمة �إىل بر �لأمان.
ب��ه �حلكومة  ق��ام��ت  م��ا  ب��ال��غ  �مل��ن��ت��دى بقلق  “تابع  وق���ال 
�لبيت  على  وخ��روج  �لعربي  لل�شف  متزيق  من  �لقطرية 
�جلماعات  بدعم  �لإ���ش��الم  �شماحة  �إىل  و�إ���ش��اءة  �خلليجي 
�لإره��اب��ي��ة و�إث�����ارة �ل��ق��الق��ل يف �ل��ب��ل��د�ن �لآم���ن���ة و�إذك����اء 
�لنز�عات �لطائفية مما �أدى �إىل �تخاذ �إجر�ء�ت عالجية 

�لعربية  �ل��دول  وع��دد من  �لتعاون  دول جمل�س  قبل  من 
و�لإ�شالمية لدرء �ملفا�شد �لناجمة عن ت�شرفات �حلكومة 
�لقطرية �لر�مية �إىل تقوي�س �أ�ش�س �ل�شتقر�ر و�لأمن يف 

�ملنطقة.
و�أ�شاف “ �إن رئا�شة منتدى تعزيز �ل�شلم و�أمانته �لعامة 
تتوجهان بالدعوة �إىل دولة قطر �أن تر�جع نف�شها وترجع 
�أخطائها  ع��ن  وت��رت�ج��ع  �خلليجي  �ل��ب��ي��ت  �أح�����ش��ان  �إىل 
وتعود �إىل �ل�شف �لعربي و�لإ�شالمي يف مكافحة �لإرهاب 
�أن ت�شحح  �ل��ت��الح��م و�ل���ش��ت��ق��ر�ر وم��ن �حلكمة  وت��ع��زي��ز 
�لأخطاء وتر�جع �ملو�قف وكما يف ر�شالة عمر بن �خلطاب 
ر�شي �هلل عنه “�لرجوع �إىل �حلق خري من �لتمادي على 

�لباطل » .

•• اأبوظبي -الفجر:

�ملجل�س  و�أع�����ش��اء  رئي�شة  �شجلت   
�ملن�شة  يف  �لحت���������ادي  �ل���وط���ن���ي 
�ل���وط���ن���ي���ة ل���ل���ت���ط���وع �أح�������د �أه�����م 
 7102 م�����ش��روع��ات ع����ام �خل����ري 
�ألف   002 لت�شجيل  و�ل���ه���ادف���ة 
و�ملقيمني  �ملو�طنني  م��ن  متطوع 

مع نهاية �لعام.
وق����ال����ت م���ع���ايل �ل����دك����ت����ورة �أم����ل 
�لوطني  �ملجل�س  رئي�شه  �لقبي�شي 
“دور دولة �لإمار�ت  �إن  �لحت��ادي 
�لعمل  جم��ال  يف  �ملتحدة  �لعربية 
هذه  وتعزيز  ت��اري��خ��ي،  �لتطوعي 
لدي  �لتطوعي  و�ل��وع��ي  �لثقافة 
���ش��ع��ب �لإم�������ار�ت ن��ع��ت��ربه و�ج���ب، 
عندما  �حلكيمة  قيادتنا  وبالتايل 
تبنت ري����ادة �ل��ع��م��ل �ل��ت��ط��وع��ي يف 
دولة �لإم��ار�ت وت�شجيعه كان لها 
توجه �أن تزرع هذه �لثقافة وكانت 

�أول من يبادر يف هذ� �ملجال«.
و�أ�شارت معايل �لدكتورة �لقبي�شي 
للتطوع  �لوطنية  �ملن�شة  �أن  �إىل 
مفهوم  وتر�شيخ  ن�شر  �إيل  تهدف 
�مل�����ش��وؤول��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة، و�إي���ج���اد 
وم�شتد�مة  م��ت��ك��ام��ل��ة  م��ن��ظ��وم��ة 
للعمل �لتطوعي، �إىل جانب �إعالء 
ركائز  �أه���م  ك��اأح��د  �ل��ت��ط��وع  قيمة 
�ملجتمعي  و�ل��ت��الح��م  �ل��ت��م��ا���ش��ك 
و�لذي يعد من �لأولويات �لوطنية 

لدولة �لإمار�ت.

وطني خمل�س من �شاأنه �أن يحقق 
ويدعو  �ل���غ���ايل.  �شعبنا  ت��ط��ل��ع��ات 
�ملجتمع  ق��ط��اع��ات  ك��اف��ة  �مل��ج��ل�����س 
كمتطوعني  �أ���ش��م��ائ��ه��م  لت�شجيل 
�لأ�شمل يف  �لتي تعترب  �ملن�شة،  يف 
تطوعية  فر�شاً  وت��ط��رح  �ل��دول��ة، 
جمتمعياً  جم���اًل  ع�شر  �أرب��ع��ة  يف 
�ملتطوعون  ي�شتطيع  و�إن�����ش��ان��ي��اً، 
خلدمة  ب���ي���ن���ه���ا  م�����ن  �لخ�����ت�����ي�����ار 

�لوطن«. 

و�لأخوة  �لأخ���و�ت  جميع  �ن�شمام 
�أع�شاء �ملجل�س �لوطني �لحتادي 
�ل��وط��ن��ي، حيث  ه���ذ� �جل��ه��د  �إىل 
�جلل�شة  ه��ذه  قبيل  �جلميع  �تفق 
ل��ل��م��ج��ل�����س �لتي  �ل��ث��ام��ن��ة ع�����ش��رة 
�لت�شجيل  �أم�س على  عقدت م�شاء 
للتطوع  �ل���وط���ن���ي���ة  �مل���ن�������ش���ة  يف 
على  ت��اأك��ي��د�ً  باملجل�س،  �مل���وج���ودة 
دع�������م �مل���ج���ل�������س ل����ه����ذه �مل�����ب�����ادرة 
�حل�شارية، وم�شاركة يف كل جهد 

ت�شكنه  �ل����ذي  �مل��ج��ت��م��ع،  و���ش��ر�ئ��ح 
قيم �خلري وروح �لعطاء �ملتجذرة 
�أف��ر�ده، و�لتي غر�شها و�لدنا  بني 
�ل�شيخ  تعاىل  ب��اإذن �هلل  له  �ملغفور 
طيب  نهيان،  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د 
�جلميع  يتحني  ح��ي��ث  ث����ر�ه،  �هلل 
موؤ�ش�شية  مظلة  لوجود  �لفر�شة 
�لعمل  ع����ل����ى  ت���������ش����رف  ج����ام����ع����ة 

�لتطوعي يف �لدولة«. 
نعلن  ب�������اأن  “نت�شرف  وت���اب���ع���ت 

�لقبي�شي  �لدكتورة  و�أك��دت معايل 
على �أن �ملجل�س �لوطني �لحتادي 
ي���األ���و ج���ه���د�ً يف دع���م �جلهود  ل���ن 
�لتطوع  ثقافة  ون�شر  �لتطوعية 
لخت�شا�شاته  مم���ار����ش���ت���ه  ع����رب 
و�أن�شطته  و�لرقابية،  �لت�شريعية 
�ملجتمعية  وم��ب��ادر�ت��ه  وفعالياته 
كافة، خا�شة �لتي ت�شمنتها خطته 
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-1202 ، و�شيكون، كعهده د�ئماً، 

ع��ام �خل��ري �ل���ذي �أط��ل��ق��ه �شاحب 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نهيان رئي�س �لدولة - حفظه �هلل 
�ل�شمو  �شاحب  د�شنها   و�لتي   ،  -
�آل مكتوم  �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل��وزر�ء حاكم دبي - رع��اه �هلل - ، 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آِل  ز�ي��د 
للقو�ت  �لأع����ل����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 

مبادر�ت  تعزيز  يف  ف��اع��اًل  �شريكاً 
قيادتنا  ت���ق���وده���ا  �ل����ت����ي  �خل������ري 
�ل��ر���ش��ي��دة، وع��ل��ى ر�أ���ش��ه��ا �شاحب 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نهيان رئي�س �لدولة، حفظه �هلل. 

�لقبي�شي  �لدكتورة  معايل  وقالت 
: ُيثمن �ملجل�س �لوطني �لحتادي 
�لوطنية  �مل��ن�����ش��ة  �إط�����الق  غ��ال��ي��اً 
ترجمًة  ُت�����ش��ك��ل  �ل���ت���ي  ل��ل��ت��ط��وع 
ًوجت�شيد�ً عملياً لأحد �أهم حماور 

�أول من  �شموهما  وك��ان   ، �مل�شلحة 
جُم�شدين  فيها،  نف�شيهما  �شجل 
بذلك  �لقدوة �حل�شنة للجميع، يف 
هذ� �ملجال �لد�عم لتنمية وتطور 
و�لعمل  �خل��ري  ون�شر  �ملجتمعات 

�لتطوعي.
�لوطني  �ملجل�س  “ُيعرب  و�أ�شافت 
�لحت�����ادي ع��ن ث��ق��ت��ه �ل��ت��ام��ة باأن 
�شتلقى  للتطوع  �لوطنية  �ملن�شة 
�إقباًل و��شعاً من ِقبل جميع فئات 

رئي�شة واأع�شاء املجل�س الوطني الحتادي ي�شجلون يف املن�شة الوطنية للتطوع

اأمل القبي�صي: دور االإمارات يف جمال العمل التطوعي تاريخي

�صاحي خلفان واملري يد�صنان م�صروع حمفظة االإمارات الذكية جامعة ال�صارقة واملعهد الفرن�صي يوقعان 
•• ال�شارقة-وام:

�لتعاون  ق�شم   ���� �لفرن�شي  �ملعهد  و  �ل�شارقة  جامعة  وق��ع��ت 
�لدولة مذكرة  لدى  �لفرن�شية  �ل�شفارة  �� يف  �لثقايف  و�لعمل 

تفاهم.
�لعلم و�ملعرفة  �إىل دور  �شعى �جلامعة  �إط��ار  �ملذكرة يف  تاأتي 
و�لتعاون مع �ملوؤ�ش�شات �لعلمية و�لثقافية وذلك بهدف رفع 
و�لثقافية من خالل طرح م�شاق  �للغوية  م�شتويات طلبتها 
�لعام  مطلع  به  �لدر��شة  يبد�أ  �أن  و�ملخطط  �لفرن�شية  للغة 
�للغة  مل�شاق  م��در���س  ت��وف��ري  يتم  فيما   .. �ملقبل  �لأك���ادمي���ي 

�لفرن�شية يف �جلامعة.
�لنعيمي  جمول  حميد  �لدكتور  �لأ�شتاذ  �شعادة  �ملذكرة  وقع 
م��دي��ر �جل��ام��ع��ة ف��ي��م��ا وق��ع��ه��ا م��ن ج��ان��ب �مل��ع��ه��د �لفرن�شي 
�ل�شيدة كاميل بيتي مديرة �ملعهد �لفرن�شي بح�شور �لدكتور 
�ل�����ش��دي��ق �أح���م���د �مل�����ش��ط��ف��ى �ل�����ش��ي��خ ن��ائ��ب م��دي��ر �جلامعة 
لل�شوؤون �لأكادميية و�لدكتور �شحدة فارع مدير مركز �للغة 
و�لجتماعية  �لإن�شانية  و�لعلوم  �لآد�ب  كلية  يف  �لإجنليزية 
للغة  �لتعاون  ملحق  زميرتوفيت�س  ولودوفيك  �جلامعة  يف 
�ل�����ش��ف��ارة وم��ال��ك م���ه���د�وي ���ش��اب��ط �لتعاون  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة يف 

�ملجتمعي يف مكتب نائب مدير �جلامعة ل�شوؤون �ملجتمع.

•• دبي-وام:

د�شن معايل �لفريق �شاحي خلفان متيم نائب رئي�س 
�للو�ء  �شعادة  ير�فقه  دبي  �لعام يف  و�لأم��ن  �ل�شرطة 
لالإقامة  �لعامة  �لإد�رة  مدير  �مل��ري  �أح��م��د  حممد 
�لإمار�ت  “حمفظة  م�شروع  بدبي  �لأجانب  و�شوؤون 
�لذكية” عرب �لبو�بات �لذكية لل�شفر بقاعة �ملغادرين 
م�شتوى  على  �لأول  يعد  �ل��ذي  �ل���دويل  دب��ي  مبطار 
�لعامل وهو م�شروع م�شرتك بني مكتب معايل نائب 
رئي�س �ل�شرطة و�لأمن �لعام يف دبي و�لإد�رة �لعامة 

لالإقامة و�شوؤون �لأجانب وطري�ن �لإمار�ت.

ح�شر حفل �لتد�شني �لعميد طالل �أحمد �ل�شنقيطي 
�أحمد  و�لعميد  �ملنافذ  ل�شوؤون  �لعام  �ملدير  م�شاعد 
�ل�شرطة  رئي�س  نائب  مكتب  مدير  �ملعقودي  عتيق 
بن لحج  عتيق  و�لعميد علي  دب��ي  �لعام يف  و�لأم���ن 
وليد  و�لعقيد  �مل��ط��ار�ت  لأم��ن  �لعامة  �لإد�رة  مدير 
�ملناعي م�شاعد م�شت�شار نائب رئي�س �ل�شرطة و�لأمن 
م�شاعد  �لغيث  �أح��م��د  خلف  و�لعقيد  دب��ي  يف  �ل��ع��ام 
من  وع��دد  و�لأج��ان��ب  �ملخالفني  ملتابعة  �لعام  �ملدير 

كبار �ل�شباط .
�لذكية”  �لإم������ار�ت  “حمفظة  م�����ش��روع  وي��ت�����ش��م��ن 
كمرحلة �أوىل �لبيانات �ل�شخ�شية للم�شافر وبيانات 

�لهوية وبيانات جو�ز �ل�شفر وبطاقة �لبو�بة �لذكية 
ويعد مطار دبي �ل��دويل �أول مطار يف �لعامل يطبق 
با�شتخد�م  �مل�شافر  يقوم  بحيث  �لذكي  �لنظام  ه��ذ� 
�لذكية بدل من  �ل�شفر  بو�بات  �ملتحرك عند  هاتفه 

جو�ز �ل�شفر �أو بطاقة �لإجر�ء �ل�شريع .
�شيطبق  �أكب�����ر  مل�ش�������روع  بد�ي�������ة  �مل�ش��������روع هو  وهذ� 
بيانات  كاف������������������ة  وي�ش��������مل  �مل��ق��ب��ل��ة  �مل���ر�ح���ل  يف 
و�لبطاقة  �لئتم�������ان  بطاق����������ات  مثل  �ل�شخ�س 
�لإج�ر�ء�ت  وتب�شيط  لخت�شار  خطوة  يف  �ل�شحية 
و�لو�شائل  �لوثائ�������ق  ��شتخد�م  �لأدن��ى من  �إىل �حلد 

�لتقليدية .

منتدى الفجرية الرم�صاين يناق�س دور ال�صباب يف �صناعة امل�صتقبل

منتدى تعزيز ال�صلم يدعو قطر لت�صحيح االأخطاء والعودة الأح�صان البيت اخلليجي اأبوظبي لل�صرف ال�صحي تكرم عمالها
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اأخبـار الإمـارات

» الوطني االحتادي « يعرب عن دعمه قرارات قيادة الدولة ل�صمان االأمن الوطني واحلفاظ على مكت�صبات ال�صعب

و�ل�شاد�شة ع�شرة �ملعقودتني بتاريخي 32 و 42 من �شهر مايو عام 7102 .
قانون  م�شروع  يف  م��ادت��ني  على  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  حتفظ  وج���اء 
ب�شاأن تعريف  1 �لتعريفات  �مل��ادة  �ل�شريبية هما  �لإج���ر�ء�ت  �شاأن  �حت��ادي يف 
�ملحكمة �ملخت�شة وهي .. �ملحكمة �لحتادية �لتي يقع �شمن �خت�شا�شها �ملقر 

�لرئي�شي للهيئة �أو �أحد فروعها .
23 وعنو�نها تنفيذ قر�ر �للجنة و�أ�شبحت كما يلي .. تعد  كما ت�شمن �ملادة 
 001 تزيد على  �لتي ل  �ملنازعات  �للجنة يف  �ل�شادرة من  �لنهائية  �لقر�ر�ت 
�لنهائية  �ل��ق��ر�ر�ت  �أم��ا  �لقانون  ه��ذ�  لأح��ك��ام  وفقا  تنفيذيا  �شند�  دره��م  �أل��ف 
�إذ� مل يتم  001 �ألف درهم فتعترب �شند� تنفيذيا  للمنازعات �لتي تزيد على 
�لطعن عليها �أمام �ملحكمة �ملخت�شة خالل مدة 02 يوم عمل من تاريخ رف�س 
�لعرت��س وتنفذ بو�شاطة قا�شي �لتنفيذ لدى �ملحكمة �ملخت�شة وفقا لقانون 

�لإجر�ء�ت �ملدنية �ل�شاري يف �لدولة.
وزير  �لنعيمي  بلحيف  حممد  بن  عبد�هلل  �لدكتور  معايل   .. �جلل�شة  ح�شر 
لالإ�شكان  ز�ي��د  �ل�شيخ  برنامج  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لتحتية  �لبنية  تطوير 
وم��ع��ايل �شلطان ب��ن �شعيد �ل��ب��ادي �لظاهري وزي��ر �ل��ع��دل وم��ع��ايل ن��ورة بنت 

حممد �لكعبي وزيرة دولة ل�شوؤون �ملجل�س �لوطني �لحتادي.
�لنقل  �� بقطاعات  �إىل ممثلي �حلكومة  �ملجل�س  �لتي وجهها   �� �لأ�شئلة  وتتعلق 
و�مل�شاريع  و�لعمل  �لإلكرتونية  و�لإع��الن��ات  و�لت�����ش��الت  و�ل��ع��دل  و�لإ���ش��ك��ان 

�ل�شغرية و�ملتو�شطة �إ�شافة �إىل �ل�شعادة.
للمركبات  �ملحورية  �حلمولة  حتديد  ب�شاأن  كانت  توجيهها  مت  �لتي  و�لأ�شئلة 
لالإ�شكان  ز�ي��د  �ل�شيخ  برنامج  من  �لقر�س  �أو  �ملنحة  على  �حل�شول  و�شروط 
���ش��دوره��ا يف �جلريدة  بعد  ب��ق��و�ن��ني  و�مل��ر����ش��ي��م  �ل��ق��و�ن��ني  بع�س  ن�شر  وع���دم 
�لر�شمية وتنظيم �لعالمات �لتجارية �لعاملة يف قطاع �لت�شالت و�لإعالنات 
وتاأهيل  وت�شنيف  �حل��ج  ت�شاريح  منح  �آل��ي��ة  بجانب  للم�شغلني  �ل��رتوي��ج��ي��ة 
�مل�شاريع  وجمل�س  بالعمل  لهم  �لت�شريح  قبل  �حلرفية  �ملهن  بع�س  �أ�شحاب 

و�ملن�شاآت �ل�شغرية و�ملتو�شطة �إ�شافة �إىل �خت�شا�شات وز�رة �ل�شعادة.
�لدكتور  معايل  �إىل  �ملوجه  �ملجل�س  ع�شو  �ل�شحي  �شامل  �شعادة  ���ش��وؤ�ل  ون�س 
عبد�هلل بلحيف �لنعيمي وزير تطوير �لبنية �لتحتية رئي�س جمل�س �إد�رة �لهيئة 
�لقانون  تفعيل  ع��دم  �شبب  على   .. و�لبحرية  �لربية  للمو��شالت  �لحت��ادي��ة 
�لحتادي رقم 8 ل�شنة 6891 ب�شاأن حتديد �حلمولة �ملحورية للمركبات �لتي 
�لز�ئدة  �أ�شر�ر �حلمولة  �أجل تخفيف  �لدولة من  �ملعبدة يف  �لطرق  ت�شتخدم 

لهذه �ملركبات على �لطرق.
وقال معايل �لوزير- يف رده - �إن �لقانون مل يجري �نفاذه يف حينه وهو �شدر 
قبل 03 عاما و�ليوم هناك �لكثري من �مل�شتجد�ت على هذ� �لت�شريع وخالل 
�ل�شنو�ت �ملا�شية منذ عام 4002 هناك حماولت لإنفاذ هذ� �لقانون ونظر� 
من  �لكثري  �ل�شاحنات  تكنولوجيا  على  ط���ر�أ  �لأخ����رية  �ل�شنو�ت  خ��الل  لأن���ه 
�أوز�ن  �إذ� مت زيادة  �لتعديالت ولكون �لطرق �لحتادية �شديدة �لزدح��ام فاإنه 

حمورية �شي�شاف عبئ على �لطرق.
وقال �إنه منذ عام 3002 مت ت�شكيل فرق عمل لإعادة در��شة �لقانون و�لنظر يف 
�لتكنولوجيا �لتي ميكن من خاللها �لتعامل معه ورفع كفاءته كما مت ت�شكيل 
فريق م�شرتك من وز�رة تطوير �لبنية �لتحتية و�لهيئة �لحتادية للمو��شالت 
�لتي قامت بدور مهم خالل عامي 5102 و6102 وهذه �جلهود �أثمرت عن 
�ل�شت�شارية  �ملكاتب  �أح��د  تكليف  �لتي مت من خاللها  �ملعطيات  جمموعة من 

للعمل على رفع كفاءة هذ� �لقانون ومن ثم تطبيقه.
و�أكد �شعادة �ل�شحي - يف تعقيبه - �أهمية �لقانون .

مل�شتخدمي  �لأم��ان  ويعطي  �لفني  �لتقييم  هناك  يكون  �أن  �شرورة  �إىل  لفتا 
�لطرق وو�شع قانون يقي�س حمولة �ملركبات �أو �أن ت�شري يف طرق غري �لطرق 
�لعتيادية .. مطالبا بت�شديد �لرقابة على �أوز�ن حمولة هذه �ل�شاحنات �لأمر 
�لذي يوؤدي �إىل تلف �لطرق ويوؤدي �ىل وجود معاناة مل�شتخدمي هذه �لطرق 
هذه  مع  للتعامل  خطط  و�شع  �إىل  �إ�شافة   .. �ل�شغرية  �ملركبات  �أ�شحاب  من 
�لعبء على �لطرق يف  �ل��ذي يخفف من  �لقطار �لحت��ادي  �لطرق و��شتخد�م 

�لدولة موؤكد� �أهمية و�شع خطة تعالج هذ� �لأمر.
و�أو�شح معايل �لنعيمي �أن �لطرق �ملنفذة يف �لدولة باملجمل هي طرق م�شممة 

على �أعلى �ملو��شفات �لعاملية خا�شة �لطرق �لتي ترتادها �ل�شاحنات .
موؤكد� �أن �لدولة �لأوىل على م�شتوى �لعامل يف جودة �لطرق .

لفتا �إىل �أن �لقانون ي�شع حد� للحمولة �لإ�شافية و�مليز�ن كي يزن �حلمولة 
�ل��زي��ادة يف �حلمولة ل تعاجلها  �ل���وزن وبالتايل  زي���ادة  وه��ن��اك غ��ر�م��ات على 

�ملو�زين �ملحورية.
ب��د م��ن ت�شكيل جمل�شا فنيا  �أن���ه ل  �ل��در����ش��ات تبني  �أن���ه م��ن خ��الل  و�أ���ش��اف 
بالتو�فق  عمل  وهو  بال�شاحنات  �لأوىل  وبالدرجة  �لنقل  بو�شائل  يعنى  للنقل 
مع عدد من �ملوؤ�ش�شات �ملعنية يف �لدولة �شو�ء كانت �حتادية �أم حملية وجميع 
�إع��ادة هيكلته وبعد �أن يتم  �أو  هذه �جلهات تعمل كي توؤ�ش�س لتطوير �لقانون 
�لتفاق على �ل�شبل �لتي ميكن �أن يتم �لعمل بها �شيعر�س على �ملجل�س �لوطني 
�لحتاد . و�أكد �ل�شحي �شرورة در��شة �لطرق من عدة جو�نب يف ظل �زدحام 
بع�شها مل�شافات كبرية .. مطالبا بو�شع حمطات قيا�س �حلمولة �لز�ئدة ويجب 

�للتز�م باحلمولة �ملقننة.
ت�شعى  �ل��وز�رة  و�أن  �ل�شاحنات  مو�شوع  �أهمية  �لوزير  معايل  �أك��د  ناحيته  من 
لإيجاد حلول وهناك حلول رمبا جذرية تتو�فق مع �لتنمية ومع �لتكنولوجيا.. 
م�شيفا �أنه ح�شب �لقانون هناك حمولة 54 طنا يف �ل�شاحنات ونحن نتحدث 

. وتطوير  وحتديث  تكنولوجيا  �ىل  يحتاج  وهذ�  عن حمولة  58  طنا 
عبد�هلل  �لدكتور  معايل  �إىل  �ل�شحي  علي  �شامل  �شعادة  وجهه  �آخ��ر  �شوؤ�ل  ويف 
حممد بلحيف �لنعيمي وزير تطوير �لبنية �لتحتية رئي�س جمل�س �إد�رة برنامج 
�ل�شيخ ز�يد لالإ�شكان وهو �إن من �شروط �حل�شول على منحة �أو قر�س برنامج 
�ل�شيخ ز�يد لالإ�شكان �أل تتجاوز م�شاحة �لبناء ثمانية �آلف قدم مربع.. فلماذ� 

مت و�شع هذ� �ل�شرط للح�شول على �ملنحة �أو �لقر�س.

وقال معاليه - يف رده على �ل�شوؤ�ل - �إن قانون برنامج ز�يد هو تقدمي �لعون 
ي�شتطيع منفرد�  �لذي ل  �ل�شخ�س  �ملحدود وهو  �لدخل  ذ�ت  �ملو�طنة  لالأ�شر 

تاأمني �مل�شكن �خلا�س به .
�إد�رة  جمل�س  م��ن  �أت���ت  �ل��ت��ي  �مل�شاحة  ه��ذه  �إىل  �لنظر  يجب  �أن���ه  �إىل  م�شري� 
�لربنامج لأنه وجد جانبني �لأول هناك جمموعة من �ملو�طنني �لذين رمبا 
ياأتيهم ت�شاميم ل يعلمون م�شاحاتها وخالل �لع�شر �شنو�ت �ملا�شية وجدنا �أن 
هذه �مل�شاحات �لكبرية يعجز �ملو�طن يف تنفيذها ولذلك ي�شتطيع �أن يكملها ول 

�لربنامج يقدم له �لدعم �لإ�شايف.
و�أو�شح �أن كل مرت زي��ادة له كلفة زي��ادة ولذلك وجدنا �أن ن�شع هذه �مل�شاحة 
ي��ت��م �لع��ت��م��اد عليه يف  �ل��ربن��ام��ج مقيا�س وه���ي ح��د  ق���دم م��رب��ع يف   0008

�لربنامج ليتم م�شاعدة �ملو�طن يف ��شتكمال م�شكنه .
م�شيفا �أنه ل بد �أن تكون تكلفة �إن�شاء �مل�شكن ل تتجاوز هذه �مل�شاحة .

�أمر� تثقيفيا وهناك  �أن هذه �مل�شاحة رمبا تكون  �أن �جلانب �لثاين  و�أ�شار �إىل 
يتم  �لربنامج  ويف  تعني  م��اذ�  �مل�شاحة  ه��ذه  يعرفون  ل  �ملو�طنني  من  �لكثري 

تقدمي �لن�شيحة �لالزمة لهم لتقليل �مل�شاحة وعدم حتمل تكلفة زيادة.
�ملو�طنني بخ�شو�س  �لعديد من  “ تو��شل معي  �ل�شحي قائال  �شعادة  وعقب 
�مل�شاحة ود�ئما هناك ��شتثناء�ت وهناك �شروط ولكن هناك من لديه م�شاحات 
كبرية ولديه �ر�س مطالبا بتغيري بع�س �لقر�ر�ت مع تقدمي �لر�شاد و�لتوجيه 
و�ليوم �ملو�طنني لديهم مالحظات بهذ� �ل�شاأن وهذ� مهم جد� ل�شتقر�ر �لأ�شرة 
وزي��ادة هذه  �لبناء  �لقدرة على  �مل�شاحة وهناك من لديه  بزيادة هذه  مطالبا 
�ملطالبة  هذه  و�شع  �أهمية  موؤكد�  �ملالية  و�لكفاءة  �ل�شتطاعة  ولديه  �مل�شاحة 

�شمن �أولويات �لربنامج ».
ورد معايل �لوزير قائال “ ما ذهب �إليه �شعادة �لع�شو هو ما قام به �لربنامج 
 6102 �إ���ش��د�ر ق��ر�ر يف ع��ام  ب��اب حتقيق متطلبات �لأ���ش��رة �ملو�طنة ومت  من 
لديه  يقيم  �أو من  �أف���ر�د  ع�شرة  �أك��ر من  لديه  �حل��الت من  بع�س  با�شتثناء 
و�لديه �أو من لديه �بنا معاقا وبحاجة �إىل �إقامة ممر�شني معه وهناك حالت 
كثرية يتم �لنظر لها “ .. موؤكد� �أن �لربنامج ي�شيف �إىل هذه �ل�شعة يف �لعديد 

من �حلالت.
�شعيد  �شلطان  �إىل معايل  �شوؤ�ل  �ل�شام�شي  �شامل عبيد  �شعادة  من جهته وجه 
111 من �لد�شتور على �أن تن�شر �لقو�نني  �لبادي وزير �لعدل .. ن�شت �ملادة 
يف �جلريدة �لر�شمية لالحتاد خالل �أ�شبوعني على �لأكر من تاريخ توقيعها 
و�إ�شد�رها من قبل رئي�س �لحتاد بعد ت�شديق �ملجل�س �لأعلى عليها ويعمل بها 
بعد �شهر من تاريخ ن�شرها يف �جلريدة �ملذكورة ما مل ين�س على تاريخ �آخر يف 
�لقانون ذ�ته.. فما هي �أ�شباب عدم ن�شر بع�س �لقو�نني و�ملر��شيم بقو�نني بعد 

�شدورها يف �جلريدة �لر�شمية.
�لد�شتور من �شو�بط  �أورده  تلتزم مبا  �لعدل  وز�رة  �إن   - رده  �لوزير- يف  قال 
ب�شاأن ن�شر �لقو�نني و�ملر��شيم بقو�نني يف �جلريدة �لر�شمية لالحتاد ومن ثم 
ل يدخل �شمن �خت�شا�شات �لوز�رة �ل�شتعالم عما مت حيال �أي �إجر�ء�ت �شابقة 
لتاريخ ورود �أي مر�شوم بقانون للن�شر يف �جلريدة �لر�شمية �أو عن �شبب عدم 

�لورود للن�شر.
ون�س �شوؤ�ل �شعادة �شعيد �لرميثي �ملوجه �إىل معايل نورة حممد �لكعبي وزيرة 
�لدولة ل�شوؤون �ملجل�س �لوطني �لحتادي على ما يلي.. �أعلنت �شركة �لإمار�ت 
لالت�شالت �ملتكاملة “ دو “ موؤخر� �إطالق عالمة جتارية ثانية لها “ فريجن 
موبايل “ يف �لدولة يتم ت�شغيلها بنف�س �لبنية �لتحتية لل�شركة .. فما هو دور 
�لهيئة �لعامة لتنظيم قطاع �لت�شالت يف تنظيم �لعالمات �لتجارية �ملتعددة 

ل�شركات �لت�شالت يف �لدولة.
�ل�شركات  جميع   .. قائال  �لهيئة  عام  مدير  �ملن�شوري  عبيد  حمد  �شعادة  ورد 
�ملوجودة و�لأ�شماء يف �ل�شوق عبارة عن عالمات جتارية وكذلك �شركة �لإمار�ت 
لالت�شالت لها عالمة جتارية “ دو “ وجميع �لأ�شماء �لتي نر�ها يف �لدولة 
�لتجارية  للعالمات  �شو�بط  �أرب��ع��ة  م�شتعر�شا  جت��اري��ة  ع��الم��ات  ع��ن  ع��ب��ارة 
ويجب �أن تكون حتت حتكم �ملرخ�س له و�أن تكون مملوكة بالكامل للمرخ�س 
له وي�شري عليها قو�نني ولو�ئح وت�شريعات �لهيئة ومنها حماية بيانات و�شرية 

