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م�صرع قائد باحلر�س الثوري الإيراين يف املعارك
القوات العراقية تقتحم 

اآخر معاقل داع�ش يف املو�صل
•• بغداد-وكاالت:

قتل قيادي بارز يف احلر�س الثوري الإيراين، ام�س ال�سبت، جراء املواجهات 
بني ميلي�سيات احل�سد ال�سعبي وتنظيم داع�س بق�ساء البعاج غرب املو�سل. 
واأكدت م�سادر اأمنية  اأن اجلرنال يف احلر�س الثوري، �سعبان ن�سريي، قد 
ال�سعبي لتحرير  بها ميلي�سيات احل�سد  اأثناء عملية ع�سكرية قامت  قتل 
ق�ساء البعاج اأق�سى غرب املو�سل. ويعد ن�سريي اأحد القياديني البارزين 
بدر  منظمة  ميلي�سيات  تاأ�سي�س  يف  �ساهم  وال���ذي  ال��ث��وري،  احل��ر���س  يف 
العراقية، التي تنتمي مليلي�سيات احل�سد والتي حاربت مع ايران �سد نظام 

�سدام ح�سني يف ثمانينات القرن املا�سي.
اىل ذلك، اأعلن  اجلي�س العراقي، �سباح ام�س، انطالق عملية ل�ستعادة ما 
تبقى من اأحياء بيد داع�س يف غرب املو�سل. وقال قائد عمليات قادمون يا 
نينوى، الفريق الركن عبد الأمري ر�سيد يار اهلل: انطلقت جحافل القوات 
امل�سرتكة لتحرير ما تبقى من الأحياء غري املحررة يف ال�ساحل الأمين، 
حيث اقتحمت قوات اجلي�س حي ال�سفاء و امل�ست�سفى اجلمهوري، واقتحمت 
قوات ال�سرطة الحتادية حي الزجنيلي، واقتحمت قوات مكافحة الإرهاب 

حي ال�سحة الأوىل، ح�سب بيان خللية الإعالم احلربي.
�سمايل منطقة  بعمق 150 مرتاً  توغلت  اأنها  ال�سرطة الحتادية  واأعلنت 
ا�ستهدفت مدفعيتها مركز ات�سالت تابعا لداع�س يف  الزجنيلي، يف وقت 
حي الزجنيلي ودمرته. كما قتلت القوات العراقية 7 دواع�س انغما�سيني 
املباين  اأ���س��ط��ح  ف��وق  م��ت��واج��دي��ن  ك��ان��وا  ل��داع�����س  قنا�سني  و5  مفخخني، 

لإعاقتهم تقدم القوة املهاجمة.
ويف وقت �سابق، كان الفريق رائد جودت، قائد ال�سرطة العراقية، اأعلن اأن 
قطاعاته املتمركزة يف املحاور اجلنوبية وال�سمالية من املدينة القدمية يف 
املو�سل، ت�سن ق�سفا مكثفا ب�سواريخ غراد ومدفعية امليدان، واأي�سا عرب 
الطريان امل�سري، م�ستهدفًة مقرات تنظيم داع�س ودفاعاته يف باب الطوب 

و باب جديد و الفاروق و الزجنيلي.
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بتوجيهات رئي�س الدولة وحممد بن زايد 

و�صول باخرة حتمل 1700 طن مواد 
اإغاثية من خليفة الإن�صانية اإىل ال�صومال

•• ال�صومال – بربرة -وام:

خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  ل��ت��وج��ي��ه��ات  تنفيذا 
ودعم  اهلل  ال��دول��ة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
امل�سلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ومبتابعة من �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان 
الرئا�سة  ���س��وؤون  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
لالأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  موؤ�س�سة  رئي�س 
ي��ا �سومال  الإن�����س��ان��ي��ة وت��زام��ن��ا م��ع حملة لأج��ل��ك 
اأُط��ل��ق��ت ت��ن��ف��ي��ذا ل��ت��وج��ي��ه��ات ���س��اح��ب ال�سمو  ال��ت��ي 
ال�سقيق  ال�سومايل  ال�سعب  مل�ساعدة  ال��دول��ة  رئي�س 
واإن�سجاماً مع مبادرة عام اخلري .. و�سلت اىل ميناء 
حتمل  اإغاثية  ب��اخ��رة  ال�سومال  غ��رب  �سمال  ب��رب��رة 
1700 طن من املواد الإغاثية الأ�سا�سية من موؤ�س�سة 
اىل  الإن�سانية  ل��الأع��م��ال  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 

ال�سعب ال�سومايل.                       )التفا�سيل �س2(

اأكدت اأن منفذي اعتداء املنيا تدربوا يف ليبيا
م�صر توا�صل توجيه �صربات 

اإىل مراكز  تدريب الإرهابيني
•• عوا�صم-وكاالت:

ابلغ وزير اخلارجية امل�سري �سامح �سكري نظريه المريكي ريك�س تيلر�سون 
اأن منفذي العتداء الرهابي على القباط الذي اأوقع 29 قتيال اجلمعة، 
تدربوا يف مع�سكرات للم�سلحني يف ليبيا، بح�سب بيان ال�سبت. واورد البيان 
ان �سكري اأكد توافر كافة املعلومات والأدلة على تدريب العنا�سر الإرهابية 

املتورطة يف حادث املنيا الإرهابي يف تلك املع�سكرات يف ليبيا.
�سربات  ال�سبت  ام�س  وجهت  م�سر  اإن  و�ساهد  ع�سكرية  م�سادر  وق��ال��ت 
جوية جديدة �سد مع�سكرات لالرهابيني يف ليبيا توؤكد اإنهم وراء مقتل 29 

م�سيحيا م�سريا يف هجوم بالر�سا�س.
الذي  الليبي  الوطني  اجلي�س  ل�  التابعة  اجلوية  ال��ق��وات  اعلنت  ذل��ك  اىل 
التي  ال�سربات اجلوية  انها �ساركت يف  ال�سبت  امل�سري خليفة حفرت  يقوده 

�سنتها م�سر يف ليبيا.
م�سر  اأقباط  على  العتداء  ال�سبت  اأم�س  الإره��اب��ي،  داع�س  تنظيم  وتبنى 

الذي اأوقع 29 قتيال اجلمعة.
التي  اجلوية  ال�سربة  »جن��اح«  امل�سرية،  الدفاع  وزارة  اأعلنت  جهتها،  من 
وجهتها ل�»مناطق متركز وتدريب العنا�سر الإرهابية« امل�سوؤولة عن اعتداء 

ا�ستهدف الأقباط اأم�س الأول يف حمافظة املنيا )و�سط(.
واأكد بيان على ال�سفحة الر�سمية للمتحدث الر�سمي با�سم القوات امل�سلحة 
اأن »القوات اجلوية نفذت عدداً من ال�سربات املركزة نهاراً  على في�سبوك 
ولياًل ا�ستهدفت عدداً من العنا�سر الإرهابية داخل الأرا�سي الليبية بعد 

التن�سيق والتدقيق الكامل لكافة املعلومات«.
التي  املخططة  لالأهداف  كامل  تدمري  عن  اأ�سفرت  »ال�سربة  اأن  واأ�ساف 
�سملت مناطق متركز وتدريب العنا�سر الإرهابية التي �ساركت يف تخطيط 
القوات  اأن  البيان  وتابع  الأق��ب��اط.  الغادر« �سد  الإره��اب��ي  وتنفيذ احل��ادث 

امل�ساركة يف ال�سربة »عادت اإىل اأر�س الوطن بعد تنفيذ مهامها بنجاح«.
»اأجهزة  اأن  ال�سي�سي  اأك��د  توا�سرو�س،  الأقباط  بابا  مع  هاتفي  ات�سال  ويف 

الدولة لن تهداأ« اإل بعد اأن ينال امل�سوؤولون عن العتداء »عقابهم«.

التي مير  املعي�سية  الظروف  على تخطي  مل�ساعدته   
بها وتقدمي الدعم للمت�سررين من اجلفاف وتعزيزاً 
لدور دولة المارات ور�سالتها الإن�سانية واحل�سارية 
يف م��ع��اجل��ة اأزم����ة امل��ج��اع��ة يف ال�����س��وم��ال والأزم�����ات 

والكوارث يف �ستى دول العامل .

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

 ????? ????? ????? 3 ???? ????? 2017.pdf   1   5/21/17   10:09 AM

























العرض لفترة محدودة 
TRAINING.KIC.AE / KHAWARIZMITS  

دو�ات ادارة االعمال 
دو�ات الموارد البش��ة 

دو�ات التسو�ق الم�يعات 
دو�ات المحاسبة 

دو�ات السياحة والسفر 
دو�ات االمن والسالمة 

الرسوم المتحركه 
تكنولوجيا المعلومات & وتصميم المواقع   

دو�ات التصميم الج�افيكي  
الدورة التحض��ة لاليلتس & التوفل  

مستويات اللغة االنجلي��ة 
اللغه العر�ية لغير الناطقين بها   

 * تطبق الشروط واالحكام 

عرض رمضان المميز 

ابوظبي 
شا�ع الم�ور بجانب محطة الباصات  

00971-2 40 80000
(اشرف) 0565029577
info@khawarizmi.com

العين 
منطقة الم��ال , مقابل حديقة طواية 

00971-37555005
بنان: 0565062818 – حميد: 0565062819

info.alain@khawarizmi.com

الباهية 
بجانب د�رفيلدز مول, الباهية 

00971-22015027
ایھاب 0566115560

األحد  28   مايو    2017  م  -  2 رمضان  1438  العدد  12031    
Sunday  28   May   2017  -  Issue No   12031

فار�ش  يعنينّ  الدولة  رئي�ش 
املزروعي م�صت�صارا يف وزارة 
�صوؤون الرئا�صة بدرجة وزير

•• اأبوظبي-وام: 

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ�سدر 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
رئ��ي�����س ال����دول����ة ح��ف��ظ��ه اهلل 
بتعيني  احت����ادي����ا  م���ر����س���وم���ا 
اأح��م��د �سهيل  ف��ار���س حم��م��د 
وزارة  يف  م�ست�سارا  امل��زروع��ي 
�سوؤون الرئا�سة بدرجة وزير.

اعتبارا  املر�سوم  بهذا  ويعمل 
تاريخ �سدوره وين�سر يف  من 

اجلريدة الر�سمية.

الهالل الأحمر الإماراتي تفتتح مبنى 
للمكفوفني بعد اإعادة تاأهيله يف ترمي

•• ترمي-وام:

اف����ت����ت����ح����ت ه����ي����ئ����ة ال�����ه�����الل 
الأح���م���ر الإم����ارات����ي اأم�������س يف 
مبنى  اليمنية  ت��رمي  مديرية 
جلمعية  ال��ت��اب��ع  ل��ل��م��ك��ف��وف��ني 
املكفوفني  وت����اأه����ي����ل  رع����اي����ة 
اأن  ب��ع��د  ح�����س��رم��وت  وادي  يف 
ا���س��ت��ك��م��ل��ت جت���ه���ي���زه واإع�������ادة 
التفاقية  وف��ق  وذل��ك  تاأهيله 
التي وقعتها مطلع �سهر اأبريل 
امل��ا���س��ي لإع�����ادة ت��اأه��ي��ل املبنى 
املجتمع  يف  الفئة  ه��ذه  ل��دع��م 

اليمني. )التفا�سيل �س2(

اأبوظبي للتنمية ميول 31 م�صروعا تنمويا يف الأردن بقيمة 5.7 مليار درهم
•• اأبوظبي-وام:

اإىل حتقيق  ا�سرتاتيجية بداأت عام 1974، تهدف  الأردنية بعالقات �سراكة  اأبوظبي للتنمية مع احلكومة  يرتبط �سندوق 
اإطار هذه العالقة  اأف��راد املجتمع الأردين. ويف  امل�ستدامة يف القطاعات القت�سادية كافة والتي تعود بالنفع على  التنمية 
اإجمالية بلغت 5.7  الأردن بقيمة  تنموياً يف  ال�سندوق حتى نهاية عام 2016 حوايل 31 م�سروعاً  ال�سرتاتيجية فقد مول 
مليار درهم ، من خالل املنح احلكومية والقرو�س املي�سرة، التي غطت عدة قطاعات تنموية، اأهمها قطاعات التعدين، واملياه 

والري، والنقل واملوا�سالت، والإ�سكان والزراعة والطاقة، اإ�سافة اإىل التعليم والرعاية ال�سحية.      )التفا�سيل �س3(
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اأخبـار الإمـارات

•• ترمي-وام:

الأحمر  ال���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  اف��ت��ت��ح��ت   
الإم���ارات���ي اأم�����س يف م��دي��ري��ة ترمي 
التابع  للمكفوفني  مبنى  اليمنية 
جلمعية رعاية وتاأهيل املكفوفني يف 
ا�ستكملت  اأن  بعد  ح�سرموت  وادي 
وفق  وذل��ك  تاأهيله  واإع���ادة  جتهيزه 
�سهر  مطلع  وقعتها  التي  التفاقية 
املبنى  تاأهيل  لإع���ادة  املا�سي  اأب��ري��ل 
لدعم هذه الفئة يف املجتمع اليمني 
التنموية  م�����س��اري��ع��ه��ا  اإط�������ار  ويف 
واخلدمية التي تنفذها يف حمافظة 
ح���������س����رم����وت وخم����ت����ل����ف امل���ن���اط���ق 

املحررة.
من�سور  العقيد   .. الف��ت��ت��اح  ح�سر 
ترمي  مديرية  ع��ام  مدير  التميمي 
ا�ست�ساري  التميمي  واملهند�س خليل 
ح�سرموت  يف  ال��ه��ي��ئ��ة  م�������س���اري���ع 
التميمي  كردو�س  بن  عبيد  وال�سيخ 
- �سخ�سية اجتماعية - وعقيل �سامل 

الكاف مدير جمعية املكفوفني.
رئي�س  امل�����س��اف��ري  اهلل  ع��ب��د  وق�����ال 

ف��ري��ق ال��ه��الل الأح���م���ر الإم���ارات���ي 
مبنى  افتتاح  اإن   - ل��ه  ت�سريح  يف   -
ا���س��ت��ك��م��ال جتهيزه  ب��ع��د  امل��ك��ف��وف��ني 
واإع���������ادة ت��اأه��ي��ل��ه��ا ي����اأت����ي يف اإط�����ار 
الإعاقة  ذوي  بدعم  الهيئة  اهتمام 
بهم  املحيطة  الإن�سانية  واجل��وان��ب 
الن�سيج  من  يتجزاأ  ل  ج��زءا  كونهم 

املجتمعي لل�سكان يف ح�سرموت.
ترميم  م�������س���اري���ع  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
تعد  الإع��اق��ة  ذوي  م��راك��ز  و�سيانة 
امل�ساريع  م����ن  ���س��ل�����س��ل��ة  يف  ح��ل��ق��ة 
يف  الهيئة  تنفذها  ال��ت��ي  التنموية 
لتح�سني  ح�������س���رم���وت  حم���اف���ظ���ة 
متطلباتهم  وتلبية  الأه��ايل  اأو�ساع 

وتوفري احلياة الكرمية لهم.
الهيئة  اأن  امل�������س���اف���ري  واأو�������س������ح 
الالزم  ال��دع��م  تقدمي  على  �ستعمل 
معاناتهم  ل��ت��خ��ف��ي��ف  ال��ف��ئ��ة  ل���ه���ذه 
وحم���اول���ة ت��اأه��ي��ل��ه��م لإ���س��راك��ه��م يف 
اأ�ساد  جهته  من  التنموية.  العملية 
م��دي��ر ع���ام م��دي��ري��ة ت���رمي بالدعم 

الأحمر  ال���ه���الل  ل��ه��ي��ئ��ة  امل��ت��وا���س��ل 
الإم������ارات������ي لأه�������ايل امل����دي����ري����ة يف 
والإغاثية  اخل��دم��ي��ة  امل���ج���الت  ك��ل 
وثمن  التحتية.  البنية  وم�����س��اري��ع 
امل�ساريع  التميمي  من�سور  العقيد 
 .. الهيئة  تنفذها  ال��ت��ي  الإن�سانية 
لدولة  والتقدير  ال�سكر  عن  معربا 
الإمارات قيادة وحكومة و�سعبا على 
اأياديها البي�ساء وعلى كل ما تقدمه 
 .. واإغاثية  اإن�سانية  م�ساعدات  من 
املكفوفني  مبنى  اف��ت��ت��اح  اأن  م��وؤك��دا 
�سيدخل البهجة وال�سرور على هذه 
ممار�سة  من  و�سيمكنهم  ال�سريحة 
ناحيتهم  من  املختلفة.  ن�ساطاتهم 
اأع����رب ع���دد م��ن ذوي الإع���اق���ة عن 
�سكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات 
�سيانة  على  و�سعبا  وحكومة  قيادة 
الأجهزة  ب���اأح���دث  امل��ب��ن��ى  وجت��ه��ي��ز 
املكتبية وتاأثيثه وتلم�س احتياجاتهم 
ورفع معاناتهم و تقدمي امل�ساعدات 
يف  تقدميها  ت��وا���س��ل  ال��ت��ي  القيمة 
امل��ج��الت وال��ت��ي ق��د جاءت  خمتلف 

لتعيد الب�سمة اإليهم.

•• اأبوظبي-وام:

اطلقت مبادرة زايد العطاء �سل�سلة 
من املبادرات ال�سبابية الرم�سانية 
والتعليم  ال�������س���ح���ة  جم�������ال  يف 
وال��ث��ق��اف��ة وال��ري��ا���س��ة م���ن خالل 
ال�سبابي  برنامج الم��ارات للتطوع 
ا�ستقطاب  ب����ه����دف  ال���رم�������س���اين 
العمل  م����ن  ومت��ك��ي��ن��ه��م  ال�������س���ب���اب 
رم�سان  يف  والإن�����س��اين  التطوعي 

حمليا وعامليا.
ان�سجاما م��ع عام  امل��ب��ادرات  وت��اأت��ي 
القيادة  توجيهات  �سوء  اخلري ويف 
الإن�ساين  العمل  بتعزيز  الر�سيدة 
وال�ستجابة  الإم�����������ارات  ل����دول����ة 
وتر�سيخ  الإن�سانية  لالحتياجات 
التطوعي  وال��ع��م��ل  ال��ع��ط��اء  ثقافة 
وحت��ف��ي��ز ال�����س��راك��ة الن�����س��ان��ي��ة بني 
واخلا�سة  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 

خلدمة الب�سرية.
الرم�سانية  امل����ب����ادرات  ت���اأت���ي  ك��م��ا 
زايد  مل��ب��ادرات  ا�ستكمال  ال�سبابية 
امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة والتي  ال��ع��ط��اء 
ا���س��ت��ط��اع��ت م��ن��ذ ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا عام 
بر�سالتها  ال��و���س��ول  م��ن   2000
خالل  من  املاليني  اىل  الن�سانية 
ب��راجم��ه��ا امل��ب��ت��ك��رة وال���ت���ي قدمت 
للعطاء  مم��ي��زا  من��وذج��ا  للب�سرية 
الن�������س���اين ي��ح��ت��ذى ب���ه م���ن قبل 
واخلا�سة  احل��ك��وم��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 
حمليا وعامليا والذي ينعك�س اثرها 
اإيجابا على حياة الأ�سر والأفراد يف 
اللون  النظر عن  بغ�س  املجتمعات 

او اجلن�س او العرق او الديانة.
ال�سامري  ع�����ادل  ال���دك���ت���ور  واأك������د 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل���ب���ادرة زايد 

ال��ع��ط��اء رئ��ي�����س ب��رن��ام��ج الم����ارات 
للتطوع املجتمعي والتخ�س�سي ان 
العطاء حتر�س منذ  زاي��د  م��ب��ادرة 
تاأ�سي�سها على تر�سيخ ثقافة العمل 
ا�ستقطاب  خ���الل  م���ن  ال��ت��ط��وع��ي 
يف  ومتكينهم  وت��اه��ي��ل��ه��م  ال�����س��ب��اب 
على  الرتكيز  مع  املجتمعي  العمل 
ارب��ع��ة حم��وار اب��رزه��ا حم��ور افكار 
متكني  وحم�������ور  وحم�������ورق�������درات 

وحمورعطاء.
وقال ان �سباب مبادرة زايد العطاء 
5 ماليني  �ساركوا يف ما يزيد عن 
والكرتونيا  ميدانيا  ت��ط��وع  �ساعة 

فعل  ب�سكل  �ساهمت  وعامليا  حمليا 
لطاقات  الم����ث����ل  ال����س���ت���ث���م���ار  يف 
ال�سباب ومتكينهم من امل�ساهمة يف 
والجتماعية  القت�سادية  التنمية 

امل�ستدامة.
واأ�سار اإىل اأن املرحلة القادمة �سيتم 
واملبادرات  الف���ك���ار  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز 
احداث  يف  �ست�ساهم  والتي  املبتكرة 
العمل  جم�����الت  يف  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة 
التطوعي والعطاء الن�ساين حمليا 
التطوع  ب��رام��ج  ع��ن  بعيدا  وع��امل��ي��ا 
التقليدية البدائية والتي ل تعمل 

على تنمية مهارات املتطوعني.