�مل�شرتكني.
بالكامل  د�م��ت مملوكة  ما  �لعاملية  �لتجارية  �لرخ�س  �إط��الق  �أن��ه مت  و�أ�شاف 
مبتكرة  مبادر�ت  وهناك  و�لبتكار  �ملتعاملني  مبادر�ت  وهناك  نف�شها  لل�شركة 
بت�شنيف  وتقوم  للهيئة  م��ب��ادر�ت  ث��الث  هناك  �أن  مبينا   .. �لإم���ار�ت  �شوق  يف 
�إىل  �رتقت  �إذ�  �ملتعاملني  �ق��رت�ح  تقييم  ويتم  �لدولة  م�شتوى  على  �خلدمات 
مبادرة ليتم تطبيقها ويتم تطبيق �مل�شرعات �حلكومية ويف قطاع �لت�شالت 
لدينا م�شرعات مع �مل�شغلني للتغلب على �لتحديات ولدينا مبادرة قادمة من 
�لقطاع وهي �شركة �لإمار�ت �ملتكاملة ومت �ملو�فقة عليها كونها تقدم خدمات 

مبتكرة حلل �شكاوى �ملتعاملني.
هيئة  �شيا�شة  مو�شوع  �شابقا  ناق�س  �ملجل�س  �إن  قائال  �لرميثي  �شعادة  وعقب 
طرح  ومت  �لقطاع  ه��ذ�  يف  �خلا�شة  مهمة  نقاط  ط��رح  ومت  �لت�شالت  تنظيم 
�أهمية وجود �شركة ثالثة وكان �لرد و��شح من �لهيئة ومل يتم �لتطرق ملو�شوع 
�لعالمات �لتجارية مت�شائال هل هناك �شيا�شة و��شحة للهيئة يف هذ� �ملو�شوع 
�إىل  �ل��رج��ع  دون  وه��ي  �لر�بعة  �ل�شريحة  بخ�شو�س  ي�شتو�شح  �أن��ه  م�شيفا   .
�لهيئة  م��ع  �مل�شرتك  �لخت�شا�س  ومو�شوع  رخ�شة  �ن�شاء  حالة  يف  �ملرخ�س 
�لدولة  يف  �ملوجود  �لتجارية  �لعالمات  قانون  وج��ود  ظل  يف  �لقت�شاد  ووز�رة 
وتت�شمن  �جلمهور  ت�شلل  �لتي  �لتجارية  �لعالمات  �إىل  م��و�ده  ت�شري  و�ل��ذي 
�لت�شجيل و�ملطابقة لل�شلع �لتي تتميز  بيانات كاذبه وهناك مادة تتحدث عن 

�لعالمة بها.
�لقانون  �أح��ك��ام  �أن  يبني  �لت�����ش��الت  قطاع  ق��ان��ون  �إن  �ملن�شوري  �شعادة  وق��ال 

�لحتادي ب�شاأن �ل�شركات �لتجارية و�لقو�نني �ملعدلة ل ت�شري على �لهيئة .
عليها  وينطبق  �لدولة  يف  �لعاملة  �ل�شركات  تدفعها  ر�شوما  هناك  �أن  م�شيفا 
قانون دفع �ملبالغ للحكومة وبخ�شو�س �لعالمات �لتجارية هي ممار�شة لي�شت 

•• اأبوظبي-وام:

و�فق �ملجل�س �لوطني �لحتادي �� خالل جل�شته �لثامنة ع�شرة من دور �لنعقاد 
�لعادي �لثاين للف�شل �لت�شريعي �ل�شاد�س ع�شر �لتي عقدها �أم�س �لول يف مقره 
يف �أبوظبي برئا�شة معايل �لدكتورة �أمل عبد�هلل �لقبي�شي رئي�شة �ملجل�س ��� على 
حتفظات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “ حفظه 
�هلل “ على بع�س �لتعديالت �لتي �أدخلها �ملجل�س على م�شروع قانون �حتادي 

ب�شاأن �لإجر�ء�ت �ل�شريبية .. فيما وجه ت�شعة �أ�شئلة �إىل ممثلي �حلكومة.
�هتمام  بكل  نتابع  “ �إن��ن��ا   - لها  كلمة  - يف  �لقبي�شي  �ل��دك��ت��ورة  وق��ال��ت معايل 
�لأخرية  �لقطرية  �ل�شلطات  مو�قف  ول�شيما  و�لدولية  �لإقليمية  �لتطور�ت 
�لر�شمية و�لإعالمية جتاه دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية .. ويف 
�لكاملة  وم�شاندته  دعمه  ع��ن  �لحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س  يعرب  �لإط���ار  ه��ذ� 
�لأم���ن �لوطني  �أج���ل �شمان  �ل��ر���ش��ي��دة م��ن  �ل��ق��ي��ادة  �ل��ت��ي تتخذها  �ل���ق���ر�ر�ت 

و�حلفاظ على مكت�شبات �شعبنا �لغايل وم�شاحله �ل�شرت�تيجية .
و�لن�شب  �لقربى  ب��اأو����ش��ر  �لتم�شك  على  �لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  بحر�س  و�أ���ش��ادت 
�لإمار�تي  �ل�شعبني  بني  �لأخ��وي��ة  �لعالقات  مقومات  وك��ل  و�ل��دي��ن  و�لتاريخ 
و�لقطري و�لعمل وفق نهج يحافظ على �ملنظومة �خلليجية و ي�شون مكت�شبات 

دول جمل�س �لتعاون و�شعوبها يف مو�جهة �لتحديات �ملتفاقمة.
�لكامل لهذه  بالدعم  �لإم��ار�ت تلتزم  و�أن دولة  �لتعاون  موؤكدة وحدة جمل�س 
�ملنظومة وكل ما ي�شمن �ملحافظة على �أمن و��شتقر�ر �لدول �لأع�شاء وم�شالح 

�شعوبها.
�حلقيقي  �لجت���اه  بو�شلة  �لقطرية  �ل�شلطات  ت��درك  �أن  �أملها  ع��ن  و�أع��رب��ت 
�شعوب  وب��ق��ي��ة  �ل�شقيق  �ل��ق��ط��ري  �ل�شعب  م�شالح  وت�����ش��ع  وق��وم��ي��ا  ت��اري��خ��ي��ا 
�لعالقات  قيمة  تعلي  و�أن  وتوجهاتها  �هتمامها  ب��وؤرة  �لتعاون يف  دول جمل�س 
و�لو�شائج �لتاريخية �لقوية �لتي تربط �شعوب جمل�س �لتعاون على �أي م�شالح 

�أخرى.
�ل�شقيقة  �ل��ك��وي��ت  دول���ة  �إىل  بالتهنئة  �لحت����ادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س  ت��ق��دم  كما 
�ل��دويل للعامني  �لأم��ن  �لد�ئمة يف جمل�س  �نتخابها للع�شوية غري  مبنا�شبة 
بقدر�ت  �ل����دويل  �مل��ج��ت��م��ع  ث��ق��ة  ي��رتج��م  �ل����ذي  �لأم����ر   9102 و   8102
�لدبلوما�شية �لكويتية �لعريقة �لتي تلعب دور� �إيجابيا مهما يف ق�شايا �ملنطقة 
و�لعامل .. ف�شال عن دور �لكويت �لتنموي و�لإن�شاين �لذي �أ�شاف لها ر�شيد� 
و�حرت�م  تقدير  مو�شع  وجعلها  و�ل��دويل  �لإقليمي  �ل�شعيدين  على  �إيجابيا 
�لعامل  بالتوفيق يف متثيل  �لكويت  .. معربا عن متنياته لدولة  �أجمع  �لعامل 

�لعربي وق�شاياه خري متثيل.
�لإرهابية  �لتنظيمات  “ �إن  �لقبي�شي  �لدكتورة  �أخرى قالت معايل  من ناحية 
تو��شل جر�ئمها �خل�شي�شة ومل متنعها حرمة �شهر رم�شان �لف�شيل من �شفك 
دينية  قيم  �أي  تردعهم  �أن  دون  �لعامل  �لأب��ري��اء يف مناطق خمتلفة من  دم��اء 

يخادعون �لعامل ويزعمون �حلديث با�شمها �أو و�زع �إن�شاين ».
�لتي  �لدنيئة  �لإرهابية  �جلر�ئم  ب�شدة  وي�شتنكر  يدين  �ملجل�س  �أن  و�أ�شافت 
�أوقعت ع�شر�ت �ل�شحايا �ملدنيني �شو�ء يف مدينة �لقطيف يف �ململكة �لعربية 

�ل�شعودية �أو يف �لعا�شمة �لربيطانية لندن ويف �لعا�شمة �لأفغانية كابول.
و�أكدت �أن تفاقم هذه �لظاهرة �خلطرية يوؤكد حجم �لتحديات �ملتنامية �لتي 
�شر�مة  �أك��ر  دولية  �إج���ر�ء�ت  ويتطلب  �لدوليني  و�ل�شتقر�ر  �لأم��ن  تو�جه 
�لأطر�ف  كل  �أي�شا �شد  ولكن  �لإجر�مية  �لتنظيمات  لي�س فقط �شد  وحزما 
ذ�ت �ل�شلة �ملبا�شرة وغري �ملبا�شرة وخا�شة �لتي متول هذه �لأعمال �لعدو�نية 
�أمني  �أو  م��ايل  ن��وع  �أي  �أو غطاء من  م��اأوى  �أو  وك��ل من يوفر دعما  �لإرهابية 
و�لتحري�س  �لفتنة  و�أ���ش��و�ت  �ملتطرف  �لفكر  ل��دع��اة  �شيا�شي  �أو  �إع��الم��ي  �أو 
وقوف  ي��وؤك��د  �ملجل�س  �أن  و�أ���ش��اف��ت   .. جمعاء  و�لإن�شانية  �لأدي����ان  �أع���د�ء  م��ن 
�لتي تعر�شت  و�ل�شقيقة  �ل�شديقة  �لدول  �لتام وت�شامنها مع  �لإم��ار�ت  دولة 
للجر�ئم �لرهابية وتاأييدها �لكامل لكل �لجر�ء�ت �لتي تتخذها �شد �لتطرف 

و�لإرهاب.
ويف �شاأن �آخر .. قالت معايل �لقبي�شي �إن م�شرية �لإجناز�ت �حل�شارية لدولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة تتو��شل لرت�شيخ موقعها بني �أف�شل دول �لعامل يف 

خمتلف �ملجالت.
�مليادين  �لدولة يف خمتلف  �لتي حتققها  �لنوعية  �لقفز�ت  تو�يل  �إىل  م�شرية 

و�لتي تبعث بر�شالة و��شحة حول ريادة دولة �لإمار�ت �إقليميا وعامليا.
للتناف�شية  �ل�شنوي  �إ�شد�ر” للكتاب  �أحدث  للنجاحات جاء  تعزيز�  �إنه  وقالت 
للمعهد  �لتابع  �لعاملي  �لتناف�شية  7102 و�ل�شادر عن مركز  “ لعام  �لعاملية 
�لكليات  �أه���م  �أح���د  �ل�شوي�شرية  ل���وز�ن  مدينة  يف  �لإد�ري�����ة  للتنمية  �ل���دويل 
�ملتخ�ش�شة على م�شتوى �لعامل يف هذ� �ملجال لي�شع دولة �لإم��ار�ت يف �ملركز 

�لأول �إقليميا و�لعا�شر عامليا �شمن �أكر �لدول تناف�شية يف �لعامل.
و�أكدت �أن هذه �لإجناز�ت �لكبرية �لتي حتققها دولة �لإمار�ت يف �شباقها نحو 
�ملركز �لأول �شمن �أكر �لدول تناف�شية يف �لعامل هي مبثابة ترجمة لفاعلية 
�لتنموي  �لتخطيط  �لإمار�تي يف  �لنموذج  �لقيادة و�حلكومة وكفاءة  �شيا�شات 

و��شت�شر�ف �مل�شتقبل.
و�شعبنا  وحكومتنا  �لر�شيدة  قيادتنا  �لحت��ادي  �لوطني  �ملجل�س  با�شم  وهناأت 
�لغايل بهذ� �لإجناز �لذي يوؤكد �أنه لن ياألو جهد� يف مو��شلة �لتعاون �لوثيق 
�لفريق  روح  يج�شد  ومب��ا  و�لنجاحات  �لإجن����از�ت  ه��ذه  لتعزيز  �حلكومة  م��ع 
�لو�حد �لتي ت�شهر �جلهود �لوطنية كافة خلري ورخاء و�زدهار �شعب �لحتاد.

توؤكد مبا ل  �لدولة  �لتي حتققها  �لتنموية  و�لإجن���از�ت  �لنجاحات  �إن  وقالت 
يدع جمال لل�شك �أنها ما�شية على درب �مل�شتقبل بخطى مدرو�شة وو�ثقة وقد 
جاء �عتماد جمل�س �لوزر�ء للتجمع �لوطني �ل�شنوي �لذي �شينعقد �بتد�ء من 
�شبتمرب �ملقبل حتت م�شمى “�لجتماعات �ل�شنوية حلكومة �لإمار�ت” برئا�شة 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” وح�شور �حلكومات �ملحلية كافة ممثلة 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  من  كرمية  ومبباركة  �لتنفيذية  مبجال�شها 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة .. ليوؤكد 
�أن �أحالم وطموحات وتطلعات قيادتنا �لر�شيدة ل تتوقف فهناك جهد وعمل 
بال كلل وتخطيط عميق مل�شتقبل �أجيالنا �ملقبلة فال �شقف للنجاح ول للطموح 
يف  يتوقف  �أو  يتاأخر  �حلقيقة  يف  هو  يتقدم  ل  من  ب��اأن  ر��شخة  قناعة  وهناك 

مكانه و�شط عامل يتغري ويتطور بوترية مت�شارعة.
من�شة  �شتكون  �لإم����ار�ت  حلكومة  �ل�شنوية  �لجتماعات  �أن  معاليها  و�أك���دت 
يف  م�شريتنا  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي  �لتنموية  �لتحديات  ملناق�شة  و�ع���دة  ��شرت�تيجية 
ت�شتهدف  فر�س  �إىل  وحتويلها  �ملقبلة  �خلم�شة  �لعقود  خ��الل  كافة  �ملجالت 
�لحتادي  بني  �لقطاعات  خمتلف  يف  �لعمل  وتن�شيق  �لتنموية  �جلهود  تعزيز 
و�ملحلي مبا ي�شمن تكامل �جلهود �لتنموية �لوطنية وت�شافرها �شمن فريق 
وطني و�حد يعمل بروح و�ح��دة ملا فيه خري وطننا �لغايل ومبا يوؤكد �أن هذه 
�مل�شتقبلية  �لإم����ار�ت  ري���ادة  على  ب��ره��ان  خ��ري  �ملبتكرة  �لتخطيطية  �جل��ه��ود 

�إقليميا ودوليا.
�لد�عمة  �لوطنية  �خلطة  بهذه  ي�شيد  �لحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س  �إن  وقالت 
�لدعم  كل  يقدم  ب��اأن  ويتعهد  و�لع�شرين  �حل��ادي  �لقرن  يف  دولتنا  لتناف�شية 
للجهود �ملخل�شة �لتي تعمل �شمن فريق وطني و�حد ي�شعى لو�شع �لإمار�ت يف 

�شد�رة �أكر دول �لعامل تطور� وتقدما.
وبد�أت �أعمال �جلل�شة بتالوة جدول �أعمال �جلل�شة من قبل �شعادة �أحمد �شبيب 
و�مل�شادقة على م�شبطتي �جلل�شتني �خلام�شة ع�شرة  �لعام  �لأمني  �لظاهري 

جديدة يف قطاع �لت�شالت و�لفرق �لوحيد هو �أن �لعالمات �لتجارية �ملوجودة 
يف �لدولة حملية �أما �ت�شالت يف عالمة جتارية دولية ويجب تقدمي خدمات 

تتفق مع هذه �لعالمة.
وقال �لهدف �لأ�شا�شي هو ��شعاد �ملو�طنني وتقدمي خدمات ترتقي �ىل م�شتوى 

�خلدمات �ملقدمة يف �لدولة.
ون�س �شوؤ�ل �شعادة حمد �أحمد �لرحومي �ملوجه �إىل معايل نورة حممد �لكعبي 
بع�س  تقوم   .. يلي  ما  على  �لحت��ادي  �لوطني  �ملجل�س  ل�شوؤون  �لدولة  وزي��رة 
ولالأ�شف  لل�شركة  ترويجية  �أف��الم  ون�شر  باإ�شد�ر  �لت�شالت  ت�شغيل  �شركات 
بع�س هذه �لأفالم ل تر�عي عاد�ت وتقاليد �ملجتمع.. فما هو دور هيئة تنظيم 
قطاع �لت�شالت يف �لرقابة و�ملو�فقة على مثل هذه �لأفالم �لرتويجية قبل 

عر�شها للجمهور.
�أنه متت خماطبة �ملجل�س  و�أو�شح �شعادة حمد �ملن�شوري مدير عام �لهيئة .. 
�لوطني لالإعالم �جلهة �ملخت�شة لأن �ملادة مل تكن خا�شة بقطاع �لت�شالت 

�إمنا كان خا�شا بال�شينما وقد مت �شحبه وهناك جلنة حتقيق خا�شة به.
و�أ�شار �لرحومي �إىل �أهمية �لتوطني و�أن يكون له تاأثري يف مثل هذه �ملوؤ�ش�شات 
لأن هذ� �لإعالن لو مر على موظف مو�طن مل يو�فق عليه و�جلميع يتحدث 

عن �لقدوة و�لرتبية �لأخالقية.
كما ن�س �شوؤ�ل �شعادة مرو�ن بن غليظة �ملوجه �إىل معايل نورة حممد �لكعبي 
�ملتبعة  وزيرة �لدولة ل�شوؤون �ملجل�س �لوطني �لحت��ادي على .. ما هي �لآلية 
لدى �لهيئة �لعامة لل�شوؤون �لإ�شالمية و�لأوق��اف يف منح ت�شاريح �حلج لعام 

7102 ميالدي. عام  8341 هجري 
لل�شوؤون  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة  رئي�س  �لكعبي  مطر  حممد  �ل��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
�إن �لهيئة تهدف �إىل حتقيق �شيا�شة �لدولة  �لإ�شالمية و�لأوق��اف - يف رده - 
فيما يخ�س �ل�شوؤون �لإ�شالمية و�لأوقاف و�لقو�نني �خلا�شة بها ول �شيما ما 

ن�س على دور �لهيئة يف تنظيم �شوؤون �حلج و�لعمرة و�لإ�شر�ف عليها .
م�شري� �إىل �أن �لقانون ن�س على �أن تقوم �لهيئة بتنظيم مز�ولة �حلج و�لعمرة 
�لدولة  حجاج  ر�ح��ة  ل�شمان  و�لفعاليات  �لرب�مج  لتنظيم  �شيا�شات  وو�شعت 

و�حلفاظ على �شالمتهم.
على  جن��وم  �شبع  خدمات  تقدمي  يف  حكومية  جهة  �أف�شل  �لهيئة  �أن  و�أ���ش��اف 
�للكرتوين  �لت�شجيل  ب��رن��ام��ج  �أط��ل��ق��ت  6102 وق��د  ل��ع��ام  �ل��دول��ة  م�شتوى 

للر�غبني يف �حلج هذ� �لعام.
وقال �إنه �شيتم �لت�شجيل باأقل �لأ�شعار وقد �نخف�شت بن�شبة ز�دت على 05 يف 
�ملائة عن �لعام �ملا�شي وو�شل �إىل ت�شعة �آلف و002 درهم وهذ� بف�شل �طالق 
�لنظام �لإلكرتوين ومت توزيع حجة �لدولة �ملحددة من قبل �ل�شعودية �أعطت 
ح�شة 8226 ت�شريح حج للمو�طنني تتيح �ملجال ملن مل يحج م�شبقا من �أد�ء 

�لفري�شة و�أن حو�يل 0055 مو�طن �شيحجون هذ� �لعام .
و��شتعر�س �لإج��ر�ء�ت �لتي قامت بها �لهيئة لتنظيم مو�شم �حلج ..مبينا �أن 
مناطق  جميع  تغطي  28 مركز�  خالل  من  يتم  �للكرتوين  �لت�شجيل  نظام 
�ملعتمدين  �حل��ج��اج  و�خ��ت��ي��ار  �ملعتمدة  �لآل��ي��ة  وف��ق  �لطلبات  و�ع��ت��م��اد  �ل��دول��ة 

�حلمالت وفق عقود مدققة يتم �عتمادها من �لهيئة.
�لدولة  مناطق  جميع  تغطي  وع��ي��ادة  �شحيا  29 م��رك��ز�  ه��ن��اك  �أن  و�أ���ش��اف 
�مل�شجلني  �ملو�طنني  �لتطعيمات �ملطلوبة وو�شل عدد  لر�غبني يف �حلج لأخذ 
�لر�غبني يف �حلج هذ� �لعام حو�يل 71 �ألفا و 556 مو�طنا وهذ� يرجع �إىل 
�نخفا�س �لأ�شعار ب�شكل غري م�شبوق وب�شاطة �إجر�ء�ت �لت�شجيل وهذ� موؤ�شر 

على �أن يتم تنظيم مو�شم �حلج جلميع �حلجاج ب�شكل من�شف وعادل.
و�أ�شار �لكعبي �إىل �أنه مت �لأخذ بعني �لعتبار �أولوية كبار �ل�شن من 06 فما 
�لهمم ومن هم دون  �أ�شحاب  �ملتقدمني وكذلك  ��شتيعاب جميع  فوق وقد مت 
�شن 06 فقد مت �عتماد �أ�شبقية �لت�شجيل يف �لنظام �للكرتوين ومر�عاة عدد 

من �لأمور مثل �ملحارم لفئة �لإناث ممن مل ي�شبق لهن �حلج.
وقال �إنه ملا كانت �أعد�د من مل يحج تزيد عن �شعف �لعدد �ملخ�ش�س للدولة 
ت�شكيل غرفة عمليات وتخ�شي�س  �لقادمة ومت  �ل�شنو�ت  �لطلبات على  وزعت 
�ألف و  �إ�شعاد �حلجاج وعكفت �للجنة على در��شة  هو�تف ومر�قبني يف مر�كز 
076 طلبا ونفذت رغبات 928 من �حلجاج وفق عدد من �ملعايري.. موؤكد� �أنه 
�نتهاء مو�شم �حلج �شتقدم تقدمي روؤية تطويرية ملو��شم �حلج �لقادمة  وبعد 
ت��اأخ��ذ جميع �مل��الح��ظ��ات �ل��ت��ي ر���ش��دت وذل���ك ل��الرت��ق��اء ب��اخل��دم��ات �ملقدمة 

للحجاج باأ�شعار عادلة ومعقولة ومنا�شبة.
ون�س �شوؤ�ل �شعادة مرو�ن �أحمد بن غليظة �ملوجه �إىل معايل �شقر غبا�س وزير 
�ملو�رد �لب�شرية و�لتوطني على ما يلي .. يتم �ل�شتعانة بالعديد من �أ�شحاب 
�ملهن �حلرفية مثل �ل�شباك و�لكهربائي و�مليكانيكي لإجناز بع�س �لأعمال يف 
�ملن�شاآت و�ملنازل.. فهل هناك ت�شنيف و�ختبار�ت لأ�شحاب هذه �ملهن �حلرفية 
قبل �لت�شريح مبمار�شة هذه �لأعمال.. وورد �إىل �ملجل�س رد� كتابيا من معايل 

�لوزير.
�شعيد  ب��ن  �شلطان  معايل  �إىل  �مل��وج��ه  �لرميثي  �شعيد  �شعادة  ���ش��وؤ�ل  ن�س  كما 
�مل�شاريع  جمل�س  �إجن����از�ت  ه��ي  م��ا   .. يلي  م��ا  على  �لقت�شاد  وزي��ر  �ملن�شوري 

و�ملن�شاآت �ل�شغرية و�ملتو�شطة حتى �لآن.
وهي   - �لآن  حتى  �ملجل�س  �إجن���از�ت  كتابي  رد  يف   - �ل��وزي��ر  معايل  و��شتعر�س 

�عتماد �لتعريف �ملوحد للم�شاريع �ل�شغرية و�ملتو�شطة على م�شتوى �لدولة .
موؤكد� �أن �ملجل�س �أوىل �هتماما بالغا مبو�شوع متويل �ملو�طنني و�ملو�طنات من 
�أ�شحاب �مل�شاريع و�ملن�شاآت �ل�شغرية و�ملتو�شطة من خالل “ م�شرف �لإمار�ت 
“ وطلب من �مل�شرف تقدمي ت�شور حمدد ب�شاأن �لرب�مج �لتمويلية  للتنمية 

�لتي ينبغي تقدميها كجزء من �حلو�فز و�لت�شهيالت للمو�طنني.
و�أ�شاف �أنه مت تقدمي �لدعم للمو�طنني و�ملو�طنات من �أ�شحاب تلك �مل�شاريع 
ك��ل منهم  ي��دف��ع  ل��ل��دول��ة بحيث  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��وف��ود  م��ن خ��الل م�شاركتهم يف 
�لأعمال  رو�د  متكني  بهدف  �لتكاليف  بتغطية  �ملجل�س  يقوم  و  رمزيا  مبلغا 
و��شتفاد   .. �لدولية  �ملعار�س  يف  �لوطنية  ل�شناعاتهم  �لرتويج  من  �ملو�طنني 
�ملجل�س من �تفاقية وز�رة �لقت�شاد مع �حلكومة �لكورية ومت ت�شميم برنامج 
لتعزيز مهار�ت �لكو�در �لوطنية و�لرتقاء بها يف دو�ئر �لتنمية لقت�شادية يف 
�إع��د�ده خ�شي�شا  تدريب مت  �لكامل لربنامج  �مل��ايل  �لدعم  . كما قدم  �لدولة 
لرو�د �لأعمال �ملو�طنني �ملبتدئني يف �ملناطق �ل�شمالية من �لدولة وعني كو�در 
�لوطني  �لربنامج  مقر  جتهيز  �جل���اري  �ل�شهر  خ��الل  و�شيتم  د�خ��ل��ه  وطنية 
للم�شاريع و�ملن�شاآت �ل�شغرية و�ملتو�شطة يف �أبوظبي ليبد�أ مهامه كاأمانة عامة 

للمجل�س على �لفور.
�مل�شاريع  لتلك  بيانات  قاعدة  بناء  �لبدء يف  �أقر   .. �ملجل�س  �إن  �ملن�شوري  وقال 
كمبيوتر  �أج��ه��زة  و���ش��ر�ء  �لأوىل  �ملرحلة  ��شتكمال  على  حاليا  �لعمل  وج���اري 

و�لحتياجات �لفنية وتعيني �لفنيني �ملو�طنني .
لفتا �إىل �أن �ملجل�س �أوىل �أهمية كبرية ملو�شوع متكني �ملو�طنني و�ملو�طنات من 
�حل�شول على عقود �مل�شرتيات و�خلدمات للوز�ر�ت و�لهيئات و�ل�شركات �شبه 
�ملائة من  �حلكومية �لتي ن�س عليها �لقانون وتخ�شي�س ما ل يقل عن 01 يف 

�مليز�نية لتلك �ل�شركات.
ون�س �شوؤ�ل �شعادة حمد �أحمد �لرحومي �ملوجه �إىل معايل عهود بنت خلفان 
�لرومي وزيرة دولة لل�شعادة على ما يلي .. تخت�س وز�رة �لدولة لل�شعادة بن�شر 
�حلكوميني  و�ملوظفني  �ملو�طنني  وبني  عام  ب�شكل  �لدولة  �شكان  بني  �ل�شعادة 
ب�شكل خا�س.. فهل يتم عر�س �ل�شيا�شات و�لت�شريعات �لحتادية على �لوز�رة 
رد�  �ملجل�س  �إىل  وورد  �مل��ذك��ورة..  �ل��وز�رة  �خت�شا�س  للتاأكد من مو�ءمتها مع 

كتابيا من قبل معايل �لوزيرة.
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حمكمة برازيلية تفتح ق�صية قد تطيح بتامر 
•• برازيليا-رويرتز:

فتحت �أعلى حمكمة �نتخابية يف �لرب�زيل جمدد� ق�شية 
ب�شاأن �لتمويل غري �لقانوين للحملة �لنتخابية للرئي�شة 
�ملعزولة ديلما رو�شيف ونائبها مي�شيل تامر وهو ما من 
و�لإطاحة   2014 �ن��ت��خ��اب��ات  يف  ف��وزه��م��ا  �إل���غ���اء  ���ش��اأن��ه 
تامر  خ�شوم  وي��رى  حاليا.  �لرئا�شة  يتوىل  �ل��ذي  بتامر 
�أزمة  من  للخروج  �ل�شبيل  هو  �شده  للمحكمة  حكما  �أن 
للزعيم  وجهت  ف�شاد  م��ز�ع��م  �شر�رتها  �أطلقت  �شيا�شية 
�خل�شو�س  بهذ�  ق��ر�ر�  لكن  �لو�شط  ميني  لتيار  �ملنتمي 
قد ي�شتغرق �أ�شابيع �إن مل يكن �شهور� كما ميكن للرئي�س 

لل�شماح  ني�شان  �أبريل  يف  �لق�شية  و�أجلت  عليه.  �لطعن 
�أدلة جديدة من �أكرب ق�شية ف�شاد على �لإطالق  بظهور 
يف �لرب�زيل و�لتي ت�شمل ر�شا مبليار�ت �لدولر�ت دفعتها 

�شركات لع�شر�ت من �ل�شا�شة و�مل�شوؤولني �حلكوميني.
�مل�شتقبل  ح��ا���ش��م��ا يف حت��دي��د  �مل��ح��ك��م��ة  ق����ر�ر  و���ش��ي��ك��ون 
�ل�شيا�شي للرب�زيل حيث يولد �شبح �لإطاحة بثاين رئي�س 
و�أ�شعفت  �ل�شيا�شي.  �ل�شطر�ب  من  حالة  و�ح��د  عام  يف 
و�لأ�شهم  �لعملة  �لبالد  بها  متر  �لتي  �ليقني  عدم  حالة 

و�ل�شند�ت �لرب�زيلية يف �لأيام �لأخرية.
وكان تامر رفيقا للرئي�شة �لي�شارية رو�شيف على بطاقة 

�لرت�شح وحل حملها عندما عزلت �لعام �ملا�شي.

رئي�س  باأعماله  ف�شيقوم  �ل�شلطة  م��ن  بتامر  �أط��ي��ح  و�إذ� 
جمل�س �لنو�ب على �أن يختار �لكوجنر�س خالل 30 يوما 
�أو�خر  يف  �لنتخابات  حتى  �لبالد  لقيادة  �نتقاليا  رئي�شا 
و�إذ� �أدين تامر فمن �ملتوقع �أن يطعن يف �لقر�ر    .2018

وهو ما قد يوؤجل �لعملية لأ�شهر.
�ملحكمة �لنتخابية بالالئمة  �أن تنحي  �ملتوقع  وكان من 
�أن تفعل  على رو�شيف وتربئ تامر لكن من غري �ملرجح 
ذلك �لآن ب�شبب �ل�شهاد�ت �لتي �أدىل بها يف �لآونة �لأخرية 
�للحوم  لتعليب  عمالقة  �شركة  يف  تنفيذيون  م�شوؤولون 
وجمموعة هند�شية وزعمو� فيها �أنهم قدمو� �أمو�ل غري 

قانونية حلملته.

قتلى باأعمال �صغب يف �صجن باملك�صيك   4
•• مك�شيكو �شيتي-رويرتز:

�أ�شفرت عن مقتل  �ملك�شيك  �شجون  باأحد  �شغب  �أعمال  �أن  �ل�شلطات  ذكرت 
ثالثة من �شباط �ل�شرطة وحار�س �أمن و�إ�شابة �شتة �أ�شخا�س �آخرين يف 
مدينة فيكتوريا بولية تاماوليبا�س �حلدودية �لتي تن�شط فيها ع�شابات 

�ملخدر�ت.
�ألربتو رودريجيز �ملتحدث با�شم �لق�شايا �لأمنية يف �لولية  وقال لوي�س 
هذه هي �لبيانات �ملوؤكدة �لتي لدينا حتى �لآن. و�أظهرت لقطات تلفزيونية 
خارج  متجمعني  و�أق���ارب  منخف�س  �رتفاع  على  حتلق  هليكوبرت  طائر�ت 
�ملجمع. ول تز�ل  د�خ��ل  نار كثيف  �إط��الق  �أمكن �شماع دوي  بينما  �ل�شجن 
�لولية ل  �لو�شع. وقال رودريجيز �شرطة  �ل�شرطة تعمل لل�شيطرة على 

تز�ل يف �لد�خل و�لقو�ت �لحتادية تقدم �لدعم من �خلارج .

•• وا�شنطن-وكاالت:

ر�أى ر�جن عالء �لدين، زميل ز�ئر 
لالأبحاث  بروكينغز  م��رك��ز  ل���دى 
�إي����ر�ن  ن��ف��وذ  �أن  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة، 
ول���ك���ن���ه ميكن  م��ق��ع��د  ����ش���وري���ا  يف 
م����ق����اوم����ت����ه.  وي���������ش����ري �ل���ب���اح���ث 
وجهتها  �ل��ت��ي  �جل��وي��ة  لل�شربات 
�لوليات �ملتحدة مليلي�شيات �شيعية 
م��دع��وم��ة م��ن �إي�����ر�ن حت����ارب �إىل 
�لأ�شد  ب�شار  �لرئي�س  ق��و�ت  جانب 
�لرد  منذ  �أن���ه  م�شيفاً  ���ش��وري��ا،  يف 
على هجوم باأ�شلحة كيماوية نفذه 
خان  مدينة  �شد  �ل�شوري  �لنظام 
تبحث  �إب���ري���ل،  ب��د�ي��ة  يف  �شيخون 
ت�شعيد  م�����ش��األ��ة  يف  ت��ر�م��ب  �إد�رة 

م�شاركة �أمريكا هناك.

ت�شعيد حمتمل
ولكن، وبح�شب عالء �لدين، فيما 
هدفت �ل�شربة �لأخرية ملنع تقدم 
قاعدة  ب��اجت��اه  �شيعية  ميلي�شيات 
وحلفاوؤها،  �أم��ري��ك��ا  ت�شتخدمها 
نف�شها  حت�شري  بو��شنطن  يجدر 
�إير�ن  لحتمال وقوع مو�جهة مع 
بنفوذ  ت��ت��م��ت��ع  و�ل���ت���ي  ����ش���وري���ا،  يف 
هيمنتها  بفر�س  لها  ي�شمح  معقد 
ممكناً  ي��ك��ن  و�إن  �لأر���������س،  ع��ل��ى 
مقاومته. ومن خالل هذ� �لنفوذ، 
وميلي�شياتها  �إي������ر�ن  حت��ق��ق  ق���د 
�ل�شيعية هدفها �لنهائي يف �شياغة 
م�شتقبل �لدولة و�ملجتمع �ل�شوري، 
و�لأمن  �لدولة  موؤ�ش�شات  فيه  مبا 
عن  ف�شاًل  �خلارجية،  وعالقاتها 

�لأ�شياء جمتمعة لتقليل �حتمالت 
بتوحد  كفيل  وطني  �شعور  ظهور 
ومن  �ملختلفة،  �ل�شورية  �لطو�ئف 
�إن��ت��اج دول���ة ق��وي��ة ثابتة ت�شر  ث��م 
مب�شالح �إير�ن على �ملدى �لبعيد. 

احتواء
�ل�����دي�����ن، على  وب���اع���ت���ق���اد ع������الء 
�إدر�ك  �لأمريكية  �ل�شيا�شة  �شناع 
�أه��م��ي��ة ���ش��ي��ا���ش��ة �لح���ت���و�ء يف ظل 
�أمريكية  ع�شكرية  م�شاركة  غياب 
وت�اأتي  �شوريا.  يف  �لنطاق  و��شعة 
نفذتها  �ل��ت��ي  �ل�����ش��رب��ات �جل��وي��ة 
�إب���ري���ل ومايو  ���ش��ه��ري  �أم��ري��ك��ا يف 
ذلك  يف  �لأول��ي��ة  �خل��ط��وة  لت�شكل 
�أمريكياً  تو�جد�ً  �أن  علماً  �لجت��اه، 
يعيد  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  يف  حا�شماً 
و�أ�شدقائها  �أمريكا  حلفاء  طماأنة 

يف �ملنطقة، ويقلق خ�شومها.
ك��م��ا ي����رى �ل��ك��ات��ب ب���وج���وب قيام 
ومو�شكو  و����ش��ن��ط��ن  ب���ني  ت��ن�����ش��ي��ق 
م��ن �أج����ل �ح���ت���و�ء ن��ف��وذ �إي�����ر�ن يف 
�شوريا، كالعمل على �إقامة مناطق 
كردية  �أط��ر�ف  ودع��م  �آمنة هناك، 
�لتخفيف  على  �لعمل  مع  م�شلحة 
من خماوف تركيا حيال تاأثريهم 

على م�شاحلها �لقومية. 
�أن  �إىل  �ل����دي����ن  ع�����الء  وي��خ��ل�����س 
���ش��وري��ا يو�زي  �أم��ري��ك��ا يف  ت��و�ج��د 
فر�س نفوذها هناك. وكلما تو�شع 
قدرة  ز�دت  ك��ل��م��ا  �ل���ت���و�ج���د  ذل����ك 
��شتباقي  دور  لعب  على  و��شنطن 
�لإير�نيني  ع��ل��ى  �لأم�����ور  ي�شعب 

عو�شاً عن ت�شهيلها. 

�ملقاتلني  �أع������د�د  يف  �ل��ع��ج��ز  ل�����ش��د 
يف ���ش��ف��وف ج��م��اع��ة �حل��وث��ي بعد 
بها  منيت  �لتي  �لكبرية  �خل�شائر 
�لثالثة  �لأ���ش��ه��ر  حت���دي���ًد� خ���الل 

�ملا�شية.

�لقت�شادي،  �ل�����ش��اأن  يف  �ل��ت��دخ��ل 
�أ�شماء  خالله  م��ن  �شيتقرر  �ل��ذي 
ب�  قيمته  ي��ق��در  مم��ا  �مل�شتفيدين 
بناء  لإع������ادة  دولر  م��ل��ي��ار   200

�لبلد. 
لكنه ي�شاأل: ما �لذي بو�شع �لوليات 
�ملتحدة �أن تقوم به ملحاربة �لنفوذ 

�لإير�ين يف �شوريا؟

ظروف موؤاتية
�ل�شوؤ�ل  على  �لدين  عالء  ويجيب 
�ل�شابق بالإ�شارة �إىل �أنه، ومنذ عام 
2012، عززت ميلي�شيات م�شلحة 
�إي����ر�ن وجودها  مت��ول��ه��ا وت��درب��ه��ا 
على �لأر�س �ل�شورية. ولعبت تلك 
�مليلي�شيات دور�ً حيوياً يف �ل�شيطرة 
كانون  دي�����ش��م��رب)  يف  ح��ل��ب  ع��ل��ى 
�لقوة  م��ي��ز�ن  تعديل  ويف  �لأول(، 
ل�شالح �لنظام ورعاته �لإير�نيني. 
ومل ي�شكل ذلك مفاجاأة، لأن ماليل 
�إير�ن، وعلى خالف مناف�شيهم يف 
�شوريا، �أم�شو� قر�بة �أربعني عاماً 
م�شلحة  جمموعات  يزرعون  وه��م 
ع���رب �ل���ع���امل �ل���ع���رب���ي، م���ن �أج���ل 

تعزيز نفوذهم. 

ا�شتثمار �شراعات
وب��ح�����ش��ب �ل��ك��ات��ب، �أث��ب��ت��ت �إي����ر�ن 

�ل�شتقاللية  م���ن  ق�����در�ً  م��ن��ح��ه��ا 
باحل�شول  ل��ه��ا  ت�����ش��م��ح  �ل���ذ�ت���ي���ة 
حملية.  وم�����������وؤن  م�����������و�رد  ع����ل����ى 
على  ط��ه��ر�ن  ��شرت�تيجية  وت��ق��وم 
مناطق،  على  ع�شكرياً  �ل�شتيالء 
وم��ن حت��وي��ل جم��م��وع��ات م�شلحة 
وثقافية،  �جتماعية  �أط����ر�ف  �إىل 
وخ����ا�����ش����ة ح���ي���ث ت����ك����ون �ل����دول����ة 
�شعيفة. وحتافظ تلك �ملجموعات 
ع���ل���ى وج�����وده�����ا وت�������ش���رع���ن���ه عرب 
���ش��ك��ان حمليني  ت��ه��دي��د وت���روي���ع 
ف�شاًل  نفو�شهم  يف  �خل���وف  وزرع 
طائفية  ل����رو�ي����ات  �ل���رتوي���ج  ع���ن 
تدور حول �لت�شحية و�ل�شت�شهاد. 

حتديد �مل�شكلة
ول���ك���ن، ب��ح�����ش��ب ع����الء �ل���دي���ن مل 
�إي���ر�ن.  مل��و�ج��ه��ة  بعد  �لأو�ن  يفت 
بتحديد  للبدء  �أمريكا  يدعو  وهو 
م�����ا ت�����ري�����ده �إي����������ر�ن حت���ق���ي���ق���ه يف 
�شيئاً  ت��ري��د  �أن��ه��ا  ويعتقد  ���ش��وري��ا، 
دولة  �أي  و�ل���ع���ر�ق،  لبنان  ب��ني  م��ا 
�إير�ن  لتمكني  يكفي  مب��ا  �شعيفة 
م���ن ���ش��ي��اغ��ة ه���وي���ة �ل����دول����ة مع 
هذ�  بتفككها.  وعرب  �ل�شماح  عدم 
�ملنطق تريد �إير�ن �أن يكون هناك 
وموؤ�ش�شات  �شعيف،  وطني  جي�س 
و��شتقطاب  �لطائفية،  على  قائمة 
تلك  وت����وؤدي  و�ل��ق��ي��م.  لل�شيا�شات 

�لإي����ر�ن����ي����ة ل�����ش��ن ه���ج���م���ات، فقد 
وف����رت ح����روب �أه��ل��ي��ة ����ش��ت��ع��ل��ت يف 
لتو�شيع  ج��دي��دة  ف��ر���ش��اً  �مل��ن��ط��ق��ة 

�لنفوذ �لإير�ين. 

وكالء اإيران
وي�شري عالء �لدين لتحقيق �إير�ن 
مكا�شب كبرية من خالل رعايتها 
ملجموعات م�شلحة خالل �ل�شنو�ت 

��شتثمار  ع��ل��ى  وق�����درة  ����ش��ت��ع��د�د�ً 
�ل�شر�ع وه�شا�شة �لو�شع يف �شوريا 
�عتادت  وفيما  ع��م��وم��اً.  و�ملنطقة 
طهر�ن على تقدمي �ل�شالح و�ملال 
حلما�س و�جلهاد �لإ�شالمي وحزب 
�هلل، �أو لل�شماح ملجموعات جهادية 
)�لتج�شيد  �لإ������ش�����الم  ك���اأن�������ش���ار 
ومن  �ل��ع��ر�ق،  يف  للقاعدة  �ل�شابق 
�لأر��شي  با�شتخد�م  د�ع�����س(،  ث��م 

�إي��ر�ن لإد�رة وتوجيه كل من تلك 
على  تعتمد  ه��ي  ب��ل  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ات، 
م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات رئ��ي�����ش��ي��ة ك���ل���و�ء بدر 
�للبناين  �هلل  ح���زب  �أو  �ل��ع��ر�ق��ي 

للقيام بتلك �ملهام. 

متويل وتنظيم
وعمليات  �مل������ال  ط����ه����ر�ن  وت����وف����ر 
مع  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ات،  لتلك  �ل��ت��دري��ب 

�لأخرية. فقد �ندجمت ميلي�شياتها 
�لنظام  �شمن  �لعر�ق  يف  �ل�شيعية 
مب���و�ز�ة  تعمل  وب��ات��ت  �ل�شيا�شي، 
�أ�شعف منها بكثري.  جي�س عر�قي 
�ل�شوري،  �ل�شر�ع  �ن��دل��ع  وعندما 
عملياتها  �مليلي�شيات  تلك  و�شعت 
عرب �حل���دود، و�أن�����ش��اأت ف��روع��اً لها 
للقتال �إىل جانب �لنظام �ل�شوري. 
حاجة  ع����دم  �إىل  �ل��ك��ات��ب  وي��ل��ف��ت 

•• طوكيو-وكاالت:

و�ف���ق �ل��ربمل��ان �ل��ي��اب��اين �ل��د�ي��ت �م�����س �لأرب���ع���اء على 
ي�شمح  �أن  �شاأنه  من  �لهند،  مع  �لنووي  للتعاون  �تفاق 
�لدولة  �إىل  �لنووية  للطاقة  بت�شدير حمطات  لليابان 
“جي. وكالة  ذكرته  ملا  طبقا  �آ�شيا،  جنوب  يف  �لو�قعة 
جمل�س  مرر  فقد  �م�س.  لالأنباء  جي.بر�س” �ليابانية 
�مل�شت�شارين �لياباين “�لغرفة �لغليا بالربملان” �لتفاق 
ب�ت�شويت بالأغلبية يف جل�شة مو�شعة بدعم من �حلزب 

يف  و�شريكه  بالأ�شا�س  �حلاكم  �لليرب�يل  �لدميقر�طي 
�ملعار�شة  �أح����ز�ب  و���ش��وت��ت   . كوميتو  ح��زب  �لئ��ت��الف 
�شد �لتفاق، ز�عمة �أنه ل ي�شم بند� يوقف �لتعاون مع 
�ليابان �إذ� �أجرت �لهند وهي لي�شت من �لطر�ف �ملوقعة 

على معاهدة حظر �لنت�شار �لنووي، جتربة نووية.
وكان �لتفاق �لثنائي قد نال مو�فقة جمل�س �لنو�ب يف 
16 مايو �ملا�شي. وميكن �أن ت�شدر �ليابان �لن للهند 
ومعد�ت  ومو�د  �لنووية  بالطاقة  متعلقة  تكنولوجيات 

نووية.

�لبلد  م����و�رد  �أو  �ل��ع��ام��ة  �خل��زي��ن��ة 
و�ل�شعي  �حل��رب��ي  �ملجهود  بعنو�ن 
�لتجنيد  م�����ن  ج�����دي�����دة  جل����ول����ة 
لالن�شمام  و�مل���ر�ه���ق���ني  ل��ل�����ش��ب��اب 
�مل�شتعلة وذلك  �لقتال  �إىل جبهات 

�شو�ًء  �جلبهات  تعزيز  �إىل  �لدعوة 
جبهات  �أو  �ل���د�خ���ل���ي���ة  �جل���ب���ه���ات 
و�ل�شالح  ب��امل��ال  ورف��ده��ا  �حل����دود 
�مل�شاءلة  ع��دم  ل�شمان  و�ملقاتلني 
يف جزئية �لأم��و�ل �لتي تنهب من 

•• عدن-اإرم نيوز:

ما  على  �حل��وث��ي  جماعة  ح�شلت 
على  �ل�شرعية  �إ���ش��ب��اغ  م��ن  ت��ري��د 
م�شمى  حت����ت  ت��ف��ر���ش��ه��ا  �إت���������او�ت 
�مل���ن���اط���ق  �مل����ج����ه����ود �حل�����رب�����ي يف 
�ل����و�ق����ع����ة حت����ت ���ش��ي��ط��رت��ه��ا بعد 
ما  �خل��ت��ام��ي  �ل��ب��ي��ان  يف  ت�شمينها 
رم�شان  م��ن  �لعا�شر  ل��ق��اء  ي�شمى 
و�إق��ر�ره��ا من قبل ما يطلق عليه 
�ملو�يل  �لأع��ل��ى  �ل�شيا�شي  �ملجل�س 
معار�شة  رغ���م  �حل��وث��ي  جل��م��اع��ة 
�أع�شاء �ملجل�س من �ملو�لني  بع�س 
ل��ل��رئ��ي�����س �ل��ي��م��ن��ي �ل�����ش��اب��ق علي 

عبد�هلل �شالح .
�أن  نيوز  لإرم  مطلع  م�شدر  و�أك���د 
 – ل�شالح  �مل����و�يل  �ملجل�س  ع�شو 
حت��ف��ظ �مل�����ش��در ع��ل��ى ذك���ر �ل�شم 
�ملجل�س  م��ن  بالن�شحاب  ه��دد   –
��شتقطاع مبالغ  �ل�شري يف  يف حال 
كبرية وفر�س �إتاو�ت من �ملوؤ�ش�شات 
و�ل�شتحو�ذ على عائد�ت �جلمارك 
و�إر�شالها  و�لت�شالت  و�ل�شر�ئب 
عن  حما�شبة  ب��دون  �جلبهات  �إىل 

�مل�شدر  و�أك��د  �لكبرية.  �ملبالغ  تلك 
�أع�شاء  �أو  �مل��ج��ل�����س  �أع�������ش���اء  �أن 
بال�شبط  ي��ع��رف��ون  ل  �حل��ك��وم��ة 
تر�شل  �ل����ت����ي  �لأم�����������و�ل  م�����ق�����د�ر 
ا  �شًر� خا�شً للجبهات باعتبار ذلك 
يف  ب�ال�شفافية  مطالًبا  للحوثيني 

�إر�شال �لأمو�ل.
�لك�شف  �حلوثي  جماعة  وترف�س 
عن حجم �ملبالغ و�لأرقام �حلقيقة 
ق��ادة �جلماعة من  �إىل  �لتي تقدم 
جمهود  مب�شمى  �إي���ر�دي���ة  ج��ه��ات 
�لأرقام  �إخ��ف��اء  �إىل  وت�شعى  حربي 
�ملخلوع  ح��ل��ي��ف��ه��ا  ع����ن  �حل��ق��ي��ق��ة 
فقر�ت  �إح������دى  ون�����ش��ت  ����ش���ال���ح. 
�لثالثاء  ع��ق��د  �ل�����ذي  �لج���ت���م���اع 
ب�شنعاء  �جل���م���ه���وري  �ل��ق�����ش��ر  يف 
بخ�شو�س �إقر�ر وثيقة �لعا�شر من 
رم�شان على توفري كل �لإمكانيات 
و�لحتياجات �ل�شرورية للجبهات 
بالتالعب  كان  لأي  �ل�شماح  وع��دم 
�شخط  لتاليف  وذل��ك  �لتق�شري  �أو 
�أع���������ش����اء �مل���ج���ل�������س م����ن �مل����و�ل����ني 

للمخلوع �شالح.
وكان �أحد �أهم بنود وثيقة �حلوثي 

يجب قيام تن�شيق بني وا�شنطن ومو�شكو 

ظروف موؤاتية ملقاومة نفوذ اإيران يف �صوريا

جماعة احلوثي تخفي م�شادر دعهما عن  املخلوع �شالح 

»املجهود احلربي« يثري خالًفا بني طريف االنقالب يف اليمن

الربملان الياباين يوافق على اتفاق نووي مع الهند

باري�س: الهجوم اأمام كاتدرائية نوتردام »عمل معزول«
•• باري�س-اأ ف ب:

�حلكومة  ب��ا���ش��م  �ل���ن���اط���ق  ����ش���رح 
كا�شتانري  كري�شتوف  �لفرن�شية 
هاجم  �ل������ذي  �ل����رج����ل  �ن  �م�������س 
�مام  �لثالثاء  �لأول  �م�س  �شرطيا 
مل  باري�س  يف  ن��وت��رد�م  كاتدر�ئية 
ي�شدر �أي ��شارة تدل على تطرفه، 
وكل �ملعلومات توؤكد فر�شية �ن ما 

قام به هو عمل معزول .
وقال كا�شتانري لإذ�عة “�ر تي �ل”، 
مل تظهر عليه يف �ي وقت ��شار�ت 

تدل على تطرفه. 
�لأوىل  �ل��ل��ح��ظ��ات  م��ن��ذ  و�أ�����ش����اف 
�لتي  �لكلمات  �شمحت  لهجومه، 
ق��ال��ه��ا ب�����ادر�ج ه���ذ� �لع���ت���د�ء بني 

�لهجمات �لإرهابية.
�لتحقيق  قريب من  وذك��ر م�شدر 
�لعمر  م����ن  �ل���ب���ال���غ  �مل���ه���اج���م  �ن 
�شرطيا  ج����رح  و�ل�����ذي  ع��ام��ا   40
مبطرقة، هتف �نه �أحد ما ي�شمى 
جنود �خلالفة �لتي �أعلنها تنظيم 
د�ع�س �لإرهابي يف حزير�ن يونيو 
�مني  م�������ش���در  و�أف��������اد   .2014
�لثالثاء  �عتد�ء  منفذ  �ن  فرن�شي 
دكتور�ه  فرن�شا  يف  يتابع  جز�ئري 

االإنفاق الع�صكري لل�صني 
جتاوز 180 مليار دوالر 

•• وا�شنطن-رويرتز:

�لأمريكية  �ل�����دف�����اع  وز�رة  ذك�������رت 
)�لبنتاجون( يف تقرير �إىل �لكوجنر�س 
جتاوز  لل�شني  �لع�شكري  �لإن��ف��اق  �أن 
2016.ورجح  يف  دولر  مليار   180
تبني  �أن  للبنتاجون  �ل�شنوي  �لتقرير 
�ل�شني مزيد� من �لقو�عد �لع�شكرية 
يف �خلارج بعد �لنتهاء من بناء قاعدة 
باك�شتان  �لتقرير  وذك��ر  جيبوتي.  يف 
ع�شكرية  ل���ق���اع���دة  حم��ت��م��ل  ك��م��وق��ع 
�شينية يف �مل�شتقبل. وجاء يف �لتقرير 
�ل�شني �شت�شعى على �لأرجح �إىل �إقامة 
�إ���ش��اف��ي��ة يف بلد�ن  ع�����ش��ك��ري��ة  ق��و�ع��د 
���ش��د�ق��ة قدمية  ع��الق��ة  ب��ه��ا  جتمعها 
باك�شتان.  مثل  ��شرت�تيجية  وم�شالح 
وقال �لتقرير �إن �إطالق �ل�شني �لعام 
جتريبي  �شناعي  قمر  لأول  �مل��ا���ش��ي 
تقدما  م���ث���ل  �ل��ك��م��ي��ة  ل���الت�������ش���الت 
ملحوظا يف �أبحاث �لت�شفري. و�أ�شاف 
�ل�شناعي  ل��ل��ق��م��ر  �مل���ط���ورة  �ل�����ش��رك��ة 
�أعلنت �أن لديها �آفاقا هائلة يف جمال 
�لدفاع مما يقرب �ل�شني من �ت�شالت 

�أكر �أمنا .

يف �لع���الم، وذل��ك بح�شب بطاقة 
�ل�شلطات  ع��ل��ي��ه��ا  ع�����رت  ه���وي���ة 

بحوزته.
�لذي  �مل��ه��اج��م  �ن  �مل�����ش��در  وق����ال 
كانت  �ل�شرطة  بر�شا�س  �أ���ش��ي��ب 
فريد  با�شم  هوية  بطاقة  بحوزته 

كانون  يف  �جل��ز�ئ��ر  مو�ليد  م��ن  �إ. 
�لثاين يناير 1977، وهو م�شجل 
ميتز  مدينة  يف  ل��وري��ن  جامعة  يف 

)�شرق( ب�شفة طالب دكتور�ه.
لإذ�ع����ة حملية،  ���ش��وؤ�ل  ع��ل��ى  ورد� 
ق���ال رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة ل���وري���ن بيار 

ر�شالة  يعّد  �لطالب  �ن  موتزنهار 
دكتور�ة منذ 2014 ومل يبد عليه 
�لإذ�عة،  وبح�شب  مريب.  �أم��ر  �ي 
يعمل  �لتي  �لدكتور�ه  ر�شالة  ف��اإن 
عليها تتناول �لعالم و�لنتخابات 

يف �شمال �فريقيا.

»النواب االأمريكي« يندد 
ب�صلوك م�صوؤولني وحرا�س اأمن برتكيا 

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

ندد جمل�س �لنو�ب �لأمريكي ر�شميا ب�شلوك م�شوؤولني 
وحر��س �أمن �أتر�ك كانو� ير�فقون �لرئي�س رجب طيب 
�إردوغان خالل زيارته لو��شنطن يف �أيار مايو لتهامهم 

مبهاجمة متظاهرين �أكر�د.
رمزية  قيمة  ذي  ق��ر�ر  بالإجماع على  �ل��ن��و�ب  و���ش��ادق 
ين�س على �أن �ل�شد�مات �لتي وقعت يف 16 �أيار مايو 
هي �أعمال �لعنف �لثالثة �لتي يرتكبها عنا�شر من �أمن 
يف  �ملتحدة  �لأمم  يف  �شد�مات  بعد  �إردوغ����ان  �لرئي�س 
و�أمام مركز بروكينغز للدر��شات يف و��شنطن   2011

عام 2016.
�أي��ار مايو مبهاجمة   16 وق��ام مر�فقون لإردوغ���ان يف 
يحتجون  كانو�  لالأكر�د  �ملوؤيدين  �ملتظاهرين  ع�شر�ت 

�شلميا �أمام مقر �ل�شفري �لرتكي يف و��شنطن.
نيويورك  �شحيفة  حللتها  فيديو  �أ�شرطة  عدة  وتوؤكد 
تاميز خ�شو�شا، على ما يبدو �شلوع حر��س �شخ�شيني 
�أتر�ك بع�شهم كانو� يرتدون بدلت وي�شعون �شماعات 
يف �آذ�نهم �أو كانو� م�شلحني، فيما كان �آخرون مدنيون 

بينهم مو�طنون �أمريكيون، وفق �ل�شحيفة.
و�أوقف  ب��ج��روح  �شرطي  بينهم  �شخ�شا   12 و�أ���ش��ي��ب 
تركيان مت �أطالق �شر�حهما لحقا و�شمح لهما مبغادرة 

�لبالد ب�شبب ح�شانتهما �لدبلوما�شية.
و�أثارت م�شاهد �ل�شتباكات �شدمة يف �لوليات �ملتحدة. 

وطالب �ل�شناتور جون ماكني بطرد �ل�شفري �لرتكي.
وردت  �ل�شفري،  �لأمريكية  �خلارجية  وزرة  و��شتدعت 
على  لالحتجاج  �لأم��ريك��ي  �ل�شفري  با�شتدعاء  �أن��ق��رة 

ثغر�ت �أمنية خالل زيارة �إردوغان.
و�ع���ت���رب جم��ل�����س �ل���ن���و�ب يف �ل���ق���ر�ر �أن ق����و�ت �لأم���ن 

�لرتكية ت�شرفت ب�شورة وح�شية وغري مهنية. 
ب����د�أت ح��ني ق���ام موؤيدون  �ل��ع��ن��ف  �أن �ع��م��ال  و�أ����ش���اف 
لإردوغ��ان و�أف��ر�د من جممع �ل�شفارة �لرتكية بتجاوز 
�شرطة منطقة كولومبيا ليهاجمو� �ملتظاهرين بعنف.

�نتهكو�  �لأت�����ر�ك  �لعنا�شر  ه����وؤلء  �أن  �ملجل�س  ور�أى 
مبوجب  �أمريكيني  مو�طنني  حقوق  فا�شحة  ب�شورة 
و�لتجمع  �لتعبري  ح��ري��ة  على  ين�س  �لأول  �لتعديل 
وقامو� ب�شرب وركل وخنق متظاهرين غري م�شلحني 

.
�مل�����ش��وؤول��ني �لأت����ر�ك ورفع  �ل��ن��و�ب مبالحقة  وط��ال��ب 
�شياق  يف  توقيفه  يتم  تركي  عن�شر  �أي  ع��ن  �حل�شانة 
�لإجر�ء�ت  ومر�جعة  �ملتحدة  �لوليات  �أعمال عنف يف 

�لأمنية يف وز�رة �خلارجية. 
و�أخري� طالب �ملجل�س بالتحرك من �أجل تعزيز حرية 

�ل�شحافة و�ملجتمع �ملدين يف دول مثل تركيا .
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قال بريت مكجورك �ملبعوث �لأمريكي للتحالف �لدويل �لذي يقاتل 
تنظيم د�ع�س �لإرهابي �إن بالده تعول على �ت�شالتها �ملنتظمة مع 
رو�شيا لتجنب ن�شوب نز�ع مع �لقو�ت �ملدعومة من �إير�ن �لتي تهدد 

�لقو�ت �لأمريكية وتلك �لتي تدعمها �أمريكا يف جنوب �شوريا.
وقال مكجورك �إن �لغارة �جلوية �لأمريكية على �ملقاتلني �ملدعومني 
�ل��ق��و�ت �لأمريكية  �ل��دف��اع عن  �إي���ر�ن يف �شوريا ك��ان ي��ر�د منها  من 

هناك.
قد  �أنه  �لأ�شد  ب�شار  �ل�شوري  للرئي�س  د�عم  ع�شكري  حتالف  و�أعلن 
من  حم��ذر�  �لأم���ر  ��شتدعى  �إذ�  �شوريا  يف  �أمريكية  م��و�ق��ع  ي�شرب 
قو�ت  على  �لأمريكية  �ل�شربات  �إز�ء  �لنف�س"  "�شبط  �شيا�شة  �أن 
"�خلطوط  �إذ� جتاوزت و��شنطن  مو�لية للحكومة �ل�شورية �شتنفد 

�حلمر�ء".
�مل��و�ل��ي��ة ل��الأ���ش��د مطالبا  وح���ذر �جلي�س �لأم��ري��ك��ي م���ر�ر� �ل��ق��و�ت 
ببقائها بعيد� عن مناطق عدم �ل�شتباك على مقربة من حاميتها 
�لقريبة من بلدة �لتنف يف جنوب �شوريا. وقال مكجورك �إن �لقيادة 
�لع�شكرية �لأمريكية يف �ملنطقة على �ت�شال يوميا باجلي�س �لرو�شي 
لتجنب وقوع لب�س مع �لقو�ت �ملو�لية لالأ�شد �لتي تدعمها مو�شكو. 
�لآون��ة �لأخ��رية للق�شف وك��ان على  �ملنطقة تعر�شت يف  �أن  و�أو�شح 

�لقو�ت �لأمريكية �أن تد�فع عن نف�شها.
 

قال م�شدر يف �حلكومة �لأملانية �إنها �أيدت �م�س خطة �شحب �لقو�ت 
�لأملانية من قاعدة �إجنريليك �جلوية يف جنوب تركيا رد� على خالف 
ب�شاأن زيارة �لقو�ت هناك. وتعتزم �أملانيا نقل جنودها وعددهم 280 
�حلد  يف  رغبتها  �أك��دت  لكنها  �لأردن  �إىل  �لقاعدة  ه��ذه  من  جنديا 
�لذي تقوده  �لتحالف  �مل�شاركة يف  �شلبي ل�شحب قو�تها  �أثر  �أي  من 
ورف�شت  و�شوريا.   �لعر�ق  يف  د�ع�س  تنظيم  �شد  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
�لقاعدة  �إىل  روتينية  ب��زي��ارة  بالقيام  �لأمل���ان  للنو�ب  �ل�شماح  تركيا 
م�شرتطة �أن حت�شن برلني مو�قفها حيال �أنقرة �أول. وقالت وزيرة 
تركيا  �أن  "مبا  لل�شحفيني  ليني  دير  فون  �أور�شول  �لأملانية  �لدفاع 
لي�شت يف �لوقت �حلايل يف موقف يتيح لها �ل�شماح للم�شرعني �لأملان 
بحق زيارة �إجنريليك و�فقت �حلكومة على نقل �لقو�ت �لأملانية من 
كان  �إذ�  ما  يناق�شون  �مل�شرعون  ز�ل  وم��ا  �لأردن".  �إىل  �إجنريليك 
وتتبع  �ل��ربمل��ان.  يف  عليه  للت�شويت  �لن�����ش��ح��اب  ق���ر�ر  ط��رح  يتعني 
�لقو�ت �لأملانية ملجل�س �لنو�ب ل �حلكومة مما يعني �أن �لنو�ب هم 
من ميلكون حق �لرقابة على �لقو�ت �مل�شلحة. وقالت فون دير ليني 
�إنها �شتعقد حمادثات فورية مع �جلي�س �لأمريكي وقيادة �لتحالف 
وو�شع  �لإم��ك��ان  ق��در  �خل��ط��وة  تبعات  خلف�س  د�ع�����س  تنظيم  �شد 
�لأملانية  �لدفاع  وزي��رة  وتلقي  �لأ�شا�س.  ه��ذ�  على  �لزمني  �جل��دول 

�إفادتها �أمام �حلكومة و�لربملان �لأ�شبوع �ملقبل.
 