بتوجيهات رئي�س الدولة وحممد بن زايد 

و�صول باخرة حتمل 1700 طن مواد اإغاثية من خليفة الإن�صانية اإىل ال�صومال
– بربرة -وام: •• ال�سومال 

ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيذا 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
ودعم  اهلل  حفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
�سمو  م����ن  امل�������س���ل���ح���ة، ومب���ت���اب���ع���ة 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ 
ال��وزراء وزير  رئي�س جمل�س  نائب 
موؤ�س�سة  رئ��ي�����س  ال��رئ��ا���س��ة  ����س���وؤون 
خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال 
م����ع حملة  وت���زام���ن���ا  الإن�������س���ان���ي���ة 
اأُطلقت  لأج��ل��ك ي��ا ���س��وم��ال ال��ت��ي 
ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيذا 
ال�سعب  مل�����س��اع��دة  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
مع  واإن�سجاماً  ال�سقيق  ال�سومايل 
م��ب��ادرة ع��ام اخل��ري .. و�سلت اىل 
ميناء بربرة �سمال غرب ال�سومال 
1700 طن  اإغاثية حتمل  باخرة 
من  الأ�سا�سية  الإغاثية  امل��واد  من 
نهيان  اآل  زايد  بن  موؤ�س�سة خليفة 
ال�سعب  اىل  الإن�����س��ان��ي��ة  ل��الأع��م��ال 
تخطي  على  مل�ساعدته  ال�سومايل 

بها  مي��ر  ال��ت��ي  املعي�سية  ال��ظ��روف 
للمت�سررين  ال����دع����م  وت����ق����دمي 
م��ن اجل��ف��اف وت��ع��زي��زاً ل���دور دولة 
الإن�سانية  ور���س��ال��ت��ه��ا  الم�������ارات 
واحل�������س���اري���ة يف م���ع���اجل���ة اأزم�����ة 
امل��ج��اع��ة يف ال�����س��وم��ال والأزم�����ات 

والكوارث يف �ستى دول العامل .

مبوؤ�س�سة  م�����س��وؤول  م�����س��در  وق���ال 
خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال 
الإمارات  اأنباء  وكالة  ل�  الإن�سانية 
العاجلة  الإغ��اث��ة  ه��ذه  تاأتي   - وام 
الر�سيدة  القيادة  لتوجيهات  تلبية 
الغذائية  الح���ت���ي���اج���ات  ل��ت��وف��ري 
يعاين  ال���ذي  ال�����س��وم��ايل  لل�سعب 

اأو�ساعا اإن�سانية �سعبة .
اأب���ح���رت يف  واأ����س���اف اأن ال��ب��اخ��رة 
الفرتة املا�سية من ميناء احلمرية 
بدبي حتى و�سلت ام�س اإىل ميناء 
ب���رب���رة ���س��م��ال غ����رب ال�����س��وم��ال ، 
التابع  الإغ���اث���ة  ف��ري��ق  و�سيبا�سر 
توزيع  الإن�سانية  خليفة  ملوؤ�س�سة 

من  تفريغها  ف��ور  الغذائية  امل���واد 
الباخرة.

باخرة  اأن  امل�سوؤول  امل�سدر  واأو�سح 
الإغاثة حتمل حوايل 1700 طن 
مثل  الأ�سا�سية  الغذائية  املواد  من 
الأرز 32 األف كي�س �سعة 10كجم 
وال�سكر 32 األف كي�س �سعة 5 كجم 

وحليب بودرة 26.667 األف علبة 
5 لرت  �سعة  األ��ف عبوة   40 وامل���اء 
�سعة  كي�س   26.668 والطحني 
10 كجم والزيت 26.668 عبوة 
بالإ�سافة  علبة   1.650 والتمور 
قطعة  األ���������ف   21.697 اىل 
وجوارب  وولدي���ة  ن�سائية  اأح��ذي��ة 

املت�سررين  ع��ل��ى  ت��وزي��ع��ه��ا  �سيتم 
م��ن م��وج��ة اجل��ف��اف ال��ت��ي ت�سرب 

مناطق وا�سعة يف ال�سومال.
موؤ�س�سة  م���ن  وف�����دا  اأن  واأ�����س����اف 
خليفة الإن�سانية �سيقوم بالإ�سراف 
التموينية،  ال�����س��الل  ت��وزي��ع  ع��ل��ى 
وح��ل��ي��ب الأط�����ف�����ال، م�����س��اه��م��ة يف 

ت���ق���دمي ال���دع���م امل���ع���ن���وي وامل�����ادي 
ل��ل��م��ت�����س��رري��ن م����ن اجل����ف����اف يف 

ال�سومال ال�سقيق.
�سوماليون  م�������س���وؤول���ون  واأ�����س����اد 
ب��ال��ع��الق��ات ال��ط��ي��ب��ة ب��ني بالدهم 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  ودول���ة 
الكبري  ����س���ك���ره���م  ع�����ن  م���ع���رب���ني 
وتقديرهم ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل و�ساحب ال�سمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
تقدمه  ملا  امل�سلحة  للقوات  الأعلى 
نهيان  اآل  زايد  بن  موؤ�س�سة خليفة 
ل���الأع���م���ال الإن�������س���ان���ي���ة م����ن دعم 
اجلوانب  كافة  يف  لل�سومال  دائ��م 
الإغ���اث���ي���ة وال��ت��ن��م��وي��ة م���ن اأج���ل 
تخفيف معاناة ال�سعب ال�سومايل 
الإن�ساين  العمل  هذا  اأن  موؤكدين 
الإم����ارات  دول���ة  على  غ��ري��ب��اً  لي�س 
م�ساعدة  يف  جهدا  تدخر  مل  التي 
ال�سومال و�سعبه فح�سب بل كانت 
دوما �سباقة يف عمل اخلري يف كافة 

اأنحاء العامل.

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت وزارة املوارد الب�سرية والتوطني عن ت�سوية كافة الغرامات امل�ستحقة على 
املن�ساآت بحد اأق�سى 2000 درهم عن كل عامل مل ي�ستخرج له ت�سريح العمل 

بطاقة العمل اأو مل يتم جتديده يف املواعيد املحددة .
ياأتي ذلك تنفيذا لقرار �سادر موؤخرا عن جمل�س الوزراء يف �ساأن ر�سوم اخلدمات 
والغرامات الداري��ة يف ال��وزارة والذي حدد قيما جديدة للغرامات ذات العالقة 

بت�ساريح وعقود العمل مبا ل تزيد يف حدها الأعلى على الفي درهم.
وقال �سيف ال�سويدي وكيل وزارة املوارد الب�سرية والتوطني ل�سوؤون املوارد الب�سرية 
: ان الوزارة بداأت يف ت�سوية الغرامات املرتتبة على املن�ساآت التي لديها بطاقات 
عمل خمالفة بعد ان اتخذت كافة الرتتيبات الالزمة لذلك بناء على توجيهات 
ومتابعة معايل �سقر غبا�س �سعيد غبا�س وزير املوارد الب�سرية والتوطني حيث 

مت تعديل النظام الإلكرتوين الداخلي بال�سكل الذي مت مبوجبه اإعفاء اأ�سحاب 
وهي  للت�سوية  امل��ق��ررة  القيمة  على  تزيد  بطاقة  كل  غرامة  �سداد  من  املن�ساآت 
2000 درهم. واأو�سح ال�سويدي يف بيان �سحايف اأن الوزارة �ستقوم باإزالة القيود 
اأ�سحابها  ي�سدد  ان  مبجرد  العمل  بطاقات  غرامات  عليها  املرتتب  املن�ساآت  عن 
احلد الأق�سى املقرر عن كل بطاقة خمالفة . ودعا اأ�سحاب املن�ساآت املعنية اىل 
الذي  ال��وزراء  ق��رار جمل�س  ا�ستثمار  وبالتايل  عليهم  املرتتبة  الغرامات  ت�سوية 
من �ساأنه تخفيف الأعباء عنهم وم�ساعدتهم يف ت�سويب او�ساع املن�ساآت العائدة 
اأن  امل��وارد الب�سرية  امل��وارد الب�سرية والتوطني ل�سوؤون  اليهم . واأكد وكيل وزارة 
الغرامات الإدارية اجلديدة املتعلقة بت�ساريح وعقود العمل املخالفة دخلت حيز 
التطبيق وفقا للقرار ال�سادر موؤخرا عن جمل�س الوزراء والذي الغيت مبوجبه 

قيم الغرامات التي كانت مقررة �سابقا على تلك املخالفات.
وقال ال�سويدي : ان قرار جمل�س الوزراء خف�س قيمة الغرامات الإدارية املرتتبة 

اىل  العمل  وع��ق��ود  بت�ساريح  ال�سلة  ذات  خمالفات  ترتكب  التي  املن�ساآت  على 
2000 درهم وذلك مقارنة  جانب انه و�سع حدا اأق�سى لتلك الغرامات بواقع 

بالغرامات الإدارية التي كانت مقررة �سابقا والتي مت الغاوؤها.
ب��اأي حال من الحوال  وا�ساف : ان تخفي�س قيمة الغرامات الإداري��ة ل يعني 
بحق  الغرامات  تطبيق  وان  �سيما  واملخالفات  املن�ساآت  مع  التعامل  يف  الرتاخي 
هذه املن�ساآت ل يهدف اىل حتميلها اأعباء مالية وامنا ي�ستهدف ردعها عن ارتكاب 
تلك املخالفات وهو الأمر الذي يتطلب من كل �ساحب عمل حتمل م�سوؤولياته 
وبالتايل اللتزام التام بالقانون والقرارات املنفذة له . وبح�سب الغرامات الدارية 
اجلديدة تبلغ الغرامة املرتتبة على عدم تزويد الوزارة بعقد العمل خالل مدة ل 
تزيد على 60 يوما من تاريخ دخول العامل اىل الدولة او تاريخ تعديل و�سعه 
100 درهم عن كل �سهر وبحد اأق�سى 2000 درهم .. فيما كانت قيمة الغرامة 
ال�سابقة امللغاة 500 درهم عن كل �سهر تاأخري اأو اي جزء منه ومن دون حتديد 

حد اأق�سى لهذه الغرامة. كما تبلغ الغرامة الإداري��ة اجلديدة عن عدم جتديد 
ت�سريح عمل خالل مدة ل تزيد على 60 يوما من تاريخ انتهائه 200 درهم 
امللغاة  ال�سابقة  الغرامة  تبلغ  بينما   .. 2000 درهم  اق�سى  �سهر وبحد  عن كل 
500 درهم عن كل �سهر تاأخري اأو اي جزء منه ومن دون حتديد حد اأق�سى لهذه 
الغرامة. وتبلغ الغرامة اجلديدة املرتتبة على عدم تزويد الوزارة بعقد العمل 
لت�سريح مهمة عمل خالل مدة ل تزيد على 30 يوما من تاريخ دخول العامل 
2000 دره��م يف وقت كانت  100 دره��م عن كل يوم وبحد اق�سى  اىل الدولة 
تبلغ الغرامة ال�سابقة امللغاة 100 درهم عن كل يوم تاأخري او جزء منه ومن دون 
الغرامة اجلديدة لعدم جتديد ت�سريح  وتبلغ  الغرامة.  اق�سى لهذه  و�سع حد 
مهمة عمل خالل مدة ل تزيد على 7 ايام من تاريخ انتهائه 100 درهم عن كل 
يوم وبحد اق�سى 2000 درهم .. فيما كانت تبلغ الغرامة ال�سابقة 100 درهم 

عن كل يوم تاأخري او اي جزء منه دون حتديد حد اق�سى لهذه الغرامة.

املوارد الب�صرية والتوطني : ت�صوية الغرامات على املن�صاآت بحد اأق�صى 2000 درهم عن كل عامل

 الهالل الأحمر الإماراتي تفتتح مبنى للمكفوفني بعد اإعادة تاأهيله يف ترمي

مبادرة زايد العطاء تطلق �صل�صلة من 
املبادرات ال�صبابية الرم�صانية 
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اأخبـار الإمـارات

اأبوظبي للتنمية ميول 31 م�صروعا تنمويا يف الأردن بقيمة 5.7 مليار درهم
•• اأبوظبي-وام:

احلكومة  مع  للتنمية  اأبوظبي  �سندوق  يرتبط 
الأردنية بعالقات �سراكة ا�سرتاتيجية بداأت عام 
1974، تهدف اإىل حتقيق التنمية امل�ستدامة يف 
بالنفع  والتي تعود  القطاعات القت�سادية كافة 
هذه  اإط�����ار  ويف  الأردين.  امل��ج��ت��م��ع  اأف�����راد  ع��ل��ى 
العالقة ال�سرتاتيجية فقد مول ال�سندوق حتى 
تنموياً  31 م�سروعاً  2016 حوايل  نهاية عام 
يف الأردن بقيمة اإجمالية بلغت 5.7 مليار درهم 
املي�سرة،  والقرو�س  املنح احلكومية  ، من خالل 
التي غطت عدة قطاعات تنموية، اأهمها قطاعات 
واملوا�سالت،  والنقل  وال���ري،  وامل��ي��اه  التعدين، 
والإ�سكان والزراعة والطاقة، اإ�سافة اإىل التعليم 

والرعاية ال�سحية.
العالقات  حول  للتنمية  اأبوظبي  �سندوق  وق��ال 
التنموية مع احلكومة الأردنية - مبنا�سبة ذكرى 
اخلمي�س  ي���وم  ���س��ادف  ال���ذي  الأردن  ا���س��ت��ق��الل 
ال�سندوق  ���س��اه��م  ال��ت��ي  امل�����س��اري��ع  اإن   - امل��ا���س��ي 
على  وف��َع��ال  مبا�سر  ب�سكل  انعك�ست  متويلها  يف 
حتقيق اأهداف وروؤية احلكومة الأردنية وتدعم 
وقدم  التنموية.  وبراجمها  وخططها  تطلعاتها 
�سعادة حممد �سيف ال�سويدي مدير عام �سندوق 
اأبوظبي للتنمية التهنئة لقيادة وحكومة و�سعب 
يوم  ذك��رى  الها�سمية مبنا�سبة  الأردن��ي��ة  اململكة 
مزيدا  الأردن��ي��ة  للحكومة  متمنيا  ال�ستقالل 
التنمية  اأه��داف  والزده���ار وحتقيق  التقدم  من 

امل�ستدامة.
وبف�سل  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  ���س��ن��دوق  اإن  وق����ال 
ت��وج��ي��ه��ات ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة ل�����س��اح��ب ال�سمو 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل،  حفظه 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
الأعلى للقوات امل�سلحة يحتفظ بعالقات متينة 
اإىل ان توجيهات  مع احلكومة الأردنية، م�سرياً 
القيادة يف دولة الإمارات تركز ب�سكل م�ستمر على 
م�ساعدة حكومات الدول ال�سقيقة وال�سديقة يف 
ومتويل  امل�ستدامة  القت�سادية  التنمية  حتقيق 
اأفراد  بالنفع على  التي تعود  الأ�سا�سية  امل�ساريع 

املجتمع املحلي.
كذلك  اأدار  ال�سندوق  اأن  اإىل  ال�سويدي  واأ���س��ار 
املنحة ال��ت��ي اأق��رت��ه��ا دول���ة الإم����ارات ل����الأردن يف 

عام 2012، �سمن برنامج ال�سندوق اخلليجي 
متابعة  على  ال�سندوق  اأ���س��رف  حيث  للتنمية، 
 4.5 قيمتها  البالغ  التنموية  امل�ساريع  تنفيذ 
مليار درهم 1.25 مليار دولر ومت اإجناز اجلزء 
الأك���رب منها، وب��ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك وال��ب��ن��اء مع 

احلكومة الأردنية.
ب���������دوره، ق�����دم م����ع����ايل ع����م����اد ف�����اخ�����وري وزي����ر 
ال�سكر  الأردين  ال����دويل  وال��ت��ع��اون  التخطيط 
وال��ت��ق��دي��ر اإىل ق��ي��ادة وح��ك��وم��ة دول���ة الإم����ارات 
ودورها  ال��دائ��م��ة  وقفتها  على  املتحدة  العربية 
البناء يف دعم امل�ساعي الأردنية التنموية، متمنياً 
لدولة الم��ارات مزيداً من التقدم والزده��ار يف 
ظل قيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
و�ساحب  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان،  اآل 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 

اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.
للتنمية  اأبوظبي  �سندوق  بجهود  معاليه  واأ�ساد 
اجلهود  دعم  وم�ساهمته يف  لعبه  الذي  وبالدور 
 ،1975 عام  منذ  الأردن��ي��ة  للحكومة  التنموية 
اململكة يف خمتلف  ج��ان��ب  اىل  ال��دائ��م  ووق��وف��ه 
ال�����ظ�����روف الق����ت���������س����ادي����ة، وذل�������ك م����ن خ���الل 
املي�سرة  القرو�س  تقدمي  يف  الدائمة  م�ساهمته 
المارات  دول��ة  حكومة  من  املقدمة  املنح  واإدارة 
الأولوية  ذات  امل�����س��اري��ع  مت��وي��ل  يف  للم�ساهمة 

للحكومة الأردنية.
واأ�ساف اننا حكومة و�سعباً نتطلع اإىل ال�سندوق 
اأن  ب��اع��ت��ب��اره ال�����س��ري��ك يف ال��ت��ن��م��ي��ة ..م����وؤك����داً 
امل�����س��اري��ع ال��ت��ي م��ول��ه��ا ال�����س��ن��دوق ب�����الأردن ذات 
اأولوية اجتماعية واقت�سادية بالن�سبة للحكومة 
من  العديد  متكني  يف  �ساهمت  حيث  الأردن��ي��ة، 
القطاعات التنموية خا�سة يف قطاعات الرعاية 

ال�سحية التعليم والنقل والطاقة.
ال�سندوق  م��ول��ه��ا  ال���ت���ي  امل�����س��اري��ع  اأب�����رز  وم����ن 
الأردنية  ل��ل��ح��ك��وم��ة  الإم���ارات���ي���ة  امل��ن��ح��ة  ���س��م��ن 
2017 م�سروع  2012 اىل  خالل الفرتة من 
بكلفة  اإن�����س��اوؤه  مت  ال��ذي  الأورام  معاجلة  مركز 
توفري  بهدف  دولر  مليون   16.3 ح��وايل  تبلغ 
مل��ع��اجل��ة مر�سى  خ���دم���ات ط��ب��ي��ة م��ت��خ�����س�����س��ة 
ويت�سمن   .. العالجية  ال�سياحة  ورف��د  الأورام، 
امل�����س��روع اإن�����س��اء مبنى م��ك��ون م��ن اأرب��ع��ة طوابق 
150 �سريراً وتعزيزه باملرافق امل�ساندة،  وب�سعة 
الطبية  وامل���ع���دات  ب��الأج��ه��زة  لتجهيزه  اإ���س��اف��ًة 

امل�سروع  م��ن   60% اإجن����از  ال���الزم���ة، ح��ي��ث مت 
الذي من املتوقع النتهاء منه ب�سكل كامل خالل 

عام 2018.
وت�سمل م�ساريع ال�سندوق اأي�سا م�سروع تو�سعة 
م�ست�سفى احل�سني لل�سرطان بتكلفة 25 مليون 
يعد  ال�ستيعابية حيث  رفع قدرته  بهدف  دولر 
امل�ست�سفى من اأبرز املراكز العالجية التخ�س�سية 
املنطقة،  ال�سرطان على م�ستوى  ملعاجلة مر�س 
حيث يعالج ما يقارب 3500 مري�س �سنوياً، كما 
اأنه جمهز مبعدات طبية حديثة وي�سم اأكرث من 
200 من اخت�سا�سيي الأورام وال�ست�ساريني .. 
ومن املتوقع افتتاح م�سروع تو�سعة امل�ست�سفى مع 

نهاية عام 2017.
وه���ن���اك اأي�����س��ا م��دي��ن��ة احل�����س��ني ال��ط��ب��ي��ة التي 
200 مليون  ي�ساهم ال�سندوق فيها مبا قيمته 
املرحلة  م�سروع متويل  خ��الل  وذل��ك من  دولر 
بناء  خ����الل  م���ن  امل���دي���ن���ة  ت��و���س��ع��ة  م���ن  الأوىل 
يتما�سى  �سريراً   940 ب�سعة  جديد  م�ست�سفى 
العامل  يف  املعتمدة  الطبية  املعايري  اأح���دث  م��ع 
ويقدم خدماته للعديد من املواطنني الأردنيني 

وي�ستوعب اأكرث من 1200 مراجع يومياً.
الأردنية  اململكة  يف  ال�سندوق  م�ساريع  وت�سمل 
اأي�سا م�سروع بناء املدار�س الذي يهدف اىل بناء 
مدر�سة جديدة مزودة باملختربات العلمية   85
احلديثة  التعليمية  واملعدات  الأ�سا�سية  واملرافق 
بتكلفة 34 مليون دولر بهدف ا�ستيعاب الأعداد 
املتزايدة من الطالب، وامل�ساهمة يف توفري بيئة 
تعليمية وفق اأف�سل املمار�سات واملعايري الدولية 
مت  ح��ي��ث  الأردن،  يف  التعليم  ب��ق��ط��اع  ل��الرت��ق��اء 
اجن���از ع���دد ك��ب��ري م��ن امل���دار����س �سمن اخلطط 
املو�سوعة وجاري العمل على تنفيذ ما تبقى مع 

نهاية عام 2017.
ويهدف م�سروع اإعادة تاأهيل م�ساريع الري الذي 
اأي�سا  بتمويله  للتنمية  اأبوظبي  �سندوق  يقوم 
اإىل  دولر  17 مليون  بكلفة  الأردنية  اململكة  يف 
حت�سني اأداء �سبكات الري ورفع كفاءتها وتقلي�س 
املتكل�سة  الأن��اب��ي��ب  وا�ستبدال  امل��ي��اه  م��ن  الفاقد 
باأنابيب جديدة، اإىل جانب اإن�ساء جدران حماية 
من الفي�سانات واإن�ساء �سبكة �سرف جوفية، ومت 