�أعلنت فرن�شا �م�س �لأربعاء تاأ�شي�س فريق عمل جديد ملكافحة �لإرهاب 
مع  �لتعامل  �أ�شاليب  تن�شيق  وي��ت��وىل  �مل��خ��اب��ر�ت  �أج��ه��زة  جميع  ي�شم 
�لهجمات. وياأتي هذ� �لإعالن بعد يوم على هجوم رجل يحمل �أور�ق 
ثبوتية جز�ئرية رجال �شرطة خارج كاتدر�ئية نوترد�م. كان �لرئي�س 
�ملا�شي  �ل�شهر  �أ�شدر  قد  �إميانويل ماكرون  �ملنتخب حديثا  �لفرن�شي 
�ملخابر�ت  وك��الت  كل  �شيجمع  �ل��ذي  �لعمل  فريق  بت�شكيل  توجيهات 
�أجهزة  �أد�ء  �ملر�قبون  ويتابع  �لرئا�شي.  �لإليزيه  ق�شر  يف  �لفرن�شية 
�لثاين  ت�شرين  نوفمرب  هجمات  منذ  كثب  عن  �لفرن�شية  �ملخابر�ت 
2015 على باري�س �لتي �أ�شفرت عن مقتل 130 �شخ�شا. ويف �لإجمال 
ون�شف  �لعامني  م��دى  على  فرن�شا  ��شتهدفت  هجمات  موجة  يف  قتل 
�لعام �ملا�شيني �أكر من 230 �شخ�شا. و�أعلن تنظيم د�ع�س م�شوؤوليته 
عنها �أو تبني �أن منفذيها ��شتلهمو� فكر �لتنظيم �ملت�شدد. وقال م�شدر 
م�شور  ت�شجيل  على  ع��رو�  �ل�شرطة  رج��ال  �إن  �لتحقيق  م��ن  مقرب 
خالل  د�ع�س  لتنظيم  ولءه  يعلن  وهو  �جلز�ئري  �ملهاجم  فيه  يظهر 
مد�همة ل�شقته . وقال �ملتحدث با�شم �حلكومة �لفرن�شية كري�شتوف 

كا�شتانيه �إن �ملهاجم مل يظهر يف �ل�شابق "�أي بو�در تطرف".

عوا�شم

بغداد

باري�س

برلني

اعتقال م�صوؤول منظمة العفو يف تركيا 
•• ا�شطنبول-اأ ف ب:

�عتقلت  �لرتكية  �ل�شلطات  �ن  “�من�شتي”  �لدولية  �لعفو  منظمة  �أعلنت 
�هلل  فتح  �لد�عية  ب�شبكة  �رتباطه  ب�شبهة  تركيا  �ملنظمة يف  م�شوؤول مكتب 
غولن �لذي تتهمه �نقرة باأنه �لعقل �ملدبر لالنقالب �لفا�شل يف منت�شف 
يوليو. وقالت �من�شتي يف بيان على موقعها �للكرتوين �ن �ملحامي تانري 
�زمري  يف  �عتقل  تركيا  يف  �لدولية  �لعفو  منظمة  مكتب  م�شوؤول  كيلي�س، 

)غرب( مع 22 حماميا �آخر ب�شبهة �رتباطهم ب�شبكة غولن.
ونقل �لبيان عن �لمني �لعام لمن�شتي �شليل �شيتي قوله “نطالب �ل�شلطات 
باأن تفرج فور� عن تانري كيلي�س و�ملحامني �ل22 �لآخرين و�ن  �لرتكية 

ت�شقط كل �لتعقبات بحقهم يف غياب �دلة جديرة بالثقة«.
حلملة  �لتع�شفي  �ل��ط��اب��ع  ع��ل��ى  دل��ي��ال  كيلي�س  �ع��ت��ق��ال  يف  �شيتي  ور�أى 
�لعتقالت �لتي �طلقتها �ل�شلطات �لرتكية يف �عقاب �لنقالب �لع�شكري 

�لفا�شل يف 15 يوليو.
مكتب  عن  �مل�شوؤول  كيلي�س،  �عتقال  �ن  �ىل  بيانها  يف  لفتت  �من�شتي  لكن 
منظمة  يف  باأن�شطته  مرتبطا  يبدو  “ل   ،2014 منذ  تركيا  يف  �ملنظمة 

�لعفو �لدولية«.
 50 ومنذ �لنقالب �لع�شكري �لفا�شل، �عتقلت �ل�شلطات �لرتكية حو�ىل 
�لف �شخ�س، وف�شلت من �لوظيفة �لعامة �أكر من 100 �لف موظف �و 
�ملقام �لول  �لتطهري هذه يف  منعتهم من ممار�شتها. و��شتهدفت عمليات 
غولن  �أن�شار  �لرتكية  �حلكومة  وتتهم  و�لق�شاة.  و�ملدر�شني  �لم��ن  قوى 
�شنو�ت،  ط��و�ل  �لرتكية  �ملوؤ�ش�شات  �ىل  ممنهجة  بطريقة  ت�شللو�  باأنهم 
وخ�شو�شا �لق�شاء، لإقامة �د�رة مو�زية متهيد� لإطاحة �حلكومة. باملقابل 
يتهم معار�شو �لرئي�س رجب طيب �ردوغان حكومته باأنها تغ�س �لنظر عن 
�ل�شخ�شيات �ل�شيا�شية �لقريبة من �حلكم �لتي ميكن �ن تكون تعاملت يف 

�ل�شابق مع غولن.

داع�س يحتجز 100 األف عراقي.. للم�شاومة عليهم

اتهام القوات العراقية بالتق�صري يف حماية املدنيني باملو�صل

قوات النظام تدخل الرقة مع بدء املعركة �صد داع�س

�صن الربيطانية تدعو ُقـــّراءها للت�صويت للمحافظني 

•• بريوت-وكاالت:
�ل�شوري، حمافظة  �لنظام  قو�ت  دخلت 
تز�مناً  ع��ام،  منذ  �لأوىل  للمرة  �ل��رق��ة 
�لدميوقر�طية  �شوريا  �إعالن قو�ت  مع 
بدء معركة حترير مدينة �لرقة، معقل 
تنظيم د�ع�س �لأب��رز يف �لبالد، ح�شبما 
�لإن�شان  حلقوق  �ل�شوري  �ملر�شد  �أف��اد 
�ملر�شد  مدير  وق��ال  ع�شكري.  وم�شدر 
ر�مي عبد �لرحمن: دخلت قو�ت �لنظام 
�ل�����ش��وري حم��اف��ظ��ة �ل��رق��ة م��ن �جلهة 
�ل�شرقي،  حلب  ري��ف  من  �آتية  �لغربية 
ب��ع��دم��ا ط����ردت �مل��ت��ط��رف��ني م���ن �جلزء 
�ملا�شية.  �لأ���ش��ه��ر  خ���الل  م��ن��ه  �لأك�����رب 
��شتباكات  وبعد  �لنظام  ق��و�ت  ومتكنت 
على  �ل�شيطرة  م��ن  د�ع�����س  تنظيم  م��ع 
�ل�شبع يف  قريتي خربة حم�شن وخربة 
�أق�شى ري��ف �ل��رق��ة �ل��غ��رب��ي، وف��ق عبد 
�أن��ه ر�ف��ق هذ�  �إىل  �أ�شار  �ل��ذي  �لرحمن 

خاللها  متكن  و��شعة  ع�شكرية  عملية 
ت��ن��ظ��ي��م د�ع�������س م���ن �جز�ء  م���ن ط����رد 
و����ش��ع��ة م��ن �ل��ري��ف �ل�����ش��رق��ي ملحافظة 
و�أو�شح  �لرقة.  ملحافظة  �ملحاذية  حلب 
كان  �إذ�  ما  معروفاً  لي�س  �لرحمن  عبد 
وقو�ت  �لنظام  ق��و�ت  بني  تن�شيق  هناك 
�ل��ت��ي ت�شكل   ، �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة  ���ش��وري��ا 
وحد�ت حماية �ل�شعب �لكردية عمودها 
�أن��ه��ا �مل���رة �لوىل �لتي  �ل��ف��ق��ري. و�أك���د 

�لتقدم ق�شف جوي رو�شي عنيف. و�أكد 
�جلي�س  ت��ق��دم  ���ش��وري  ع�شكري  م�شدر 
�ل�شوري د�خل �حلدود �لإد�رية ملحافظة 
�لرقة و�شيطرته على �لقريتني، م�شري�ً 
�إىل �أن �لهدف هو �شمان �أمن ريف حلب 
من هجمات د�ع�س ومنع ت�شلل م�شلحيه 
و�لت�شييق  �جل���ي�������س  م����و�ق����ع  ب����اجت����اه 
ويخو�س  �لرقة.  يف  معقله  د�خ��ل  عليه 
يناير،  منت�شف  منذ  �ل�شوري  �جلي�س 

�إىل حمافظة  �لنظام  تدخل فيها قو�ت 
�ل��رق��ة منذ ع��ام . وك��ان��ت ق��و�ت �لنظام 
�لعام  يونيو  يف  �ل��رق��ة  حمافظة  دخلت 
�شيطرة  م��ن��ذ  �لأوىل  ل��ل��م��رة   2016
 .2014 �لعام  يف  عليها  د�ع�س  تنظيم 
�ملحافظة  ري����ف  يف  ي��وم��ه��ا  وت���ق���دم���ت 
�أن  �إل  �جلنوبي باجتاه مدينة �لطبقة، 
تنظيم د�ع�س �شد هذ� �لتقدم و�أجربها 

على �لرت�جع خارج �ملحافظة.

تقرير: تركيا تلقت 2.7 مليار 
يورو من االحتاد االأوروبي

•• برلني-وكاالت:

تلقت تركيا من �لحتاد �لأوروب��ي �شايف دعم بقيمة 2.7 مليار يورو منذ 
عام 2014 لالإعد�د لن�شمامها لالحتاد.

�إىل  �لأمل��ان��ي��ة �ل�����ش��ادرة �م�����س �لأرب��ع��اء ����ش��ت��ن��اد�ً  “بيلد”  وذك���رت �شحيفة 
بيانات حمدثة للمفو�شية �لأوروبية، �أن �أنقرة ح�شلت من خزينة �لحتاد 
�لأوروبي خالل �لفرتة من عام 2014 حتى نهاية عام 2016 على 3.3 
625 مليون يورو حتى تتمكن  �أن تركيا دفعت لربوك�شل  �إل  مليار يورو، 

من �مل�شاركة يف بر�مج �لحتاد �لأوروبي.
وبح�شب بيانات �ل�شحيفة، فاإن تركيا ت�شبح بذلك �أكرب �لدول �مل�شتفيدة 

من �أمو�ل �لحتاد �لأوروبي بني �لدول غري �لأع�شاء يف �لحتاد.
ول ت�شمل تلك �لأمو�ل �ل�شتة مليار�ت يورو �لتي تدفعها بروك�شل لأنقرة 
يف �إطار �تفاقية �لالجئني. جتدر �لإ�شارة �إىل �أن تركيا مر�شحة لالن�شمام 
1999، وتتفاو�س ر�شمياً على �لن�شمام  �لأوروب��ي منذ عام  �إىل �لحتاد 
منذ عام 2005، �إل �أن �ملفاو�شات متجمدة فعلياً حالياً ب�شبب �لختالفات 

�لكبرية بني �جلانبني.

�شيكون  �ل���ف���وز  ه���ذ�  �أن  ت��ظ��ه��ر  م��ب��ك��رة  �ن��ت��خ��اب��ات 
باأغلبية �شئيلة بينما توقعت ��شتطالعات �أخرى �أن 

�ملحافظني قد يخفقون يف �لفوز باأغلبية.
لعب  �ل���ذي  �مل��ت��ح��دة،  �ململكة  ��شتقالل  ح��زب  وك���ان 
دور� رئي�شيا يف �لت�شويت ل�شالح �ن�شحاب بريطانيا 
من �لحت��اد �لأوروب��ي �لعام �ملا�شي، ح�شل على ما 
يقرب من 13 يف �ملئة يف �نتخابات 2015 يف حني 
ت�شري ��شتطالعات �لر�أي �حلالية �إىل �أنه �شيح�شل 
على �أربعة يف �ملئة. وكتبت �شن يف �فتتاحيتها �لتي 
جاءت يف �شفحة كاملة �ليوم �لأربعاء “�ملحافظون 
وحدهم هم �مللتزمون باإمتام �لن�شحاب من �لحتاد 

•• لندن-رويرتز:

�لربيطانية  �ل�شحف  �أو���ش��ع  ���ش��ن  �شحيفة  دع���ت 
ل�شالح  للت�شويت  �لأرب��ع��اء  �م�س  ق��ر�ءه��ا  �نت�شار� 
ترييز�  �ل����وزر�ء  رئي�شة  ب��زع��ام��ة  �ملحافظني  ح��زب 
ماي خالل �لنتخابات �لعامة �ملبكرة �لتي �شتجرى 
�ل��ت�����ش��وي��ت حل���زب �ل��ع��م��ال �ملعار�س  �ل��ي��وم وع����دم 
لالحتاد  �ملناه�س  �ملتحدة  �ململكة  ��شتقالل  وحزب 
نطاق  على  ت�شري  �لتوقعات  �أن  ورغ���م  ل���الأوروب���ي. 
بالنتخابات  �شيفوز  �ملحافظني  حزب  �إن  �إىل  و��شع 
�إجر�ء  م��اي  �إع��الن  �ل��ر�أي منذ  ��شتطالعات  �أن  �إل 

��شتقالل  ح��زب  �أن  م�شيفة  بالكامل”  �لأوروب�����ي 
و�أ�شافت  �أي غر�س.  يعد يخدم  �ملتحدة مل  �ململكة 
�ملحافظون بحاجة لكل �شوت ذهب �شابقا �إىل حزب 
تي�شر  مريحة  باأغلبية  ي��ف��وزون  حتى  �ل�شتقالل 
�خل���روج م��ن �لحت���اد �لأوروب�����ي... دون عرقلة من 

�أحز�ب معار�شة �أو م�شرعون معار�شون.
�لن�شحاب  ب���اأن  �ع��ت��ق��اده��ا  ع��ن  �ل�شحيفة  وع���ربت 
م��ن �لحت���اد �لأوروب����ي ل��ن يتم يف حالة ف��وز حزب 
�ن��ت��خ��اب ح��ك��وم��ة يقودها  �أن  �ل��ع��م��ال حم���ذرة م��ن 
�شيكون  ك��ورب��ني  جريميي  �لي�شاري  �لعمال  زعيم 
�أفدح خطاأ يقع فيه هذ� �لبلد” على مد�ر تاريخه. 

عظيمة  حملة  مل    “�ملحافظون  �ل�شحيفة  وقالت 
ول�شر�ئب  وللوظائف  ل��الأع��م��ال  م��وؤي��دون  لكنهم 
منخف�شة... كن حري�شا على �أن ت�شوت غد� حتى 
�إذ� مل ت�شوت من قبل. �منح �شوتك للمحافظني«.

�ل�شحف  �أكر  وخ�ش�شت �شحيفة ديلي ميل ثاين 
عددها  يف  �شفحات  ع�شر  �أول  مبيعا  �لربيطانية 
و�شفت  �لأوىل  �شفحتها  ويف  ك���ورب���ني.  مل��ه��اج��م��ة 
“مد�فعون  ب��اأن��ه��م  م���ن زم���الئ���ه  و�ث���ن���ني  ك���ورب���ني 
�أعد�ء  للتقرب من  �لإره���اب... كر�شو� حياتهم  عن 
�ملوؤ�ش�شات  �إ�شعاف مكانة  بريطانيا ويف �لوقت ذ�ته 

�لتي جتعلنا �آمنني يف بيوتنا«.

و�أو�شح �لأع�شم �أن �لتنظيم �لإجر�مي قتل نحو 200 
مو�طن من �ملحا�شرين لإخافة �لآخرين بعدم �خلروج 
ف�شح  على  �حلكومة  �إج��ب��ار  لغر�س  �ملناطق  تلك  م��ن 

•• بغداد-وكاالت:

بحقوق  �ملعنية  ووت�����س  ر�يت�س  هيومن  منظمة  قالت 
�حتياطات  تتخذ  مل  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  �ل��ق��و�ت  �إن  �لإن�����ش��ان 
كافية لتجنب وقوع خ�شائر يف �شفوف �ملدنيني، خالل 
معركة �ملو�شل، ما ت�شبب ب�شقوط �ملئات من �ملو�طنني 

بني قتيل وجريح.
ودعت �ملنظمة يف تقرير لها �إىل فتح حتقيقات عاجلة 
�إىل  �أدت  �لعر�قية  �ل��ق��و�ت  �شنتها  بهجمات  وم�شتقلة 
غربي  بال�شكان  م��اأه��ول��ة  �أح��ي��اء   5 يف  مدنيني  مقتل 

�ملو�شل خالل �لفرتة �ملا�شية.
�ل��ت��ق��ري��ر وب��الع��ت��م��اد على  �مل��ن��ظ��م��ة، بح�شب  ووث��ق��ت 
حت��ل��ي��ٍل ل�����ش��ور �لأق���م���ار �ل�����ش��ن��اع��ي��ة، وج���ود �أك���ر من 
�أنها  ُيرجح  فقط،  �لتنك  حي  يف  �نفجار  موقع   380
�شهر  ناجتة عن ذخائر كبرية ملقاة من �جل��و خ��الل 
على  مفرًطا  خطًر�  ميثل  ما  وه��و  �ملا�شي  مار�س  �آذ�ر 
نظًر�  م��اأه��ول��ة،  مب��ن��اط��ق  ��شتخد�مها  ع��ن��د  �مل��دن��ي��ني 

لت�شاع نطاقها �لنفجاري و�شظاياها.
�أمريكية  جوية  غ��ارة  ت�شبب  ع��ن  �ملنظمة  ك�شفت  كما 
على �ملو�شل بتاريخ 17 �آذ�ر مار�س، مبقتل نحو 200 
�شخ�س، با�شتخد�م قنبلة وزنها 500 رطل ��شتهدفت 
بح�شب  م��ب��ن��ى،  �شطح  ع��ل��ى  ل�����د�ع�����س  �ث��ن��ني  مقاتلني 

حتقيق ع�شكري يف �لو�قعة.

د�ع�س  من  مقاتلون  فيها  ق��ام  وقائع   6 �أن  و�أو�شحت 
باإطالق �لنار وقتل �لع�شر�ت من �ملدنيني �لذين كانو� 
يريدون �لهرب من معاقل د�ع�س �أو يفرون من �ألغام 

�أر�شية بد�ئية �ل�شنع زرعتها د�ع�س.
�لدويل  �لتحالف  �لأع�����ش��اء يف  �ل���دول  �ملنظمة  ودع��ت 
�لحتياطات  ج��م��ي��ع  �ت���خ���اذ  �إىل  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  و�ل���ق���و�ت 
�أجل  م��ن  �لقتال  وو�شائل  �شبل  �ختيار  يف  �مل�شتطاعة 
مبا  و�إ�شابتهم،  �ملدنيني  �أرو�ح  يف  �خل�شائر  تقلي�س 
كثيفة  �ملناطق  يف  �مل�شتخدمة  �لأ�شلحة  �ختيار  ي�شمل 

�ل�شكان.
�أن  �لأع�����ش��م،  �لأم��ن��ي �شفاء  ذل���ك، ك�شف �خل��ب��ري  �ىل 
تنظيم د�ع�س �لإرهابي تعّمد �حتجاز نحو 100 �ألف 
مو�طن للم�شاومة عليهم لغر�س �خلروج من �ملو�شل 

�لقدمية.
�إن  وقال �لأع�شم ل�شحيفة �ل�شباح �جلديد �لعر�قية، 
 100 نحو  �حتجاز  يتعمد  �لإج��ر�م��ي  د�ع�س  تنظيم 
من  �خل���روج  لغر�س  عليهم  للم�شاومة  م��و�ط��ن  �أل��ف 
�لإم���د�د من  ط��رق  بعد قطع جميع  �لقدمية  �ملو�شل 

�جلانب �ل�شوري وعدم متكن قادته من �لفر�ر.
خالل  متكنت  �ل�شعبي  �حل�شد  ميلي�شيات  �أن  و�أ�شاف 
�مل����دة �مل��ا���ش��ي��ة م��ن ت��ط��ه��ري �أغ��ل��ب �حل����دود �لعر�قية 
و�لعتاد  �مل�����وؤن  و����ش���ول  ع����دم  �إىل  �أدى  م���ا  �ل�����ش��وري��ة 

للتنظيم.

ممر�ت �آمنة لتلك �لع�شابات بالهروب ، م�شري�ً �إىل �أن 
ما يوؤخر عمليات حترير �لزجنيلي و�أجز�ء و��شعة من 

�ملو�شل �لقدمية وهو �لأعد�د �لهائلة من �ملو�طنني. 

ك�شفت حيثياتها واأبعادها امل�شتقبلية:

تون�س: نقاط احلكومة على حروف احلرب على الف�صاد

•• الفجر – تون�س - خا�س

با�شم  �ل���ر����ش���م���ي  �ل���ن���اط���ق  ق�����ال 
�حلكومة �لتون�شية �إياد �لدهماين 
�ملوقوفني يف  و�شع جميع  مّت  �إن��ه 
�إط��ار حملة حماربة �لف�شاد حتت 
�أ�شبوعني،  منذ  �جلربية  �لإقامة 
�مل���دة ت��ع��ّد وق��ت��ا ق�شري�  و�أن ه��ذه 
يف  �حل���ك���وم���ة  �أد�ء  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ك��م 

مقاومة �لف�شاد.
 و�أ�شار �لدهماين يف ندوة �شحفية 
بق�شر  �لرب�����ع�����اء  �أم���������س  ع���ق���دت 
وح�شرها  ب��ال��ق�����ش��ب��ة  �حل��ك��وم��ة 
جمدوب  �ل��ه��ادي  �لد�خلية  وزي��ر 
�ل��دول��ة لأم����الك �لدولة  وك��ات��ب 
حملة  �أن  �ىل  ك��ور���ش��ي��د  م����ربوك 
مقاومة �لف�شاد �شت�شمل �لعديد يف 
مو�شحا  و�لأ�شهر،  �لأ�شابيع  قادم 
�أن �حلملة �شت�شتمر و�أن �حلكومة 
�لقانونية  �لو�شائل  �شت�شتعمل كل 
�ملتاحة ملو��شلتها و�أنها لن تقت�شر 

على �ليقافات �لخرية.

الإدارة اي�شا
�شيحالون  �مل���وق���وف���ني  �أن  و�أّك������د 
�حلملة  و�أن  �لق�شاء  على  قريبا 
معهم  �ملتو�طئني  �أي�شا  �شت�شمل 

بنف�شها �مللفات �إىل �لق�شاء.
�أّن حملة مكافحة �لف�شاد  و�أو�شح 
ف��ي��ه �حلكومة  ����ش��ط��رت  جم��ه��ود 
��شتثنائية  �إج������ر�ء�ت  �ت��خ��اذ  �إىل 
�لتاأخري  يحتمل  ل  �ل��و���ش��ع  لأن 
�ل�شاري  �ل��ط��و�رئ  لقانون  ونظر� 
خطوة  �ت��خ��اذ  "قررنا  �ل��ب��الد  يف 
بع�س  م����ع  �جل�����ربّي�����ة  �لإق������ام������ة 

�ملوقوفني" على حّد تعبريه.
و�شّدد �لدهماين على �أّنه ل ميكن 
يف  "�لفا�شدين  ك��ل  على  �لق�شاء 
�أن  �لتون�شيني  وعلى  �أيام"   10
يتاأّكدو� �أن هذ� �ملجهود �شيتو��شل 
و�لتق�شي  �ل��ب��ح��ث  ع��م��ل��ي��ات  و�أن 
هذه  ع��ل��ى  �ل��ع��م��ل  و�أن  متو��شلة 
مع  بالتن�شيق  يتوقف  لن  �مللفات 

كّل �لوز�ر�ت �ملعنية.
با�شم  �ل��ر���ش��م��ي  �ل��ن��اط��ق  و�أ�����ش����ار 
رئا�شة �حلكومة �إىل �أّن �لأ�شخا�س 
�إي���ق���اف���ه���م ي�����ش��ت��ب��ه يف  �ل���ذي���ن مّت 
تورطهم يف عمليات تهريب وتهرب 
جبائي وحتويل للعملة، متابعا �أّن 
�لقت�شاد �لوطني يف خطر ب�شبب 

�شبكات �لف�شاد �لكربى.
�أمام  �مل��وق��وف��ني  ملفات  �إّن  وق���ال 
�شرية  وبحكم  �لع�شكري  �لق�شاء 
�أو  �ل����ت����دخ����ل  مي���ك���ن  ل  �ل���ب���ح���ث 

�ل���ذي���ن ���ش��ت��ع��م��ل �حل���ك���وم���ة على 
�حلملة  ت��ك��ون  �ن  نافيا  ك�شفهم، 

�لأخرية �نتقائية.
و��شاف �ن �حلرب �شّد �لف�شاد ل 
تختلف عن �حل��رب �شّد �لرهاب 
�لو�شائل  كل  "�شن�شتعمل  قائال: 
�لقانونية لتفكيك �شبكات �لف�شاد 
و�لتهرب  ب��ال��ت��ه��ري��ب  �مل��رت��ب��ط��ة 

�جلبائي وجر�ئم �ل�شرف".
و�����ش���ار �ن����ه ���ش��ي��ت��ّم خ����الل �لي����ام 
��شخا�س  ع����دة  ك�����ش��ف  �ل���ق���ادم���ة 
�ملحتالني  مع  متو�طئة  و�أط���ر�ف 
ح��ال��ي��ا ع��ل��ى �لق��ام��ة �جل��ربي��ة يف 

�إطار مكافحة �لف�شاد.
�ن مكافحة  �لدهماين  �ي��اد  وق��ال 
�لد�رة  �ي�����ش��ا  ���ش��ت�����ش��م��ل  �ل��ف�����ش��اد 
رئي�س  �ن  م��و���ش��ح��ا  �ل��ت��ون�����ش��ي��ة 
�حل���ك���وم���ة ي��و���ش��ف �ل�����ش��اه��د �ذن 
هيئات  ت���ق���اري���ر  يف  ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق 

�لرقابة ود�ئرة �ملحا�شبات.
حول  �شيكون  �لتدقيق  �أّن  و�أّك����د 
�حالة �مللفات �لتي �أثارتها �لهيئات 
�ىل �لق�شاء �لجر�ء�ت �د�رية �شد 

مرتكبي �لتجاوز�ت و�ملخالفات.
و�أ�شار �إىل �أنه يف �شورة �لتاأكد من 
�ل�شابقة  �لإج�����ر�ء�ت  �ت��خ��اذ  ع��دم 
و�شتحيل  �شتتدّخل  �حلكومة  فاإن 

�لت�شريح باحليثيات.

عدد املوقوفني والأمالك 
امل�شادرة

�لد�خلية  وزي���ر  �أع��ل��ن  جهته  م��ن 
�لندوة  خ���الل  �ل���ه���ادي جم����دوب 
قائمة  ع����ن  ذ�ت����ه����ا  �ل�����ش��ح��ف��ي��ة 
�لأ�شخا�س �لذي مت و�شعهم حتت 
مايو   23 منذ  �جلربية  �لإق��ام��ة 
�لتي  �حل��م��ل��ة  �إط����ار  يف   2017
يو�شف  �حل��ك��وم��ة  رئي�س  �أطلقها 

�ل�شاهد ملكافحة �لف�شاد.
و�أو����ش���ح �ل��وزي��ر �أن���ه مت ي���وم 23 
مايو �إيقاف �شفيق جر�ية ويا�شني 
�ل�شنويف ويوم 24 مايو مت �يقاف 
25 مايو  خري �لدين �ملدب ويوم 
و�أحمد  ����ش��م��اع��ي  �ي���ق���اف جن��ي��ب 
وعادل  جنيح  وف��ت��ح��ي  �جل��ري��ري 

جنيح ويوم 26 مايو �إيقاف هالل 
يونيو   5 وي���وم  ب�شر  وم���ر�د  ب�شر 

�يقاف عكرمة �لف�شيلي �لوذ�ن.
يف حني �أّكد كاتب �لدولة لأمالك 
�لدولة و�ل�شوؤون �لعقارية مربوك 
يف  �مل��وق��وف��ني  �أم���الك  �أن  كر�شيد 
�إطار حملة مكافحة �لف�شاد تتنوع 
�شركات  و�أ���ش��ه��م يف  ع���ق���ار�ت  ب��ني 

و�مو�ل مودعة وذهب وغريها.
و�أو�شح كر�شيد �أن عملية �حل�شر 
ميكن  ول  ط��وي��ل��ة  م���دة  ت�شتغرق 
�لأمالك  قيمة  ع��ن  �لآن  �لك�شف 
يف  �حل��ك��وم��ة  �أن  مبينا  �مل�����ش��ادرة 
بد�ية �مل�شادرة �لعينية ول ميكنها 
نهائي  ح�شر  ع��ن  حاليا  �لك�شف 
لقيمة هذه �لأمالك، �إل �أنه �شّرح 
باأن �لعديد من �لعنا�شر تقول �أن 
موؤكد�  كثرية  �مل�شادرة  �لعقار�ت 

�أن ما ين�شر يوميا حول قيمة هذه 
�لأمالك هي تخمينات .

�لتون�شية  �حل���ك���وم���ة  �ن  ي���ذك���ر 
��شتهدفت  و����ش��ع��ة  حملة  �أط��ل��ق��ت 
����ش���خ�������ش���ي���ات ورج�����������ال �أع�����م�����ال 
م�����ش��ب��وه��ني وم���ه���رب���ني م���ن عدة 

مناطق.
يو�شف  �حل���ك���وم���ة  رئ��ي�����س  وك�����ان 
�ل�������ش���اه���د ق�����د �����ش����دد يف �لآون�������ة 
�أحد  ي�شلم  ل��ن  �أن��ه  �لخ���رية على 
م���ن �مل���ت���ورط���ني يف �ل��ف�����ش��اد من 
حكومته  ت�شنها  �ل��ت��ي  "�حلرب" 

على �لف�شاد.
وقال �ل�شاهد �إن "ما قمنا به لي�س 
�لبع�س جمرد حملة..  كما يقول 
�إنها فعال حرب على �لف�شاد �لذي 
�لأم�����اك�����ن.. فهي  ك���ل  ت��ف�����ش��ى يف 

لي�شت حملة بل �شيا�شة".