النتهاء من تنفيذ امل�سروع ب�سكل كامل.
كما �ساهم ال�سندوق يف متويل م�ساريع ال�سدود 
بهدف  دولر  مليون  التي تبلغ تكلفتها نحو 49 

الأمثل  بال�سكل  الأم��ط��ار  م��ي��اه  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة 
امل��ت��ن��ام��ي ع��ل��ى م��ي��اه ال�سرب  ال��ط��ل��ب  ت��ل��ب��ي��ة  يف 
اإن�ساء �سدود  وال�سناعة والري وذلك من خالل 
امل�سروع  ويت�سمن  وت��خ��زي��ن��ه��ا.  امل��ي��اه  لتجميع 
اإن�ساء �سدين خر�سانيني وهما �سد زرقاء ماعني، 
و�سد كفرجنة مع جميع ملحقاتهما من م�سارب 
ت�سريف وحتويل املياه .. ومت اجناز �سد كفرجنة 
 2017 يناير  �سهر  يف  وافتتاحه  ك��ام��ل  ب�سكل 
ب��ح�����س��ور ج���الل���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين ملك 
زرقاء  �سد  اإجن��از  على  العمل  يتم  فيما  الأردن، 
ماعني والذي بلغت ن�سبة اجنازه حوايل 76%. 
اأما م�سروع تطوير التعليم التقني وتبلغ تكلفته 
الطاقة  تعزيز  اإىل  فيهدف  دولر  م��الي��ني   9
ال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة ل��ك��ل��ي��ات امل��ج��ت��م��ع وت��و���س��ي��ع نطاق 
براجمها يف جمالت التعليم التقني والتطبيقي 
باأحدث  ال��ت��دري��ب  وم��راك��ز  امل��خ��ت��ربات  وجتهيز 
التقنيات التعليمية، حيث مت النتهاء من تنفيذ 
كافة امل�ساريع املتعلقة بتطوير التعليم التقني يف 

كليات املجتمع والبالغ عددها 11 م�سروعاً.
اإىل  وت��ه��دف  املتجددة  الطاقة  م�ساريع  وه��ن��اك 
توفري م�سادر بديلة لتوليد الطاقة من م�سادر 
امل�ستقات  اأ�سعار  ارتفاع  ملواجهة  وذل��ك  متجددة 
البيئة  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ن��ف��ط��ي��ة، 
وتقلي�س انبعاثات غاز ثاين اأك�سيد الكربون. ويف 
للطاقة  حمطة  اإن�ساء  م�سروع  جاء  الإط��ار  هذا 
ال�سوئية  اخل��الي��ا  األ���واح  با�ستخدام  ال�سم�سية 
الكهربائية يف منطقة  الطاقة  لتوليد  اجلهدية 
القويرة، بتكلفة تبلغ قيمتها 150 مليون دولر، 
ميجاواط   100 اإىل  الإنتاجية  طاقتها  وت�سل 
تنفيذ  و�سيتم   .. الوطنية  ال�سبكة  ربطها يف  مع 
امل�سروع على اأربع مراحل ابتداًء من �سبتمرب اإىل 

دي�سمرب 2017.
امل�ستقات  ت��خ��زي��ن  م��ن�����س��اآت  م�������س���روع  وي���ه���دف 
210 ماليني  ت��ك��ل��ف��ت��ه  ت��ب��ل��غ  ال����ذي  ال��ن��ف��ط��ي��ة 
الالزمة  التخزينية  ال�سعات  ت��وف��ري  اإىل  دولر 
للم�ستقات  ا���س��رتات��ي��ج��ي  مب��خ��زون  ل��الح��ت��ف��اظ 
من  ي����وم����اً   60 ي��غ��ط��ي  الأردن  يف  ال��ن��ف��ط��ي��ة 
ال�ستهالك املحلي وحتقيق اأمن الطاقة، اإ�سافة 
للقطاع  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر  حت�����س��ني  اإىل 
ن�سبة  بلغت  الذي   - امل�سروع  النفطي. ويت�سمن 
اجنازه %94 - اإن�ساء خزانات ذات �سقف عائم 
والبنزين،  الديزل،  النفطية  امل�ستقات  لتخزين 

 250 ب��ني  ت����رتاوح  ب�سعات  ال��ط��ائ��رات  وق���ود  و 
اآلف طن   8 اإىل  اإ���س��اف��ة  األ���ف ط��ن،   300 اإىل 
اإجناز  املتوقع  ومن  املُ�سال،  البرتويل  الغاز  من 

امل�سروع يف �سبتمرب2017.
والذي  امل�سال  ال��ب��رتول  غ��از  ميناء  م�سروع  اأم��ا 
فاإن  دولر  مليون   33 ي��ق��ارب  م��ا  تكلفته  تبلغ 
الهدف منه هو تلبية احتياجات الأردن من الغاز 
البرتويل امل�سال، مما ميكن امليناء من ا�ستقبال 
والتي  الكبرية  الأح��ج��ام  ذات  النفطية  البواخر 
ت�سل �سعة تخزينها اإىل 25 األف طن من الغاز 
امل�سال وبقدرة تفريغ 300 مرت مكعب بال�ساعة، 

وقد مت النتهاء من تنفيذ العمال بامل�سروع.
على  الأردن  يف  ال�����س��ن��دوق  م�����س��اري��ع  وت�����س��ت��م��ل 
اإن�����س��اء وا���س��ت��ك��م��ال وحت�سني  م�����س��روع ب��رن��ام��ج 
دولر  مليون   186 تكلفته  تبلغ  ال��ذي  ال��ط��رق 
وي�سمل تنفيذ 15 م�سروع طريق جديدا بهدف 
رب���ط امل����دن وال���ق���رى وامل��ن��اط��ق احل��ي��وي��ة داخل 
الأردن، اإ�سافة اإىل تاأهيل بع�س الطرق القروية 
والزراعية القائمة، حيث مت النتهاء من تنفيذ 
وجاري العمل على تنفيذ ما تبقى  طريقاً   12
من الطرق والتي و�سلت ن�سبة الجناز فيها اإىل 

مراحل متقدمة.
وي��ه��دف م�����س��روع ط��ري��ق ع��م��ان ال��ت��ن��م��وي الذي 
يقوم ال�سندوق بتمويله والذي مت النتهاء من 
تنفيذه ب�سكل كامل وافتتاحه يف يناير 2017، 
مع  وربطها  املحلية  ال��ط��رق  �سبكة  حت�سني  اإىل 
العمراين  ال��ت��و���س��ع  وت�سجيع  ال��دول��ي��ة  ال��ط��رق 
 18.5 الطريق  ط��ول  يبلغ  اذ  العا�سمة  خ���ارج 

كيلو مرت وتكلف 87 مليون دولر.
كما يهدف م�سروع تطوير اجلامعات احلكومية 
 126.9 تكلفته الجمالية حوايل  تبلغ  وال��ذي 
 9 يف  التحتية  البنية  تطوير  اإىل  دولر  مليون 
الأجهزة  وت��وف��ري  الأردن،  ف��ى  ر�سمية  جامعات 
احلديثة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  ال��ف��ن��ي��ة  وامل�����ع�����دات 
تلك  يف  والجتماعية  الأك��ادمي��ي��ة  البيئة  لدعم 
اإن�ساء  ع��ل��ى  ال��ربن��ام��ج  ا�ستمل  ك��م��ا  اجل��ام��ع��ات، 
التدري�سية  القاعات  وجتهيز  وجممعات،  مباٍن 
لتوليد  وحمطات  الأ�سا�سية،  وامل��واد  باملختربات 
الطاقة الكهربائية وال�سم�سية وحمطات لتحلية 
مياه ال�سرب. وفيما يتعلق ب�سري تنفيذ الأعمال 
فقد  احلكومية،  اجل��ام��ع��ات  تطوير  برنامج  يف 
يف  ال��ع��ل��وم  كلية  مبنى  يف  الجن����از  ن�سبة  بلغت 

جامعة احل�سني %35.5 ومن املتوقع النتهاء 
من تنفيذ امل�سروع ب�سكل كامل يف بداية 2018 
العلوم  ن�سبة الجن��از يف مبنى كلية  بلغت  ..كما 
ال���رتب���وي���ة يف اجل��ام��ع��ة ذات���ه���ا ح�����وايل 90% 
عام  نهاية  مع  امل�سروع  اجن��از  املتوقع  من  حيث 

.2017
النتهاء  مت  والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم  جامعة  ويف 
ب�سعة  ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة  م�����س��روع  تنفيذ  م��ن 
م�سروع  م��ن  النتهاء  مت  وك��ذل��ك  ميجاواط   5
امل�ست�سفى  وم�����س��روع  الطبية  النفايات  حمرقة 
ال��ب��ي��ط��ري ال����ذي م���ن امل��ت��وق��ع اف��ت��ت��اح��ه خالل 
بامل�ساريع  ي��ت��ع��ل��ق  وف��ي��م��ا  امل��ق��ب��ل��ني.  ال�����س��ه��ري��ن 
املمولة من قبل ال�سندوق يف جامعة الريموك، 
%45 من م�سروع كلية  اإجن��از ح��وايل  فقد مت 
ال��ط��ب واجل���راح���ة، كما مت الن��ت��ه��اء م��ن تنفيذ 
م�سروع كلية القانون ومت افتتاحها خالل �سهر 
اأبريل 2017، ومن املتوقع النتهاء من م�سروع 
الطاقة ال�سم�سية يف جامعة الريموك مع حلول 

�سهر �سبتمرب 2017.
التطبيقية مت اجناز حوايل  البلقاء  ويف جامعة 
ومن  العمال  كلية  مبنى  م�سروع  من   50%
املتوقع اجنازه مع بداية عام 2018، كما بلغت 
ن�����س��ب��ة الجن�����از يف م�����س��روع م��ب��ن��ى ك��ل��ي��ة الطب 
مع نهاية 2017. اإجنازه  املتوقع  ومن   53%

اأما اجلامعة الأردنية، فقد بداأ �سري الأعمال يف 
م�سروع كلية طب الأ�سنان ومن املتوقع النتهاء 
ن�سبة  بلغت  فيما   ،2019 ع��ام  ب��داي��ة  م��ع  منه 
الكيمياء  ق�سم  مبنى  اإن�ساء  م�سروع  يف  الجن��از 
حوايل %36 ومن املتوقع النتهاء منه يف �سهر 

فرباير 2018.
ت��خ��زي��ن احلبوب  وي�����س��اه��م م�������س���روع ����س���وام���ع 
يف  دولر  م��ل��ي��ون   70.5 ت��ك��ل��ف��ت��ه  ت��ب��ل��غ  ال�����ذي 
ت��و���س��ع��ة ���س��وام��ع اجل���وي���دة وال��ع��ق��ب��ة يف الأردن 
رفع  وك��ذل��ك  ال�سلعتني  م��ن  الحتياطي  ل��زي��ادة 
وال�سعري،  القمح  ل�سوامع  ال�ستيعابية  القدرة 
املتزايدة  الأردن  احتياجات  تلبية  يف  للم�ساهمة 

من هذه ال�سلع ال�سرتاتيجية.
�سوامع  م���ن   75% ح�����وايل  اإجن������از  مت  وق����د 
يف  امل�سروع  م��ن  النتهاء  املتوقع  وم��ن  اجل��وي��دة 
الربع الأول لعام 2018، وفيما يتعلق ب�سوامع 
الإن�سائية  الأع��م��ال  ط��رح عطاء  فقد مت  العقبة 

للم�سروع.

اإطالق امل�صروع الإماراتي 
لإفطار ال�صائم يف لبنان

�صفارة الإمارات يف ال�صودان تبداأ تنفيذ م�صروع افطار �صائم 
بتمويل من موؤ�ص�صة خليفة الن�صانية

•• بريوت-وام:

اطلقت �سفارة الدولة يف لبنان امل�سروع الإماراتي 
الذي  لبنان   -  1438 رم�سان  �سائم  لإفطار 
توزيع  ويت�سمن  الف�سيل  ال�سهر  طيلة  ي�ستمر 

مواد غذائية واإفطارات جماعية.
ال�سوؤون  ملحقية  ل���  الإع��الم��ي  املكتب  واأو���س��ح 
الإن�����س��ان��ي��ة وال��ت��ن��م��وي��ة ب�����س��ف��ارة ال����دول����ة اأن 
امل�������س���روع ���س��ي�����س��م��ل امل���ن���اط���ق ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة كافة 

وي�ستهدف النازحني ال�سوريني والفل�سطينيني 
بيان  يف  املكتب  ولفت  اللبنانيني.  واملت�سررين 
هيئة  قبل  من  ممولة  العام  ه��ذا  حملة  اأن  اإىل 
بن  وموؤ�س�سة خليفة  الإماراتي  الأحمر  الهالل 
وموؤ�س�سة  الإن�سانية  لالأعمال  نهيان  اآل  زاي��د 
اخلريية  لالأعمال  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
وهيئة  اخلريية  ال�سارقة  وجمعية  والإن�سانية 
اأن يقوم  الأع���م���ال اخل��ريي��ة الإم���ارات���ي���ة ع��ل��ى 

بتنفيذ احلملة ال�سركاء املحليون يف لبنان.

•• اخلرطوم-وام: 

بداأت �سفارة الدولة يف ال�سودان تنفيذ م�سروع افطار �سائم للعام 
بتمويل من موؤ�س�سة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال   2017
�سعادة  اإ�سراف  ينفذ حتت  الذي   - امل�سروع  يت�سمن   . الن�سانية 
جمهورية  ل���دى  ال���دول���ة  �سفري  اجل��ن��ي��ب��ي  حميد  حم��م��د  ح��م��د 
ال�سودان �سمن املبادرات الرم�سانية التي تقدمها دولة المارات 
يف �سهر رم�سان املبارك - طرودا غذائية وافطارات يومية طوال 

اآلف   6 منه  وي�ستفيد  ال��ف��ق��رية  ل��الأ���س��ر  دع��م��ا  ال��ك��رمي  ال�سهر 
النيل  �سرق  حملية  الإف��ط��ارات  توزيع  مناطق  �سملت  �سخ�س. 
- منطقة  �سرق وحملية اخلرطوم  والعلوجاب  مبناطق حطاب 
دار ال�سالم وحملية اأم درمان - منطقة الفتح . و قال �سعادة حمد 
موؤ�س�سة  تنظمه  ال��ذي  امل�سروع  ه��ذا  اإن  اجلنيبي  حميد  حممد 
اأحد  يعد  �سنويا  الن�سانية  لالأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
مبادراتها التي ت�سعي من خاللها لرت�سيخ قيم اخلري والعطاء 
و   . وال�سديقة  ال�سقيقة  ال�سعوب  ب��ني  التكافل  م��ب��داأ  وحتقيق 

الإن�سانية  للروؤية  اأي�سا  اإم��ت��دادا  ي��اأت��ي  امل�سروع  ه��ذا  اأن  اأو���س��ح 
القليمية  ال�ساحتني  علي  ال��رائ��د  الن�ساين  ودوره���ا  ل��الإم��ارات 
والدولية مو�سحا اأن ال�سفارة و�سعت خطة وبرناجما يهدف اإىل 
اإي�سال هذا الدعم مل�ستحقيه مبا�سرة . من جانبهم اأ�ساد عدد من 
التي  ال�سخية  واأياديها  الم��ارات  بدولة  الدعم  من  امل�ستفيدين 
ملوؤ�س�سة خليفة بن  ال�سودان وعربوا عن �سكرهم  اأهل  بها  تغمر 
زايد اآل نهيان لالأعمال الن�سانية التي �ساركتهم فرحة رم�سان 

..متمنني لالمارات قيادة و�سعبا مزيدا من التقدم والنجاح.

•• عجمان- وام:

تبادل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي 
ال�سيخ  و�سمو  عجمان  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو 

التهاين  النعيمي ويل عهد عجمان  عمار بن حميد 
وال��ت��ربي��ك��ات مب��ن��ا���س��ب��ة ���س��ه��ر رم�����س��ان امل���ب���ارك مع 
الزاهر  ق�سر  على  ت��واف��دوا  ال��ذي��ن  املهنئني  ج��م��وع 
املنا�سبة  بهذه  �سموهما  على  لل�سالم  املا�سية  الليلة 

املباركة. وتلقى �سموهما التهاين من ال�سيوخ وكبار 
امل�سوؤولني ورجالت الدولة وروؤ�ساء ومدراء الدوائر 
واأبناء  واأعيان البالد واملواطنني  املحلية والحتادية 
والأج��ن��ب��ي��ة. وعرب  والإ���س��الم��ي��ة  العربية  اجل��ال��ي��ات 

امل��ه��ن��ئ��ون ع��ن ���س��ادق م�����س��اع��ره��م ب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة .. 
داعني اهلل عز وجل اأن يعيدها على �سموهما مبوفور 
بالتقدم  الإم�����ارات  �سعب  وع��ل��ى  وال�����س��ع��ادة  ال�سحة 
والزدهار وعلى الأمتني العربية والإ�سالمية باليمن 

ال�سيخ   .. ال���س��ت��ق��ب��الت  ح�سر  وال���ربك���ات.  واخل���ري 
اأحمد بن حميد النعيمي ممثل �ساحب ال�سمو حاكم 
عجمان لل�سوؤون الإدارية واملالية وال�سيخ عبد العزيز 
ال�سياحية  التنمية  دائ��رة  رئي�س  النعيمي  حميد  بن 

رئي�س  النعيمي  حميد  ب��ن  را���س��د  وال�سيخ  بعجمان 
ال�سيخ  ومعايل  بعجمان  والتخطيط  البلدية  دائ��رة 
ديوان  رئ��ي�����س  النعيمي  �سعيد  ب��ن  م��اج��د  ال��دك��ت��ور 

احلاكم وعدد من ال�سيوخ وكبار امل�سوؤولني.  

حاكــم عجمـــان وولــي عهـــده ي�صتقبـــالن جمــوع املهنئــني ب�صهــر رم�صــان
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام: 

بلغ عدد امل�ستفيدين من برامج الهالل الأحمر الإماراتي 
العراق خالل  �سمال  التنموية يف  و  الإغاثية  و  الإن�سانية 
ال�سنوات الأربع املا�سية 14 مليونا و935 األف �سخ�س ، 
يف عدد من املجالت احليوية كالغذاء والإيواء و ال�سحة 
تعزيز  وم�ساريع  امل��ي��اه  و  الكهرباء  خ��دم��ات  و  التعليم  و 

القدرات .
التنموية  و  الإغ��اث��ي��ة  عملياتها  ب���داأت  ق��د  الهيئة  وك��ان��ت 
ل��ل��ن��ازح��ني ال��ع��راق��ي��ني وال��الج��ئ��ني ال�����س��وري��ني يف العام 
ومتابعة  الر�سيدة  القيادة  توجيهات  على  بناء   2013
يف  احلاكم  نهيان ممثل  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حمدان  �سمو 
املنظمة  الهيئة  وتعترب   ، الهيئة  رئي�س  الظفرة  منطقة 
يف  الالجئني  و  النازحني  بني  ت��واج��دا  الأك��رث  الإن�سانية 
من  املتاأثرين  ب��ني  انت�سارا  والأو���س��ع   ، ال��ع��راق  كرد�ستان 
الأح�����داث يف ال��ع��راق و���س��وري��ا ومت��ي��زت ج��ه��وده��ا يف هذا 
اأو  ملعتقداتهم  النظر  دون  اجلميع  �سملت  باأنها  ال�سدد 

طوائفهم اأو اأعراقهم .
واأك����د ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور حم��م��د ع��ت��ي��ق ال��ف��الح��ي الأم���ني 
اأن املعاناة الإن�سانية الكبرية  العام لهيئة الهالل الأحمر 
التي خلفتها الأح��داث يف العراق كانت وراء العناية التي 
الر�سيدة لالأ�سقاء هناك  الإم��ارات وقيادتها  دولة  توليها 
الإغاثية  وعملياتها  الإن�سانية  براجمها  ج��اءت  لذلك   ،

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  متابعة  بف�سل 
مواكبة حلجم احلدث وعلى قدر امل�سوؤولية التي تتحملها 
من  املتاأثرين  جت��اه  بواجباتها  القيام  �سبيل  يف  الإم���ارات 
الأحداث ، وملبية لتطلعات املت�سررين الذين لن ندخر 
و  على مواجهة ظروفهم  قدرتهم  تعزيز  �سبيل  جهدا يف 
التغلب على امل�ساعب الناجمة عن حركة النزوح واللجوء 

املتزايدة يوميا .
وق����ال ال��ف��الح��ي ي��ع��ت��رب اإق��ل��ي��م ك��رد���س��ت��ان ال���ع���راق املالذ 
ملاليني النازحني العراقيني والالجئني ال�سوريني الذين 
وفتح   ، الدولتني  يف  والنزاعات  احل��رب  ظ��روف  �سردتهم 
الإقليم اأبوابه وا�سعة اأمام احل�سود املتدفقة طلبا لالأمن 
و ال�سالم وال�ستقرار ، وملا كان حجم التحديات الناجمة 
الإمارات  اتخذت   ، اأك��رب  و الالجئني  النازحني  اأزم��ة  عن 
موقفا منا�سرا لأو�ساع النازحني وداعما جلهود كرد�ستان 
العراق يف هذا ال�سدد ، وو�سعت خطة لالإغاثة والإعمار 
و التنمية ، وتبنت عرب هيئتنا الوطنية برناجما طموحا 
ا���س��ت��ج��اب��ت م��ن خ��الل��ه ملتطلبات ال��ن��ازح��ني ال��ت��ن��م��وي��ة و 
ال�سحية و التعليمية و الإيوائية و املعي�سية وغريها من 

م�ستلزمات احلياة ال�سرورية .
واأ����س���اف ه���ذا ج���زء ي�سري م��ن ال��ت��زام��ن��ا الإن�����س��اين جتاه 
ب��اإذن اهلل يف  ، و�ستتوا�سل جهودنا  النازحني و الالجئني 
ه��ذا ال�����س��دد خ��الل 2017 ع��ام اخل��ري الإم���ارات���ي عرب 
على  الإن�سانية  امل�ستجدات  ملواكبة  بعناية  و�سعت  خطة 

ال�ساحة العراقية .
ويف ت��ق��ري��ر ���س��در ع��ن ال��ه��الل الأح���م���ر يف ه���ذا ال�سدد 
3 من اأكرب املخيمات يف  اأن�ساأت وجهزت  اأن الهيئة  اأو�سح 
النازحة  الأ�سر  الآلف من  اربيل والتي حتت�سن ع�سرات 
، وهي  �سوريا  العراقية والالجئة من  ال�ساحة  داخ��ل  من 
خميمات بحركة و ديبكة و قو�ستبة ، هذا بجانب دعمها و 
م�ساندتها لعدد من املخيمات الأخرى يف هر�سم ، و�سقالوة 
، وهريان ، وكوركو�سك ، ودهوك ، وفرمانربان ، وخازر ، 
وعني كاوا و كرماوة ، والتي ت�سرف عليها منظمات اأخرى 
وذلك يف اإطار التعاون و ال�سراكة الإن�سانية القائمة بني 

الهيئة و تلك املنظمات .
الهالل  هيئة  اأن  اإىل  التقرير  اأ���س��ار  ال�سحي  امل��ج��ال  ويف 
تخدم  التي  ال�سحية  املوؤ�س�سات  من  عددا  اأن�ساأت  الأحمر 
املحليني يف  ال�����س��ك��ان  اإىل ج��ان��ب  ال��الج��ئ��ني  و  ال��ن��ازح��ني 
املوؤ�س�سات م�ست�سفى عطايا  ، ويقف على راأ�س هذه  اربيل 
زايد  عيال  وم�ست�سفى  بحركة  يف  الطفولة  و  ل��الأم��وم��ة 
يف ���س��ق��الوة ، اإىل ج��ان��ب ع���دد م���ن امل���راك���ز ال�����س��ح��ي��ة و 
خارجها  و  املخيمات  داخل  الهيئة  اأن�ساأتها  التي  العيادات 
لتوفري الرعاية ال�سحية الالزمة ، وفيما يخ�س اجلانب 
الأيتام  لإي��واء  خ��ازر  يف  مركزا  الهيئة  اأن�ساأت  الجتماعي 
ب�سبب فقد  اأع��داده��م  ت��زاي��دت  ال��ذي��ن  املفقودين  اأب��ن��اء  و 
اأ�سرهم نتيجة احلرب و ت�ستت الأ�سر يف اجتاهات خمتلفة 
اأثناء النزوح و احلركة ، اإ�سافة اإىل مركز اآخر لالأطفال 

امل�سابني بالتوحد يف اأربيل .
 14 اإن�ساء وتاأهيل  الهيئة على  التعليم عملت  ويف جمال 
لأبناء  التعليم  فر�س  لتوفري  البنات  و  للبنني  مدر�سة 
النازحني واإتاحة الفر�سة لهم لإكمال حت�سيلهم العلمي 
رغ���م ظ���روف امل��ح��ن��ة ، ومل ت��ق��ف ج��ه��ود ال��ه��الل الأحمر 
الإماراتي عند هذا احلد بل تعدته اإىل حت�سني اخلدمات 
داخل املخيمات وتاأهيل بنيتها التحتية وخلق بيئة مالئمة 
باإن�ساء  الهيئة  ، فكانت مبادرات  الكرمي  العي�س  للحياة و 
و  ال�سحي  ال�سرف  و  امل��ي��اه  و  الكهرباء  �سبكات  وت��اأه��ي��ل 
تاأهيل الطرق الداخلية ، اإىل جانب توفري اآلف الأطنان 
من املواد الغذائية ، واإن�ساء عدد من املخابز داخل املخيمات 
لتوفري احتياجات النازحني من اخلبز يوميا ، ويف جمال 
توفري املياه مت حفر و�سيانة 61 بئرا ارتوازيا يف مناطق 
املياه  اإم���دادات  ، عملت على حت�سني  اربيل  خمتلفة حول 
يف املخيمات و املناطق ال�سكنية املتاخمة لها و التي كانت 

تعاين �سحا يف هذا امل�سدر احليوي .
الإماراتي  الأح��م��ر  الهالل  هيئة  اهتمت  اآخ��ر  حم��ور  ويف 
بتعزيز قدرات الالجئني و توفري م�سادر دخل تعينهم على 
جمابهة ظروف احلياة و حت�سني اأو�ساعهم القت�سادية ، 
فتم اإن�ساء عدد من م�ساغل اخلياطة تعمل فيها ن�ساء من 
�سكان املخيمات باأجر ثابت و تنتج �سهريا اآلف القطع من 
املالب�س و الزى املدر�سي لأطفال النازحني و الالجئني ، 

اإ�سافة اإىل اإن�ساء ع�سرات املخابز و املحالت التجارية .

�صمن فعالياته لعام اخلري
جمل�ش اأولياء اأمور دبا احل�صن يوزع املري الرم�صاين على العمال

•• دبا احل�صن –الفجر:

 مبنا�سبة حلول �سهر رم�سان املبارك ومتا�سيا مع عام اخلري 
الذي اأطلقه �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد حفظه اهلل 
، ومتا�سيا مع مبادرة عام اخلري قام وفد من املجل�س بتوزيع 
امل���ري ال��رم�����س��اين ع��ل��ى جم��م��وع��ة م��ن ع��م��ال امل��ن�����س��اآت يف دبا 
احل�سن حتت �سعار ) اعمل اخلري لت�سعد الغري ( والتي تاأتي 
للتعليم  ال�سارقة  جمل�س  واأه���داف  اإ�سرتاتيجية  خطة  �سمن 

واأهداف املجل�س يف تفعيل امل�ساركة املجتمعية .
ويف هذا ال�سدد اأكد اإبراهيم �سعيد بغداد رئي�س جمل�س اأولياء 

اأمور الطلبة والطالبات مبدينة دبا احل�سن اأن املجل�س يويل  
املري  توزيع  اأن��ه مت  اإىل  م�سريا  كبرية  اأهمية  الإن�ساين  العمل 
الأ�سا�سية  ال�����س��ل��ع  م��ن  جم��م��وع��ة  ت�سمن  ال���ذي  ال��رم�����س��اين 
البت�سامة  دبا احل�سن وذلك لزرع  املن�ساآت يف  على فئة عمال 

والفرحة وهم ي�ستقبلون ال�سهر الكرمي
التهاين  اآي��ات  اأ�سمى  نرفع  العطرة  املنا�سبة  بهده  بغداد  ورف��ع 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  امل�سرية  لقائد  والتربيكات 
زايد اآل نهيان ول�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد نائب 
ول�ساحب  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
حاكم  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو 

ال�سارقة ول�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�سلحة ويل عهد اأبوظبي واإىل �سعب الإمارات 
وجلميع الأمة الإ�سالمية �سائلني املوىل اأن يعيد هذا املنا�سبة 

والأمة الإ�سالمية بخري و�سعادة وهناء
ا���س��ت��وج��ب على  ال��ك��رمي  �سهر رم�����س��ان  اأن دخ���ول  اإىل  واأ����س���ار 
لدا  الرتبوي  دوره  اإىل  ي�ساف  اجتماعي  ب��دور  قيامه  املجل�س 
كانت املبادرة يف توزيع املري الرم�ساين على العديد من العمال 
معاين  حتقق  والتي  احل�سن  دب��ا  مدينة  يف  امل�ساندة  والفئات 
يف  م��ب��ادرات  من  لتحقيق  املجل�س  ي�سعى  وم��ا  الف�سيل  ال�سهر 

عام اخلري .

العراق �صمال  الماراتي  الأحمر  الهالل  برامج  من  ي�صتفيدون  �صخ�ش  مليون    14.9

نادي دبي لأ�صحاب الهمم ينظم فعاليات 
ريا�صية وثقافية وتوعوية يف رم�صان 

•• دبي-وام:

والثقافية  الريا�سية  الفعاليات  ع��ن  الهمم  لأ���س��ح��اب  دب��ي  ن���ادي  اأع��ل��ن 
والتوعوية املتنوعة التي ينظمها اأو ي�ست�سيفها خالل �سهر رم�سان املبارك 

لتعزيز دور اأ�سحاب الهمم يف املجتمع واإبراز جهودهم واإبداعاتهم .
وي�ست�سيف النادي مناف�سات بطولة كرة ال�سلة على الكرا�سي املتحركة التي 
تقام يف دورة ند ال�سبا الريا�سية خالل ال�سهر املبارك مب�ساركة العديد من 
الفرق التي متثل نادي دبي لأ�سحاب الهمم واملوؤ�س�سات احلكومية يف دبي 
على اأن يقام اجلزء الأكرب من البطولة يف �سالة نادي دبي لأ�سحاب الهمم 

فيما تقام املباراة النهائية يف �سالة جممع ند ال�سبا الريا�سي .
التوعوية  الكتيبات  بيع  معر�س  الهمم  لأ���س��ح��اب  دب��ي  ن���ادي  ينظم  كما 
اخلا�سة باأ�سحاب الهمم يف مبادرة تتوا�سل حتى 25 يونيو اجلاري بهدف 
اأطفالهم  ط��اق��ات  اإط���الق  وكيفية  الهمم  اأ���س��ح��اب  ب���دور  املجتمع  تعريف 
الكامنة وك�سب هذه التحديات . ويقام معر�س بيع الكتيبات يف 10 مراكز 
ت�سوق يف دبي ت�سمل اإمارات مول وابن بطوطة مول ومركز برجمان ومركز 
�سوقات  والغرير مول وبن  �سنرت  �سيتي  ودي��رة  �سيتي  وايف ودبي ف�ستيفال 

مول ولولو هايرب ماركت والريف مول .
القراآن  مل�سابقة  ال�ساد�سة  الن�سخة  الهمم  لأ�سحاب  دب��ي  ن��ادي  ينظم  كما 
الكرمي والتي تقام �سنويا حتت رعاية حرم �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد 
اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية ال�سيخة رو�سة بنت اأحمد بن جمعة 
اآل مكتوم ويحت�سنها نادي دبي لأ�سحاب الهمم من 4 اإىل 8 يونيو املقبل 

مب�ساركة اأكرث من 200 متناف�س من اأ�سحاب الهمم .
والفكرية  وال�سمعية  الب�سرية  الإعاقات  اأن��واع  خمتلف  املناف�سات  وت�سمل 
كامال  ال��ق��ران  حفظ  م��ن  ب��داي��ة  م�ستويات  وع���دة  واجل�سدية  واحل��رك��ي��ة 
وع�سرين جزءا ون�سف القراآن وع�سرة اأجزاء و�سبعة اأجزاء وخم�سة اأجزاء 

وثالثة اأجزاء وجزءين وجزء واحد وق�سار ال�سور .
وقال ثاين جمعة بالرقاد رئي�س جمل�س اإدارة نادي دبي لأ�سحاب الهمم اإن 
�سهر رم�سان املبارك مرتبط بالعبادة والتقرب هلل عز وجل لكنه اأي�سا �سهر 

الن�ساط واحليوية خ�سو�سا لأ�سحاب الهمم .
بدوره ثمن ماجد الع�سيمي املدير التنفيذي لنادي دبي لأ�سحاب الهمم 
دعم موؤ�س�سات املجتمع لقطاع اأ�سحاب الهمم والتعاون معهم لإجناح هذه 
الفعاليات التي تخدم اأبناءنا وتعزز من اندماجهم باملجتمع عرب ممار�سة 
ن�سر  واأي�����س��ا  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  م�سابقة  يف  امل�ساركة  اأو  الريا�سي  الن�ساط 

التوعوية عرب معر�س الكتيبات يف الأ�سواق التجارية يف دبي .

العلماء �صيوف رئي�ش الدولة يحا�صرون عن واجبات ال�صيام و�صننه واآدابه يف رم�صان
•• اأبوظبي-وام:

العلماء  ال��ف�����س��ي��ل��ة  اأ����س���ح���اب  ب�����داأ 
�سيوف �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة 
�سهر  م��ن  الأول  ال��ي��وم  اهلل  حفظه 
ف��ع��ال��ي��ات برنامج  امل���ب���ارك  رم�����س��ان 
والفعاليات  وامل��ح��ا���س��رات  ال��درو���س 
الذي تنظمه الهيئة العامة لل�سوؤون 
�سهدت  فقد  والأوق���اف.  الإ�سالمية 
اأبوظبي درو�سا  العديد من م�ساجد 
ب��ع��د ���س��الة ال��ع�����س��ر ع��ن��وان��ه��ا كيف 
العلماء  اأو����س���ح  رم�����س��ان  ن�ستقبل 
ال�سيام  واجبات  لل�سائمني  خاللها 
اأن  و�سننه واآداب��ه والقيم التي يجب 

يتحلون بها يف ال�سهر الكرمي.
واأك����د ال��ع��ل��م��اء اأن امل�����س��ل��م ���س��ام عن 
فلي�سم  وال�������س���رب  الأك�����ل  م��ب��اح��ات 
وبقية  ول�������س���ان���ه  وب�������س���ره  ���س��م��ع��ه 
جوارحه عما نهى عنه اهلل ور�سوله 
حممد �سلى اهلل عليه و�سلم ليكون 
ال�سالة  عليه  دع��ا  كما  ال�سهر  ه��ذا 
 : ال�سهر  ه��الل  راأى  ح��ني  وال�سالم 
والإميان  ب��الأم��ن  علينا  اأهله  اللهم 
اإىل  وال�سالم” م�سريين  وال�سالمة 
اأرب���ع كلمات  ال��دع��اء يحمل  ه��ذا  اأن 

حتقق  اإن�سانية  مبادئ  فيها  تتج�سد 
�سعادة الفرد واملجتمع فالأمان واحة 
جمتمع  اأو  ف���رد  ع��ن��ه��ا  ي�ستغني  ل 
م���ن امل��ج��ت��م��ع��ات وك���ذل���ك الإمي�����ان 
ت��ت��دف��ق م��ع��ان��ي��ه خ���الل ه���ذا ال�سهر 
وتالوة  وت�����س��احم��ا  ع��ط��اء  الف�سيل 
للقراآن الكرمي ومداومة على درو�س 
اأما ال�سالمة فهي  العلم واملعرفة .. 
�سالمة اجل�سد والروح مما يعيقهما 

م��ن حت��دي��ات احل��ي��اة، وال�����س��الم هو 
الإ�سالم  ج��اء  التي  العظمى  النعمة 

بها لي�سعد الب�سرية.
اأنف�سهم مبا �ساهدوه  العلماء  واأ�ساد 
ت�سابق  �ساملة  اإم��ارات��ي��ة  نه�سة  م��ن 
الزمن ومبا وفرته القيادة الر�سيدة 
و�سائل  م��ن  الإم����ارات  دول���ة  ملجتمع 
هذا  يف  ال���ع���ب���ادة  اأداء  ع��ل��ى  ت��ع��ي��ن��ه 
فامل�ساجد  اأداء  الف�سيل خري  ال�سهر 

العمارة  م��ع روع��ة  يف غاية اجل��م��ال 
احل�سارية الإ�سالمية واإقبال النا�س 
واإخال�س  �سغف  ب��ك��ل  ال��ع��ب��ادة  ع��ل��ى 
زايد  لل�سيخ  بالدعاء  األ�سنتهم  تلهج 
ب���داأ برنامج  ال���ذي  ث���راه  ط��ي��ب اهلل 
ثم  منه  مب��ب��ادرة  ال�سيوف  العلماء 
�سلف  خلري  خلف  خري  عليها  تتابع 
ال�����س��ي��خ خليفة بن  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د 

الدولة حفظه اهلل .
ال�����س��ي��وف طعام  ال��ع��ل��م��اء  ت���ن���اول  و 
الإف�����ط�����ار يف ج���ام���ع ال�����س��ي��خ زاي����د 
ال��ك��ب��ري ب��ع��د اأن وق���ف���وا م��ل��ي��ا اأم����ام 
زايد  ال�سيخ  املوؤ�س�س  القائد  �سريح 
ن��ه��ي��ان ط��ي��ب اهلل  اآل  ���س��ل��ط��ان  ب���ن 
ث����راه ف����ق����راأوا ال��ف��احت��ة ع���ن روحه 
بالدعاء  اأك��ف��ه��م  ورف���ع���وا  ال��ط��اه��رة 
رحمته  ب��وا���س��ع  اهلل  ي��ت��غ��م��ده  اأن  ل��ه 
العلى يف جنة  ال��درج��ات  يرزقه  واأن 
اخللد جزاء ما اأ�س�س واأعطى واأ�سعد 
���س��ع��ب��ه وام���ت���د ع���ط���اوؤه ل��ك��ل �سعوب 
ال�سيوف  ال��ع��ل��م��اء  وزار   . ال���ع���امل 
الفاحتة  وق��������راأوا  ال���ك���رام���ة  واح�����ة 
وال�سهامة  احل��ق  �سهداء  اأرواح  على 
والنخوة واإغاثة امللهوفني يف الدول 
ال�����س��ق��ي��ق��ة وال�����س��دي��ق��ة داع�����ني اهلل 
العليا  باملنازل  لهم  وتعاىل  �سبحانه 
وال�سهداء  وال�سديقني  النبيني  مع 
العلماء  وحيا  رفيقا.  اأولئك  وح�سن 
امل�سلحة  ال��ق��وات  وب��ط��ول��ة  �سجاعة 
من  ال�سرف  ميادين  يف  الإم��ارات��ي��ة 
ال�سرعية ودع��م ق�سايا  اأج��ل حماية 
ت��واج��ه كثريا  ال��ت��ي  العربي  ال��وط��ن 

من التحديات امل�سريية.

•• دبي-وام: 

القا�سم  ح�سن  حنيف  الدكتور  معايل  ثمن 
رئي�س مركز جنيف حلقوق الإن�سان واحلوار 
العاملي مبادرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د  ب��ن 
الإن�سانية  ال��وزراء حاكم دبي  رئي�س جمل�س 
ال���رائ���دة يف دع���م وم�����س��اع��دة ال��الج��ئ��ني من 
ج��ن��وب ال�������س���ودان يف اأوغ���ن���دا واإر�����س����ال اأول 
اإن  وق��ال   . 90 طنا  بلغت  م�ساعدات  �سحنة 
ا���س��ت��م��رار ال�سيا�سة  ت��ع��رب ع��ن  امل���ب���ادرة  ه���ذه 
اخل���ارج���ي���ة الإن�������س���ان���ي���ة ل����دول����ة الإم��������ارات 

بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وح��ر���س 
دبي  مدينة  ت��ك��ون  اأن  على  مكتوم  اآل  را���س��د 
تقدمي  يف  ال���ع���امل  م��ق��دم��ة  يف  الإن�������س���ان���ي���ة 
من  خ�سو�سا  للمحتاجني  وامل�ساندة  الدعم 
اأجربتهم ظروف احلروب  الذين  الالجئني 
اأوطانهم وال�سري مل�سافات  الأهلية على ترك 
املوت  الأق��دام والتعر�س ملخاطر  بعيدة على 
جوعا اأو يف العراء . واأكد اأن الإم��ارات تقدم 
منوذجا اإن�سانيا يعترب اأن احلفاظ على حياة 
ي�سعى  اأن  يجب  التي  احلقوق  اأه��م  الإن�سان 
واأ�ساف   . الب�سر  جلميع  لتاأمينها  ال��ع��امل 
رئ��ي�����س م��رك��ز ج��ن��ي��ف حل��ق��وق الإن�������س���ان اأن 

الدولة تقدم الدعم لكل املحتاجني يف العامل 
يف اأوق���ات الأزم���ات وال��ك��وارث الطبيعية ويف 
على  تفرقة  اأو  متييز  دون  احل���روب  اأوق����ات 
اأو اللون فالالجئون  اأو العرق  اأ�سا�س الدين 
اأدي����ان  ال�����س��ودان معظمهم م��ن  م��ن ج��ن��وب 
والإم����ارات  وم�سيحيون  تقليدية  اأف��ري��ق��ي��ة 
بدون  بالإن�سانية  تهتم  اأن��ه��ا  ال��ع��امل  ع���ودت 
اأ�سبحت يف مقدمة  اأو متييز ولذلك  ح��دود 
ال�سرعة والتميز وال�سمول  الدول من حيث 
فيها  اأ�سبحت  ف��رتة  يف  لالجئني  دعمها  يف 
ق�����س��ي��ة ال��الج��ئ��ني ق�����س��ي��ة ���س��ي��ا���س��ي��ة كربى 
اأث������ارت ال��ع��دي��د م���ن امل���خ���اوف ل���دى ال���دول 

وحتولت اإىل ق�سية ثقافية اأو عرقية .
واأك�����د ال��ق��ا���س��م اأن ه����ذا ال���دع���م امل���ق���دم من 
ال�����س��ودان يف  الإم����ارات لالجئني م��ن جنوب 
ن�����س��اط��ات دولية  ي��اأت��ي �سمن  اأوغ���ن���دا  دول���ة 
متعددة قامت بها الدولة فكانت م�ساعداتها 
للمت�سررين من احلرب يف اليمن ن�سف ما 
البلد  لهذا  م�ساعدات  من  العامل  كل  قدمه 
امل��ن��ك��وب ب��احل��رب وامل��ر���س واجل����وع وكذلك 
ال�سوريني  ال��الج��ئ��ني  م��ع  الإم������ارات  ف��ع��ل��ت 
العطاء  م�سرية  وت�ستمر  وغريها  الأردن  يف 
اأو  عرقية  ح��دود  ب��ال  لالإن�سانية  الإم��ارات��ي 

دينية اأو ثقافية .