- وزير الداخلية: 10 موقوفني حتت الإقامة اجلربية 

- اإياد الدهماين: حملة مقاومة الف�شاد �شت�شمل العديد يف الأ�شهر القادمة

- كر�شيد: ل يوجد ح�شر نهائي لأمالك املوقوفني امل�شادرة 

- ال�شاهد يقّرر فتح تدقيق يف تقارير هيئات الرقابة ودائرة املحا�شبات

وزر�ء يك�شفون تفا�شيل �لعملية
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اأوباما يوجه ر�صالة اأمل من كندا 
•• مونرتيال-اأ ف ب:

وجه �لرئي�س �لأمريكي �ل�شابق بار�ك �أوباما ر�شالة �أمل يف عامل مييل �إىل 
�لر�أ�شمالية  جت��اوز�ت  كل  مكافحة  �إىل  مونرتيال  من  د�عيا  �لنطو�ئية، 
�أوباما يف خطاب  وم�شاعفة �جلهود للت�شدي لالحتبا�س �حلر�ري. وقال 
ب�شكل و��شح منذ فرتة من  �ملوؤمتر�ت يف مونرتيال يظهر  �ألقاه يف ق�شر 
�لآين،  �لإع���الم  وتابع يف عهد   . نقطة حت��ول  �إىل  �لعامل و�شل  �أن  �لزمن 
حيث ميكن للتلفزيون وتويرت �إمد�دنا ب�شيل متو��شل من �لأخبار �ل�شيئة 
بنيناه  �لذي  �لعاملي  �لنظام  �أن  لنا  �أحيانا -، قد يظهر  �لكاذبة  - و�لأخبار 
�شتة  ع��ن  ي��زي��د  ح�شد�  خماطبا  وت��اب��ع  متو��شلة.  ب�����ش��ورة  �متحانه  يتم 
�لفقر  من  يعاين  ع��امل  يف  �أن��ه  بحما�شة،  له  ي�شفقون  كانو�  �شخ�س  �آلف 

و�لفروقات �لجتماعية و�لإرهاب وحركات �لهجرة �جلماعية، ميكن تفهم 
�شعود رجال �أقوياء و�لنزعات �لقومية و�حلمائية �لقت�شادية. وقال حني 
فاإن  �ل���رو�ت،  ث��ر�ء بح�شة متز�يدة من  �لأك��ر  باملئة من  و�ح��د  ي�شتاأثر 
�إىل  �للعبة حم�شومة �شدهم د�عيا  �أن تكون  �لكثريين يف بلد�ننا يخ�شون 
حتديث �شبكات �حلماية �لجتماعية ول �شيما يف �لوليات �ملتحدة. وقال 
حني نعطي �ملثل من خالل �لأمل ولي�س �خلوف، نكون قادرين على حتقيق 
�أم��ور ل تقدر دول �أخ��رى على حتقيقها �أو ل تريد ذلك. وعلق على قر�ر 
�ت��ف��اق باري�س حول  ت��ر�م��ب �شحب ب��الده م��ن  �لرئي�س �لأم��ريك��ي دون��ال��د 
�ملا�شي  �لأ�شبوع  بالرتياح  �شعر  �إن��ه  ي�شمي خلفه  �أن  فقال من غري  �ملناخ، 
لروؤية وليات �أمريكية ومدن وجامعات و�شركات كربى تعرب بو�شوح عن 

عزمها على مو��شلة �ملعركة من �أجل م�شري �لأجيال �ملقبلة.

م�صروع قرار لن�صر جنود فرن�صيني يف «ال�صاحل«
•• االمم املتحدة-اأ ف ب:

ملحاربة  �فريقية  ع�شكرية  ق��وة  ن�شر  يجيز  �ل���دويل  �لم��ن  جمل�س  يف  ق��ر�ر  م�شروع  فرن�شا  قدمت 
�ملتطرفني ومهربي �ملخدر�ت يف منطقة �ل�شاحل. وميكن لهذه �لقوة �لع�شكرية ��شتخد�م كل �لو�شائل 
�ل�شرورية” يف �شبيل حماربة �لإرهاب و�لجتار باملخدر�ت و�لجتار بالأ�شخا�س ، بح�شب ن�شخة من 
ن�س م�شروع �لقر�ر ح�شلت عليها وكالة فر�ن�س بر�س. ويرجح �ن ي�شوت جمل�س �لمن على �مل�شروع 
�ل�شبوع �ملقبل. وكانت موريتانيا ومايل و�لنيجر وت�شاد وبوركينا فا�شو �ملن�شوية يف �طار جمموعة 
�لدول �خلم�س يف �ل�شاحل و�فقت يف �آذ�ر مار�س على ت�شكيل قوة ع�شكرية عد�دها خم�شة �لف جندي 
لتويل هذه �ملهمة. ومن �ملقرر �ن يكون مقر قيادة هذه �لقوة يف مايل ولكنها �شتكون م�شتقلة عن قوة 
حفظ �ل�شالم �لتابعة لالأمم �ملتحدة و�ملوؤلفة من 12 �لف جندي و�ملنت�شرة يف مايل منذ 2013. 
وبح�شب �ل�شفري �لفرن�شي لدى �لمم �ملتحدة فرن�شو� ديالتر فان جمل�س �لمن �شيعتمد م�شروع 

�لقر�ر هذ�.

•• برلني-اأنقرة-وكاالت:

رغ���م �إ����ش���ر�ر ب��رل��ني ع��ل��ى �شحب 
قاعدة  م����ن  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  ق���و�ت���ه���ا 
�إجنرليك �حل�شا�شة جنوب تركيا، 
�لأمل���اين،  �ل����وزر�ء  جمل�س  يجتمع 
ل�شحب  �لأم��ث��ل  �ل�شبيل  ملناق�شة 
بالعالقات  �لو�شول  دون  �ل��ق��و�ت 
�لقطيعة  م��رح��ل��ة  �إىل  ت��رك��ي��ا  م��ع 
�أنقرة  دفع  دون  للحيلولة  �لتامة، 

لتوثيق عالقاتها مع مو�شكو.
و�أك�����د وزي����ر �خل���ارج���ي���ة �لأمل�����اين، 
�جتماع  �أن  على  غابرييل،  زيغمار 
طريقة  �شيحدد  �ل�����وزر�ء  جمل�س 
�لتعامل مع �لق�شية، وو�شع خطة 
�شرر  �إحل���اق  دون  حت��ول  �ن�شحاب 

بالعالقات �ملتوترة �أ�شاًل.
ويجمع كاًل من تركيا و�أملانيا حلف 
�ن�شو�ء  �إىل  ي�شتند  �إ�شرت�تيجي، 
�شمال  ح����ل����ف  حت�����ت  �جل����ان����ب����ني 
�لعالقات  �أن  �إل  �لناتو  �لأطل�شي 
���ش��اب��ه��ا خ����الل �ل�����ش��ه��ور �لأخ�����رية 
�لكثري من �لتوتر و�خلالف حول 

ق�شايا عدة.
و�شبق �أن �أكدت �مل�شت�شارة �لأملانية، 
ني�شان  منت�شف  م��ريك��ل،  �أن��غ��ي��ال 
حكومتها  �أن  على  �ملا�شي،  �أب��ري��ل 
�شتعمد �إىل نقل جنودها �إىل دولة 
�لرف�س  ��شتمر�ر  ح��ال  �أخ���رى، يف 

�ل���رتك���ي ل���ش��ت��ق��ب��ال وف���د برملاين 
�أملاين �إىل �إجنرليك لالطالع على 

�أو�شاع �جلنود �لأملان.
وك������ان ن������و�ب م����ن جل���ن���ة �ل���دف���اع 
يعتزمون  �لأمل����ان����ي����ة،  �ل���ربمل���ان���ي���ة 
�إج����ر�ء زي���ارة �إىل �إجن��رل��ي��ك �لتي 
�لتحالف  ع��م��ل��ي��ات  يف  ت�����ش��ت��خ��دم 
�ل����������دويل �����ش����د ت���ن���ظ���ي���م د�ع���������س 
�أنقرة  رف�������س  وع���ق���ب  �لإره�����اب�����ي 
�لأملاين،  �لربملاين  �لوفد  ��شتقبال 

ب�الإبادة  �مل��ا���ش��ي،  �ل��ع��ام  ر���ش��م��ًي��ا، 
�جل��م��اع��ي��ة ب��ح��ق �لأرم����ن ع��ل��ى يد 
�حلرب  �إب���ان  �لأت���ر�ك  �لعثمانيني 
�لعاملية �لأوىل، �لأمر �لذي تنكره 
على  �أنقرة  و�أقدمت  ب�شدة.  تركيا 
ل��ل��وف��د �لربملاين  �ل�����ش��م��اح  ت��اأج��ي��ل 
مرة،  �أك��ر من  �إجنرليك،  ب��زي��ارة 
يف خ���ط���وة و���ش��ف��ه��ا ���ش��ا���ش��ة �أمل����ان 
�إجر�ء�ت  باأنها حتمل موؤ�شًر� على 

عقابية.

�مل�شت�شارية  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث  �أك����د 
على  ���ش��اي��ربت،  �شتيفن  �لأمل��ان��ي��ة، 
مو�قع  �شتدر�س  ب��الده  حكومة  �أن 
�لبالغ  �لأمل��������ان،  ل��ل��ج��ن��ود  ب���دي���ل���ًة 
ج��ن��دًي��ا. ويف حني   270 ع��دده��م 
�شمال  ح���ل���ف  يف  �أع�������ش���اء  ي�������ش���دد 
�إىل  �لدخول  �لأطل�شي على حرية 
�أنقرة  ت�شتمر  �جل���وي���ة،  �ل��ق��اع��دة 
�لأملاين،  �لوفد  ل��زي��ارة  رف�شها  يف 
ع��ق��ب �ع�����رت�ف �ل���ربمل���ان �لأمل����اين 

وتفاقمت �لأزمة �لدبلوما�شية بني 
�شل�شلة  وق��ع  وب��رل��ني، على  �أن��ق��رة 
خالفات كان �آخرها منح عدد من 
�حلاملني  �لأت������ر�ك  �ل��ع�����ش��ك��ري��ني 
جل�����و�ز�ت ���ش��ف��ر دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة، مع 
�أملانيا،  �إىل  �للجوء  حق  عائالتهم 
رغم  �ملا�شي،  �أبريل  ني�شان  �أو�خ��ر 
و�ملطالبات  �أن����ق����رة،  �ع���رت�����ش���ات 
بتهمة  ب��ت�����ش��ل��ي��م��ه��م،  �حل���ث���ي���ث���ة 
كاد  فا�شل  �ن��ق��الب  يف  م�شاركتهم 
وبالرئي�س  ب���احل���ك���وم���ة  ي���ط���ي���ح 
�ل����رتك����ي، رج����ب ط��ي��ب �أردوغ�������ان 
يوليو  مت���وز  منت�شف  ���ش��خ�����ش��ًي��ا، 

.2016
بلًد�  �لأردن  يكون  �أن  �ملرجح  ومن 
بدياًل عن تركيا، ل�شتقبال �لقو�ت 
�ل�شتطالعية  وطائر�تها  �لأملانية 
�لتورنيدو. و�شبق �أن �أ�شار �ملتحدث 
�لأمل���ان���ي���ة،  �ل����دف����اع  وز�رة  ب���ا����ش���م 
�لأردن  �أن  �إىل  فلو�شدورف،  ين�س 
حتى  �ل�شروط  �أف�شل  فيه  تتو�فر 
ل��و �أن���ه ل ي��ق��ارن ب��اإجن��رل��ي��ك على 
�شعيد �لظروف �لأمنية و�لتن�شيق 
وت�����ش��ت��خ��دم قاعدة  م���ع �حل��ل��ف��اء. 
�لقوتان  رئي�س  ب�شكل  �إجن��رل��ي��ك 
و�لأمريكية،  �ل��رتك��ي��ة  �جل��وي��ت��ان 
قبل  م��ن  ��ا  �أي�����شً ت�شتخدم  ولكنها 
�لربيطانية  �مللكية  �جلوية  �لقوة 
وقو�ت جوية �أملانية، ودول �أخرى .

•• لندن-وكاالت:

جاك�شون،  غ���ا����ش���رب  ول���ف���ت  ه�����ذ� 
جملة  يف  بريطاين  �شيا�شي  كاتب 
تر�جع  �إىل  “نيو�شتيت�شمان” 
حجم �لت�شليل �لإعالمي و�ل�شور 
�مل����وؤمل����ة ب��ع��د �ل���ه���ج���وم ع��ل��ى ج�شر 
�ملا�شي  �ل�شبت  ب��ورو  و�شوق  لندن 
، م��ق��ارن��ة مب���ا ك����ان ي��ح�����ش��ل على 
و�شائل �لتو��شل �لجتماعي، عقب 

�أي هجوم �إرهابي.
ع��ن��د وق�����وع ه���ج���وم �إره����اب����ي، من 
�آثاره  ملحاربة  �مل�شارعة  �ل�شروري 
�أكاذيب،  ن�شر  وق��ف  ع��رب  وتبعاته 
يروج  �لتي  �ل��رو�ي��ة  تبني  وجتنب 

لها �لإرهابيون 
 ويعزو �لكاتب ذلك لوقوع �لهجوم 
قرب من مكاتب كربيات �ل�شحف، 
منطقة  ويف  و���ش��ن،  ت��امي��ز  ومنها 
ك�����ان ع�����دد م����ن �ل�����ش��ح��ف��ي��ني من 
يتناولون  �أخ��رى،  �إعالمية  منافذ 

فيها طعامهم وي�شهرون فيها. 
وق�������ال ج���ي���م و�ت�����ر������ش�����ون، حم���رر 
���ش��ي��ا���ش��ي ل�����دى م����وق����ع ب�����از فيد 
�لت�شليل  ت��اب��ع  �ل���ذي  �لإخ���ب���اري، 
�لإع���الم���ي ب��ع��د ه��ج��وم ل��ن��دن، �إن 

ي���دع���ى ���ش��ل��م��ان �ل���ع���ب���ي���دي )22 
عاما( �إىل �شقوط 22 قتيال بينهم 

�أطفال و�أكر من مئة جريح.
�شياق  يف  ���ش��خ�����ش��ا   19 و�أوق��������ف 
و�أطلق  �لعتد�ء،  �لتحقيق يف هذ� 
12 م��ن��ه��م لح���ق���ا ب����دون  �����ش����ر�ح 

توجيه �أي تهمة �إليهم.
�لعبيدي و�شقيقه  �أوق��ف و�لد  كما 
�أن  �ل�شلطات  �أعلنت  يف ليبيا حيث 
تنظيم  �إىل  ي��ن��ت��م��ي��ان  �ل�����ش��ق��ي��ق��ني 

د�ع�س �لإرهابي.
�لربيطانية  �ل�����ش��رط��ة  وت��و����ش��ل 
تنقالت  �آخ��ر  �لعنا�شر حول  جمع 
ون�������ش���رت �شور  �لع�����ت�����د�ء  م��ن��ف��ذ 
�ل�شرطة  ف���ي���ه���ا  ع�����رت  ح��ق��ي��ب��ة 
مغزى.  ذ�ت  �أدل�����ة  ع��ل��ى  �ل��ع��ل��م��ي��ة 
�شيارة  �شور  �ل�شرطة  ن�شرت  كما 
بي�شاء يعتقد �ملحققون �أن عبادي 

��شتخدمها جلمع �لقنبلة.
كان  �إن  ح��ت��ى  �ل�����ش��رط��ة  و�أع���ل���ن���ت 
ت���ق���دم���ا، نحن  ي����ح����رز  حت��ق��ي��ق��ن��ا 
ب��ح��اج��ة �إل���ي���ك���م مل�����ش��اع��دت��ن��ا على 
�إىل  ق���اد  مل��ا  ت�شكيل ���ش��ورة دق��ي��ق��ة 
ه�����ذه �ل���ف���ظ���اع���ة ط���ال���ب���ة م����ن �أي 
�أو  �حل��ق��ي��ب��ة  �إىل  ي��ت��ع��رف  �شخ�س 

�ل�شيارة �أن يتوجه �إليها.

و�لت�شليل  �مللفقة  �لأخ��ب��ار  كمية 
ت��د�ول��ه عرب �لإنرتنيت،  �ل��ذي مت 
ك���ان �أق����ل مم���ا ن�����ش��ر ع��ق��ب هجوم 

مان�ش�شرت �لإرهابي . 

�شهود عيان
�لف�شل  ي��ع��زى  و�ت���ر����ش���ون:  وق����ال 
عدد  وج�����ود  �إىل  ذل����ك  يف  ج��زئ��ي��اً 
كبري من �ل�شحفيني �ملخ�شرمني 
�شهود  جعلهم  م��ا  نف�شه،  �مل��ك��ان  يف 
طبيعة  �أي�شاً  لعبت  ولرمبا  عيان. 
�ل�شرطة  فعل  رد  و�شرعة  �لهجوم 
من  �لتقليل  يف  دور�ً  �لربيطانية، 
عدد �ل�شور �ملوؤملة �لتي ن�شرت بعد 
�مل�شاة  ه���روب  �أدى  ف��ق��د  �حل����ادث. 
بعيد�ً عن �ملهاجمني وعن �ملنطقة، 
ب�شرعة،  وت��ط��وي��ق��ه��ا  لإخ���الئ���ه���ا 
م��ا قلل م��ن ف��ر���س �ل��ت��ق��اط �شور 

للم�شابني. 
�شحفي  ر�ي�������د،  �آل��ي�����ش��ت��ري  وق������ال 

�ل���رج���ل �ل���ب���ال���غ م���ن �ل��ع��م��ر 38 
قو�نني  مبخالفته  لال�شتباه  عاما 
�لإره�������������اب وه�������و قيد  م���ك���اف���ح���ة 

�لعتقال.
مان�ش�شرت  منطقة  �شرطة  وتابعت 
�ل��ت��وق��ي��ف مت  �أن ع��م��ل��ي��ة  ب��ي��ان  يف 
يكن  ومل  م�شبقا  ل��ه��ا  �لتخطيط 

هناك خطر مبا�شر على �ملطار .
�لوقت  يف  ت��و���ش��ح  مل  �أن���ه���ا  غ���ري 
�مل�����ش��ت��ب��ه به  �إذ� ك���ان  �حل��ا���ش��ر م���ا 
�أوق����ف يف �مل��ط��ار �أو ه��ب��ط ف��ي��ه يف 

�شياق عملية ت�شليم.
و�أتي ذلك بعد �أكر من �أ�شبوعني 
نهاية  نفذ يف  �ل��ذي  �لعتد�ء  على 
ح���ف���ل م��و���ش��ي��ق��ي مل��غ��ن��ي��ة �ل���ب���وب 
�لأمريكية �أريانا غر�ندي يف �شالة 
�لتي  �ل��ع��م��الق��ة  �أري��ن��ا  مان�ش�شرت 

تت�شع ل�21 �ألف �شخ�س.
�لتي  �لن��ت��ح��اري��ة  �ل��ع��م��ل��ي��ة  و�أدت 
ليبي  ����ش��ل  م��ن  ب��ري��ط��اين  نفذها 

مت  �شور  ومنها  هجمات،  تباغتهم 
حت�س  و����ش��ع،  نطاق  على  تبادلها 
و�لختباء،  �ل���ه���رب  ع��ل��ى  �ل��ن��ا���س 

و�إخبار �آخرين. 

اإر�شادات عملية
وي�������ش���ري �ل���ك���ات���ب ل����ش���ت���ن���اد تلك 
طورها  عملية  لإر���ش��اد�ت  �لر�شالة 
و�لتي  �لإره���اب،  خ��رب�ء يف ق�شايا 
�ملنافذ  م��ن  ع��دد  �إىل  و�شلت  رمب��ا 
�لت�شرف  كيفية  ب�شاأن  �لإعالمية 
�أو  ت����ف����ج����ري�ت  م������ن  ل���ل���ت���ح���ذي���ر 
و�أنقذ  نف�شك  “�أحم  مثل  هجمات 
�لثمانينات  يف  ون�شرت  حياتك”، 
تبادل  مت  ك���م���ا  و�ل��ت�����ش��ع��ي��ن��ي��ات. 
ومعلومات  وك��ت��ي��ب��ات  م��ن�����ش��ور�ت 
ب�شاأن  �لباردة  �إب��ان �حلرب  �شدرت 
ك��ي��ف��ي��ة �ل��ت�����ش��رف يف ح����ال وق���وع 

هجوم نووي. 
وي��رى خ��رب�ء �أن��ه على �لرغم من 

�ل�����ت�����و�������ش�����ل  يف  م����ت����خ���������ش���������س 
�لج���ت���م���اع���ي: ع��ن��د وق�����وع هجوم 
ي��ن��ف��ذه ع���دد م��ن �مل��ه��اج��م��ني، تقل 
عيان  �شهود  يلتقطها  ���ش��ور  ع���ادة 
وق���وع هجوم  ه��و �حل���ال عند  عما 
�ل�شبب  ي���ع���ود  ورمب�����ا  �ن���ت���ح���اري. 
للنجاة  �لهرب  �إىل  �لنا�س  مل�شارعة 
باأنف�شهم وقت يكون �لإرهابيون ما 

ز�لو� طليقني. 

حقائق مثبتة
�شرطة  تفاعل  �أن  جاك�شون  وي��رى 
م��ي��رتب��ول��ي��ت��ان �ل��ربي��ط��ان��ي��ة مع 
تويرت  على  ح�شابها  عرب  �حل��ادث 
ك���ان ل��ه �أث����ره �أي�����ش��اً. ف��ق��د ن�شرت 
�ل�شرطة حتديثات �شريعة للو�شع 
حقائق  لن�شر  للنا�س  دع����و�ت  م��ع 
�لنف�س  ب�شبط  و�ل��ت��ح��ل��ي  مثبتة 
و�ل�شور.  �لأخ����ب����ار  ت���ب���ادل  ع��ن��د 
و�أ�شدرت �ل�شرطة ن�شائح لكل من 

ر�شائل  وب��اأن��ه��ا حت���وي  �مل�����ش��اع��دة، 
عن  للبحث  منا�شد�ت  �أو  �إيجابية، 

مفقودين. 

تكذيب
وخ��ت��م: رمب���ا ل��ي�����س �لأه����م �لعمل 
ع��ل��ى ت��ك��ذي��ب ت��ل��ف��ي��ق��ات ت��ب��ث عرب 
�ل���ن���ت. ول���ك���ن ع��ن��د وق�����وع هجوم 
�ل�����ش��روري �مل�شارعة  �إره��اب��ي، م��ن 
وقف  ع��رب  وتبعاته  �آث���اره  ملحاربة 
ن�شر �أكاذيب، وجتنب تبني �لرو�ية 

�لتي يروج لها �لإرهابيون . 

اعتقال
�م�س  �لربيطانية  �ل�شرطة  �أعلنت 
هيرو  م���ط���ار  يف  رج�����ل  ت���وق���ي���ف 
�عتد�ء  ح���ول  �لتحقيق  ���ش��ي��اق  يف 
قتيال   22 �أوق��ع  �ل��ذي  مان�ش�شرت 

يف 22 �أيار مايو.
�أنه مت توقيف  �ل�شرطة  و�أو�شحت 

�ملن�شور�ت،  تلك  م��ن  �آلف  ت��ب��ادل 
�أ�شخا�س  ي��ف��وت  �أن  �ل�����ش��ع��ب  م��ن 
ك��ان��و� يف م��ك��ان وق���ع ف��ي��ه هجوم، 
�لذكية  هو�تفهم  ��شتخد�م  فر�شة 

لت�شجيل ما يح�شل. 

حتول يف ال�شلوك
وي�������ش���ري ج���اك�������ش���ون ل�����ش��ب��ب �آخ����ر 
حم����ت����م����ل ل������ذل������ك �ل�����ت�����ح�����ول يف 
بع�س  م��ف��ي��د يف  وه����و  �ل�������ش���ل���وك، 
م�شتخدمو  ت��ع��ل��م  ف��ق��د  �حل�����الت. 
�لهو�تف �لذكية در�شاً من هجمات 
و�تر�شون:  يقول  �شابقة.  �إرهابية 
�أن يكون عدد  من �ملوؤ�شف �حتمال 
�لتو��شل  من�شات  رو�د  م��ن  كبري 
من  درو���ش��ه��م  ��شتقو�  �لجتماعي 
هجوم مان�ش�شرت. فقد تاأكد لحقاً 
�إعادة  من  ��شتفادو�  مت�شيدين  �أن 
�أنها  �فرت��س  على  تغريد�ت  ن�شر 
لتقدمي  حقيقية  رغ��ب��ة  ع��ن  تعرب 

توقيف رجل يف مطار هيرثو على خلفية اعتداء مان�ش�شرت 

كيف تعاملت و�صائل التوا�صل االجتماعي مع هجوم لندن؟

منًعا الرمتاء تركيا يف اأح�صان رو�صيا.. برلني متيل خليار التهدئة
مقتل 11 م�صلحًا يف غارة جوية �صمال اأفغان�صتان

اأنباء عن مقتل االأمري العام لداع�س بريف درعا 

•• كابول-وكاالت:

قتل 11 م�شلحاً على �لأقل من بينهم طاجيك يف غارة 
جوية، باإقليم قندوز �شمال �أفغان�شتان، طبقاً ملا ذكرته 

وكالة “خاما بر�س” �لأفغانية لالأنباء �م�س �لأربعاء.
وقالت قيادة �ل�شرطة �لإقليمية يف بيان، �إن قو�ت �لأمن 
“�إمام  منطقة  م��ن  بالقرب  عمليات  نفذت  �لأفغانية 
�شهيب” و��شتهدفت �مل�شلحني، �لذين كانو� يتح�شنون 

•• عمان-وكاالت:

�م�س  فجر  د�ع�س،  بتنظيم  مرتبطاً  �إرهابياً   20 قتل 
للحرب  �ل��دويل  �لتحالف  �شنها  بغارة جوية  �لأرب��ع��اء، 
حو�س  منطقة  يف  للتنظيم  م��ق��ار  على  �لإره����اب  على 
�لريموك بريف درعا �لغربي �ملتاخمة للحدود �لأردنية، 

بح�شب معار�شني �شوريني.
وقال �ملعار�شون �ل�شوريون ل� 24 “�إن طري�ن �لتحالف 
�ملرتبط  �لوليد  ب��ن  خ��ال��د  جلي�س  �جتماعاً  ��شتهدف 
بد�ع�س يف حو�س �لريموك«. ولفتو� �إىل �أن �ملعلومات 
ر�أ�شهم  على  د�ع�����ش��ي��اً   20 نحو  مبقتل  تفيد  �لأول��ي��ة 
�لأم����ري �ل��ع��ام ل��د�ع�����س يف ح��و���س �ل��ريم��وك �ملعروف 
و�أبو  �حلم�شي  ع��دي  و�أب��و  �ملقد�شي،  حممد  �أب��و  با�شم 

د�خل �أحد �ملنازل، مما �أدى ملقتل 11 منهم.
و�أ�شاف �لبيان �أنه مت تنفيذ �لغارة �جلوية على م�شكن 
�مل�شلحون منهمكني يف �شنع  �لقائد موؤمن، بينما كان 

عبو�ت نا�شفة بد�ئية �ل�شنع.
وكان ت�شعة م�شلحني طاجيك على �لأقل من بني هوؤلء 

�لقتلى يف �لغارة �جلوية، طبقاً لقيادة �ل�شرطة.
�ملناه�شة  �مل�����ش��ل��ح��ة  �مل��ت�����ش��ددة  �جل���م���اع���ات  ت��ع��ل��ق  ومل 

للحكومة مبا يف ذلك طالبان على �لتقرير حتى �لأن.

دجانة �لأدلبي و�أبو علي �شباط وجميعهم من قياد�ت 
�إىل  وي�شار  �لريموك.  بد�ع�س يف حو�س  �لول  �ل�شف 
عدة تنظيمات متطرفة �أعلنت مبايعتها لتنظيم د�ع�س 

حتت م�شمى جي�س خالد بن �لوليد.
�ل���دويل  �ل��ت��ح��ال��ف  �أم�����س �لأول ���ش��ن  ���ش��اب��ق  ويف وق���ت 
م��ن �حلدود  بعيدة  غ��ري  �لتنف يف منطقة  ق��رب  غ��ارة 
�ل�شوري  للجي�س  ��شتهدفت موقعاً  و�لأردنية  �لعر�قية 
و�أوقعت قتلى. ونقلت وكالة �لأنباء �ل�شورية �لر�شمية 
)�شانا( عن م�شدر ع�شكري �أن طري�ن �لتحالف �لدويل 
�أقدم م�شاء �أم�س �لول على �لعتد�ء على �أحد مو�قع 
�جلي�س �لعربي �ل�شوري على طريق �لتنف يف منطقة 
�رتقاء  �إىل  �أدى  ما  �ل�شرقي،  ريف حم�س  �ل�شحينة يف 

عدد من �ل�شهد�ء وبع�س �خل�شائر �ملادية.

مريكل تبداأ زيارة اإىل االأرجنتني واملك�صيك
•• برلني-وكاالت:

ت��ب��د�أ �مل�����ش��ت�����ش��ارة �لأمل��ان��ي��ة �أجن��ي��ال مريكل 
جولة ملدة 3 �أيام يف �أمريكا �لالتينية ت�شمل 

زيارة �لأرجنتني و�ملك�شيك.
�لرئي�س  م����ع  �خل�����الف�����ات  خ��ل��ف��ي��ة  وع���ل���ى 
�لأمريكي دونالد تر�مب ت�شعى مريكل عرب 
دعم  ع��ن  �لالتينية  �أم��ري��ك��ا  يف  حمادثاتها 
�ملناخ  ل�شيا�شتها يف حترير �لتجارة وحماية 
�ل��دول �ل�شناعية  و�لإع��د�د لقمة جمموعة 
�ملقرر عقدها  �لكربى  �لع�شرين  و�ل�شاعدة 

هامبورغ  مدين���ة  يف  �مل��ق��ب��ل  ي��ول��ي��و  مطلع 
�لأملانية.

مدى  �أي  �إىل  مل��ع��رف��ة  �مل��ح��ل��ل��ون  وي���رتق���ب 
عن  جولتها  خالل  بو�شوح  مريكل  �شتناأى 

�شيا�شة تر�مب.
ومن �ملقرر �أن تلتقي مريكل �ليوم �خلمي�س 
�لأرجنتيني  �ل��رئ��ي�����س  �آي���ر����س  ب��وي��ن�����س  يف 

موري�شيو مار�شي.
�ملك�شيك،  �إىل  وتتوجه مريكل غد� �جلمعة 
�شيتي  مك�شيكو  �لعا�شمة  يف  تلتقي  حيث 

�لرئي�س �ملك�شيكي �أنريكي بينا نيتو.