خريية ال�صارقة توزع املري 
الرم�صاين على 4750 اأ�صرة 

مدينة دبي الأكادميية العاملية ت�صهد افتتاح فرع جلامعة برمنجهام يف الدولة  

•• ال�صارقة -وام:

الغذائية  امل��واد  كوبونات  توزيع  من  امل�ستفيدين  حجم  بلغ 
مل�سروع املري الرم�ساين من قبل جمعية ال�سارقة اخلريية 
ن��ح��و 4750 اأ����س���رة ف��ق��رية ب��ك��اف��ة م���دن وم��ن��اط��ق اإم����ارة 
ال�سارقة وعدد من املناطق املجاورة. وقال عبداهلل �سلطان 
اإدارة اجلمعية ومديرها التنفيذي  بن خادم ع�سو جمل�س 
املري  م�سروع  م�ستحقات  كافة  ت��وزي��ع  م��ن  النتهاء  مت  ان��ه 
الرم�ساين على �سكل كوبونات �سرائية مت تقدميها لأكرث 
ال��دخ��ل واحل���الت الإن�سانية  اأ���س��رة حم���دودة   4750 م��ن 

�سمن امل�ساريع املحلية اخلا�سة ب�سهر رم�سان املبارك.
لتوفري كوبونات  دره��م  اعتماد مليوين  اأن��ه مت  اإىل  واأ���س��ار 
املح�سنني  ت��ربع��ات  �ساهمت  بينما  اأ���س��رة   4000 ل���  ���س��راء 

من املوؤ�س�سات والأفراد يف الو�سول اإىل 4750 اأ�سرة وقد 
امل�سروع  اأن  .. موؤكدا  التوزيع عرب مرحلتني  متت عمليات 
يج�سد بعدا اإن�سانيا يهدف لرفع عبء امل�ساريف وتكاليف 
امل�سجلة  الفئات  عن  املعي�سية  واملتطلبات  الأ�سا�سية  احلياة 
خلريية  التنفيذي  املدير  واأو�سح   . اجلمعية  ك�سوف  لدى 
اأ�سر  م��ن  ���س��ي��وف��ه��ا  ا�ستقبلت  ق��د  اجل��م��ع��ي��ة  اأن  ال�����س��ارق��ة 
امل�ستحقني يف املقر الرئي�سي وكافة اإدارات اجلمعية املنت�سرة 
مبدن الإمارة حيث مت تقدمي الكوبونات لأكرث من 2950 
اأ�سرة باملقر الرئي�سي. كما ا�ستقبلت جلان امل�ساعدات باإدارة 
املدام  يف  اأ�سرة  و150  م�ستفيدا   350 الذيد  يف  اجلمعية 
بجانب 500 اأ�سرة من امل�سجلني يف اإدارة خورفكان .. فيما 
اأ�سرة مقابل   500 ب��اإدارة كلباء نحو  امل�ستفيدين  بلغ عدد 
اجلمعية يف دبا احل�سن. باإدارة  امل�سجلني  من  اأ�سرة   300

•• دبي-الفجر: 

اأن جامعة  ال��ع��امل��ي��ة  الأك���ادمي���ي���ة  دب����ي  م��دي��ن��ة  اأع��ل��ن��ت 
الدولية  اأحدث فروعها  �ستفتتح  الربيطانية  برمنجهام 
فيها اع��ت��ب��اراً م��ن ن��وف��م��رب م��ن ال��ع��ام احل����ايل، لت�سبح 
عامليا  جامعة   100 اأف�سل  �سمن  م�سّنفة  جامعة  اأول 
جلامعات  جروب"  "را�سل  جم��م��وع��ة  �سمن  وم���درج���ة 
تعزيز  توا�سل  التي  دب��ي،  لها يف  توؤ�س�س حرماً  الأبحاث 
هذا  وي�سّكل  امل��ت��م��ي��ز.   للتعليم  دول��ي��ة  كوجهة  مكانتها 
الإع����الن م��ن ج��ان��ب اجل��ام��ع��ة امل��درج��ة �سمن فئة ال�1 

جديدة  نوعية  اإ�سافة  ال��ع��امل،  جامعات  لأف�سل  باملائة 
املتميزة  واجل��ام��ع��ات  الأك��ادمي��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات  ملجموعة 
ال�26 التي ت�سمها مدينة دبي الأكادميية. وتاأتي خطوة 
على  للتو�سع  م�ساريعها  ك��اأح��دث  الربيطانية  اجلامعة 
يف  التعليمية  اأن�سطتها  م��ع  لتتكامل  ال���دويل،  امل�ستوى 
الدولية  �سراكاتها  وتدعم  وال�سني،  �سنغافورة  من  ك��ٍل 

الوثيقة يف جمال الأبحاث.
 ومت��ت��ل��ك اجل��ام��ع��ة ���س��ج��اًل ع��ري��ق��اً يف جم���ال ال��ت��م��ّي��ز يف 
وكالة  اعتماد  على  ح�سولها  يوؤكده  الأك��ادمي��ي،  التعليم 

�سمان جودة التعليم العايلQAA  عام 2016. 

حنيف القا�صم : دعم الإمارات لالجئني مبادرة اإن�صانية بال حدود 
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اأخبـار الإمـارات
منظمة املراأة من اأجل املراأة الأفغانية تكرم ال�صهيد الكعبي يف نيويورك ومتنحه جائزة الإجناز لعام 2017

•• نيويورك -وام:

"WAW" ال�سهيد  الأفغانية  امل���راأة  اأج��ل  م��ن  امل���راأة  منظمة  منحت 
اأفغان�ستان  ل��دى  الراحل  الدولة  �سفري  الكعبي  اهلل  عبد  حممد  جمعة 
البارز  الإن�ساين  ل��دوره  وتقديرا  تكرميا   2017 لعام  الإجن���از  جائزة 
اأقامته يف  ال��ذي  ال�سنوي  وذل��ك خ��الل حفلها  اأفغان�ستان  واإجن��ازات��ه يف 
مدينة نيويورك بح�سور عدد من ال�سفراء وكباء ال�سخ�سيات ومئات من 

اأع�ساء املجتمع الأفغاين يف نيويورك.
الإم��ارات لدى  الدائمة لدولة  املندوبة  وت�سلمت �سعادة لنا زكي ن�سيبة 
وزير  نهيان  اآل  زاي��د  بن  اهلل  عبد  ال�سيخ  �سمو  عن  نيابة  املتحدة  الأمم 
الكعبي  لل�سهيد  املخ�س�سة  الإجن��از  جائزة  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية 

"�سفريا  باعتباره  اأفغان�ستان  يف  لإجنازاته  املنظمة  تقدير  تعك�س  والتي 
لالإن�سانية".

واأكدت ال�سفرية ن�سيبة - يف كلمتها عقب ت�سلمها اجلائزة - اأن ال�سفري 
اأفغان�ستان وعمل  الراحل جمعة الكعبي كر�س نف�سه خلدمة ال�سالم يف 
جاهدا لدعم املجتمعات املحلية يف جميع اأنحائها. و�سلطت ال�سوء على 
جناحه يف تعزيز العالقات الوثيقة بني دولة الإم��ارات العربية املتحدة 
واأفغان�ستان اللتني يربطهما تاريخ وتقاليد وثقافة م�سرتكة اإ�سافة اإىل 
دوره يف بناء وتعزيز الثقة خالل فرتة عمله يف اأفغان�ستان من اأجل تو�سيع 

نطاق امل�ساهمات والإجنازات الإن�سانية لدولة الإمارات يف اأفغان�ستان.
الأفغاين  ال�سعب  جتاه  العميق  الراحل  ال�سفري  التزام  اأن  على  و�سددت 
�سيتوا�سل يف امل�ستقبل �سواء عرب الدبلوما�سيني الإماراتيني اأو منظمات 

الن�ساء  تاأثري كبري على حياة  لها  التي  الأخ��رى  الهامة  امل��دين  املجتمع 
والأ�سر يف جميع اأنحاء اأفغان�ستان.

امل���راأة الأفغانية عن  اأج��ل  امل���راأة م��ن  ق��ي��ادة منظمة  اأع��رب��ت  م��ن جانبها 
خال�س تعازيها لأ�سرة ال�سهيد وعن تقديرها له ملا اأبداه من التزام دوؤوب 

يف دعم �سعب اأفغان�ستان.
ح��ك��وم��ي��ة مقرها  غ���ري  م��ن��ظ��م��ة  "WAW" ه���ي  م��ن��ظ��م��ة  اأن  ي��ذك��ر 
الرئي�سي نيويورك وتعني ب�سوؤون حقوق الإن�سان وتكر�س اأغلب اأن�سطتها 
نحو تعزيز حقوق جميع الن�ساء الأفغانيات ومتكينهن وتعترب حتى الآن 
وتوفر  اأفغان�ستان  يف  للن�ساء  دعم  توفر مالجئ وخدمات  اأك��رب منظمة 

ب�سكل خا�س الدعم للن�ساء الأفغانيات واأ�سرهن يف الوليات املتحدة.
ويهدف الحتفال ال�سنوي للمنظمة اإىل ت�سليط ال�سوء على العمل الذي 

تقوم به هذه املنظمة و�سراكاتها وال�سخ�سيات التي تبذل جهودا ت�سهم 
يف تغيري حياة الأخرين.

وكان ال�سفري الراحل ال�سهيد جمعة حممد عبد اهلل الكعبي قد تويف يف 
15 فرباير املا�سي متاأثرا بجراحه جراء هجوم اإرهابي وقع يف قندهار 
اإن�سانية  قيامه مبهمة  اأثناء  وذلك   2017 يناير   10 اأفغان�ستان يف  يف 
و�سملت  ال�سقيق  الأفغاين  ال�سعب  لدعم  الإم���ارات  دول��ة  برنامج  �سمن 
و�سع حجر الأ�سا�س لدار خليفة بن زايد اآل نهيان لالأيتام والتوقيع على 

اتفاقية مع جامعة كردان لتقدمي منح درا�سية.
اإماراتيني  دبلوما�سيني  خم�سة  ا�ست�سهاد  اإىل  الإره��اب��ي  التفجري  واأدى 
كانوا مكلفني بتنفيذ عدد من امل�ساريع الإن�سانية والتعليمية والتنموية 

يف اأفغان�ستان .

حميد النعيمي وويل عهده يطلعان على نتائج تعداد عجمان 
•• عجمان -وام: 

اطلع �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد 
املجل�س  ع�سو  النعيمي  را���س��د  ب��ن 
الأعلى حاكم عجمان و�سمو ال�سيخ 
عمار بن حميد النعيمي ويل عهد 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  عجمان 
ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج ت��ع��داد ع��ج��م��ان الذي 
والبحوث  الإح�����س��اء  اإدارة  نفذته 
يف الأمانة العامة للمجل�س والذي 
�سكان  ع��دد  اأن  خ��الل��ه  م��ن  ات�سح 
الإم��ارة الإجمايل بلغ 504 اآلف 

و 847 ن�سمة.
ج�����اء ذل�����ك خ�����الل ع���ر����س مرئي 
لتعداد  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  ق���دم���ت���ه 
بن  را���س��د  ال�سيخ  برئا�سة  عجمان 
اللجنة  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي  ح��م��ي��د 
بالديوان  الج���ت���م���اع���ات  ب���ق���اع���ة 
حميد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  وح�سره 
ال�سمو  ���س��اح��ب  مم��ث��ل  ال��ن��ع��ي��م��ي 
ال�سيخ  وم���ع���ايل  ع��ج��م��ان  ح���اك���م 
النعيمي  الدكتور ماجد بن �سعيد 
اللواء  و����س���ع���ادة  ال����دي����وان  رئ��ي�����س 
ال�������س���ي���خ ����س���ل���ط���ان ب�����ن ع����ب����داهلل 
النعيمي قائد عام �سرطة عجمان 

وكبار امل�سوؤولني .
وقال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد 
اإن الأرق������ام  ال��ن��ع��ي��م��ي  ب���ن را����س���د 
مت  التي  والبيانات  والح�سائيات 
احل�����س��ول ع��ل��ي��ه��ا م���ن خ���الل هذا 
التعداد �ست�سهل على �سناع القرار 
يف حكومة عجمان اتخاذ القرارات 
املنا�سبة حول الأو�ساع القت�سادية 
وغريها  وال�سكانية  والجتماعية 
و�سع  من  ومتكننا  القطاعات  من 
وا�سرتاتيجيات  خ��ط��ط  وت��ن��ف��ي��ذ 

التنمية املجتمعية يف الإمارة .
املعلومات  ت��وف��ري  اأن  �سموه  واأك���د 
ال����ك����ث����ري م������ن حيث  ل����ن����ا  ي���ع���ن���ي 
التخطيط وو�سع ال�سرتاتيجيات 
من اأجل امل�ساهمة يف اإطالق العديد 

من امل�ساريع التنموية والتطويرية 
البيانات  تلك  ب��الإم��ارة من خالل 
ل�سانعي  ال����الزم����ة  الإح�����س��ائ��ي��ة 
وامل�ستثمرين  وامل�����س��وؤول��ني  ال��ق��رار 
وال��ت��ي ت��ع��رف��ن��ا ع��ل��ى واق���ع احلياة 
الق����ت���������س����ادي����ة والج����ت����م����اع����ي����ة 
والثقافية وهو ما ي�سهم يف تعزيز 
والعمراين  الق��ت�����س��ادي  الن�ساط 
احلالية  الح���ت���ي���اج���ات  مل���واك���ب���ة 
اأعرب  ج��ان��ب��ه  م��ن   . وامل�ستقبلية 
ب����ن حميد  ال�������س���ي���خ ع���م���ار  ���س��م��و 
النعيمي عن �سعادته بنجاح تعداد 
عجمان وتوفري النتائج والبيانات 
وهناأ رئي�س واأع�ساء اللجنة العليا 
والباحثني  العمل  وف��رق  للتعداد 
امليدانيني واخلرباء على ما بذلوه 
اأج��ل توفري بيانات  من جهود من 
دق��ي��ق��ة مي��ك��ن ال���س��ت��ف��ادة منها يف 
و���س��ع اخل��ط��ط وال��ربام��ج لتنمية 

م�ستدامة يف خمتلف القطاعات .
التعداد  اأه�����داف  اإن  ���س��م��وه  وق����ال 
اإح�سائية  نتائج  توفري  يف  تتمثل 
الجتماعية  احل���ي���اة  ع���ن  ك��ام��ل��ة 
عجمان  اإم������ارة  يف  والق��ت�����س��ادي��ة 
وع���ن ال�����س��ك��ان وت��وزي��ع��ه��م ح�سب 

عجمان  ع���ه���د  ويل  ���س��م��و  ووج������ه 
ال�سكر  لتنفيذي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
واملقيمني  للمواطنني  وال��ت��ق��دي��ر 
امل�سروع  ه���ذا  اإجن����از  يف  لتعاونهم 

الوطني الكبري .
�سيف  �سعيد  املهند�س  �سعادة  وقدم 
للمجل�س  العام  الأم��ني  املطرو�سي 
نتائج  ح��ول  ا�ستعرا�سا  التنفيذي 
ت���ع���داد ع��ج��م��ان ب���ني م���ن خالله 
اجلهود التي بذلت من قبل رئي�س 
للتعداد  العليا  اللجنة  واأع�����س��اء 
ل���ل���ح�������س���ول على  ال���ع���م���ل  وف�������رق 
الفئات  دقيقة من حيث  معلومات 
وخ�سائ�س  ل��ل��م��ج��ت��م��ع  امل��خ��ت��ل��ف��ة 

ال�سكان الدميغرافية .
التعداد  م�سروع  خالل  "من  وقال 
تف�سيلية  بيانات  توفري  ا�ستطعنا 
وخ�سائ�سهم  ال���������س����ك����ان  ع������ن 
بالأحوال  ال�سلة  ذات  واأو�ساعهم 
التجمعات  ح�سب  لالأ�سر  املعي�سية 

والتق�سيمات الإدارية املختلفة" .
البيانات  ت���ل���ك  اأن  اإىل  م�������س���ريا 
تهدف  الإح�����س��ائ��ي��ة  وامل���ع���ل���وم���ات 
منها  اأغ��را���س  جمموعة  لتحقيق 
والتخطيط  ال�����س��ي��ا���س��ات  و����س���ع 

العليا  ال���ل���ج���ن���ة  خ����رج����ت  وق�������د 
مبجموعة من التو�سيات بعد تلك 
اإجراء  ���س��رورة  بينها  م��ن  النتائج 
درا�سات متخ�س�سة حول حمددات 
ح��ج��م الأ����س���رة واأمن�����اط الإجن����اب 
املواليد  واأع����������داد  الأزواج  ب����ني 
م�ستوى  وت��اأث��ري  بينهم  والتباعد 
هذه  على  وال����زوج  ال��زوج��ة  تعليم 
الأمن����اط وت��ك��وي��ن الأ����س���رة ب�سكل 
باملطلقات  خ��ا���س��ة  واأخ������رى  ع����ام 
والأ�سباب  وامل��ه��ج��ورات  والأرام�����ل 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ذل���ك  اإىل  امل���وؤدي���ة 
حول  متخ�س�سة  درا����س���ة  اإج�����راء 
الأمرا�س  وذوي  الهمم  اأ���س��ح��اب 
اأ�سباب  ع���ل���ى  ل���ل���ت���ع���رف  امل���زم���ن���ة 
احل��ال��ة وظ��روف��ه��ا ودرج���ة حدتها 
 .. ال�سحي  ل��ل��ت��اأم��ني  وبالن�سبة   .
اإجراء  تو�سياتها  اللجنة يف  اأك��دت 
التاأمني  ح�����ول  م��و���س��ع��ة  درا�����س����ة 
وخا�سة  امل��واط��ن��ني  ب��ني  ال�سحي 
الفئات التي لي�س لديها عمل من 
اأرب����اب الأ���س��ر واأزواج���ه���م واأخ���رى 
حول ذوي املوؤهالت العلمية العليا 
الذين يعملون خارج اإمارة عجمان 
املواطنني  ع����ن  ث���ال���ث���ة  ودرا������س�����ة 

واحل�سول  اجل��غ��راف��ي��ة  امل��ن��اط��ق 
التي  الإح�����س��ائ��ي��ة  امل��وؤ���س��رات  على 
تخدم روؤية وا�سرتاتيجية عجمان 
2021 كما يعك�س حر�س واهتمام 
الإح�ساء  باأهمية  عجمان  حكومة 
القت�سادية  امل���ت���غ���ريات  ظ����ل  يف 
والج���ت���م���اع���ي���ة واع����ت����ب����اره اأح����د 
ور�سم  التخطيط  م��رت��ك��زات  اأه���م 
ال���ت���ي تقوم  ال���ع���ام���ة  ال�����س��ي��ا���س��ات 
عليها م�سرية البناء والتطوير اإىل 
الأ�سا�سية  ال��دع��ام��ة  ك��ون��ه  ج��ان��ب 
القت�سادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ل��ع��م��ل��ي��ة 

والجتماعية.
الوطني  امل�����س��روع  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
مت  وال���ذي  لل�سكان  ال��ع��ام  للتعداد 
تنفيذه بنجاح يف كافة مناطق اإمارة 
عجمان �سيعمل على توفري قاعدة 
بيانات �ساملة ودقيقة عن ال�سكان 
منهجية  ع��م��ل��ي��ة  ���س��م��ن  وذل������ك 
البيانات  ج��م��ع  ت�����س��م��ل  م���وح���دة 
والقت�سادية  ال���دمي���وغ���راف���ي���ة 
والج���ت���م���اع���ي���ة و���س��ن��ت��ع��ام��ل مع 
النهو�س  اأج��ل  م��ن  البيانات  تلك 
والقت�سادية  الجتماعية  باحلياة 

يف الإمارة .