عربي ودويل
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ت���وج ف��ري��ق �مل��ف��اج��اأة ب��ط��اًل مل�����ش��اب��ق��ة �ل��ك��رة �لطائرة 
�شمن مناف�شات �لن�شخة �خلام�شة من دورة ند �ل�شبا 
�ل�شيخ حمد�ن  �لتي تقام حتت رعاية �شمو  �لريا�شية 
رئي�س  دب��ي  مكتوم، ويل عهد  �آل  ر��شد  بن  بن حممد 
جمل�س دب��ي �ل��ري��ا���ش��ي، وت��ع��د �حل���دث �لأ���ش��خ��م من 
نوعه يف �شهر رم�شان �لف�شيل وتقام مناف�شاتها خالل 

�لفرتة من 28 مايو حتى 16 يونيو �جلاري.
بعد  �لطائرة  �لكرة  ببطولة  �ملفاجاأة  فريق  فوز  وجاء 
�لنهائية  �مل���ب���ار�ة  يف   2020 دب���ي  ف��ري��ق  ع��ل��ى  تغلبه 
 24-26 �لأ�����ش����و�ط  ن��ت��ي��ج��ة  وج�����اءت   1-3 بنتيجة 
و   21-25 و  و27-29  ث���م   2020 دب���ي  ل�����ش��ال��ح 

للمفاجاأة.  20-25
دبي  و�فتتح  �لفريقني  بني  حما�شية  �مل��ب��ار�ة  �إنطلقت 
دقيقة من �ملبار�ة متقدما  �أول  يف  �لت�شجيل   2020
بنقطتني على �ملفاجاأة �لذي متكن من �لعودة �شريعا 
و�حل�شول على نقطة قبل �أن يتقدم دبي 2020 مرة 
�أخرى. كانت �ل�شيطرة يف �لبد�ية لفريق دبي 2020 
ل��ك��ن �مل��ف��اج��اأة مت��ك��ن ���ش��ري��ع��ا م��ن �ل���ع���ودة ع��ن طريق 
�لإر�شالت �لقوية و�أخطاء فريق دبي 2020 ليتمكن 
دبي  لعب  �ملرزوقي  عامر  ي�شدد  �أن  قبل  �لتعادل  من 
على  بها  حت�شل  �ملفاجاأة  على  قوية  �شربة   2020
�لثانية  للمرة  �ل�شربة  مكرر�  للتقدم،  �خ��رى  نقطة 
�أخرى  �لإث��ارة مرة  �لتقدم لفريقه، لتتو��شل  ليعطي 
�لقوية  �لإر���ش��الت  بني  �ل�شوط  ط��و�ل  �لفريقني  بني 
و�ل�شربات و�شط تبادل متكرر للنقاط بني �لفريقني 
�لإثارة   لتتو��شل  �إىل23-23  �لنتيجة  ت�شل  حتى 
يتمكن  �أن  قبل  �لفريقني  ت��ع��ادل  بعد  ذروت��ه��ا  وتبلغ 

فريق دبي 2020 من ح�شمه بالفوز 24-26.
�ل�شوط �لثاين كان �لأكر �إثارة وندية و��شتطاع �ملفاجاأة 
�أن يفتتح �لت�شجيل، قبل �أن يعادله دبي 2020 نتيجة 
�ملفاجاأة، وظل  �إر�شال خاطئ من خالد حممود لعب 
�ل�شوط متقلباً يف �لنقاط بني �لفريقني، وكان �لدور 
�لأكرب ملحرتيف �لفريقني يف �لت�شجيل �شو�ء عن طريق 
�لإر�شالت �أو �لت�شديد�ت �لقوية،  ليتمكن دبي2020 
من �لتقدم بفارق 5 نقاط على �ملفاجاأة �لذي  ��شتطاع  
 ،11-11 �لنتيجة  وي��ع��ادل  للمبار�ة  �شريعا  و�ل��ع��ودة 
وتو��شل �لإثارة بتبادل �لنقاط، حتى ت�شل �ملبار�ة �إىل 
بفوز  �ل�شوط  وينتهي بعدها  24-24 ليمدد �حلكم 
�أكر  �لثالث  �ل�شوط  وك��ان   .27-29 �ملفاجاأة  فريق 
�إثارة بني �لفريقني بعد �إد�ر�ك فريق �ملفاجاأة �لتعادل 
يف �ل�شوط �لثاين، و��شتطاع لعبوه �أن ي�شتفيدو� من 
�شمة  �لنقاط  تبادل  وك��ان  بالتعادل،  �ملعنوية  �لدفعة 
�لتعادل  �إىل  �لفريقان  لي�شل  �أي�شاً،   �لثالث  �ل�شوط 
يف  �لفريقني  لع��ب��و   بتاألق  �للعب  وي�شتمر   ،5-5
�لت�شديد�ت �لقوية متبادلني نقاط �ملبار�ة لكن �ملفاجاأة 
يتقدم على دبي 2020 بف�شل لعبه كاميجو لت�شل 
بفوز  �ل�����ش��وط  ينهي  �أن  قبل   19-23 �إىل  �لنتيجة 
عمل  �ل��ر�ب��ع  �ل�شوط  ويف   .21-25 بنتيجة  �ملفاجاأة 
فريق �ملفاجاأة على �لرتكيز على �ل�شربات �لقوية عن 
طريق لعبه كاميجو ليتقدم �شريعا على دبي 2020 
�لذي يتمكن من �لتعادل بعدها، وتتو��شل قوة �للقاء 
وحماولة �ل�شيطرة من �لفريقني حتى ت�شل �لنتيجة 
�إىل �لتعادل 11-11، لتعود �لأف�شلية لفريق �ملفاجاأة 

�لإث����ارة مرة  وت��ع��ود   ،12 �ل��ت��ق��دم -14  م��ن  ويتمكن 
�أن ينتهي  5 نقاط قبل  �أخرى ويتقدم �ملفاجاأة بفارق 

�ل�شوط بفوز �ملفاجاأة بال�شوط بنتيجة 20-25.
دبي 2021 يف املركز الثالث

�لكرة  م�����ش��اب��ق��ة  ب��رون��زي��ة   2021 دب���ي  ف��ري��ق  ح��ق��ق 
فوزه  بعد  �لريا�شية،  �ل�شبا  ند  دوري  �شمن  �لطائرة 
يف مبار�ة حتديد �ملركزين �لثالث و�لر�بع على فريق 
�حل����زم ب��ث��الث��ة �أ����ش���و�ط م��ق��اب��ل ���ش��وط و�ح����د بنتائج 

.)20-25 ،21-25 ،24-26 ،25-17(
و��شتغل  �لأول  �ل�����ش��وط  ع��ل��ى  �حل����زم  ف��ري��ق  ���ش��ي��ط��ر 
�لأخ��ط��اء �مل��ت��ك��ررة م��ن لع��ب��ي ف��ري��ق دب��ي 2021 يف 
�لتقدم  ك��ان  �إذ  �خلاطئة،  و�لر���ش��الت  �لكرة  ��شتقبال 
�أول نقطة  �لأول و�لأخري لفريق دبي باحل�شول على 
يف �ل�شوط قبل �أن ت�شبح �لأف�شلية للحزم �لذي تقدم 
3-1، وتاألق �لالعب �لبيليزي كارلو�س يف �لت�شديد�ت 
بنتيجة  5 نقاط  �إىل  �لفارق  �شاهم و�شول  �لقوية ما 
�لفارق وينتهي �ل�شوط 25- �أن يت�شع  16-11، قبل 

قوة و�إثارة،  �أكر  �لثاين  �ل�شوط  جاء  �ملقابل  يف   .17
بعدما مل يتقدم �أي فريق باأكر من نقطتني، وظلت 
�لذي  �ل�����ش��وط،  ط���و�ل  �ل��ف��ري��ق  ب��ني  متقلبة  �لنتيجة 
دبي  فريق  يف  �ملحرتف  �لثنائي  من  كبري  تاألق  �شهد 
2021، �لدومنيكي �ألفي �شانتو�س، و�لأملاين �شلفادور 
�ل�شاحقة،  و�لت�شديد�ت  �لر�شالت  خالل  من  �أوليفا، 
بينما و��شل �لالعب �ل�شاعد عمر �لفال�شي تاألقه �إذ 
هاٍو، ورغم  �أنه لعب  �لبطولة خ�شو�شاً  يعد مفاجاأة 
تقدم �حلزم 23-22 لكنه �أهدر فر�شة ح�شم �ل�شوط 
وحقق  ت��اأخ��ره   2021 دب���ي  ف��ري��ق  وق��ل��ب  مل�شلحته، 
�لفوز 26-24. ويف �ل�شوط �لثالث ��شتفاد فريق دبي 
2021 من �لدفعة �ملعنوية �لتي ح�شل عليها بعد فوز 

بال�شوط �لثاين، و�شيطر على جمريات �ل�شوط متاماً 
بنتيجة  ن��ق��اط   4 �إىل  ب��ال��ف��ارق  �ل��ب��د�ي��ة وو���ش��ل  منذ 
مرتني  �لتعادل  يف  �حل��زم  فريق  جن��اح  ورغ��م   ،4-8
�أن �لأف�شلية ظلت  �إل  11-11 و12-12،  بنتيجتي 
وح�شم   16-21 ت��ق��دم  �ل���ذي   2021 دب��ي  مل�شلحة 
�إنهار  �ل��ر�ب��ع  �ل�شوط  �أم��ا   ،21-25 بنتيجة  �ل�شوط 
فريق �حلزم وتقدم دبي 2021 بنتيجة 10-1، بعد 
�شلفادور،  �لأمل��اين  �ل�شاحة من  �لر���ش��الت  فا�شل من 
�رت��ب��اك من  قابله  �لالعبني،  م��ن جميع  كبري  وت��األ��ق 
لعبي �حلزم �لذين تاأثرو� بخ�شارة �ل�شوطني �لثاين 
و�ل���ث���ال���ث، ورغ����م حم�����اولت �مل�����درب �أح���م���د �لكثريي 
�أن  �إل  م�شتقطعاً  وقتاً  وطلبه  �لفريق  �أو�شاع  بتعديل 
تفوقه  2021 على  دب��ي  �شهلة وحافظ  باتت  �مل��ب��ار�ة 

رغم تقل�س �لفارق و�أنهى �ل�شوط بنتيجة 20-25.
 �شكر حمدان بن حممد على الدعم والرعاية

�شعيد بن مكتوم: دورة ند �ل�شبا تو��شل ريادتها وتقدم 
بن  �شعيد  �ل�شيخ  �شمو  تقدم  �لريا�شي  للقطاع  �ملزيد 
م��ك��ت��وم ب��ن جمعة �آل م��ك��ت��وم رئ��ي�����س �حت���اد �لإم����ار�ت 
للبادل تن�س بال�شكر و�لمتنان �إىل �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
دب��ي رئي�س  �آل مكتوم ويل عهد  ر����ش��د  ب��ن  ب��ن حممد 
جمل�س دبي �لريا�شي، على رعايته ودعمه وتوجيهاته 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة يف �شد�رة  �ل�����ش��ب��ا  ن��د  �ل��ت��ي و���ش��ع��ت دورة 
�لأحد�ث �لريا�شية و�ملجتمعية لي�س يف �شهر رم�شان 
�ملبارك وح�شب ولكن طو�ل �لعام. و�أكد �شموه �أن هذه 
�لدورة تو��شل ريادتها وتقدم �ملزيد للقطاع �لريا�شي 
من خالل جذب جنوم و�أبطال يف خمتلف �لريا�شات 
من د�خل وخارج �لدولة، و�إ�شافة �ملزيد من �لريا�شات 
�رت��ف��اع��ا يف عدد  �ل���ذي �شهد  �مل��ن��اف�����ش��ات  ب��رن��ام��ج  �إىل 
�لريا�شات وبلغ 9 ريا�شات، كما متنح �لدورة �لفر�شة 

للريا�شيني �لإمار�تيني ملو�جهة �أقوى �ملناف�شني ورفع 
م�شتوياتهم وزيادة خربتهم حتى �أ�شبح لدينا لعبني 
�إمار�تيني يف جميع �لريا�شات موؤهلني للمناف�شة على 

�لألقاب، وهو �أحد �أهم مكا�شب هذه �لدورة.
�شعيد”  “�أنكل  ف��ري��ق  لع��ب��ي  ب���اأد�ء  �شموه،  �أ���ش��اد  كما 
�لتو�يل  على  �لر�بع  للعام  �لنهائية  للمبار�ة  وتاأهلهم 
يف بطولة �لفرق للبادل تن�س، و�أكد �أن �مل�شتوى �لفني 
زي��ادة عدد  �رتفاعا وندية من خالل  �شهد  �لعام  لهذ� 
خالل  من  ول��دت  �لتي  تن�س  �ل��ب��ادل  ريا�شة  ممار�شي 
�ل��دورة و�نت�شرت يف خمتلف مدن �لدولة، وعرب  هذه 
عن ثقته بقدرة �لفريق على �لحتفاظ باللقب للعام 
�ملميزين  �ل��الع��ب��ني  م��ن  م��ن نخبة  مل��ا ي�شمه  �ل��ر�ب��ع 
قمة  متثل  �لتي  �ل���دورة  لهذه  �جليد  �لإع���د�د  بف�شل 

�لتناف�س لالعبي �لبادل تن�س يف �لدولة.
�ل�شيخ �شعيد بن مكتوم  جاء ذلك خالل متابعة �شمو 
بن جمعة �آل مكتوم رئي�س �حتاد �لإمار�ت للبادل تن�س، 
مو�جهة فريق �أنكل �شعيد مع فريق �ل�شيخ عبد�هلل بن 
مكتوم، �لتي ك�شبها فريق �أنكل �شعيد بو�قع مبار�تني 
دون رد، حيث تفوق فريق �أنكل �شعيد يف �ملبار�ة �لأوىل 
بنتيجة 6-1 و6-1،  ويف �ملبار�ة �لثانية بنتيجة 4-6 
و6-1. و�شتقام �ملبار�ة �لنهائية لبطولة �لفرق للبادل 
14 يونيو �جل��اري، وينتظر  تن�س يوم �لأربعاء �ملقبل 

�لفائز من مو�جهة فريقي فالن�شيا و�أ�س �أت�س �أم.
�شعيد  �ل�شيخ  تفوق  تن�س،  �ل��ب��ادل  مباريات  بقية  ويف 
بن ح�شر �آل مكتوم وعمر �ل�شريف على خالد �لعطية 
وحمد�ن �جلناحي، بنتيجة -6�شفر و-6�شفر، ليبلغا 

ن�شف نهائي بطولة �ملو�طنني.
الليلة  احل�شم  مرحلة  تدخل  الكرا�شي  �شلة 

“اخلمي�س«

�لليلة  �ملتحركة  بالكر��شي  �ل�شلة  ك��رة  بطولة  تدخل 
مرحلة �حل�شم حيث حتدد نتائج �ملباريات �لأربع �لتي 
حد  �إىل  �لهمم  لأ�شحاب  دب��ي  ن��ادي  ب�شالة  �شتجرى 
مرحلة  �إىل  �لتاأهل  من  �ملختلفة  �لفرق  موقف  كبري 
عقب  نهائية  ب�شورة  �شتح�شم  و�لتي  �لنهائي،  ن�شف 

ختام مباريات �ملرحلة �لأوىل يوم �ل�شبت.
وتنطلق مباريات �ليوم �لر�بع يف �لعا�شرة م�شاًء بلقاء 
�لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي و�لنيابة �لعامة، ثم يلتقي 
فريق هيئة �لطري�ن �ملدين هيئة �لطرق و�ملو��شالت 
يف �لعا�شرة وخم�شني دقيقة، وتقام مبار�ة موؤ�ش�شة دبي 
خلدمات �ل�شعاف وهيئة كهرباء ومياه دبي يف �حلادية 
ع�شر و�أربعني دقيقة، فيما تختتم �ملو�جهات يف �لثانية 
دبي  ن��ادي  �لليل مببار�ة  بعد منت�شف  و�لن�شف  ع�شر 

لأ�شحاب �لهمم وهيئة �ل�شحة دبي.
يف  نتائجها  ح�شب  �لتاأهل  يف  �لفرق  حظوظ  وتتباين 
�ملجموعة  �ل�شابقة، حيث ت�شدر فريق نقوة  �جل��ولت 
بالفوز  �أربع نقاط  �لوىل بعد مرور جولتني بر�شيد 
يف مبار�تني، فيما يت�شدر فريق موؤ�ش�شة دبي خلدمات 
�ل���ش��ع��اف �مل��ج��م��و �ل��ث��ان��ي��ة ب���ذ�ت �ل��ر���ش��ي��د ب��ع��د فوزه 
�أق��ل من  ف��رق  �أربعة  تبدو حظوظ  فيما  مبار�تني،  يف 
�ملدين   �ل��ط��ري��ان  هيئة  وه���ي  م��رت��ني  خ�شارتها  و�ق���ع 
�لوىل،  �ملجموعة  م��ن  �لهمم  لأ���ش��ح��اب  دب��ي  ون���ادي 
و�لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي و�لأن�شاري لل�شر�فة من 

�ملجموعة �لثانية. 
اأ�شغر لعب يف البطولة عمره 14 عامًا

يفكر يف �حرت�ف �شلة �لكر��شي ويحلم بارتد�ء قمي�س 
�ملنتخب 

ي��ع��ت��رب حم��م��د ي��و���ش��ف لع���ب ف��ري��ق �ل��ق��ي��ادة �لعامة 
�أ�شغر  هو  عاماً،  ل�شرطة دبي، و�لبالغ من �لعمر 14 

�ل��الع��ب مع  �ل��ك��ر����ش��ي، وظ��ه��ر  لع��ب يف بطولة �شلة 
ف��ري��ق��ه م��ن��ذ �ن��ط��الق��ة �ل��ب��ط��ول��ة و���ش��ارك م��ع��ه يف كل 
لعبني  مو�جهة  يف  ج��ي��د�ً  م�شتوى  مقدماً  �مل��ب��اري��ات 
�لبطولة  �لظهور يف  وك��ان  �أج��ان��ب.  كبار وحم��رتف��ني 
�أنها  ق��ال  �ل���ذي  �ل�شغري  ل��الع��ب  �لأول  ه��و  �حل��ال��ي��ة 
�ملرة �لأوىل �لتي ي�شارك فيها يف بطولة ر�شمية لكرة 
�ل�شلة بالكر��شي �ملتحركة، مبيناً �أنه  خ�شع لتدريبات 
للم�شاركة،  ج��اه��ز�ً  ليكون  �ل�شابقة  �لفرتة  يف  مكثفة 
م�شري�ً �إىل �شعوبة لعبة �شلة �لكر��شي �لتي حتتاج �إىل 
قدر�ت بدنية كبرية، ومهار�ت فنية عالية، لأنها تتميز 
�لريا�شات  عن  كبري  ب�شكل  وتختلف  خا�شة  بطبيعة 
�لأخ�����رى. وك�����ش��ف حم��م��د ي��و���ش��ف �ل�����ش��ر ور�ء دخوله 
�أن  �إىل  منوهاً  �ملتحركة،  بالكر��شي  �ل�شلة  كرة  لعامل 
�للعبة منذ فرتة  خاله حممد وحد�ين �لذي ميار�س 
طويلة هو من �شجعه و�شانده ليبد�أ م�شو�ره مع �شلة 
�للعبة كثري�ً، ووجد فيها  �أحب  �أنه  �لكر��شي، م�شيفاً 
بارتد�ء  ويحلم  نف�شه ويخطط لحرت�فها م�شتقباًل، 
قمي�س �ملنتخب �لوطني ومتثيله يف �ملحافل �لدولية.

�أن��ه مل يجد �شعوبة كبرية يف لعب كرة  وذك��ر يو�شف 
�ل�شلة بالكر��شي �ملتحركة، لأنه ميار�س ريا�شة �جلري 
بالكر��شي �ملتحركة يف نادي دبي لأ�شحاب �لههم منذ 
فرتة، معرتفاً بوجود �ختالف كبري بني �لريا�شتني، 
ريا�شة  م��ن  �كت�شبها  �ل��ت��ي  �خل���ربة  م��ن  ��شتفاد  لكنه 

�جلري يف �لتعامل مع �لكر�شي �ملتحرك. 
من جانبه �أو�شح حممد وحد�ين خال �لالعب وزميله 
يف فريق �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي، �أن حممد يو�شف 
ي�شارك  بطولة  �أول  يف  مميز  م�شتوى  تقدمي  يف  جنح 
�لتي  وتوجيهاتهم  �لفريق  تعاون لعبي  بف�شل  فيها، 
ظهور،  �أول  يف  جيد  ب�شكل  نف�شه  ت��ق��دمي  م��ن  مكنته 
�ل��وط��ن��ي طلب  �ملنتخب  م���درب  �أن  و�أ���ش��اف وح���د�ين 
�لعمل على تطوير  �أجل  �ملنتخب من  �شمه لتدريبات 
�أحد �عمدة منتخب �لمار�ت  م�شتو�ه و�عد�ده ليكون 

ل�شلة �لكر��شي يف �مل�شتقبل �لقريب.
لتحدي  “الفرق”  بطولة  يف  قوية  مناف�شة 

الليلي 
مع  �مل��وع��د  على  �لليلي”  “�لتحدي  بطولة  �شتكون 
مناف�شة قوية �لليلة �خلمي�س مع �إقامة بطولة �لفرق 
�لتي ي�شارك فيها 450 ريا�شيا وريا�شية من خمتلف 
�جلن�شيات، �لذين �شيتناف�شون يف �لعو�ئق �ل�13 على 
باملر�كز �لأوىل وك�شب �جلو�ئز  5 كلم للظفر  م�شافة 

�ملالية �لكبرية �ملخ�ش�شة للفائزين.
و�أجنزت �للجنة �ملنظمة ترتيباتها لتقدمي �حلدث مبا 
ي�شاهي جناحات بطولة �لفردي �لتي �أقيمت �لأ�شبوع 
باأ�شلوب  مبتكرة  عو�ئق  تخ�شي�س  مع  وذل��ك  �ملا�شي، 
�أن����و�ع �ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي متزج  مميز يجمع ب��ني ك��اف��ة 
�لنري�ن وت�شلق �حلبال  و�مل��اء وجت��اوز  �لرمل و�لوحل 

مبا يتطلب قوة و�شرب من �لريا�شيني.
ليال، ومتتد حتى  �لعا�شرة  �ل�شاعة  �لبطولة  وتنطلق 
ما بعد منت�شف �لليل، علما �أن �لعديد من �مل�شاركني 
�لفردي، مع م�شاركة  �لتو�جد يف مناف�شات  لهم  �شبق 
�لفريد  �أي�شا يف �حل��دث  �ل��دول��ة  ريا�شيني من خ��ارج 
من نوعه �لذي يقام ليال للمرة �لأوىل على م�شتوى 

�ملنطقة.

تفتتح م�شاء �ليوم ب�شالة �حتاد �مل�شارعة و�جلودو 
مبنطقة �مل�شرف يف �أبو ظبي )�رينا تيتان( ، بطولة 
لطاولة  ع�شرة  �ل�شابعة  �لقاب�شة  �ل��ق��درة  �شركة 
بن  حممد  برعاية  �نطالقتها  تتجدد  �لتي  �لزهر 

�لقدرة  �شركة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لدرعي  ثعلوب 
رئي�س  و�جل���ودو  �مل�شارعة  �حت��اد  رئي�س  �لقاب�شة 
بعد  تختتم  و�لتي  للبطولة  �لعليا  �ملنظمة  �للجنة 
للم�شاركة  تقدم  �أن  بعد  �جلمعة  غد  يوم  منت�شف 

�للعبة  ع�����ش��اق  م���ن  ج��ن�����ش��ي��ة   19 م���ن  88 لع��ب��ا 
من  و�ملقيمني  �ملو�طنني  �لرم�شانية من  �ل�شنوية 
�إقامتها يف  ، و�لتي تتجدد  خمتلف مناطق �لدولة 
ث��وب جديد ورع��اي��ة ج��دي��دة ر���ش��دت لها �جلو�ئز 
�لنقدية و�لعينية �لقيمة مو��شلة لرعاية �ل�شركة 
�لأن�شطة  مل��خ��ت��ل��ف  �ل����ر�ئ����دة  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��وط��ن��ي��ة 

و�لفعاليات �لريا�شية و�ملجتمعية. 
و����ش���ه���دت ح���رك���ة �ل��ت�����ش��ج��ي��ل ح���م���ا����س ك���ب���ري من 
�ل��ر�غ��ب��ني ح��ي��ث ي��ت��و����ش��ل �ل��ت�����ش��ج��ي��ل ح��ت��ى قبل 
م�شاء  جترى  و�لتي  �شاعة  بن�شف  �لبطولة  قرعة 
باإ�شر�ف  �ليوم قبل بدء �ملناف�شات �لر�شمية وذلك 
�للجنة �لفنية �لتي ير�أ�شها نا�شر �لتميمي مدير 
�لبطولة وبح�شور جميع �مل�شاركني �لذين تقدمو� 
و�شروطها  لالئحة  وفقاً  �لبطولة،  يف  للم�شاركة 
�أكملت بدورها  �لتي  �ملنظمة  �للجنة  �لتي حددتها 
كافه �لرتتيبات لإجناح �لبطولة �ل�شنوية .. وكانت 
لعبا   64 م�شاركة  �شهدت  ق��د  �ملا�شية  �لبطولة 
من 17 دولة يف مقدمتهم �شباب �لإمار�ت �لذين 
تو��شلت  �ل��ت��ي  للبطولة  �لنهائية  �لأدو�ر  بلغو� 
�لثاين  للعام  �لذهبي  لقبها  �أح��رز  و�لتي   ، بنجاح 

تغلب يف  �أن  بعد  �ليماين  �حمد  ثائر  �لتو�يل  على 
�ملبار�ة �لنهائية على �لالعب كارلو�س �لياأ�س عون 
�لذي �حتل �ملركز �لثاين �لف�شي ،فيما �حتل �ملركز 
�أبو  �ل��ه��ادي  عبد  فايز  �ل��الع��ب  �ل��ربون��زي  �لثالث 
�أن  باقري،بعد  �شمري  �لالعب  ر�بعا  وحل  �شهيون 
للعبة  متز�يدة  كبرية  قاعدة  عن  �لبطولة  ك�شفت 
�لإم�������ار�ت و�لوطن  �جل��م��اه��ريي��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى 
�لعربي، و�لتي تتجدد �إقامتها وفقا للو�ئح �لدولية 
�لقدرة  ���ش��رك��ة  م��ن  رع��اي��ة ج��دي��دة  للعبة، يف ظ��ل 
�لقاب�شة �شمن م�شاهماتها �ملجتمعية خالل �شهر 

رم�شان �ملبارك ت�شجيعا لع�شاقها.
�لبطولة  ر�ع���ي  �ل��درع��ي  ثعلوب  ب��ن  حممد   وهناأ 
حر�س  موؤكد�  �لف�شيل،  �ل�شهر  مبنا�شبة  �جلميع 
�شركة �لقدرة �لقاب�شة على ��شتمر�رها من منطلق 
�لتي  �ملجتمعية  �لتخ�ش�شية  بالريا�شات  �لهتمام 
ت�شم �لعديد من �لريا�شيني على م�شتوى �لدولة 
�أن  بعد  لها،  من مو�طنني ومقيمني دون ممار�شة 
من  كثري  يف  كبري�ً  �هتماماً  �لزهر  طاولة  وج��دت 

بلد�ن �لعامل مما �أك�شبها �شعبية وقاعدة عري�شة.
بلغت عامها  �ل��ت��ي  �ل��ب��ط��ول��ة  �أن  ���ش��ك  و�أ����ش���اف:ل 

�لتي  �لأه����د�ف  م��ن  �لكثري  حققت  ع�شر  �ل�شابعة 
�أقيمت من �أجلها بعد �أن درج �لحتاد على تنظيمها 
وت�شخري �لإمكانات لها خالل تلك �لفرتة من �شهر 
من  �مل�شتمرة  للم�شاركة  تقدير�ً  �لف�شيل،  رم�شان 
و�لذين  �مل��ج��ال  ه��ذ�  يف  �ملتخ�ش�شني  �لريا�شيني 
�ل�شنوية  �ل��ب��ط��ولت  يف  �ل��ت��و�ج��د  ع��ل��ى  ح��ر���ش��و� 
�أن  �أم��ل  على  �لفئة،  بتلك  خا�س  كملتقي  �ملا�شية 
تتو��شل ب�شورة دورية تلبية لرغبات ع�شاق �للعبة 
�نطالقتها  فكانت  ��شتمر�رها  رغبة  �أب���دو�  �لذين 

�ملتجددة تلبية لتلك �لرغبات .

املفاجاأة يتوج بطاًل لطائرة ند ال�شبا الريا�شية ودبي 2020 يف املركز الثاين ودبي 2021 ثالًثا

�صعيد بن مكتوم: دورة ند ال�صبا توا�صل ريادتها وتقدم املزيد للقطاع الريا�صي

•• تغطية : خالد النقبي

و�لتي  �لقدم  ك��رة  ل�شد��شيات  �لرم�شانية  �لفرجان  بطولة  تتو��شل 
�لريا�شية  �ل�شالة  يف  �لجتماعية  للتمنية  �لإم���ار�ت  جمعية  تنظمها 
�نتماء  “�لإمار�ت  �شعار  حتت  �لتعليمية  �خليمة  ر�أ���س  ملنطقة  �لتابعة 
وعطاء” ، حيث دخلت �لبطولة �ملناف�شات �شعياً لل�شعود لدور �لثمانية. 
�شهد مباريات �م�س خلف �شامل �إ�شماعيل بن عنرب  مدير عام �جلمعية 
عام  م��دي��ر  �لنعيمي  ح�شن  و���ش��امل  للبطولة  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س 
�لبطولة كما ح�شر �لبطولة نائب رئي�س �لنادي �لأردين ومدير �لنادي 

وجماهري غفرية وخا�شة من �جلالية �لأردنية.
 ،   ISC RAK فريق    2 –  6 بنتيجة  �لفينيق  فريق  ك�شب  حيث 
�لفينيق على جائزة  ذ�ك���ري م��ن فريق  ع��م��ر�ن حممد  �ل��الع��ب  وح��از 
�ف�شل لعب باملبار�ة ، ويف �ملبار�ة �لثانية ��شتطاع فريق �لنادي �لأردين 
من �لتفوق على فريق �لأبطال بنتيجة 8 - 1 و�لتاأهل لدور �لثمانية 
، وحاز �لالعب عبد  �ملتو�جدة بال�شالة  بعد مبار�ة ممتعه للجماهري 
لعب  �ف�شل  ج��ائ��زة  على  �لردين  �ل��ن��ادي  م��ن  �ملو�شى  �شاكر  �حلميد 
باملبار�ة وكرمه �شامل ح�شن مدير �لبطولة، و�أد�ر �ملبارتان �حلكم �شقر 

�لزعابي.

تاأهل الفينيق والنادي الأردين لدور 8

الفينيق يك�صب isc واالأردين ينال االأبطال

برعاية حممد بن ثعلوب الدرعي

افتتاح بطولة القدرة القاب�صة لطاولة الزهر الليلة



اخلميس   8   يونيو    2017  م   -   العـدد  12041  
Thursday  8   June   2017  -  Issue No   12041الفجر الريا�ضي

1818

 و�شط �أجو�ء �حتفالية كبرية وح�شور 
�فتتحت  �ل���ق���دم  ك����رة  مل��ح��ب��ي  مم��ي��ز 
�لرم�شانية  �ل��دورة  بطولة  فعاليات 
تقام  و�ل�����ذى   2017 �ل���ق���دم  ل��ك��رة 
�لريا�شي  �لظفرة  ن��ادي  رعاية  حتت 
وبالتعاون مع بلدية منطقة �لظفرة  
و�شو�حيها  �مل�����دن  خ���دم���ات  ق���ط���اع 
مدينة غياثي ممثال باإد�رة تخطيط 
�إد�رة   ( �ل�����ش��ك��ان  وع��الق��ات  �ملنطقة 
بد�أ  حيث   ) �ملجتمع  و����ش��ع��اد  خ��دم��ة 
وتالوة  �لوطني  بال�شالم  �لحتفال 
�ل���ذك���ر �حلكيم،  م���ن  ع���ط���رة  �آي������ات 
للبطولة  ع��ر���س مم��ي��ز  ت��ق��دمي  ومت 
�ل�������ش���اب���ق���ة و�ل�����ف�����رق �مل�������ش���ارك���ة فى 

�لبطولة �حلالية. 
هادف  حممد  �لإف��ت��ت��اح  حفل  ح�شر 
لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ملن�شوري 
بالإنابة-  و�شو�حيها  �مل��دن  خدمات 
�لد�ر�ت    وم������در�ء  غ��ي��اث��ي   م��دي��ن��ة 
�إد�رة  م��دي��ر  �مل��ن�����ش��وري  عبيد  �شيف 
�ل�شكان   وع��الق��ات  �ملنطقة  تخطيط 
�إد�رة  مدير  �ملن�شوري  �حمد  ور��شد 

و�لجتماعية   �ل��ب��ي��ئ��ي��ة  �خل����دم����ات 
�إ�شافة �ىل جمع غفري من �مل�شجعني 
و�أ�شتهل  �ل��ب��ط��ول��ة.  ف��ى  و�مل�����ش��ارك��ني 
نادي  مدير  �ملن�شوري   ماجد  �شيف 
�لبطولة  غياثي  مدينة   – �لظفرة 

م�شيد�ً  باحل�شور  فيها  رح��ب  بكلمة 
بالدعم �لكبري �لذى توليه حكومتنا 
�لر�شيدة، وقال �إن �لبطولة �ل�شابقة 
وحققت  ك�����ب�����ري�  جن�����اح�����ا  ح���ق���ق���ت 
�أن  ن��اأم��ل  ل��ذل��ك  �ل�شامية   �أه��د�ف��ه��ا 

ي�شتمر هذ� �لنجاح للبطولة �حلالية 
ريا�شية  بفعاليات  �جلمهور  و�إم��ت��اع 
�ملدن  خ��دم��ات  قطاع  و�شكر  متنوعة 
لدعمهم  غياثي  مدينة  و�شو�حيها 

�لد�ئم وم�شاركتهم �مل�شتمرة .