لالأعمال  ك��ق��اع��دة  وا���س��ت��خ��دام��ه��ا 
التخطيط  والأ���س��ا���س يف  الإداري����ة 
والروؤى  اخلطط  ور�سم  العمراين 
وو�سع  ل���الإم���ارة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
والربامج  ال��ع��م��ران��ي��ة  ال�سيا�سات 

التنموية .
اأنه مت التعرف من خالل  م�سيفا 
املوؤ�سرات الإح�سائية  التعداد على 
وا�سرتاتيجية  روؤي����ة  ت��خ��دم  ال��ت��ي 
ع��ج��م��ان . واأ����س���اد ���س��ع��ادة الأم���ني 
خالل  التنفيذي  للمجل�س  ال��ع��ام 
�ساحب  ودع��م  بتوجيهات  العر�س 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ح��م��ي��د ب���ن را�سد 
النعيمي ومتابعة �سمو ال�سيخ عمار 
بن حميد النعيمي وحر�سهما على 
الإم����ارة  ل�����س��ك��ان  ال�����س��ع��ادة  حتقيق 
مبا  احلكومة  ا�سرتاتيجيات  وف��ق 
وتطلعاتها  عجمان  وروؤي��ة  يتوافق 
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ب�������اأن ت����ك����ون اإم�������ارة 
منوذجية بكافة املوا�سفات العاملية 
الناجحة  ال��ت��ن��م��وي��ة  مب�����س��اري��ع��ه��ا 
الدور  التعداد  م�سروع  يلعب  التي 
الأه��م يف ذل��ك للوقوف على كافة 
القيادية  ال��روؤى  متطلبات حتقيق 

وتطلعاتها امل�ستقبلية لعجمان .

القاطنني بالإيجار .
ال��ت��و���س��ي��ات اخل���ا����س���ة بقوة  اأم�����ا 
اللجنة  اأو�����س����ت  ف��ق��د   .. ال��ع��م��ل 
باإجراء درا�سة حول املتعطلني من 
ال��ذك��ور والإن����اث وب��ال��رتك��ي��ز على 
امل��واط��ن��ني وخا�سة  ال�����س��ب��اب  ف��ئ��ة 
م���وؤه���الت علمية  ل��دي��ه��م  ال���ذي���ن 
ب���ع���د ال���ث���ان���وي���ة واإج���������راء درا����س���ة 
للوقوف  العمل  ق��وة  ح��ول  دوري���ة 
�سوق  يف  املو�سمية  ال��ت��غ��ريات  على 
العمل والبطالة واحتياجات �سوق 
املاهرة  ال��ع��م��ال��ة  وخ��ا���س��ة  ال��ع��م��ل 
وكذلك  امل��ط��ل��وب��ة  والتخ�س�سات 
حول  ا�ستق�سائية  درا���س��ة  اإج����راء 
ال��ت��ج��م��ع��ات ال��ع��م��ال��ي��ة يف اإم�����ارة 
التي  ال�سركات  فيها  مب��ا  عجمان 
مقرها خارج الإم��ارة . كما وجهت 
اللجنة ب�سرورة العمل على اإعداد 
بني  والتن�سيق  املنا�سبة  الأر���س��ي��ة 
ق���ط���اع���ات احل���ك���وم���ة يف الإم�������ارة 
"الهيئة  الحتادية  احلكومة  ومع 
والإح�ساء"  للتناف�سية  الحتادية 
الإدارية  ال�سجالت  نحو  للتحول 
التقليدية  الطريقة  حم��ل  لتحل 

لتنفيذ التعداد املقبل .

ويل عهد عجمان يح�صر ور�صة عمل حول اأمن املعلومات
•• عجمان -وام:

ح�����س��ر ���س��م��و ال�������س���ي���خ ع���م���ار بن 
عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد 
رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ور�سة 
والتي  املعلومات  اأم���ن  ح��ول  عمل 
ن��ظ��م��ت��ه��ا احل���ك���وم���ة ال��رق��م��ي��ة يف 
عجمان وا�ستهدفت مدراء العموم 
بهدف  احل���ك���وم���ي���ة  ال�����دوائ�����ر  يف 
تعريفهم باآخر امل�ستجدات املتعلقة 
املطلوبة  املعلومات واجلهود  باأمن 
املخاطر  م��ن  العمل  بيئة  حلماية 

الأمنية املحتملة .
كما ح�سر الور�سة التي اأقيمت يف 
فندق فريمونت عجمان .. ال�سيخ 
رئي�س  النعيمي  حميد  ب��ن  را���س��د 

 Tier" ����س���ه���ادة  ع���ل���ى  ع���ج���م���ان 
معهد  م����ن   "III facility
 "uptime institute"
على  ب��ي��ان��ات  م��رك��ز  راب����ع  لي�سبح 
الدولة يح�سل على هذه  م�ستوى 
ا�ست�سافة  يف  ي�ساهم  مما  ال�سهادة 
وم�ستمرة  م����وث����وق����ة  خ�����دم�����ات 

للجمهور .
ومت خاللها تقدمي نبذة تعريفية 
واملعلومات  امل��ع��ل��وم��ات  اأم����ن  ع���ن 
وتف�سيل  ح��م��اي��ت��ه��ا  ي��ن��ب��غ��ي  ال��ت��ي 
ت�سيب  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي  امل��خ��اط��ر 
هذه املعلومات وخ�سو�سا املخاطر 
املتعلقة بامل�ستخدمني ووعيهم بها 

وكيفية جتنبها .
الهند�سة  ع��ل��ى  ال���ور����س���ة  ورك�����زت 

دائرة البلدية والتخطيط وروؤ�ساء 
ومدراء الدوائر احلكومية و�سعادة 
���س��ع��ي��د ���س��ي��ف امل��ط��رو���س��ي الأم���ني 
و�سعادة  التنفيذي  للمجل�س  العام 
عهود علي عبداهلل اآل �سهيل مدير 
الرقمية  ع���ج���م���ان  ح���ك���وم���ة  ع�����ام 
وك���ب���ار امل�����س��وؤول��ني . وت���اأت���ي هذه 
ن��ف��ذت��ه��ا احلكومة  ال��ت��ي  ال��ور���س��ة 
�سركة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ال���رق���م���ي���ة 
"HelpAG" املتخ�س�سة باأمن 
املعلومات .. �سمن برنامج عجمان 
اإىل  يهدف  ال��ذي  املعلومات  لأم��ن 
باأمن  املتعلق  الوعي  م�ستوى  رفع 

املعلومات لدى �سرائح املجتمع .
واأع����ل����ن يف اف���ت���ت���اح ال���ور����س���ة عن 
حكومة  ب���ي���ان���ات  م���رك���ز  ح�����س��ول 

 social الج�������ت�������م�������اع�������ي�������ة 
وال����ت����ي   engineering
وت�سيد  الأ����س���خ���ا����س  ت�����س��ت��ه��دف 
اأخطاءهم للح�سول على املعلومات 
التوا�سل  ط���ري���ق  ع���ن  امل��ط��ل��وب��ة 
و�سائل  اأو  ال���ه���ات���ف  اأو  امل���ب���ا����س���ر 
والربيد  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
اأمثلة  الإل��ك��رتوين حيث مت ط��رح 
واق��ع��ي��ة ع��ن ه���ذه ال��ه��ج��م��ات وكم 
ال��ت��ي مي��ك��ن احل�سول  امل��ع��ل��وم��ات 
الهند�سة  خ�������الل  م������ن  ع���ل���ي���ه���ا 

الجتماعية .
جمموعة  الور�سة  خالل  وطرحت 
م��ن احل��ل��ول م��ن��ه��ا ال��ق��ي��ام بور�س 
م�������س���ت���م���رة جل����م����ي����ع امل����وظ����ف����ني 
وكيفية  املخاطر  بهذه  لتوعيتهم 

مع  التعامل  وكيفية  الآخرين  مع 
حالت الخرتاق عند حدوثها .

تبني  اأهمية  على  الور�سة  واأك���دت 
ال�سيا�سات  ل��ه��ذه  ال��ق��رار  اأ���س��ح��اب 

اجلهات  وق����ي����ام  م��ع��ه��ا  ال���ت���ع���ام���ل 
تنظم  واإج����راءات  �سيا�سات  بو�سع 
التي  واملعلومات  التوا�سل  قواعد 
م�ساركتها  ع����دم  امل��وظ��ف��ني  ع��ل��ى 

ومتابعة  تطبيقها  ع��ل��ى  واحل����ث 
ال��ت��ق��اري��ر امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ه��ا م���ن اأجل 
اآمنة  ب��ي��ئ��ة ع��م��ل  احل�����س��ول ع��ل��ى 

وموثوقة .

ماجد النعيمي ي�صهد حفل تخريج 97 متدربة من م�صروع " معا للوقاية قبل العالج"
•• عجمان-وام: 

�سهد معايل ال�سيخ الدكتور ماجد 
بن �سعيد النعيمي رئي�س الديوان 
الأمريي يف عجمان حفل تخريج 
املتدربات  م��ن  ال�����س��اب��ع��ة  ال��دف��ع��ة 
ال�سنوي  املتلقى  م��ن  اخل��ري��ج��ات 
العالج  قبل  للوقاية  معا  مل�سروع 
عقد  " وال��ذي  ال�سحة  " �سفراء 

حتت �سعار " روؤى م�ستقبلية ". 
نظمته  ال�����ذي   - احل���ف���ل  ح�����س��ر 
ومركز  الطبية  عجمان  منطقة 
م�سريف ال�سحي يف فندق رامادا 
الوحيدي  العزيز  عبد   - عجمان 
عجمان  م��ن��ط��ق��ة  م����دي����ر  ن����ائ����ب 
مديرة  اإبراهيم  وعائ�سة  الطبية 
للن�ساء  زايد  بن  م�ست�سفى خليفة 
والولدة وخمي�س عبداهلل امل�سوؤول 
عجمان  م��ن��ط��ق��ة  يف  الإع����الم����ي 
اجلهات  اإىل  اإ�����س����اف����ة  ال���ط���ب���ي���ة 

املحا�سرين  م��ن  وع���دد  ال��داع��م��ة 
واملحا�سرات امل�ساركني يف امللتقى.

واأكد نائب مدير منطقة عجمان 
الطبية - يف كلمته خالل احلفل 
- حر�س مركز م�سريف ال�سحي 
ع���ل���ى ع���ق���د امل���ل���ت���ق���ى ال���ت���وع���وي 
منه  لت�ستفيد  ���س��ن��وي��ا  وال��ث��ق��ايف 
املجتمع  ف��ئ��ات  م��ن  �سريحة  اأك���رب 
الدولة  من  ال�سمالية  املناطق  يف 
تغيري  لإح����������داث  ي����ه����دف  ح���ي���ث 
و�سلوكيات  اجت��اه��ات  يف  اإي��ج��اب��ي 
واأمن������������اط ح�����ي�����اة الأ��������س�������رة من 
تلبي  ودورات  حم��ا���س��رات  خ��الل 
قالب  يف  واملتطلبات  الحتياجات 
�سحي وتثقيفي وتربوي وتنموي 
اجتماعية  وم���وا����س���ي���ع  ه�������ادف 
الأ�سرة  �سرائح  منتقاة حتاكي كل 
يف املجتمع الإماراتي للو�سول اإىل 

جمتمع م�ستقر وواع ومتما�سك.
اإىل  ي�����س��ع��ى  امل��ل��ت��ق��ى  اأن  واأ����س���اف 

وجمتهدة.
ن�سر  على  امل��واظ��ب��ة  اأن  واأ���س��اف��ت 
والثقافية  ال�����س��ح��ي��ة  ال��ت��وع��ي��ة 
تطوعيا هي وحدها ت�سنف وت�سع 

املراأة يف املقدمة .
حاورن  امل��ت��درب��ات  اأن  اإىل  م�سرية 
خالل فرتة التدريب رموز الطب 
واطلعوا  وال��ف��ن  وال��ف��ك��ر  والأدب 
وخرباتهم  ع��ل��م��ه��م  ع��ل��ى  م��ن��ه��م 
من اأجل حتقيق تنمية جمتمعية 

م�ستدامة. 
�سمعناها  كلمة  اخل��ري  اإن  وق��ال��ت 
اأر�س  على  وعاي�سناها  وراأي��ن��اه��ا 
ال�سيخ زايد اخلري ونراها اليوم يف 
عرفها  والتي  اهلل  حفظهم  اأبنائه 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
حاكم دبي "رعاه اهلل" حني قال " 
اإح��داث فرق  اخل��ري احلقيقي هو 

من  واملعرفة  العلم  ه��ذا  ولينتقل 
جيل اإىل جيل.

واأ�سارت اإىل اأن النطالقة الأوىل 
 2011 ع������ام  ك����ان����ت  ل��ل��م��ل��ت��ق��ى 
 2017 ال���ع���ام  وا���س��ت��م��رت ح��ت��ى 
وال�����ذي اأط���ل���ق ع��ل��ي��ه ع����ام اخلري 

والعطاء.
ن���ي���اب���ة عن  وت���ق���دم���ت خ�������س���ر - 
املتدربات �سفراء ال�سحة - بال�سكر 
ال�سيخ  م���ع���ايل  اإىل  والم���ت���ن���ان 
النعيمي  �سعيد  م��اج��د  ال��دك��ت��ور 
واإىل  ال���ت���خ���رج  ح���ف���ل  ل���رع���اي���ت���ه 
واإدارة  الطبية  ع��ج��م��ان  منطقة 
واإدارة  الأول��ي��ة  ال�سحية  الرعاية 
لتنفيذ  ال�سحي  م�سريف  م��رك��ز 
فكرة امللتقى ال�سنوي وا�ستمرارها 
وثمنت  م��ت��ت��ال��ي��ة.  ���س��ن��وات  ل�سبع 
جهود من �ساهموا يف ن�سر العلوم 
والأ�سرية  والجتماعية  ال�سحية 

من ال�ست�ساريني والأطباء .

توعية اأفراد املجتمع ب�سلوكياتهم 
لالرتقاء  ي��ت��ج��زاأ  ل  ج�����زءا  وه����و 
ب��ج��ودة ح��ي��ات��ه��م وت��ع��زي��ز وعيهم 
وق�سايا  اح���ت���ي���اج���ات���ه���م  ح������ول 

جمتمعهم .
وتقدم الوحيدي بال�سكر والتقدير 
ملركز م�سريف والرعاية ال�سحية 
الأول������ي������ة واحل���������س����ور و����س���ف���راء 
ال�سحة من املتدربات والداعمني 
والقائمني  للملتقى  وامل�ساندين 

على اإجناحه.
ال�سحة  اأك��دت �سفرية  من جهتها 
اإلقائها  خ����الل   - خ�����س��ر  ���س��ه��ري 
كلمة املتدربات - اأن امللتقى ومنذ 
بدايته وهو يوؤ�س�س لعلوم خمتلفة 
وبناء  الن�ساء  لت�سجيع  ومتميزة 
جمتمع �سوي تكون فيه املراأة بكل 
الرجل  �سريكة  اع��ت��زاز  و  ك��رام��ة 
وتبني  اجل���ذور  ل���رتوي  بالعطاء 
وخالقة  م��ب��دع��ة  وه���ي  امل�ستقبل 

اأو حياة  اإن�����س��ان  ح��ي��اة  ف���رق يف   ..
وهذا  وط���ن  م�����س��رية  اأو  جم��ت��م��ع 
هو ما يحدث الآن من تغيري بني 
مواطنني  م��ن  الإم��ارات��ي  ال�سعب 
والت�سابق  التفاعل  يف  ومقيمني 
نحو ن�سر اخلري بكل اأنواعه علمي 

وثقايف واقت�سادي وتربوي".
اأن���ه م��ن ه���ذا املنطلق  واأو���س��ح��ت 
امللتقى  انبثق  عجمان  اإم���ارة  ويف 
ال�������س���ن���وي امل����ج����اين مل�������س���روع معا 
" �سفراء  ال���ع���الج  ق��ب��ل  ل��ل��وق��اي��ة 
تطوعية  ذاتية  " بجهود  ال�سحة 
ال�سحي  م�������س���ريف  م����رك����ز  م����ن 
والدعاية  ال��ت��ح�����س��ريات  ���س��م��ل��ت 
وحتقيق  املحا�سرين  وا�ست�سافة 
الأه������������داف م�����ن امل���ل���ت���ق���ى ال�����ذي 
واأ�سحاب  البيوت  رب��ات  ي�ستهدف 
املهن والوظائف ليفتح لهم اآفاقا 
ال�سحية  ال��ث��ق��اف��ة  م���ن  ج���دي���دة 
ل��ي��ت��ع��ل��م��وا وي���ع���ل���م���وا اأولده��������م 

ال��ع��ام��ل��ني يف  ك��ل  ب��ج��ه��ود  م�سيدة 
بعجمان  ال�سحي  م�سريف  مركز 
ل�ستمرار  تطلعها  ع��ن  معربة   ..

امللتقى.
توثيقيا  ع��ر���س��ا  احل��ف��ل  ت�����س��م��ن 
ال�سابع  ال�سنوي  امللتقى  لفعاليات 
مل�سروع "معا للوقاية قبل العالج" 
بعام اخلري"  غ��ري  "اأنت  وم��ب��ادرة 

ثم عر�سا لنتائجه بالأرقام.
الطبية  عجمان  منطقة  وكرمت 
ماكرونكلو  �سي  �سي�سلي  املمر�سة 
م�ست�سفيات  يف  ع��م��ل��ت  وال����ت����ي 

املنطقة ملدة 35 عاما متوا�سلة.
ك������م������ا ك�����������رم م�������ع�������ايل ال���������س����ي����خ 
�سعيد  ب������ن  م�����اج�����د  ال�����دك�����ت�����ور 
واجلهات  امل��ح��ا���س��ري��ن  ال��ن��ع��ي��م��ي 
للملتقى  الداعمة  وال�سخ�سيات 
واأوائ���������ل امل����ت����درب����ات وق������دم لهن 
والبالغ  ل��ل��خ��ري��ج��ات  ال�����س��ه��ادات 

عددهن 97 متدربة.

 

امل�صت�صفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�ست�سفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

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

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�صت�صفيات اخلا�صة
اأبوظبى

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

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

ال�صارقة 
م�ست�سفى الزهراء اخلا�سة     5619999
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ال�صرتاتيجيني والكوارث" ل�صركائها  والأزمات  "الطوارئ  حول  ور�صة  " تنظم  " الداخلية 
•• اأبوظبي-وام:

افتتح الفريق �سيف ال�سعفار وكيل وزارة الداخلية ور�سة العمل اخلا�سة 
بالطوارئ والأزمات والكوارث ل�سركاء الوزارة ال�سرتاتيجيني وذلك يف 

قاعة الجتماعات يف مبنى وزارة الداخلية.
املركزية  للعمليات  العامة  الإدارة  نظمتها  التي  الور�سة  افتتاح  ح�سر 
الأداء  وتطوير  لال�سرتاتيجية  العامة  الإدارة  مع  والتن�سيق  بالتعاون 
والقادة  امل�ساعدين  وال��وك��الء  ال����وزارات  وك���الء  م��ن  ع��دد   .. ال����وزارة  يف 
العامني لل�سرطة يف الدولة وممثلون عن الهيئات واملوؤ�س�سات واجلهات 
العامون ومديرو  وامل��دراء  وال��ك��وارث  والأزم���ات  بالطوارئ  العالقة  ذات 

الإدارات وعدد كبري من ال�سباط يف وزارة الداخلية .

ونقل وكيل الوزارة - يف كلمته خالل افتتاح الور�سة - للم�ساركني حتيات 
الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

وزير الداخلية .
باأن  العليا  قيادتنا  روؤى وتطلعات  لتج�سيد  تاأتي  الور�سة  اأن  اإىل  م�سريا 

تكون دولتنا من اأف�سل دول العامل اأمنا و�سالمة.
واأ�ساف اأن ا�سرتاتيجية وزارة الداخلية تدعم وتعزز ال�سراكة مع اجلهات 
ال��وزارة يف مواجهة املخاطر والتحديات  املعنية بالدولة وامل�ساندة لدور 
املعنية بها وفقا للمنظومة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث 
ل�سمان ال�ستعداد واجلاهزية و�سرعة التعامل مع الأحداث باحرتافية 

عالية .
واأكد حر�س الوزارة على التطوير والتحديث امل�ستمر خلططها الوطنية 

وال�ستقرار  الأم���ن  لتحقيق  وال��ك��وارث  والأزم����ات  ب��ال��ط��وارئ  اخل��ا���س��ة 
�ستى  يف  الدولة  حققتها  التي  الوطنية  املكت�سبات  وحماية  جمتمعنا  يف 

املجالت بف�سل ال�سيا�سة احلكيمة التي تنتهجها قيادتنا العليا .
نعمة  على  للحفاظ  كبرية  جهودا  تبذل  الداخلية  وزارة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
الأمن والأمان التي تتمتع بها الإمارات حيث اأطلقت العديد من املبادرات 
يف جمال التمارين واخلطط الأمنية وتاأهيل القادة و�سيا�سة الوزارة يف 
تدعم  والتي  وال��ك��وارث  والأزم���ات  الداخلي  الأم��ن  التعامل مع عمليات 
تعزيز م�سرية الأمن والأمان وفقا لأف�سل املمار�سات واملعايري الدولية .

الطوارئ  لإدارة  الوطنية  للهيئة  والتقدير  ال�سكر  عن  ال�سعفار  واأع��رب 
والأزمات والكوارث على تعاونها مع وزارة الداخلية واجلهود التي تبذلها 

يف هذا املجال كما �سكر جميع اجلهات امل�ساركة يف الور�سة واملنظمني .

من جهته قدم علي را�سد النيادي مدير اإدارة العمليات يف الهيئة الوطنية 
لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عر�سا عن املنظومة الوطنية لإدارة 

الطوارئ والأزمات والكوارث يف الدولة .
العامة  الإدارة  املقدم الدكتور �سامل علوان احلب�سي من  ا�ستعر�س  فيما 
للعمليات املركزية يف الوزارة رئي�س اأمانة اللجنة العليا الدائمة لالأمن 
الداخلي �سيا�سة وزارة الداخلية يف التعامل مع عمليات الأمن الداخلي 

والأزمات والكوارث التي اأعدت وفق اأف�سل املمار�سات الدولية .
الأمن  مت��اري��ن  ح��ول  ت�سجيليا  فيلما  واحل�سور  ال���وزارة  وكيل  و�ساهد 
الداخلي التي تنفذها الإدارة العامة للعمليات املركزية يف وزارة الداخلية 
ومت مناق�سة ال�سيناريوهات وا�ستعرا�س نتائج الور�سة وفر�س التح�سني 

والتو�سيات .