م����ن ج���ان���ب���ه �أ������ش�����اد حم���م���د ه����ادف 
�ملن�شوري  بالتنظيم �لر�ئع للبطولة 
تنال  �أن  م��ت��م��ن��ي��اً  �لف���ت���ت���اح  وح���ف���ل 
�ل��ب��ط��ول��ة ر����ش���ا �جل��م��ي��ع، و�أك�����د �ن  
على  �ل�شباب  لت�شجيع  دور  للبلدية 

�لريا�شة و�إب��ر�ز �ل��دور �لكبري �لذي 
�ف�����ش��ل �لن�شطة  ل��ت��وف��ري  ب��ه  ت��ق��وم 
و�ملقيمني  ل��ل��م��و�ط��ن��ني  و�خل���دم���ات 
�لريا�شية  �ل���ف���ع���ال���ي���ات  و�أه����م����ي����ة 
�لرم�شانية يف منطقة غياثي و�لتي 

بيئة  لتحقيق  �أولوياتنا  �شمن  تاأتي 
ريا�شية ممتدة لكل �شر�ئح وقطاعات 
�أن �لبطولة �لقادمة  ، وقال  �ملجتمع 
�شت�شهد �ملزيد من �لتطوير و�لتميز. 
و�ف��ت��ت��ح��ت �ل��ب��ط��ول��ة مب��ب��ار�ت��ني من 

�ملبار�ة  �ألتقى يف  �لثقيل حيث  �لعيار 
ذئاب  فريق  و  �لحت���اد  فريق  �لأوىل 
غياثي  و�نتهت �ملبار�ة بفوز �لحتاد  
ع��ل��ى ف��ري��ق ذئ����اب غ��ي��اث��ي  بنتيجة 
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عن  �لن�شائية،  للريا�شة  مبارك  بنت  فاطمة  �أكادميية  �أعلنت 
تنظيم �لن�شخة �لثانية من بطولة فاطمة بنت مبارك لغولف 
�ملقبل  �ل�شيد�ت خالل �لفرتة بني �لأول و�لر�بع من نوفمرب 
�لذي  �لنجاح  بعد  وذل��ك  للغولف،  �ل�شعديات  �شاطئ  ن��ادي  يف 

حققته �لبطولة �لعام �ملا�شي. 
و�أو�شحت �لأكادميية �أنه �شيجري تنظيم �لبطولة �لتي ي�شل 
�أم��ري��ك��ي )مليونني  دولر  �أل���ف   550 �إىل  ج��و�ئ��زه��ا  جم��م��وع 
من  حيث  لل�شيد�ت،  �لأوروب��ي��ة  �جل��ول��ة  م��ع  بالتعاون  دره���م( 
م��ن لع��ب��ات �جل��ول��ف على م�شتوى  �أن جت��ذب نخبة  �مل��ت��وق��ع 

�لعامل.
ويتز�من موعد �نعقاد �لبطولة مع �حتفالت �أبوظبي �ل�شنوية 

باليوم �لعاملي ل�شيد�ت �لغولف، �لتي تهدف �إىل ت�شجيع �لن�شاء 
على مم��ار���ش��ة ه��ذه �ل��ري��ا���ش��ة م��ن خ��الل تنظيم �ل��ع��دي��د من 
على  �لبطولة  �شت�شهد  �إذ  �ل�شلة.  ذ�ت  و�لأن�شطة  �لفعاليات 
�لتدريب  و�جلل�شات  �ملناف�شات  م��ن  �لعديد  تنظيم  هام�شها 
�لتفاعلية و�لتعريفية بلعبة �جلولف يف نادي �أبوظبي للجولف، 
�لبطولة  من  م�شتوحى  تذكار  على  �لفائز�ت  �شتح�شل  حيث 

ف�شاًل عن تذ�كر درجة كبار �ل�شخ�شيات حل�شور �لبطولة. 
وبهذ� �ل�شدد، قالت �إيفان خود�باخ�س رئي�س �جلولة �لأوروبية 
�إقباًل وو��شعاً  �ملا�شي  �لعام  “�شهدت ن�شخة  �ل�شيد�ت:  لغولف 
�لوىل من  �لن�شخة  ���ش��ارك��ن يف  �ل��الت��ي  �ل��الع��ب��ات  ق��ب��ل  م��ن 
بطولة فاطمة بنت مبارك لغولف �ل�شيد�ت، وحظيت �لبطولة 

ببنية  تتمتع  �لتي  �أبوظبي  يف  لحت�شانها  نظر�ً  كبري  بنجاح 
حتية متميزة ومالعب ذ�ت مو��شفات عاملية«.

�لغولف  ل�شيد�ت  �لعاملي  �ليوم  م��ب��ادر�ت  “ت�شاهم  و�أ���ش��اف��ت: 
و�حل��ف��اظ على  �لريا�شة  ه��ذه  �مل���ر�أة على ممار�شة  ت�شجيع  يف 
منوها �مل�شتمر على مدى �لأعو�م �لقادمة، و�لذي ياأتي يف �إطار 
�لإم���ار�ت على  دول��ة  �ل�شيد�ت يف  �إىل حتفيز  �لر�مية  خططنا 

تعلم �للعبة وممار�شتها«. 
يذكر �أن “بيث �ألن” توجت باملركز �لأول بتحقيقها 21 نقطة 
حتت �ملعدل يف �لن�شخة �لأوىل من �لبطولة، وتعد �لبطولة من 
�أوىل �لبطولت �لحرت�فية �لتي �أقيمت يف �لعا�شمة �أبوظبي 

ملحرتفات �جلولف. 

تنفيذ� لتوجيهات �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س 
ل�شت�شافة  �ل�شتعد�د  �إط��ار  ويف  �لريا�شي،  دبي 
كاأ�س  نهائيات  �شمن  دب��ي  جمموعتي  مباريات 
دبي  ر���ّش��ح جمل�س   ،2019 �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �آ���ش��ي��ا 
�لريا�شي �شتاد ر��شد يف نادي �شباب �لأهلي دبي 
مكتوم  �آل  �شتاد  جانب  �إىل  �ملباريات  ل�شت�شافة 
يف نادي �لن�شر، كما مت �عتماد ��شت�شافة ملعب 
�لو�شل ملباريات نادي �لن�شر �شمن بطولة دوري 

�خلليج �لعربي لكرة �لقدم للمو�شم �ملقبل.
�شتاد مكتوم  ب��دل عن  ر��شد  �شتاد  �عتماد  وج��اء 
ر����ش��د جاهز فعليا  �شتاد  ر����ش��د وذل��ك لكون  ب��ن 
مو��شفات  وف��ق  �ل��دول��ي��ة  �مل��ب��اري��ات  ل�شت�شافة 
وقد  �لقدم  لكرة  و�لآ�شيوي  �ل��دويل  �لحت��ادي��ن 
�شبق له ��شت�شافة مباريات جمموعة دبي �شمن 
نهائيات كاأ�س �لعامل للنا�شئني لكرة �لقدم �شنة 
دوري  �شمن  �ملباريات  ��شت�شاف  كما   2013
�آ���ش��ي��ا،  ول ي��ح��ت��اج ���ش��وى �ىل تعديالت  �أب��ط��ال 

�لآ�شيوي  �لحت����اد  متطلبات  لتنفيذ  ب�شيطة 
�شتقام  �لتي  �ملقبلة  للبطولة  �عتمادها  مت  �لتي 

مب�شاركة 24 منتخبا.
لنادي  ج��دي��د  ���ش��ت��اد  بت�شييد  �ل��ت��وج��ي��ه  مت  ك��م��ا 
�شباب �أهلي دبي يف منطقة �لعوير �شمن �لأر�س 
حجم  م��ع  يتنا�شب  مب��ا  دب��ي  ل��ن��ادي  �ملخ�ش�شة 
�مل�شتقبلية  وت��ط��ل��ع��ات��ه  دب���ي  �أه��ل��ي  ���ش��ب��اب  ن���ادي 
�لتي حددها قر�ر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 

جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل«.    
من جهة ثانية عقدت جلنة �ملو�زنة �ل�شفرية يف 
جمل�س دبي �لريا�شي �جتماعها �لثالث برئا�شة 
دبي  جمل�س  رئي�س  نائب  �لطاير  مطر  �شعادة 
�لريا�شي، رئي�س �للجنة، وح�شور �شعادة �شامي 
�أع�شاء �للجنة:  �لقمزي نائب رئي�س �للجنة، و 
�أحمد  �ل��ك��م��ايل،  ، حم��م��د  ح���ارب  �شعيد  ���ش��ع��ادة 

�ل�شعفار، نا�شر �أمان �آل رحمة، و علي �ملطوع.
�إع��د�د �ملو�زنات  ومت يف �لجتماع �عتماد �شيا�شة 

و�لأندية  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  للموؤ�ش�شات  �ل��ت��ق��دي��ري��ة 
�لقو�عد  و����ش���ع  ومت  �ل����ق����دم،  ك�����رة  و����ش���رك���ات 

�لتوجيهية لإعد�د هذه �ملو�زنة.
�ملالية  �مل���و�زن���ات  �ع��ت��م��اد  ك��م��ا مت يف �لج��ت��م��اع 
و�عتماد   ،2018/2017 �لريا�شي  للمو�شم 
�ملقرتح �خلا�س مبكافاآت بدل �لتدريب ومكافاآت 
�لفوز لالألعاب �جلماعية و�لفردية من غري كرة 

�لقدم.
و وجهت جلنة �ملو�زنة �ل�شفرية بتفعيل �لعمل 
لالأندية  و�ل��وظ��ي��ف��ي  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي  �ل��ه��ي��ك��ل  يف 
�لريا�شية �لذي ي�شمل �شركات كرة �لقدم وقطاع 
�لألعاب و�شركات �ل�شتثمار، و �لكلفة �لجمالية 

لتطبيق �لهيكل.
يف  �ل�شتثمار  �شركات  دور  بتفعيل  وج��ه��ت  كما 
�لكامل  ب���دوره���ا  وق��ي��ام��ه��ا  �لتنظيمي  �ل��ه��ي��ك��ل 
ل��ت��ح��ق��ي��ق �لأه�������د�ف �ل���ت���ي و���ش��ع��ت ل��ه��ا و�لتي 
و�ملن�شاآت  للمو�رد  �لأم��ث��ل  �ل�شتثمار  يف  تتمثل 

و�لأ�شول.

افتتــاح بطــولــة بلــديــة منطقــة الظفـــرة الرم�صانيـــة يف غيــاثـــي

تنفيذا لتوجيهات حمدان بن حممد

تر�صيح �صتاد را�صد ال�صت�صافة مباريات كاأ�س اآ�صيا 2019 اىل جانب �صتاد اآل مكتوم
جلنة املوازنة ال�شفرية تعتمد موازنات املو�شم املقبل

�لإم��������ار�ت  ق���ري���ة  ب�����ش��ال��ة  �لأول  �أم���������س  م�������ش���اء  �ن��ط��ل��ق��ت 
كا�شر  �ل��ت��ج��اري، مبنطقة  م���ول  �مل��اري��ن��ا  ل��ل��ب��ول��ي��ن��غ،مب��رك��ز 
�مل��اري��ن��ا مول  بطولة  م��ب��اري��ات  �أب��و ظبي  بكورني�س  �لأم����و�ج 
 ) ترفيه   ( �شركة  تنظمها  �لتي  �ل�شالت  لكرة  �لرم�شانية 
و�لتي ت�شتمر حتى يوم 18 يونيو مب�شاركة 8 فرق ، و�لتي 
�لفنية  باللم�شات  ح��اف��ل��ة  �جل��م��اه��ريي��ة  �نطالقتها  ج���اءت 
و�لتي  �لأوىل  �ملجموعة  م�شتوى  على  و�لإث����ارة  و�حل��م��ا���س 
�لتمويل  د�ر  فوز فريق جمموعة غنتوت على فريق  �شهدت 
مب�شتوى  غنتوت  جمموعة  فريق  فيها  ظهر  و�لتي   4/6
�لذهبي  �لنهائي  ب��ل��وغ  يف  رغبته  ي��وؤك��د  مم��ا  رف��ي��ع  جماعي 
بقيادة  لل�شالت  �مل�شرية  �لكرة  جنوم  من  كوكبة  مب�شاركة 

�إبر�هيم فتحي و�شربي عبد �لوهاب .
وق���د ح���اول ف��ري��ق �ل��ت��م��وي��ل ب��ق��ي��ادة حم��م��ود ع��ب��د �ملق�شود 
حتقيق �لفوز ،�إل �أن جماعية فريق جمموعة غنتوت مكنتهم 
يف  فريقهم  و�شع  مم��ا  ل�شاحلهم  �مل��ب��ار�ة  نتيجة  ح�شم  م��ن 
�شد�رة �ملجموعة حتى �إ�شعار �آخر بفارق �لأهد�ف من فريق 
ب��دوره على  �لفوز  و�ل��ذي حقق  �ملجموعة  بنف�س  بن حمودة 
فريق �ملارينا بنتيجة 3/5 ليح�شد �أول 3 نقاط يف �لبطولة 
و�أد�ر  متويل   و�شابر  �شلبي   �إ���ش��الم  �لت�شجيل  يف  منه  وب��رز 
�جلولة �لفتتاحية �حلكم �ملغربي حممد �أمني جندوب ويف 

�لت�شجيل حممد ب�شار .
�مللعب  بنف�س  �ل�شبت  غد  بعد  �لبطولة  مباريات  وت�شتاأنف 

حينما  �لأوىل  �ملجموعة  ���ش��د�رة  حل�شم  جديدة  مبو�جهات 
حمودة  بن  فريق  �أم��ام  للتعوي�س  �لتمويل  د�ر  فريق  يلتقي 
يف  �لأول  بفوزه  �لثاين  للدور  للتاأهل  �ملر�شحة  �لفرق  �أح��د 
�ملارينا �لذي خ�شر  �لفتتاح . وبنف�س �لأهمية يتقابل فريق 
مبار�ته �لفتتاحية وهو يو�جه بن حمودة �ملت�شدر يف �جلولة 
عام  مدير  �لعي�شوي  ح�شني  �أ���ش��اد  وق��د    . �حلا�شمة  �لثانية 
�لأن�شطة �لريا�شية  ب�شركة ترفيه و�مل�شرف �لعام على قرية 
بالروح  للبطولة  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س  للبولينغ  �لإم���ار�ت 
ب��ه �جلولة  �ت�شمت  �ل���ذي  �ل�����ش��ري��ف  و�ل��ت��ن��اف�����س  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
�لأوىل  �ملجموعة  ف��رق  �ل��ت��ز�م  بف�شل  للبطولة  �لفتتاحية 

بلو�ئح �لبطولة .

افتتاح بطولة )مارينا( اأبو ظبي لكرة ال�صاالت

بالتزامن مع اليوم العاملي ل�شيدات الغولف

بطولة فاطمة بنت مبارك لغولف ال�صيدات تعود بن�صختها 
الثانية للعا�صمة االإمارتية

الهولندي بو�س مدربا جديدا لبورو�صيا دورمتوند 
�لقدم  كرة  يف  �ملانيا  كاأ�س  بطل  دورمتوند  بورو�شيا  �أعلن 
�م�شرتد�م  �ياك�س  قاد  �لذي  بو�س  بيرت  �لهولندي  تعيني 
�لهولندي �ىل نهائي �لدوري �لأوروبي “يوروبا ليغ” هذ� 
�ملو�شم، مدربا له خلفا لتوما�س توخل �لذي ف�شخ �لعقد 

معه �ل�شهر �ملا�شي �ثر تباينات مع �لد�رة.
�ليوم،  �لنادي بو�س )53 عاما( يف موؤمتر �شحايف  وقدم 

وذل���ك ب��ع��د ���ش��اع��ات م��ن �إع����الن تعييه ر���ش��م��ي��ا عرب 
ح�شابه على تويرت.

وقال �لرئي�س �لتنفيذي للنادي هان�س-يو�كيم 
�لطموحات  م��ن  “�أبعد  �مل��وؤمت��ر  يف  فات�شكه 
�ن  ميكننا  ب��اأن��ه  �شريعا  �شعرنا  �لريا�شية، 

ن��وؤ���ش�����س لأم����ر م���ا م��ع��ا، وه����ذ� ك���ان �أم���ر� 
وقع  �ل��ذي  بو�س  �ختيار  يف  حا�شما” 

�ملفرت�س  م��ن  ل��ع��ام��ني  ع��ق��د� 
حتى  �ل���ن���ادي  يف  يبقيه  �ن 

يونيو  ح������زي������ر�ن   30
.2017

�جلديد  �مل�����درب  وق����ال 
�لأملانية  يتحدث  �لتي 
فخور  “�أنا  بطالقة 
كبري.  ل��ن��اد  بالعمل 
�أحد  ه���و  ب��ورو���ش��ي��ا 
�لأوروبية  �لأن���دي���ة 
�ل���ع�������ش���رة �ل���ك���ربى، 

�شاب  ف���ري���ق  ول���دي���ه 
ي�شم  ف�����ري�����ق  وه�������و 

لع��������ب��������ني �������ش������ب������ان، 
و�جل��������������د�ر �لأ�����ش����ف����ر 

�إ����ش���ارة  يف  �أ�شطوري”، 
من  �جلنوبي  �جل��زء  �ىل 
�لنادي  ملعب  م���درج���ات 
�ل������ذي �أن����ه����ى �مل���و����ش���م يف 
بالدوري،  �ل��ث��ال��ث  �مل��رك��ز 

و�أحرز �لكاأ�س �ملحلية.
دورمت������ون������د  ي�����ح�����دد  ومل 

�أملانية  �إع��الم  و�شائل  �ن  �ل  بو�س،  لنتقال  �ملالية  �لقيمة 
دف��ع لياك�س مبلغ  و�لأ���ش��ود  �لأ���ش��ف��ر  �ل��ن��ادي  �ن  ك�شفت 
�لنادي  مع  عقده  لف�شخ  كتعوي�س  ي��ورو  ماليني  خم�شة 
يدفع  “�لأعلى  هو  �ملبلغ  ه��ذ�  �ن  �ىل  م�شرية  �لهولندي، 
كبدل ملدرب يف تاريخ �لبوند�شليغا«. ومل يكن بو�س �لذي 
ليغ”  “يوروبا  �لأوروب����ي  �ل���دوري  نهائي  �ىل  �ياك�س  ق��اد 
)خ�شر �أمام مان�ش�شرت يونايتد �لنكليزي �شفر2- يف 24 
حاول  �ل��ذي  لدورمتوند  �لأول  �خليار  مايو(،  �أي��ار 
بد�ية �شم �ل�شوي�شري لو�شيان فافر، �ل �ن ناديه 

ني�س �لفرن�شي رف�س �لتخلي عنه.
لفرتة  ح���د�  لي�شع  �ل��ه��ول��ن��دي  تعيني  وي��اأت��ي 
من �لغمو�س بعد ف�شخ عقد توخل �لذي توىل 
�ل   ،2015 �لعام  �شيف  منذ  دورمتوند  تدريب 
�ن �لعالقة بينه وبني فات�شكه �شاءت ب�شكل علني 

ل�شيما منذ ني�شان �أبريل.
وبعدما خا�س جتربته لعبا يف هولند� 
نادي  م��ع  و�مل��ان��ي��ا  و�ل��ي��اب��ان  وفرن�شا 
هانز� رو�شتوك، و�شارك مع منتخب 
�وروبا  بطولة  نهائيات  يف  ب��الده 
��شتهل  �ل�������ش���وي���د،  يف   1992
بطريقة  م��درب��ا  مهمته  ب��و���س 
على  �ل�شر�ف  فتوىل  �شعبة، 
هو�ة �بيلدورن قبل �نتقاله 
فيتي�س  �ىل   2013 يف 

�رنهيم.
متكن  ق����ي����ادت����ه،  وحت������ت 
�ل��������ن��������ادي �ل����ه����ول����ن����دي 
م�����ن ت����ق����دمي ك�������رة ق����دم 
ج���ذ�ب���ة م���ن وج��ه��ة نظر 
�ل�������ربت�������غ�������ايل ج������وزي������ه 
ت�شل�شي  م���درب  مرينيو، 
توقع  �ل��������ذي  وق������ت������ذ�ك، 
م�����ش��رية ن��اج��ح��ة ل��ب��و���س. ويف 
�لعام �لتايل، �نتقل بو�س �ىل �ياك�س 

خلفا لفر�نك دي بوير.
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ت�شوير – حممد معني

توج معايل �ل�شيخ �شعيد بن طحنون �آل نهيان ر�عي 
بطولة �لعني �لرم�شانية و�ل�شيخة �شم�شة بنت ح�شر 
�لأول  باملركز  �لفائز  د�ي���ف  �شكاي  ف��ري��ق  مكتوم  �آل 
�لفريق  وت�شلم  لل�شيد�ت  �ل��ط��ائ��رة  �ل��ك��رة  لبطولة 
�مليد�ليات �لذهبية و�جلائزة �ملالية للبطولة وقدرها 
دبي  �أونلي فري�س  كما ح�شل فريق  درهم.  �ألف   60
على �مليد�ليات �لف�شية و40 �ألف درهم ، بينما ح�شل 
�مليد�ليات  على  �لثالث  �ملركز  �شاحب  �لو�شل  فريق 

�لربونزية ومبلغ 20 �ألف درهم.
وح�����ش��ر م��ر����ش��م �ل��ت��ت��وي��ج �ل��دك��ت��ور ع���ب���د�هلل �شامل 
�ل��وح�����ش��ي رئ��ي�����س �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ع��ل��ي��ا �مل��ن��ظ��م��ة للبطولة 
وم�شلم �أحمد �ملدير �لتنفيذي و�أع�شاء �للجنة �لعليا 
و�أونلي فري�س دبي  �ملنظمة. قدم فريقا �شكاي د�يف 
م��ب��ار�ة �شتظل ع��ال��ق��ة  ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة يف ذ�ك����رة كل 
من �شاهدها من مدرجات �شالة نادي �لعني �ملغلقة 
�لتلفاز ملا حملته من  �أو عرب  با�شتاد خليفة بن ز�يد 
ك��ب��رية ط���و�ل �شوطيها  وق���وة  ون��دي��ة وت�شويق  �إث����ارة 
جهده  م��وزع��اً  د�ي��ف  ��شكاي  فريق  ح�شمهما  �للذين 
 20/25 نتائجهما  وج��اءت  و�تقان  عربهما برب�عة 
و24/26. دخل �لفريقان  �شريعاً �إىل �أجو�ء �ملبار�ة 
�لتي مل متر مبرحلة ج�س �لنب�س ، �إذ �شرعان ما بادر 
و�ل�شربات  �لقوي  بالهجوم  دبي  �أونلي فري�س  فريق 
�ل���ق���وي نريمال  �ل��ث��ن��ائ��ي  �ل�����ش��اح��ق��ة ، خ��ا���ش��ة م���ن 
�لثنائي  ، حيث كانت كل ت�شديدة من هذ�  و�أب��ر�ه��ام 
ل��دف��اع��ات ����ش��ك��اي د�ي���ف �لذي  ك��ب��ري�ً  ت�شبب �رب���اك���اً 
ي�شتنفذ  ومل  ب��رب�ع��ة  �ل�شاغط  �لهجوم  م��ع  تعامل 
لياقته �لبدنية بل وزع جهده  على مد�ر �ل�شوطني. 
و��شتعاد �شكاي د�يف زمام �ملبادرة وتفوق على مناف�شه 
ب��ت�����ش��دي��د�ت �ل��ث��ن��ائ��ي �جل�����ش��ور �مل��ك��ون م��ن �لرتكية 
�شاهني و�لرو�شية ناتاليا ، ومتكن من �إنهاء �ل�شوط 
�أدى  �ل��ذي  �لهاديء  �لتكتيك  بف�شل  ل�شاحله  �لأول 
�أونلي  �أظهر   .20-25 بنتيجة  لينتهي  �ل�شوط  به 
فري�س دبي قوة كبرية ، ولكن �ندفاعه �لز�ئد و�جلهد 
�لكبري �لذي بذله كلفه هبوط �لعامل �لبدين لدى 
، وت�شاوى  �لإعياء عليهم  بد�  �شرعان ما  �ذ   ، �أف��ر�ده 
�لفريقان طو�ل �لن�شف �لأول من هذ� �ل�شوط ب�شت 
نقاط لكٍل ، ثم ما لبث �أن تفوق �شكاي د�يف مو�شعاً 
�ل���ف���ارق لأرب����ع ن��ق��اط ، و���ش��ع��ر ف��ري��ق �أون���ل���ي فري�س 
ولحق  لياقته  من  تبقى  وم��ا  جهوده  ومللم  باخلطر 
نقطة  �لفريقني  بني  لتف�شل  بنقطة  نقطة  مناف�شه 
�لأ�شد  د�يف خطفها من فك  �شكاي  ��شتطاع  وحيدة 
�لثاين  �ل�شوط   لينتهي  �أونلي فري�س  �لهندي فريق 
ل�شالح �شكاي د�يف دبي بنتيجة 26-2 لينهي �للقاء 
ب�شوطني نظيفني و�جلماهري �حلا�شرة بني م�شدق 

وغري م�شدق.
متكن   ، �ل��ث��ال��ث  �مل��رك��ز  لتحديد  �لأوىل  �مل��ب��ار�ة  ويف 
ف��ري��ق �ل��و���ش��ل م���ن �ن���ه���اء م��غ��ام��رة ف��ري��ق ��شربيا 
�ليطايل بالفوز عليه يف �ل�شوطني بنتيجة 16-25 

و 14-25.
 

فى  يــ�ــشــاركــون  وريــا�ــشــيــة  ريــا�ــشــيــا   4500
رم�شانية العني

�شعيد بن طحنون : البطولة ناجحة  ويكفيني 
فخرا اإ�شادة جمال�س ال�شيوخ

 
�أن  نهيان،  �آل  طحنون  بن  �شعيد  �ل�شيخ  معايل  �أك��د 
حثيثة  بخطي  مت�شي  �ل��رم�����ش��ان��ي��ة  �ل��ع��ني  ب��ط��ول��ة 
�لريا�شيني  ع���دد  �أن  ك��ا���ش��ف��اً  جن����اح،  �إىل  جن���اح  م��ن 
 4500 نحو  �لآن  حتي  بلغ  �لبطولة  يف  �مل�شاركني 
ريا�شي وريا�شية، ما يوؤكد على �لنجاح �لكبري �لذي 
�أمر  حتقق يف ن�شخة هذ� �لعام، وق��ال : بالطبع هذ� 
�أ�شعدين و�أ�شعد كل �لإخ��وة  �لذين ر�أيتهم  �شو�ء يف 
جمل�س �شيدي �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�آل نهيان، �أو جمل�س �شمو �ل�شيخ طحنون بن حممد 
�آل نهيان، وجميعهم ي�شيدون بهذه �لبطولة   بعد �أن 
�شاهدو� �لفتتاح وهذ� ما ي�شاعف من �شعادتي، وبال 
�شك �أن �لإعالم كان له دوره �ملتميز يف �لنجاح �لذي  

حتقق حتي �لآن.
وذكر معاليه �أن �مل�شاركة �لو��شعة من �لفرق �لريا�شية 
�نعك�س  و�ل��ف��ردي��ة  �جلماعية  �لأل��ع��اب  م�شتوي  على 
�إيجابا على �ملناف�شات و�شاعف من �إثارتها وت�شويقها، 
كان  �لعام  ه��ذ�  لن�شخة  �ملبكر  �ل�شتعد�د  �أن  و�أو���ش��ح 
له دوره �لكبري يف �لنجاح �لذي و�شلت �إليه، وقال : 
�شارعنا بعقد �جتماٍع  مع جميع �للجان �ملنظمة بعد 
وتابعنا  �ملا�شية،  �لن�شخة  نهاية  من  فقط  �أ�شبوعني 

�جتماعات دورية ��شتعد�د�ً لهذه �لن�شخة.
�لريا�شة  مب�شتوي  طحنون  بن  �شعيد  �ل�شيخ  و�أ�شاد 
�لن�شوية يف �لبطولة، وقال: �أرجو �أن �أتقدم بالتحية 
لكل �ل�شيد�ت  �لالئي ي�شاركن يف مناف�شات �لبطولة 
يف كرة �لقدم �أو �ليد �أو�لطائرة و�لدر�جات وغريها، 
�لريا�شية  �حل���رك���ة  ل��ت��ط��وي��ر  �ل��ك��ب��ري  مل��ج��ه��وده��ن 

�لن�شائية، و�أمتني لهن �لتوفيق.
عديدة  ف��رق  قبل  م��ن  �لو��شعة  �مل�شاركة   : و�أ���ش��اف 
�لو��شع لهذه  �لدولة يوؤكد على �لنت�شار  من خ��ارج  
�أن حتقق �ملزيد من �لنجاحات  �لبطولة و�لتي ناأمل 
�لكبرية  �لإ���ش��ادة  فخر�ً  ويكفيني  �ملقبلة،  �ملرحلة  يف 
�ل�شمو  �شاحب  جمل�س  م��ن  للبطولة  و�شلت  �ل��ت��ي 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان، وجمل�س �شمو �ل�شيخ 
طحنون بن حممد �آل نهيان وهذ� يعزز من دو�فعنا 
�لكبري يعود  �لنجاح  وبالطبع هذ�  �لتميز،  ملزيد من 

جلهود �أع�شاء �للجنة �ملنظمة �لعليا برئا�شة عبد�هلل 
�شامل �لوح�شي، وجميع �أع�شاء �للجان �ملختلفة.

 
رغم  الو�شل  عن  را�شية  مكتوم:  اآل  �شم�شة 

فقداننا اللقب
عن  مكتوم  �آل  ح�شر  بنت  �شم�شة  �ل�شيخة  �أع��رب��ت   
ر�شاها و�شعادتها بحلول فريقها �لو�شالوي يف �ملركز 
�لثالث رغم �أنه كان بطل �لن�شخة �لأوىل من بطولة 

�لعني �لرم�شانية يف �لعام �ملا�شي .
و�أ�شافت : رغم �أننا خ�شرنا لقبنا �لذي حققناه �شابقاً 
�لذي  �لفني  �مل���ردود  عن  �لر�شا  كل  ر��شية  �أنني  �إل 
قدمه فريق �لو�شل و�لبنات مل يلعنب من قبل �أمام 
�أظهر  �� �لهندي �لذي  �أونلي فري�س دبي  فريق فريق 
قوة كبرية ، وهناك فريق ��شكاي د�يف �لذي �أعجبني 
من  ��شتفدن كثري�ً  �لإم���ار�ت  بنات  �أن  و��شعر  كثري�ً  

لهن  حققت  ومتميزة  متنوعة  م��د�ر���س  �أم���ام  �للعب 
�لحتكاك �ملطلوب ، وهو ما ي�شهل لنا تقييم م�شتو�نا 

ومعرفة نقاط �لقوة و�ل�شعف حتى نعاجلها.
�لبطولة ممتازة يف   : �ل�شيخة �شم�شة قائلًة  و�أردف��ت 
و�لفرق  �لطائرة  �لكرة  �حت��اد  ت�شاعد  وهي  تنظيمها 

�مل�شاركة فيها وترفع م�شتوى �للعبة.
 

قدم  �شباعيات  افتتاح  يف  باجلملة  ـــداف  اأه
ال�شيدات

�لقدم  ك����رة  ���ش��ب��اع��ي��ات  �لول  �أم�������س  ي����وم  �ف��ت��ت��ح��ت 
لل�شيد�ت با�شتاد طحنون بن حممد بالقطارة و�لتي 
نهيان  �آل  ط��ح��ن��ون  ب��ن  �شعيد  �ل�شيخ  م��ع��ايل   �شهد 
�لثالث.  �لفتتاح  مباريات  من  ج��زء�ً  �لبطولة  ر�عي 
ويف �أوىل �ملبار�ة و�شمن �ملجموعة �لويل وجه فريق 
“ �ن��ذ�ر�ً �شديد �للهجة   “ �أ  �أبوظبي �لريا�شي  ن��ادي 
بنتيجة  حفيت  فريق  �أكت�شح  بعدما  �ملناف�شني  لبقية 
مبار�ة كانت من طرف و�ح��د يف كل  يف  �شفر   /15
�شئ ، لدرجة �ن فريق حفيت مل يقود هجمة و�حدة 
ع��ل��ي م��رم��ي �مل��ن��اف�����س ع��ل��ي م���د�ر �ل�����ش��وط��ني وكانت 
�أهد�ف  �أح���رز  �مل��ب��ار�ة.  �شرف  �شيفة  م��رم��اه  حار�شة 
�أبوظبي مي�شاء ثالثة �أهد�ف “هاتريك” ومريناندو 
ثالثة �أهد�ف “هاتريك” وهدفني لكل من �شاهيناز 
ل�شلوي.  وحيد  وه��دف  و�أوب��ي  وحليماتو  و�شريفت�س 
يختلف  ومل  ف��ه��د.  ورمي  ح�شن  جن��اة  �مل��ب��ار�ة  �أد�رت 
بل  �ملجموعة  نف�س  �شمن  �لثانية  �مل��ب��ار�ة  يف  �لو�شع 
�أم��ط��ر فريق  �مل��ن��و�ل حيث  ���ش��ارت �لأم���ور علي نف�س 
روي����ال “ب” م��رم��ي �مل��دف��ع��ج��ي��ة �ل�����ش��ود�ين ب���درزن 
“ -12�شفر” تبادل يف ت�شجيلها �لالعبات  �أه��د�ف 
هدف  ون�شرين  �أه����د�ف   4 وم���رمي  �أه����د�ف   7 نعمة 
و�أحمد  �مل���ال  ي��ح��ي  �حل��ك��م��ان  �مل���ب���ار�ة  و�أد�ر  وح��ي��د، 
مبار�ة  �شهدت  �لتي  �لثانية  �ملجموعة  ويف  �لغي�س. 