�صمن �صعيها املتوا�صل لتجديد اأ�صطولها واإ�صعاد كافة املتعاملني معها 

موا�صالت عجمان توقع اتفاقية تعاون مع الإمارات للمزادات
•• عجمان-الفجر:

العامة  املوا�سالت  موؤ�س�سة  وقعت 
يف حكومة عجمان موؤخرا اتفاقية 
للمزادات"  "الإمارات  م��ع   ت��ع��اون 
اإدارة  م��ي��دان  يف  ال��رائ��دة  ال�سركة 
يف  والإلكرتونية  العلنية  امل���زادات 
بهدف  الأو����س���ط  ال�����س��رق  منطقة 
امل��������زادات اخل���ا����س���ة ببيع  ت��ن��ظ��ي��م 
التابعة  وامل����رك����ب����ات  ال�������س���ي���ارات 
املتوا�سل  للموؤ�س�سة، �سمن �سعيها 
اأ�سطولها،  وحت����دي����ث  ل��ت��ج��دي��د 
امل��ت��ع��ام��ل��ني معها،  ك��اف��ة  واإ����س���ع���اد 
املمكنة  اخل��دم��ات  اأف�سل  وتقدمي 
كافة  تنفيذ  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ل��ه��م، 
ال��ت��ي حتتاجها  الأخ����رى  امل�����زادات 

اأنواع معينة من ال�سيارات ي�سمن 
ارتفاع �سعر البيع للجهة الراغبة، 
اأنواعا معينة  اأن هناك  حيث جند 
م���ن ال�����س��ي��ارات م��ط��ل��وب��ة يف هذه 
ال���دول���ة ل��ك��ن��ه��ا غ���ري م��رغ��وب��ة يف 
دول����ة اأخ�����رى وه����و م���ا ي�����وؤدي اىل 
وي�سمن  وتنوعها،  الأ�سعار  تفاوت 
اأنواع ال�سيارات باأف�سل  بيع جميع 

�سعر ممكن وب�سرعة قيا�سية.
�سركة  رئ���ي�������س  ن����ائ����ب  واأ�������س������اف 
ال�سركة  اأن  ل��ل��م��زادات  الإم������ارات 
10 ف������روع داخ������ل دول����ة  مت��ت��ل��ك 
وثالثة  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
فروع عاملية، ولديها قاعدة بيانات 
األ����ف   350 ع����ن  ت���زي���د  ���س��خ��م��ة 
العامل،  دول  ���س��ت��ى  م���ن  م�����س��رتك 

���س��رك��ة الإم�����ارات ل��ل��م��زادات نظرا 
بها  تتمتع  التي  الكبرية  لل�سمعة 
واخلربة  وخارجها،  الدولة  داخ��ل 
وتنفيذ  ب��ي��ع  يف  ل��دي��ه��ا  ال��ع��ري��ق��ة 
ال�سيارات  ببيع  اخل��ا���س��ة  امل����زادات 
ب���اأف�������س���ل الأ�����س����ع����ار امل���م���ك���ن���ة، ويف 
املعايري  اأح���دث  وف��ق  قيا�سي  وق��ت 
تنفيذ  يف  ال��ع��امل��ي��ة  وامل���وا����س���ف���ات 
حتتاجها  ال��ت��ي  املختلفة  امل�����زادات 

املوؤ�س�سة.
من جهته اأعرب �سعادة عمر مطر 
هذه  بتوقيع  �سعادته  ع��ن  املناعي 
الت��ف��اق��ي��ة م���وؤك���دا اأن��ه��ا ت�����س��ب يف 
م�سلحة اجلميع وحتقق الأهداف 
كافة  ت��ن��ظ��ي��م  يف  م��ن��ه��ا  امل���ت���وخ���اة 
والإلكرتونية  ال��ع��ل��ن��ي��ة  امل�������زادات 

املوؤ�س�سة.
املهند�س  ���س��ع��ادة  الت��ف��اق��ي��ة  وق���ع 
ع��م��ر اأح��م��د ب��ن ع��م��ري م��دي��ر عام 
م��وؤ���س�����س��ة امل���وا����س���الت ال��ع��ام��ة يف 
ح��ك��وم��ة ع���ج���م���ان، و����س���ع���ادة عمر 
�سركة  رئي�س  ن��ائ��ب  املناعي  مطر 
الإم��ارات للمزادات وبح�سور عدد 

من امل�سوؤولني يف اجلهتني.
امل����ه����ن����د�����س عمر  �����س����ع����ادة  وق��������ال 
اأن ت��وق��ي��ع هذه  اأح��م��د ب��ن ع��م��ري 
�سعي  اإط������ار  ي���اأت���ي يف  الت���ف���اق���ي���ة 
م��وؤ���س�����س��ة امل���وا����س���الت ال��ع��ام��ة يف 
حكومة عجمان اإىل تقدمي اأف�سل 
اخل���دم���ات ل��ل��ج��م��ه��ور م���ن خالل 
من  لأ�سطولها  امل�ستمر  التجديد 
اخرتنا  وق��د  واملركبات،  ال�سيارات 

التي حتتاجها موؤ�س�سة املوا�سالت 
العامة يف حكومة عجمان بطريقة 
اح�����رتاف�����ي�����ة حت����ق����ق ط����م����وح����ات 
�سركائنا وعمالئنا، وذلك يف اإطار 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي ن��ت��ب��ن��اه��ا يف 
العام  القطاع  م��ع  ال��ت��ع��اون  تعزيز 
وذكية  خ���دم���ات مم���ي���زة  وت���ق���دمي 
العامة  ل��ل��م��ن��ف��ع��ة  حت��ق��ي��ق��اً  ل���ه���م، 
وتلبية م�سالح العمالء واملزايدين 

وحتقيق رغباتهم .
توفر  ال�����س��رك��ة  اأن  امل��ن��اع��ي  واأك�����د 
اأنحاء  مل��خ��ت��ل��ف  ال�����س��ح��ن  خ���دم���ات 
وم�سرتكيها  ل��ع��م��الئ��ه��ا  ال���ع���امل 
يتوزعون  الذين  معها  واملزايدين 
على كافة دول املنطقة، م�سريا اإىل 
اقتناء  العمالء يف  رغبات  تنوع  اأن 

وتعد "الإمارات للمزادات" التي مت 
�سركة   ،2004 العام  يف  تاأ�سي�سها 
رائدة يف جمال املزادات يف منطقة 
يف  �سة  واملتخ�سّ الأو���س��ط  ال�����س��رق 
العلنية  امل�������زادات  واإدارة  ت��ن��ظ��ي��م 
والإلكرتونية لبيع املركبات واأرقام 

م����زادي����ن لبيع  ال�������س���رك���ة  وت���ع���ق���د 
اأ���س��ب��وع بحجم  ك���ل  ال�����س��ي��ارات يف 
�سيارة   1200 اإىل  ي�سل  مبيعات 
ي��ح��ق��ق �سرعة  ���س��ه��ري��ا، وه����و م���ا 
اأف�سل  وحتقيق  لعمالئنا  التنفيذ 

ال�سعار لهم. 

وم�ساريع  وال��ع��ق��ارات،  ال�����س��ي��ارات، 
املمّيزة  والأرق��ام  الأ�سول،  ت�سفية 
واملجوهرات،  املتحّركة،  للهواتف 
والقدمية،  ال��رتاث��ي��ة  وامل��ن��ت��ج��ات 
البناء  وم��ع��ّدات  الثقيلة،  والآلت 

والت�سنيع.

يف اإجناز اإماراتي جديد .. 

2017 لعام  العامل  يف  معماري  �صرح  اأبرز  الكبري" ثاين  زايد  ال�صيخ  "جامع 
•• اأبوظبي-وام:

اأف�سل  كثاين  الكبري  زاي��د  ال�سيخ  جامع  اأدفايزر"  تريب  "موقع  اختار 
�سرح معماري يف العامل لعام 2017 .. وذلك للعام الثاين على التوايل 

ويف اإجناز جديد ي�ساف ل�سجل دولة الإمارات يف خمتلف املجالت.
وتعد هذه هي املرة الثالثة التي يحظى فيها اجلامع بهذه املرتبة حيث 

�سبق واأن ح�سل عليها يف العام 2014.
ويعتمد اختيار تريب اأدفايزر - املوقع املتخ�س�س بال�سفر واملعامل املميزة 
يف قارات العامل- على اآراء وتقييمات وتعليقات املاليني من زوار املواقع 
التميز  �سهادة  تعد  فيما   .. العامل  اأنحاء  �سائر  والتاريخية يف  العمرانية 

التي مينحها من اأبرز اجلوائز املرموقة عامليا يف هذا املجال .
وعزت اإدارة مركز جامع ال�سيخ زايد الكبري هذا الإجناز اإىل عدة اأ�سباب 
اأبرزها الدعم الكبري من القيادة الر�سيدة التي جعلت من اجلامع اأحد 
الت�ساميم  روع��ة يف  الدولة مبا ميتلكه من  ال�سياحية يف  الوجهات  اأه��م 
املعمارية وبديع الزخارف التي زادت من جماليات حمتوياته الفريدة .. 
ف�سال عن دوره الديني وتر�سيخه قيم التعاي�س والتوا�سل احل�ساري .. 

ما جعله مق�سدا للزوار من خمتلف اأنحاء العامل وعلى مدار العام.
رئي�س  الرئا�سة  ���س��وؤون  وزي��ر  نائب  ال��زع��اب��ي  اأح��م��د جمعه  وق��ال معايل 
املركز  اإن ح�سول اجلامع على  الكبري:  ال�سيخ زايد  اأمناء جامع  جمل�س 
الثاين - وللعام الثاين على التوايل – كاأبرز �سرح معماري يف العامل ياأتي 

تتويجا للجهود الكبرية التي يقوم بها واخلدمات املتميزة التي يقدمها 
روؤية  يواكب  مبا  واأدي��ان��ه��م  وجن�سياتهم  فئاتهم  اختالف  على  لزائريه 
"حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة بجعل الإمارات عامة واأبوظبي خا�سة 

اإحدى اأهم منارات الت�سامح والتعاي�س الإن�ساين واحل�ساري يف العامل.
يف ال�سياق ذاته .. لفت معاليه اإىل الدعم الكبري الذي يجده اجلامع من 
�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
الأث��ر يف ح�سول اجلامع على هذه  اأبلغ  له  ك��ان  وال��ذي  الرئا�سة  ���س��وؤون 

املكانة املتميزة عامليا.
وو�سف معايل اأحمد جمعه الزعابي اجلامع باأنه منوذج معا�سر وفريد 
احلديث  الع�سر  يف  ال��ع��م��ارة  ف��ن  يف  حت��ول  ونقطة  الإ���س��الم��ي��ة  للعمارة 

واأيقونة للجمال العمراين يف الدولة وال�سرق الأو�سط .
املعمار  روح  ب��ني  الفريد  والتكامل  التنا�سق  اإىل  الإط���ار  ه��ذا  يف  م�سريا 
منوذجا  اجلامع  من  جعلت  التي  احلديث  املعمار  ومعطيات  الإ�سالمي 

لالإبداع والروعة يف الت�ساميم الهند�سية.
واأ�سار اإىل الرثاء العمراين للجامع الذي ا�ستخدمت يف بنائه مواد فريدة 
كاإيطاليا  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن  جلبت  اجل���ودة  عالية  معايري  ذات 
واأملانيا واملغرب والهند وتركيا وال�سني واليونان .. فيما �سارك يف بنائه 
30 األف عامل �سمن 30 �سركة مقاولت عاملية .. الأمر الذي جعله قبلة 

للمخت�سني املهتمني مبجال الت�ساميم الفنية.
ال��ف��ري��دة جعلت للجامع  امل��م��ي��زات  اأن ك��ل ه��ذه  ال��زع��اب��ي  واأو���س��ح معايل 
الوجهات  اأه��م  من  واح��دا  باعتباره  ال�سياح  اأجندات  على  فريدا  ح�سورا 
واعتزاز  ال��ذي ميثل م�سدر فخر  الأم��ر   .. العامل  واأبرزها يف  ال�سياحية 
قوية  اأداء  م��ع��دلت  على  للحفاظ  اجل��ه��د  م��ن  م��زي��د  ب��ذل  على  ويحفز 

ت�سمن موا�سلة زيادة ح�سة اجلامع من حركة ال�سياحة العاملية.
ال�سيخ  جامع  اإن   : بالقول  تعليقه  الزعابي  جمعه  اأحمد  معايل  واختتم 
زايد �سيظل قيمة ثقافية ووطنية وجمالية وح�سارية ودينية تعرب عن 
املفاهيم والقيم التي ر�سخها املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
ثراه" واملتجذرة يف الوجدان والوعي الإماراتي والتي ت�سكل  اهلل  "طيب 

امتدادا للهوية الوطنية .
من جهته اعترب �سعادة يو�سف عبداهلل العبيديل مدير عام مركز جامع 
ال�سيخ زايد الكبري احل�سول على هذا الرتتيب انعكا�سا للم�ساعي الدائمة 
للمركز يف تطوير م�ستوى اأدائه وحتقيقه اأرقى واأعلى معايري وم�ستويات 
اجلودة يف خدمة الزوار معتمدا يف ذلك على ال�ستبيانات الدورية التي 
الدورية  املراجعة  عن  ف�سال   .. ومالحظاتهم  ر�ساهم  م�ستوى  تقي�س 
مل�ستوى كفاءة وفعالية اخلدمات ومدى تلبيتها خمتلف احتياجات الزوار 
اإماراتية  باإيد  املركز يقدم خدماته  اأن  الفخر  اإن ما يبعث على  . وق��ال: 
يف عك�س  جنحت  مواطنة  كوادر  فيه  العاملني  جميع  اإن  حيث   100%
�سورة م�سرفة للوطن وقيمه ال�سمحة انطالقا من الدين احلنيف وروؤى 

" طيب اهلل  اآل نهيان  ال�سيخ زايد بن �سلطان  املغفور له  الكبري  الراحل 
التقارب  ج�سور  ملد  العمل  على  القائمة  الإم���ارات  " وا�سرتاتيجية  ث��راه 

الثقايف واحل�ساري بني خمتلف الثقافات وال�سعوب .
واأكد العبيديل على عزم اإدارة املركز تر�سيخ مكانته كاإحدى اأهم املنارات 
من  واحل�سارية  الثقافية  احلركة  اإث���راء  يف  ودوره  العامل  يف  الإن�سانية 
خالل منظومة من الفعاليات والأن�سطة التي تعزز ريادته يف اإعالء قيم 
الت�سامح والتعاي�س .. ف�سال عن تنظيمه وا�ست�سافته املبادرات اخلريية 
والإن�سانية واملحا�سرات الدينية والثقافية وامل�ساركة يف املحافل الثقافية 
ان�سجاما مع روؤيته وخطته ال�سرتاتيجية  العاملية واملحلية  واحل�سارية 

وفق توجيهات القيادة الر�سيدة.
اأبوظبي  مكانة  تعزيز  يف  للجامع  الأ���س��ا���س��ي  ال���دور  اإىل  �سعادته  واأ���س��ار 
"خطة  تقت�سيه  م��ا  وف��ق  وال��ع��امل  املنطقة  اأن��ح��اء  م��ن  ل��ل��زوار  كمق�سد 
و"روؤية  للدولة  الوطنية  الأجندة  مع  يتما�سى  2030" ومبا  اأبوظبي 

."2021
تقرير  اآخ��ر  احتواها  التي  الأرق���ام   - املنا�سبة  بهذه   - العبيديل  وت��ن��اول 
لالإح�سائيات اخلا�سة بالعمليات احليوية يف اجلامع للعام 2016 حيث 
و  1،448،394 م�سل  5،209،801 منهم  رواد اجلامع  اإجمايل  بلغ 
املحا�سرات  اإج��م��ايل  ويبلغ  مفطر  و872،070  زائ��ر   2،807،556
اأما اإجمايل الوجبات اخلريية   9،781 وبرامج حتفيظ القراآن الكرمي 

.  72،000

�صرطة عجمان تنفذ مبادرة "خلك حري�ش"
•• عجمان ـ الفجر 

�سمن �سل�سلة مبادراتها املجتمعية والأمنية نفذت القيادة العامة ل�سرطة 
ال�سرقات،  خطر  من  املجتمع  " لتوعية  حري�س  " خلك  م��ب��ادرة  عجمان 
باإ�سراف وتنفيذ فريق من ق�سم ال�سرطة املجتمعية، ياأتي ذلك يف اإطار �سعي 
القيادة العامة ل�سرطة عجمان لتحقيق هدف وزارة الداخلية ال�سرتاتيجي 

واملتمثل بتعزيز الأمن والأمان.
اإمارة  اأن��ح��اء  يف  بالتجول  املجتمعية  ال�سرطة  ق�سم  م��ن  فريق  ق��ام  حيث 
140 من�سورات  ع���دد  وت��وزي��ع  ال��ت��ج��اري��ة  امل��ح��ال  اإىل  وال��ت��وج��ه  ع��ج��م��ان 
التدابري  واتخاذ  احلر�س  ب�سرورة  لتوعيتهم  املحالت،  لأ�سحاب  توعوية 
بع�س  لها  تتعر�س  التي  ال�سرقات  من  للحد  الالزمة  ال�سحيحة  الأمنية 
رئي�س  ال�سويدي  اأحمد  حممد  الدكتور  النقيب  وق��ال  التجارية.  املحالت 
منطلق  من  ج��اءت  حري�س"  "خلك  مبادرة  اإن  املجتمعية  ال�سرطة  ق�سم 
ح��ر���س ���س��رط��ة ع��ج��م��ان ع��ل��ى م��واج��ه��ة اجل��رمي��ة وال�����س��رق��ة يف الإم�����ارة، 
موؤكدا اإن من اأهم التدابري الالزمة للت�سدي ملحاولت ال�سرقة هي تعزيز 
املحالت التجارية بكامريات مراقبة من الداخل واخلارج، واإغالق املحالت 
اأقفال حديثة وعدم ترك مبالغ مالية كبرية  با�ستخدام  باإحكام  التجارية 
اإنذار وتقنيات الباركود وتعزيز قوة  اأجهزة  اإ�سافة اإىل ا�ستخدام  بداخلها، 

الزجاج بطبقات اإ�سافية حتد من ك�سره.
ويف ختام املبادرة قام فريق مبادرة خلك حري�س بتوزيع ا�ستبيانات ملعرفة 
املحالت،  �سرقة  ظاهرة  حول  التجارية  املحالت  اأ�سحاب  ومقرتحات  اآراء 
بجهود  اأ���س��ادوا  الذين  قبل اجلمهور  من  ترحيباً  املبادرة  حيث لقت هذه 

�سرطة عجمان متمنني لهم مزيداً من التفوق والتميز يف اأداء مهامهم.