بخما�شية  �لتحدي  علي  كو�شتا  فريق  تغلب  و�ح���دة 
باندر”  “رد  نظيفة، فيما فاز فريق رويال “�أ” علي 

ب�شباعية نظيفة �شمن �ملجموعة �لثالثة.
وتتو��شل �ملناف�شات �ليوم باإقامة �أربع مباريات جتمع 
ب��ني �مل��دف��ع��ج��ي��ة �ل�����ش��ود�ين وح��ف��ي��ت ، روي����ال “ب” 
“�أ” من �ملجموعة �لأوىل،  �أبوظبي �لريا�شي  ونادي 
ونادي �أبوظبي لريا�شي “ب” وكو�شتا من �ملجموعة 
�لثانية ثم �لفريق �لهندي وريد باندر  من �ملجموعة 

�لثالثةوتبد�أ �للقاء�ت �ل�شاعة �لتا�شعة و45 دقيقة.

يحت�شنها نادي اأ�شحاب الهمم
بطولة  �فتتاح  �شريط  يق�شان  دبي  وبلدية  �جلزيرة 

�شيد�ت �ليد
 تنطلق م�شاء �ليوم بال�شالة �لريا�شية بنادي �أ�شحاب 
�لهمم بد�ر �لزين بطولة �شيد�ت كرة �ليد  مب�شاركة 
�ملقبل. �خلمي�س  ي��وم  لغاية  ت�شتمر  و�ل��ت��ي  ف��رق   8
وت�شهد �لنطالقة مبار�تني حل�شاب �ملجموعة �لأوىل 
�جلزيرة  فريقا  م�شاًء  �لعا�شرة  عند  �لأوىل  يلتقي يف 
وبلدية دبي، وتعقبها يف �حلادية ع�شر �ملبار�ة �لثانية 
تون�س،  و���ش��ي��د�ت  ق��رط��اج  ن�شور  فريقي  ب��ني  وجت��م��ع 
و�شيتم عقب نهاية �ملبار�ة �لأوىل �لإعالن عن �لفتتاح 
�لر�شمي للن�شخة �لثانية للبطولة خالل �حلفل �لذي 
معايل  م�شافحة  ثم  �مل�شاركة  �لفرق  دخ��ول  يت�شمن 
�لثانية،  �مل��ب��ار�ة  لالعبات  طحنون  ب��ن  �شعيد  �ل�شيخ 
�لتذكارية.  ويتطلع فريق �جلزيرة  �ل�شور  و�لتقاط 
للفوز يف بد�ية م�شو�ره مت�شلحاً بنجومية لعباته من 
بنات �لإمار�ت �إىل جانب �ملحرتفات �جلدد من م�شر 
مع  للم�شاركة  معهن  �لتعاقد  مت  و�ل��ل��و�ت��ي  وتون�س 
�إىل جانب �ملحرتفة �ل�شابقة �مل�شرية �شيماء  �لفريق 
يعترب  �ل��ذي  �لفريق  منظومة  ليكملن  �حلميد  عبد 
يف  بالبطولة،  للفوز  �ملر�شحة  �ل��ف��رق  و�أح���د  �لأق���وى 
ظل �شيطرته على جميع �لبطولت �لر�شمية ب�شاحات 
�جلز�ئرية  �مل��درب��ة  ت��ق��وده  و�ل��ت��ي  �ل��دول��ة،  �للعبة يف 
جميلة نائلي. ويدرك فريق بلدية دبي و�لذي يعتمد 
على لعباته من بنات �لإمار�ت، �شعوبة �ملهمة عندما 

يو�جه فريقاً كبري�ً بحجم فريق �جلزيرة.
مع  قرطاج  ن�شور  فريقي  بني  �لثانية  �ملبار�ة  وجتمع 
�شيد�ت تون�س يف ديربي تون�شي على �أر�س �لإمار�ت ، 
وي�شم �لفريقان نخبة من �لالعبات �ملميز�ت ب�شاحات 
ن�شور قرطاج  �ملدربة هند �شليح فريق  وتقود  �للعبة 
بينما يقود �ملدرب فوزي عا�شور �شيد�ت تون�س.  تقام 
�ل����دوري م��ن دور و�ح���د �شمن كل  �ل��ب��ط��ول��ة  بنظام 
كل  وو���ش��ي��ف  م��ت�����ش��در  وي��ت��اأه��ل بختامها  جم��م��وع��ة 
 14 جمموعة للدور ن�شف �لنهائي و�لذي �شيقام يف 
نهائي  ط��ريف  لتحديد  �ملق�س  بنظام  �جل���اري  يونيو 
لقاء حتديد  وي�شبقه  يونيو   15 له  و�ملقرر  �لبطولة 

�ملركزين �لثالث و�لر�بع.

انطالقة �شباعيات كرة القدم لل�شيدات

�صعيــد بــن طحنــون و�صمـ�صة بنـت ح�صـر اآل مكتـوم يتوجـان االأبطـال
�شكاي دايف بطاًل لطائرة ال�شيدات واأنلي فري�س ثانيًا والو�شل ثالثًا

لعبني  م��ع  للتعاقد  ب��ر���ش��ل��ون��ة  تقليد  يف  م��دري��د  �أت��ل��ت��ي��ك��و  يفكر 
ر�شمًيا يف  �لفريق  قائمة  �ل�شيف �حل��ايل وقيدهم يف  ج��دد خ��الل 
�لتعاقد�ت  م��ن  ممنوع  لكونه  �ملقبلة،  �ل�شتوية  �لن��ت��ق��الت  ف��رتة 
�لتحكيم  حمكمة  �أيدته  �لفيفا  من  بقر�ر  �حل��ايل  �ل�شيف  خ��الل 

�لريا�شية.
ومل   2015 �شيف  يف  ج��دد  لعبني  مع  بالتعاقد  بر�شلونة  وق��ام 
لكن   ،2016 يناير  �لثاين  كانون  يف  �شوى  �لفريق  مع  ي�شاركو� 

عقوده مع �لالعبني ت�شمنت �شر�ئهم يف �ل�شتاء.
عدة  �شم  يف  ي��رغ��ب  لكونه  �شعًبا،  م��دري��د  �أتلتيكو  و���ش��ع  وي��ب��دو 
ر�مريز،  �شاندرو  كالإ�شباين  للفريق  �لنتقال  على  و�فقو�  لعبني 

لعب مالغا، و�لفرن�شي �ألك�شندر لغازيتي، لعب �أوملبيك ليون، 
و�لإ�شباين فيتولو، لعب �إ�شبيلية، ومهاجمه �ل�شابق دييغو كو�شتا، 

لعب ت�شيل�شي.
وتبقى م�شكلة �لفريق كون �أغلب �لالعبني ل يرغبون يف �لر�حة 
ملدة تقارب 5 �أ�شهر يف مو�شم ينتهي بكاأ�س �لعامل يف رو�شيا، حيث 

ياأمل كل �لالعبني يف �حل�شور برفقة منتخبات بلد�نهم.
ويبقى و�شع لعب �إ�شبيلية فيتولو �لأكر تعقيًد� لكونه و�فق على 
�ملو�شم  ن�شف  يف  �للعب  يف  يرغب  لكنه  مدريد،  لأتلتيكو  �لنتقال 
و�شط  حل  يف  للتفكري  �لإ�شباين  �لفريق  �إد�رة  دف��ع  ما  وه��و  �لأول 

ودخول فريق �آخر يف �ل�شفقة.

و�شيكون فريق ل�س باملا�س �ملر�شح ل�شر�ء عقد فيتولو ودفع �ل�شرط 
�جلز�ئي يف عقده �لبالغ 40 مليون يورو، ثم يعيد بيعه لأتلتيكو 

مدريد يف �ل�شتاء �ملقبل.
وح�شب �خلبري �لقانوين �ألبريتو بالومار فالفيفا، قد يفتح حتقيق 
من  �ملنع  ق��ر�ر  خلرقه  مدريد  �أتلتيكو  ويعاقب  �لالعب  ق�شية  يف 
�لتعاقد�ت عرب �لتحايل لكون فريق ل�س باملا�س �ل�شغري ل ميلك 

�ملال �ل�شروري ل�شر�ء �لالعب.
وح�شب �ملحامي �إيفان بالزو فاأتلتيكو مدريد ممنوع من �لتفاو�س 
على تعاقد�ت جديدة، وهو ما يطرح �أمام �لفريق م�شكلة �لتوقيع 

مع لعبني حتى كانون �لثاين/يناير �ملقبل مبكًر�.

اأتلتيكــو مدريـــد مهـــدد بعقوبـــة جديـــدة مـــن الفيفــــا



    
دب يقتحم منزاًل ويعزف على البيانو

�م��ر�أة �ت�شلت  ب��اأن  ك��ول��ور�دو �لأمريكية،  �ل�شرطة يف ولي��ة  قالت 
بال�شلطات يف 31 مايو �ملا�شي لالإبالغ عن تعر�س منزلها لل�شرقة 
�أثناء غيابها عنه.  ولدى مر�جعة �ل�شرطة لت�شجيالت كامري�ت 
دخ��ل من  �أ���ش��ود  دب  �إل  لي�س  �لل�س  ب��اأن  �مل��ن��زل، تبني  �ملر�قبة يف 
خالل نافذة �ملطبخ بحثاً عن �لطعام.  وقال ناطق با�شم �ل�شرطة 
�أن يتجول  �ل��ث��الج��ة، قبل  م��ن  �لطعام  �شرقة  �ل��دب جن��ح يف  ب��اأن 
�لبيانو.  على  للعزف  ق�شرية  ��شرت�حة  وي��اأخ��ذ  �مل��ن��زل،  �أرج���اء  يف 
و�أ�شاف �لناطق باأن �لدب ل يز�ل طليقاً يف �ملنطقة حتى �لآن.  من 
�جلدير بالذكر باأن مقطع �لفيديو �لذي �شورته كامري�ت �ملر�قبة 
يف �ملنزل، لقي رو�جاً كبري�ً على �ل�شبكة �لعنكبوتية، وح�شل على 
عدد م�شاهد�ت كبري بعد ن�شره بعدة �شاعات، وفق ما ورد يف موقع 

“يو بي �آي” �لإلكرتوين.

�صك بزوجته فطعنها 20 مرة
�أ�شدرت �ملحكمة �مل�شرية حكماً بال�شجن �ملوؤبد بحق رجل م�شري 
يف �لربعني من عمره، طعن زوجته �حلامل 20 مّرة يف ج�شمها 
�لأمر �لذي �أدى �إىل وفاتها هي و�جلنني. وبح�شب و�شائل �لإعالم 
�ملحلية، فقد �أقدم �لرجل على فعلته �ل�شنيعة بعدما ر�وده �ل�شّك 
يف �شلوك زوجته �إّذ ظّن �أّنها على عالقة جن�شية بزوج و�لدتها. وقد 
�عرتف �لرجل بجرميته مبركز �شرطة يف حمافظة �شوهاج بعدما 
بتفا�شيل  �أق��ر  �ملتهم  �أّن  �إىل  ُي�شار  �حل��ادث��ة.  مكان  يف  �شبطه  مّت 

�جلرمية �أمام �لنيابة �لعامة قبل �أّن يتم �إ�شد�ر �حلكم عليه.

مزاح ينتهي مباأ�صاة
�أثناء تو�جده يف  �نتهى مز�ح مو�طن تركي مع �شديقه مب�شد�س 

مكتبه بالعا�شمة �لرتكية، �إ�شطنبول، نهاية ماأ�شاوية.
�ل��رج��ل وه��و مي��ازح �شديقه  �ملكتب،  ك��ام��ري� مر�قبة يف  ور���ش��دت 
�ل�شديق على  نحو  �أمامه و�شوبه  �أخ��رج م�شد�شا  مب�شد�س، حيث 
�مل�شد�س باخلطاأ جتاه ج�شد  �مل��ز�ح، لكن طلقة خرجت من  �شبيل 

�شديقه �جلال�س �أمامه.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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غداء مبليون دوالر
بد�أ مز�د بني �لأثرياء على تناول �لغد�ء مع �مللياردير و�رين بافيت دعما ملوؤ�ش�شة جاليد �خلريية يف �شان فر�ن�شي�شكو 
�لتي ت�شاعد �مل�شردين و�لفقر�ء و�شرعان مع و�شلت �ملز�يدة �إىل مليون دولر. وو�شل �أعلى رقم يف �ملز�د �إىل مليون 

دولر بعد دقيقتني من تد�شني �ملز�د .
وغالبا ما ترتفع �ملز�يد�ت قرب نهاية �ملز�د �لذي يجريه موقع �إي باي و�لذي ينتهي �ل�شاعة 10:30 م�شاء يوم 

�جلمعة بتوقيت �شرق �لوليات �ملتحدة )2330 بتوقيت جرينت�س يوم �لأحد(.
ل�شالح  م���ز�د�ت  يف  عاما   17 يف  دولر  مليون   23.6 ه��اث��او�ي،  بريك�شاير  موؤ�ش�شة  ميلك  �ل��ذي  بافيت،  وجمع 

جاليد.
وي�شمل هذ� �ملبلغ ثالثة ماليني و456 �ألفا و789 دولر� من �لفائزة �لعام �ملا�شي و�لتي �ختارت عدم �لك�شف عن 

هويتها. وهذ� هو نف�س �ملبلغ �لقيا�شي �مل�شجل يف 2012.
وت�شتخدم جاليد ميز�نيتها �ل�شنوية �لبالغة 18 مليون دولر لتقدمي �أكر من 750 �ألف وجبة جمانية وماأوى 
طارئ ملا ي�شل �إىل 8500 �شخ�س ولإجر�ء 2600 �ختبار على فريو�س )�إت�س.�آي.يف( �مل�شبب ملر�س نق�س �ملناعة 
�ملكت�شب )�لإيدز( وفريو�س �شي. كما تقدم رعاية يومية وبر�مج بعد �ملدر�شة لقر�بة 450 طفال. وتقع جاليد يف 
تاأ�شي�شها وير�أ�شها �شي�شيل وليامز )87 عاما( �لق�س �لفخري  �شاحية تندرلوين يف �شان فر�ن�شي�شكو و�شارك يف 

لكني�شة جاليد �مليثودية �ملتحدة وزوجته جاني�س مرييكيتاين. 
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تقيم دعوى �صد زوجها ملناداتها بـالبقرة 
بعدما �شئمت �شيدة �شعودية من �إ�شاء�ت زوجها �مل�شتمرة 
لها، قامت برفع دعوى �شده يف �ملحكمة �جلز�ئية يف جدة 

غرب �ململكة، وطالبت بتعزيره �شرًعا.
وكان �لزوج ي�شف زوجته ب�البقرة وفًقا ل�شحيفة عكاظ ، 
ووجهت �ملحكمة خطاًبا �إىل عمدة �حلي لإح�شار زوجها 
جلنة  �إىل  �لق�شية  لإح��ال��ة  متهيًد�  �ملحكمة.  �إىل  �ملتهم 
�إ�شالح ذ�ت �لبني وتقريب وجهات �لنظر. قبل �مل�شي يف 

�إجر�ء�ت �لدعوى.

مطعم يبيع املخدرات للزبائن 
قالت �ل�شلطات يف ولية و��شنطن �إن �لعاملني يف مطعم 
بيتز� بابا جونز، يبيعيون �لكوكايني يف �ملطعم ويقومون 

باإي�شاله للزبائن د�خل �شناديق �لبيتز�. 
�أ�شخا�س  خم�شة  �أن  كينج  مقاطعة  �شريف  مكتب  وذك��ر 
�عتقلو�  للبيتز�  بابا جونز  من بينهم عامالن يف مطعم 
يوم �جلمعة كجزء من عملية �أمنية ��شتمرت �شتة ��شهر. 
وقال مكتب �ل�شريف �إن �لتحقيق بد�أ يف دي�شمرب)كانون 
�ل���ث���اين( ع��ن��دم��ا ت��ل��ق��ى �مل��ح��ق��ق��ون م��ع��ل��وم��ات ح���ول بيع 
و�أ�شاف  �شامامي�س.  يف  جونز  بابا  مطعم  يف  �لكوكايني 
�ملطعم،  �إىل  �شريني  حمققني  �أر�شلنا  �ل�شريف:  مكتب 
وه��ن��اك مت��ك��ن �مل���خ���ربون م��ن �إق���ام���ة ع��الق��ة م��ع �ثنني 
�ملخربون  �مل��خ��در�ت، وعن طريقهما متكن  من مروجي 
جتارة  يف  �شالعني  �آخ��ري��ن  �أ�شخا�س  �إىل  �ل��و���ش��ول  م��ن 
�ملخدر�ت. وقال �ملحققون �ل�شريون �إن �ثنني من �لعمال 
يف مطعم �لبيتز� كانا يتعاطيان �لكوكايني ويبيعانه �أثناء 
�لعمل، وي�شلمان �ملخدر�ت يف �شناديق �لبيتز� يف موقف 
جونز  بابا  مطاعم  �شل�شلة  �إد�رة  وقالت  �ملطعم.  �شيار�ت 
للبيتز� فى بيان لها نحن ل نت�شامح مطلقاً مع هذ� �لنوع 
من �ل�شلوك �لغري قانوين، ولدى �كت�شافنا �أمر �ملوظفني 

�ملتورطني قمنا بطردهما من �لعمل.
�ملمثلة �أنابيل و�لي�س لدى و�شولها حل�شور �لعر�س �لأول لفيلم “�ملومياء” يف نيويورك.  )رويرتز(
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ال�صحافة الهندية تهاجم رامز جالل!
����ش���اروخ���ان معر�مز  �ل��ن��ج��م  ب��ع��د ح��ل��ق��ة 
حتت  “ر�مز  ب�����رن�����اجم�����ه  يف  ج��������الل 
�إك�شرب�س  �إنديان  �شّنت جملة  �لر�س”، 
�للهجة  ����ش���دي���دة  �ن����ت����ق����اد�ت  �ل���ه���ن���دي���ة 
�أن  وم��وؤك��دة  باملهرج  �إي��اه  و��شفة  لر�مز 
�لربنامج �شكل �إ�شاءة �إىل �لنجم �لهندي 
وب���ل���ده، ك��م��ا �أ����ش���ارت �إىل �أن����ه ج��ع��ل من 
�لهندية  �ل�شينما  يف  �لرومان�شية  ملك 
يف  و�أ���ش��ح��وك��ة  �شحية  �لهند  وحم��ب��وب 
نادر�ً  وت��اب��ع��ت:  �ل�شمعة.  ���ش��يء  ب��رن��ام��ج 
�لهجوم  �شاروخان غا�شباَ. هذ�  نرى  ما 
ح�شل رغم ظهور �شاروخان مع ر�مز يف 
من  وطلب  بالعربية  فيه  يتكلم  فيديو 

حمبيه م�شاهدة حلقته من �لربنامج.

توم كروز يح�صر
 العر�س االأول لفيلمه

ح�شر �لنجم توم كروز�لبالغ من �لعمر 
 The لفيلم   �لأول  �لعر�س  عاماً   54

يف �ملك�شيك .  Mummy
وكان توم برفقة زميلتيه �شوفيا بوتيل 
و�ملخرج   ، ع��ام��اً(   32( و�لي�س  و�أن��اب��ي��ل 
�لك�س كورتزمان . و�لتقى توم باملعجبني 

و�ملعجبات و�لتقط �ل�شور معهم .
ي��ت��م��ح��ور �ل��ف��ي��ل��م ح����ول م��ل��ك��ة قدمية 
ت�شتيقظ من موتها على �لرغم من �أنها 

مدفونة ب�شرد�ب يف �أعماق �شحر�ء .
���ُش��ل��َب��ت ح��ي��ات��ه��ا وم�شريها  �ل��ت��ي  �مل��ل��ك��ة 

ظلًما، تعود حاملًة �لكثري من �حلقد.
�لفيلم �شيطرح يف دور �لعر�س �لأمريكية 

يف 9 من �ل�شهر �جلاري .

�لتو��شل  م��و�ق��ع  ع��ل��ى  و����ش��ع��ة  ���ش��ه��رة  بريطانية  �شتينية  ���ش��ي��دة  �كت�شبت 
فيها  تظهر  فيديو  ومقاطع  �شورها  �نت�شرت  �أن  بعد  وذل��ك  �لجتماعي، 
لتخفف  منزلها  �أم���ام  �ل�شيارة  �إىل  وتوجهه  �ل�شعر،  م�شفف  حتمل  وه��ي 
من �شرعتها. وحظيت جني بروك�س )64 عاماً( باهتمام كبري على و�شائل 
�لإعالم، بعد �أن ن�شرت �شبكة بي بي �شي �لإخبارية مقطع فيديو لها، حظي 
باأكر من 12 مليون م�شاهدة، وهي حتاول خد�ع �ل�شيار�ت �لتي متر �أمام 
منزلها، وجعل �ل�شائقني يتوهمون باأنها حتمل كامري� مر�قبة، ت�شبه تلك 

�مل�شتخدمة على �لطرقات �ل�شريعة.
عندما  �شرعتهم،  م��ن  يخففون  م��ا  غ��ال��ب��اً  �ل�شائقني  �إن  ب��روك�����س  وت��ق��ول 
�ل�شعر  م�شفف  وحتمل  ملنزلها،  �لأمامي  �لفناء  يف  تقف  وهي  ي�شاهدونها، 
بح�شب  مر�قبة،  كامري�  حتمل  �أنها  معتقدين  �ل�شيار�ت،  �إىل  توجهه  وهي 

�شحيفة مريور �لربيطانية. ويف حديث ل�شحيفة نوتينغهام بو�شت، قالت 
بروك�س �إن �لأمر بد�أ بعد ماأ�شاة �أملت بالأ�شرة، فبعد وفاة �شهرها بال�شرطان، 
حديقة  يف  ك���وري  م���اري  موؤ�ش�شة  ل�شالح  �ل��ت��ربع��ات  جلمع  حملة  �أطلقت 
منزلها. وبعد �أن �أم�شت �أيام وهي جتل�س يف �حلديقة، لحظت �أن �ل�شيار�ت 

متر ب�شرعة كبرية يف �ل�شارع.
وتقول بروك�س �أتذكر �أنني �شمعت �شيئاً من �شديقتي حول �شيء �شمعت عنه 
�ل�شيار�ت  حلمل  �ل�شعر  جمفف  �لأ�شخا�س  �أح��د  ��شتخدم  حيث  فرن�شا،  يف 

على تخفيف �ل�شرعة.
و��شتطاعت بروك�س بهذه �لطريقة �لب�شيطة �أن حتل م�شكلة �ل�شرعة على 
�لطريق، وقدمت مثاًل مميز�ً يف تعاون �جلمهور مع �ل�شلطات �ملخت�شة يف 

منع وقوع �حلو�دث �لقاتلة. 

تخدع �صائقي ال�صيارات ليخففوا �صرعتهم

اأي�صا ت�صوم مثل الب�صراحليوانات 

ق�صتها تبكي ال�صخر... 
هكذا توفيت

�أر�شيبالد  كري�شتني  �لكندّية  لقيت 
�ل���دم���وي �لذي  �ل��ه��ج��وم  ح��ت��ف��ه��ا يف 
��شتهدف �لعا�شمة لندن ليلة �ل�شبت 
“فان”،  �شائق  ده�شها  بعدما  �ملا�شي 
وه��و �أح��د �لإره��اب��ي��ني �ل��ذي��ن نفذو� 

�لعتد�ء.
�لعمر  من  �لبالغة  كري�شتني  وكانت 
30 عاًما برفقة خطيبها �لربيطاين 
حني  لندن”  “ج�شر  ر���ش��ي��ف  ع��ل��ى 
�ل�����ش��ائ��ق، ف��رتن��ح��ت د�مية  �ق��ت��ح��م��ه 

على �لأر�س.
وح�������اول خ��ط��ي��ب��ه��ا ع���ل���ى �ل����ف����ور �أن 
متاأثرة  توفيت  �أّن��ه��ا  غ��ري  ي�شعفها، 

بجروحها بني ذر�عيه.
ملحطة  �خل���ط���ي���ب  ع���ائ���ل���ة  وق�����ال�����ت 
�لتلفزيونية   CBC News
جًد�  �شّيئة  �بنهم  حالة  �إّن  �لكندية، 

و�إّنه ل ياأكل ول ينام.
ذويها،  �إىل  خ��ربه��ا  و���ش��ل  وع��ن��دم��ا 
�أ�شرع رئي�س �لوزر�ء �لكندي، جا�شنت 
عرّب  م��وؤث��رة  بكلمات  فنعاها  ت���رودو، 
ف��ي��ه��ا ع���ن ح��زن��ه ع��ل��ي��ه��ا يف معر�س 

ت�شامنه مع بريطانيا.

�صغريا باندا 
يده�صان ال�صياح 

طريف  م�������ش���ور  ت�����ش��ج��ي��ل  �أظ�����ه�����ر 
تد�ولته �لعديد من مو�قع �لتو��شل 
�لجتماعي، حيو�ين باند� �شغريين 
�أثناء  رج��ل  م�شاعدة  ي��ح��اولن  وهما 
قيامه بتنظيف حديقة مركز للعناية 
بحيو�نات �لباند� غربي �ل�شني، على 
طريقتهما �خلا�شة.  ويظهر �لفيديو 
�أحد �شغار �لباند� وهو يعبث مبكن�شة 
ب�شندوق  ي��ع��ب��ث  ت���و�أم���ه  ك���ان  بينما 
بال�شتيكي م�شبباً �لفو�شى يف �ملكان.  
وق���د ح���اول �ل��رج��ل �ل�����ش��ي��ط��رة على 
فر  دون ج��دوى حيث  ولكن  �مل��وق��ف 
�لباند� من بني يديه حاماًل  �شغري 
عنه.  بعيد�ً  �لبال�شتيكي  �ل�شندوق 
�ل�شغريين  و�ل��دة  تتدخل  ما  وع��ادة 
�مل��وق��ف عندما يخرجان عن  لإن��ق��اذ 
�ل�شيطرة. ويذكر باأن �ل�شياح �لذين 
للعناية  ت�����ش��ي��ن��غ��دو  م��رك��ز  ي������زورون 
ب��ال��ب��ان��د�، مي�����ش��ون وق��ت��اً مم��ت��ع��اً يف 
�ل�شقيني  �ل��ب��ان��د�  �شغريي  م��ر�ق��ب��ة 
�مل���ف���ع���م���ني ب���ال���ن�������ش���اط و�حل���ي���وي���ة، 
ديلي  ���ش��ح��ي��ف��ة  يف  ورد  م���ا  ب��ح�����ش��ب 

مريور �لربيطانية. 

�شائعة يف  �ل�شيام هو ممار�شة  �أن  �أليك بريتون،  �لأ�شرت�يل  �لطبيب  �أك��د 
عامل �حليو�نات و�لطيور و�حل�شر�ت على حد �شو�ء.

وقال بريتون �إن هذه �ملمار�شة تكون �إما ملو�جهة ظروف طارئة كاملر�س �أو 
بات )�لبيات( بنوعيه �ل�شتوي  �لإ�شابة بجروح، �أو غريزية كما يف حالت �ل�شُّ
و�ل�شيفي، �أو حتى خالل فرتة ما بعد �ملولد مبا�شرة، بح�شب ما نقله موقع 

�لر�ي.
�أن �ل�شيام �لغريزي  �أن هناك �جماع بني �لباحثني على  �أ�شار بريتون �إىل 
�إىل  �ل�شبات يوؤدي  لدى بع�س �حليو�نات و�حل�شر�ت حتديد� خالل فرتة 
و�لفريو�شات  �لطفيليات  مقاومة  �آلية  يف  وملحوظ  كبري  �رتفاع  �إح��د�ث 

لدى تلك �لكائنات.
ويوجد �أي�شا �شيام خالل ما يعرف مبرحلة �لتحول �لتي متر بها بع�س 
�أن����و�ع �حل�����ش��ر�ت، و�ل��ربم��ائ��ي��ات، و�ل��رخ��وي��ات، و�ل��ق�����ش��ري��ات، و�لال�شعات، 

و�شوكيات �جللد،

عندما  �لتحول  طور  مالحظة  مثال، ميكننا  �حل�شر�ت  يف  قائاًل:  و�أو�شح 
تت�شرنق دودة �لقز )�حلرير( على �شبيل �ملثال وتكمن كعذر�ء يف حال ي�شبه 
فرتة  لتو��شل  فر��شة  �شكل  على  منها  تخرج  ثم  �شرنقتها  د�خ��ل  بات  �ل�شُّ

�شيامها �لغريزي كي تكمل دورة حياتها باأن ت�شع بي�شها.
عند  �ل�شيام  �إىل  غريزيا  تلجاأ  �لتي  �حليو�نات  �أن��و�ع  بع�س  ا  �أي�شً يوجد 

�إ�شابتها بجروح غائرة �أو نزيف د�خلي �أو ك�شور يف �لعظام.
ك��م��ا ر���ش��د �ل��ب��اح��ث��ون ن��وًع��ا �آخ���ر م��ن �ل�����ش��ي��ام ل��ف��رت�ت م��ت��ف��اوت��ة يف عامل 
�حليو�نات و�حل�شر�ت و�لطيور يف �أعقاب �ملولد مبا�شرة. حيث يالحظ �أن 
�شغار �أنو�ع كثرية من �لزو�حف و�لعناكب ت�شوم عن �لغذ�ء عقب مولدها 
�أنو�ع �لطيور  �أفر�خ معظم  ا عن  �أي�شً �أ�شابيع. ومعروف  �إىل  لفرت�ت ت�شل 
�أنها ت�شوم لب�شعة �أيام عقب فق�شها من بي�شها، ثم تبد�أ يف تناول �لطعام 
طريقة  على  �ل�شيام  �إىل  �ل��ربي��ة  �حل��ي��و�ن��ات  بع�س  تلجاأ  وق��د  ذل��ك.  بعد 

�لإ�شر�ب عن �لطعام عند وقوعها يف �لأ�شر.

كامريون دياز غارقة يف احلب
2015، وما ز�لت �شعلة �لغر�م ملتهبة بني  هما متزوجان منذ عام 
�لنجمة �ل�شهرية كامريون دياز وزوجها بنجي مادن فقد �لتقط لهما 
بفرييل  يف  �لغد�ء  يتناول  متعانقني  خارجان  وهما  �شور�ً  �مل�شورون 

هيلز.
�ل��ب��ال��غ��ة 44 ع��ام��اً �رت����دت ث��ي��اب��اً ل��ك��ل يوم �مل�������م�������ث�������ل�������ة 

لفة  من توب خمططة وجينز ولفت يديها موؤ
 38 �لبالغ  �ملو�شيقي  حول زوجها 

عاماً.
بكونها  بنجي  مالب�س  ومتيزت 
ع��ك�����ش��ت ���ش��خ�����ش��ي��ت��ه ف���ارت���دى 
وهو  وجينز  و����ش��ع��اً  قمي�شا 
تو�أم جويل مادن �ملتزوج من 

نيكول ريت�شي.
وق������د غ����اب����ت ك����ام����ريون 
�لكبرية  �ل�����ش��ا���ش��ة  ع���ن 
 2014 ع����������ام  م�����ن�����ذ 
 ،Annie ب��ف��ي��ل��م��ه��ا 
�لبتعهاد  ف�شلت  وق��د 
على  و�ل��رتك��ي��ز  قلياًل 
وجمالها  ����ش���ح���ت���ه���ا 
ن�������ش���رت ك���ت���اب���ني عن 