2017 يف  اخليمة  "براأ�ش  الرب  "دار  تنفذها  خرييا  م�صروعا   216
•• راأ�س اخليمة – الفجر:

ك�سفت جمعية "دار الرب" فرع يف 
راأ�س اخليمة  تقدميها م�ساعدات 
مليون  بقيمة  اإجمالية  اإن�سانية 
و736 األفا و880 درهما، خالل 
احلايل  ال���ع���ام  م���ن  الأول  ال���رب���ع 
 471 منها  ا�ستفادت   ،  2017
حالة، من بينها م�ساعدات ل�سداد 
واجلامعية،  امل��در���س��ي��ة  ال��ر���س��وم 
ل�سالح 216 طالبا، بقيمة 720 
وم�ساعدات  دره��م��ا،  و750  األ��ف��ا 
م�ساكن  اإي���ج���ار  ق��ي��م��ة  ل��ت�����س��دي��د 
لأ���س��ر ذات دخ��ل حم���دود، ل�سالح 
األفا   326 ب��ك��ل��ف��ة  اأ�����س����رة،   94
و250 درهما، وم�ساعدات عالج، 
األف   194 بتكلفة  ح��ال��ة،   55 ل��� 
دره����م، وت�����س��دي��د ف��وات��ري كهرباء 
األفا  ب58  ح��ال��ة،   22 مل�سلحة 

و500 درهم.
الرب"  "دار  اجن�����ازات  وت�����س��م��ن��ت 
م�سجدا    33 بناء  اخليمة  براأ�س 
العامل،  اأنحاء عدة من  جديدا يف 
خالل الأ�سهر الثالثة الأوىل من 
اإجمالية  بتكلفة  اجل����اري،  ال��ع��ام 
األف  و601   مليونا   15 بلغت  
بئرا   183 واأن�ساأت  درهما،  و26 

وخريية  اإن�سانية  اإجن����ازات  حقق 
الأول  الربع  يف  متنوعة  وتنموية 
اإىل  ، م�����س��ريا   2017 ال��ع��ام  م��ن 
م�سروعا   216 ال����ف����رع  ت��ن��ف��ي��ذ 
خ��ريي��ا خ���الل ت��ل��ك امل�����دة، بكلفة 
مليونني  اإىل  و���س��ل��ت  اإج��م��ال��ي��ة 
من  دره���م���ا،  و490   األ��ف��ا  و81 
 ، ال�سريف  امل�سحف  طباعة  بينها 
بتكلفة 10  اآلف و278  درهما، 
الأ�سر  ومنتجات  م�ساريع  ودع���م 
األفا  ب32   الإم�����ارة،  يف  املنتجة 
الأيتام  دور  ودع���م  دره��م��ا،  و62  
  1581 ب  ال������دول  م���ن  ع����دد  يف 

ال�����س��احل��ة لل�سرب  امل��ي��اه  ل��ت��وف��ري 
وغريها من ال�ستخدامات املدنية 
حمتاجة،  مناطق  �سكان  ل�سالح 
امل����ي����اه، يف دول  ����س���ح  ت���ع���اين م����ن 
متفرقة حول العامل، بقيمة  444 
وم�ساريع  دره���م���ا،  و331  األ����ف 
�سقيا ماء ، بكلفة 2566  درهما، 
وم�ساريع مياه اأخرى ب 12 األفا 

و975  درهما.
وم��������ن ج����ان����ب����ه ذك��������ر ع����ب����د اهلل 
ع��ل��ي ب��ن زاي����د ال��ف��ال���س��ي، املدير 
اأن  ال���رب،  دار  جلمعية  التنفيذي 
راأ������س اخليمة  اجل��م��ع��ي��ة يف  ف���رع 

دره�����م�����ا، ب���ج���ان���ب امل�������س���اه���م���ة يف 
م�ساريع الإغاثة الإن�سانية يف دول 
ومناطق منكوبة بقيمة  17 األفا 

و571  درهما.
الرب  دار  مدير  ال�سحي،  علي  اأم��ا 
يف راأ���س اخليمة: اإن اإي��رادات فرع 
الزكاة  م��ن  الإم�����ارة  يف  اجلمعية 
وال�����س��دق��ات، خ��الل ال��رب��ع الأول 
األفا    61 ب���  ق���درت   ،2017 م��ن 
و73 درهما، منها 48  األفا 865 
درهما من بند الزكاة ، مقابل 12  
األفا و208 دراهم من ال�سدقات، 
من  دره��م��ا  و964  األ��ف��ا  و116 
و199  الوقف اخلريي،  م�ساريع 
م�سادر  م��ن  دره��م��ا  و831  األ��ف��ا 

خريية متنوعة.
راأ������س  يف  ال�����رب  دار  ف�����رع  واأن����ف����ق 
الأ�سهر  خ���الل  ب�����س��خ��اء  اخل��ي��م��ة، 
الثالثة الأوىل من العام، بح�سب 
و525  اآلف   406 ال�������س���ح���ي، 
درهما على الكفالت ، منها 387 
كفالة  ع��ل��ى  دره��م��ا  و825  األ��ف��ا 
الأي���ت���ام خ���ارج ال���دول���ة، و7 اآلف 
الأ�سر  كفالة  على  دره���م  و500 
الفقرية ، و11 األفا و200 درهم 
القراآن"  "معلمي  ك��ف��ال��ة  ع��ل��ى 

وطلبة العلم.
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حتفظ النظام وحتارب الت�صول 

�صرطة راأ�ش اخليمة ت�صتقبل رم�صان بفعاليات �صاملة 
الإمارة يف  التقنية  خرباء  من  نخبة  �صمن   »SAP نور النومان ت�صارك يف “يوم البتكار

»اإلكرتونية ال�صارقة« ت�صتعر�ش 
خارطة طريق التحول الرقمي بالإمارة 

بتكلفة 94 مليون درهم ومب�صاحة 46 األف مرت مربع

بلدية مدينة اأبوظبي توقع عقد م�صاطحة لتطور )حديقة ال�صيخة فاطمة( يف اأبوظبي

يف الإمارة ميثل خطوة ثورية من 
حيث تاأثريه على معدلت وكفاءة 
املناخ  وعلى  احلكومية،  الإنتاجية 
القت�سادي يف الإم��ارة ب�سكل عام، 
التحول  اأن��ه من دون  م�سددة على 
من الأنظمة الورقية اإىل الرقمية 
يف اإجن���از امل��ه��ام، ف��اإن��ه �سيكون من 

امل�ستحيل حتقيق اأي تقدم.
طرحه  ������س�����وؤال  ع���ل���ى  رده�������ا  ويف 
ب��ي��درو ب��ريي��را، م��دي��ر الب��ت��ك��ار يف 
الأو�سط  وال�سرق  اأوروب���ا   SAP
اجلل�سة،  ورئي�س  اأفريقيا  و�سمال 
التقنية  الب��ت��ك��ارات  طبيعة  ح��ول 
ال�سارقة  اإم���������ارة  ت��ب��ن��ت��ه��ا  ال����ت����ي 
وال�سريع  اجل���اد  حت��ول��ه��ا  ل��ت��اأك��ي��د 
امل��ن��ظ��وم��ة ال��رق��م��ي��ة، قالت  ن��ح��و 
ال���ن���وم���ان: ل مي���ر ي����وم م���ن دون 
ابتكار تقني جديد، ولي�س مبقدور 

لديها  مب����ا  الك����ت����ف����اء  ج���ه���ة  اأي 
ف��ال��ط��ري��ق يف هذا  ت��ق��ن��ي��ات،  م���ن 
ال�����س��دد ب���ال ن��ه��اي��ة، واأب�����رز مثال 
التوا�سل  انت�سار و�سائل  على ذلك 
تقود  ب���ات���ت  ال���ت���ي  الج���ت���م���اع���ي، 
وهو  احلكومي،  العمل  يف  التقدم 
واملتخ�س�سني  اخل���رباء  ي��دع��و  م��ا 
اإىل  وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا  ال��ت��ق��ن��ي��ات  يف 
اإبداعاتهم  وحفز  اأفكارهم،  �سحذ 
ب��ح��ل��ول ج���دي���دة تخدم  ل��ل��خ��روج 
من  وت�سَرع  احلكومية  القطاعات 

اأدائها، وترفع من كفاءتها .

•• ال�صارقة-الفجر:

النومان  ع��ل��ي  ن����ور  ا���س��ت��ع��ر���س��ت 
مديرة دائرة احلكومة الإلكرتونية 
بال�سارقة، مالمح خارطة الطريق 
ال�����س��ارق��ة يف  اإم�����ارة  تتبناها  ال��ت��ي 
احلكومية  ع���م���ل���ي���ات���ه���ا  حت����وي����ل 
املوؤ�س�سية من تقليدية اإىل رقمية، 
وذلك خالل م�ساركتها يف فعاليات 
البتكارSAP »، الذي عقد  “يوم 
للموؤمترات  اجل����واه����ر  ق���اع���ة  يف 
و�ساركت  م������وؤخ������راً.  ب���ال�������س���ارق���ة 
ن��خ��ب��ة من  ج���ان���ب  اإىل  ال���ن���وم���ان 
امل�سوؤولني يف القطاعني احلكومي 
تقنية  وم��ت��خ�����س�����س��ي  واخل����ا�����س، 
املعلومات من اأنحاء املنطقة يف يوم 
البتكارSAP ، الذي ٌيعد من�سة 
وتبادل  ل��الل��ت��ق��اء  ب�����ارزة  ���س��ن��وي��ة 
على  وال��ت��ع��رف  واخل�����ربات  الآراء 
النمو  حتفيز  يف  املمار�سات  اأف�سل 
اإنرتنت  تكنولوجيا  عرب  امل�ستدام، 
والتطبيقات  وامل�������دن  الأ�����س����ي����اء، 
التوا�سل  وو�����س����ائ����ل  ال���رق���م���ي���ة، 
الج��ت��م��اع��ي. واأك����دت ال��ن��وم��ان يف 
احلوارية  جل�ستها  خ��الل  كلمتها 
متكني  “كيفية  ع�����ن�����وان  حت�����ت 
التحول الرقمي” يف “يوم البتكار
ال�سارقة  اإمارة  اأن  على   ،«  SAP
املدن  �سدارة  يف  تكون  لأن  تتطلع 
نحو  ناجح  لتحقيق حتول  املوؤهلة 
هذا  يف  م�سرية  الرقمية،  املرحلة 
الرقمي  التكامل  اأن  اإىل  ال�����س��دد 
احلكومية  املوؤ�س�سات  تتبناه  ال��ذي 

الق�ساء  اإىل  ت��ه��دف  �ساملة  اأم��ن��ي��ة 
ومن  ال�سلبية  ال��ظ��واه��ر  ك��اف��ة  على 
ب��ي��ن��ه��ا ظ���اه���رة ال��ت�����س��ول م���ن خالل 
ر�سد تكثيف الدوريات لتابعة اأماكن 
ترتكز  والتي  الظاهرة  ه��ذه  انت�سار 
ال�سكنية  املناطق  ويف  امل�ساجد  اأم��ام 
�سعادته  واأع��ل��ن   . العامة  والأ���س��واق 
عن ا�ستمرارية حملة “كافح الت�سول 
و�ساعد من ي�ستحق” لإدارة الإعالم 
الثانية  ال�سنة  يف  العامة  والعالقات 
على التوايل ، حيث لقت ا�ستح�سان 
وجتاوب عدد كبري من اأفراد املجتمع 
، وترتكز فكرتها حول توجيه الن�سح 
، يف مادة  والإر���س��اد بقالب كوميدي 
فيلمية ق�سرية مدتها دقيقة واحدة 
الجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع  ع��ل��ى 

التابعة لل�سرطة .

جناح اجلو:
واأك����د ���س��ع��ادت��ه ع��ل��ى ج��ه��وزي��ة ق�سم 
كافة طائراته  با�ستعداد  اجلو  جناح 
ال��ه��ل��ي��ك��وب��رت وال����ب����ال����غ ع����دده����ا 4 
لالنتقال اإىل موقع البالغ بال�سرعة 
املمكنة منذ تلقيه ، واأفاد باأن الق�سم 
رم�سان  �سهر  خ��الل  مهام   10 نفذ 
اأف����راد  م��ن��ا���س��داً   ،  2016 امل��ا���س��ي 
املجتمع ب�سرورة تطبيق ا�سرتاطات 
اإىل  الأم��ن وال�سالمة عند توجههم 
املعنية  اجل���ه���ات  واخ���ط���ار  اجل���ب���ال 
باأرواحهم  املغامرة  لوجهاتهم وعدم 

واأرواح الآخرين .
الربامج املجتمعية :

وب��ح�����س��ب ق���ائ���د ع����ام ���س��رط��ة راأ�����س 
اإدارة ال�سرطة املجتمعية  اأن  اخليمة 
�سهر  املعتاد خالل  برناجمها  اأع��دت 
اإقامة  يف  واملتمثل  امل��ب��ارك  رم�سان 
ملختلف  ال��رم�����س��ان��ي�����������������������ة  ال����زي����ارات 
م���ن���ازل امل��واط��ن��ني ل��ل��ت��ح��اور معهم 
امل��ح��اور وال��ن��ق��اط التي  ح��ول بع�س 
امل�ساكل  واأب���رز  توؤرقهم  اأو  تزعجهم 
وو�سع احللول املنا�سبة لها ، ف�ساًل 
باملجال�س  خ��ا���س  ع��م��ل  ف��ري��ق  ع���ن 
الداخلية  ل���������وزارة  ال���رم�������س���ان���ي���ة 
بجانب  رجالية  4 جمال�س  وعددها 
توزيع  �سيتم  كما   ، ن�سائي  جمل�س 
و�سائقي  ل��ل��ع��م��ال  ال���وج���ب���ات  اآلف 
امل��رك��ب��ات ع��ل��ى م���دار ال�����س��ه��ر �سمن 

حملة اإفطار �سائم .

•• راأ�س اخليمة – الفجر

اأعلن اللواء علي بن علوان النعيمي 
، القائد العام ل�سرطة راأ�س اخليمة ، 
عن فعاليات تنظمها ال�سرطة ملنا�سبة 
حلول �سهر رم�سان الف�سيل  ، داعياً 
اجلميع باللتزام وعدم تعكري �سفو 
الكفيلة  الإر���س��ادات  واإتباع  الآخرين 
باأن  النظام والأمن، موؤكداً  بتحقيق 
بواجبهم  �سيقومون  ال�سرطة  رجال 
والطماأنينة  الأم��������ن  حت���ق���ي���ق  يف 
واملقيمني  ل��ل��م��واط��ن��ني  وال����راح����ة 
امل���ن���ا����س���ب���ات والأع����ي����اد  ، خ���ا����س���ة يف 

والعطالت.
نزلء ال�صالحية :

العقابية  امل���وؤ����س�������س���ة  اأن  واأو������س�����ح 
والإ�����س����الح����ي����ة اأع��������دت ب���رن���اجم���اً 
اجلن�سني  م����ن  ل���ن���زلئ���ه���ا  خ���ا����س���اً 
رم�سان  �سهر  يف  واأبنائهم  ولذويهم 
، م��ن خ���الل اإع�����داد ب��رن��ام��ج �سامل 
الزيارات  ومواعيد  اأوق���ات  يت�سمن 
اإىل  بالإ�سافة  اليومية  والت�سالت 
الرم�سانية  امل�سابقات  م��ن  العديد 
والأن���������س����ط����ة ال���دي���ن���ي���ة ب����ع����دد 6 ، 
والثقافية بعدد 2 ، والريا�سية بعدد 
قدرات  تنمية  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي   8
النزلء يف خمتلف اجلوانب ، ف�ساًل 
اجلماعي  الإف�����ط�����ار  ب���رن���ام���ج  ع����ن 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع اجل��م��ع��ي��ات اخلريية 
املري  الرم�سانية  املجال�س  وبرنامج 

املرور والدوريات :
وحث بن علوان قائدي املركبات على 
�سرورة اللتزام بتعاليم ال�سالم يف 
وع��دم م�سايقة  الكرمي  ال�سهر  ه��ذا 
الخ��ري��ن ع��ن طريق اح���داث بع�س 
، م�����س��ريا اىل   ، امل����روري����ة  امل�����س��اك��ل 
البالغ  امل���روري���ة  ال���دوري���ات  ت��واج��د 
البالغ  ال�����س��ري  ورق���ب���اء   40 ع��دده��ا 
ع���دده���م 10 ع��ل��ى م�����دار ال���ي���وم يف 
خم���ت���ل���ف امل����ن����اط����ق وال���ت���ق���اط���ع���ات 
الرئي�سية لتقدمي التوعية والإر�ساد 
احلركة  ،لتي�سري  جلميع  وامل�ساعدة 
املرورية و�سبط الطريق مبا يحقق 

ال�سالمة للجميع.
ال�صعاف والنقاذ :

يزيد  البحري  الإنقاذ  فرع  اإن  وقال 
م���ن ع����دد ال�����دوري�����ات ال���ت���ي جتوب 
�سواطئ الإمارة وتراقب الو�سع عن 
اإنقاذ  م��ن رج��ال  تتكون  وال��ت��ي  كثب 
وبحث وم�ساعدة وحرا�سة بالإ�سافة 
للدراجات املائية ونن�سق جهودنا مع 
الخت�سا�س  ذات  اجل��ه��ات  م��ن  ع��دد 
، مب��ع��دل دوري���ت���ني يف ال��ي��وم خالل 
الفرتة ال�سباحية وامل�سائية ، ف�ساًل 
عن تاأهب رجل الإ�سعاف لأي طوارئ 
من خالل �سيارات الإ�سعاف والإنقاذ 
والأجهزة  امل��ع��دات  باأف�سل  املجهزة 
نقلها  قبل  احلالة  ملعاجلة  احلديثة 
ال�سرعة  ج���ن���اح  ع��ل��ى  ل��ل��م�����س��ت�����س��ف��ى 

والبالغ عددها 10 .

 10 ع��دد  منه  وي�ستفاد  الرم�ساين 
زايد  يوم  برنامج   ، النزلء  اأ�سر  من 
فرحة  وب��رن��ام��ج  الإن�����س��اين  للعمل 
اأ�سر  م��ن   10 منه  وامل�ستفاد  العيد 

النزلء .
دورات اأمنية :

الرم�سانية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ان  وق�����ال 
الأول  ال��ي��وم  منذ  للتطبيق  تخ�سع 
وتهدف لتوفري اأعلى معدلت الأمن 
وال�سالمة للجميع ، وتت�سمن اتخاذ 
واخلطوات  الإج����راءات  م��ن  العديد 
الح�����رتازي�����ة ال���ت���ي ل����ن ت��ن��ج��ح اإل 
بتعاون اأفراد املجتمع لتنفيذها داعياً 
اجلميع باللتزام وعدم تعكري �سفو 
الكفيلة  الإر���س��ادات  واإتباع  الآخرين 
م�سيفاً   ، والأم����ن  ال��ن��ظ��ام  بتحقيق 
الدوريات  تواجد  تعزيز  �سيتم  باأنه 
الأم��ن��ي��ة امل��دن��ي��ة مل��راق��ب��ة اخلارجني 
تواجدها  وت��ك��ث��ي��ف  ال���ق���ان���ون  ع����ن 
واملخالفني  امل�����س��ت��ه��رتي��ن  ل�����س��ب��ط 
وتكثيف   ، وال����ق����وان����ني  ل���الأن���ظ���م���ة 
ل�سبط  الليلية  ال���دوري���ات  ت��واج��د 
لالأنظمة  وامل��خ��ال��ف��ني  امل�ستهرتين 
وال����ق����وان����ني خ���ا����س���ة يف الأم����اك����ن 
كالفنادق  ال�������س���ي���اح���ي���ة  احل���ي���وي���ة 
والأ�سواق وبني الأحياء ال�سكنية ويف  

الطرق اخلارجية .
الت�صول :

التحريات  اإدارة  اإن  ق��ائ��ال:  وت��اب��ع 
وامل���ب���اح���ث اجل��ن��ائ��ي��ة اأع������دت خطة 

»اجتماعية الوطني الحتادي« توا�صل مناق�صة مواد م�صروع قانون احتادي ب�صاأن عمال اخلدمة امل�صاعدة
الكتبي وعائ�سة را�سد ليتيم. وقالت �سعادة املهند�سة عزة �سليمان رئي�سة 
اللجنة اإن م�سروع القانون - قيد البحث - يعالج جمموعة من الأمور 
وم��ن �سمنها  الأط���راف  وال��واج��ب��ات جلميع  احل��ق��وق  تنظيم  املهمة يف 
تنظيم التزامات مكتب ال�ستقدام اأو الت�سغيل املوؤقت للعمالة من حيث 
اإجراء الفحو�سات الطبية الالزمة للعامل قبل دخوله الدولة وتعريفه 
وحالته  لياقته  يثبت  م��ا  وت��واف��ر  ال��دول��ة  يف  املجتمع  وتقاليد  ب��ع��ادات 
ومقدار  وطبيعته  العمل  بنوع  وتعريفه  واملهنية  وال�سحية  النف�سية 
الأج���ر وغ��ريه��ا م��ن ال�����س��روط ال��ت��ي حت��دده��ا ال��الئ��ح��ة التنفيذية مع 

مراعاة طبيعة كل مهنة.
واأ�سافت اأن اللجنة ا�ستكملت خالل الجتماع مناق�سة التعديالت على 
27 مادة من مواد م�سروع القانون واملكون من 38 مادة والذي ينظم 

التي تعمل يف  باملكاتب  القانون الأحكام اخلا�سة  ونظمت بنود م�سروع 
وكذلك  املهنة  هذه  مزاولة  �سروط  حيث  من  العمالة  ا�ستقدام  جمال 
العمل  الواقعة على عاتقه والأحكام اخلا�سة بعقد  اللتزام وال�سروط 

من حيث ال�سروط ال�سكلية واملو�سوعية الواجب توافرها يف العقد.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن م�����س��روع ال��ق��ان��ون ح���دد اأن����واع م��ه��ن ع��م��ال اخلدمة 
و�ساي�س  وراع��ي  وبحار وحار�س  .. م�ستخدم  19 مهنة هي  ب�  امل�ساعدة 
ومزارع  اأطفال  ومربية  وطباخ  منزل  ومدبرة  وعامل  و�سقار  وم�سمر 
وب�ستاين ومدرب خا�س ومدر�س خا�س وممر�س خا�س ومندوب خا�س 

ومهند�س زراعي خا�س و�سائق خا�س.
كما ترافقت التعديالت يف القانون مع نقل امللف من وزارة الداخلية اإىل 

وزارة املوارد الب�سرية والتوطني.

•• دبي -وام:

الب�سرية  وامل��وارد  وال�سكان  والعمل  الجتماعية  ال�سوؤون  جلنة  وا�سلت 
دور  م��ن  عقدته  ال���ذي  اجتماعها  خ��الل  الحت���ادي  الوطني  للمجل�س 
النعقاد العادي الثاين للف�سل الت�سريعي ال�ساد�س ع�سر يف مقر الأمانة 
العامة بدبي برئا�سة �سعادة املهند�سة عزة �سليمان بن �سليمان .. مناق�سة 
مواد م�سروع قانون احتادي ب�ساأن عمال اخلدمة امل�ساعدة وذلك بح�سور 
�سعادة حميد بن دميا�س وكيل وزارة املوارد الب�سرية والتوطني امل�ساعد 

ل�سوؤون العمل وممثلي الوزارة.
الرميثي  �سعيد �سالح  �سعادة كل من  اللجنة  اأع�ساء  الجتماع  وح�سر 
مقرر اللجنة وعلياء �سليمان اجلا�سم و�سامل علي ال�سحي وحممد علي 

احلكومة  اإط���ار حر�س  يف  وذل��ك  وا���س��ح  ب�سكل  العمل  معايري  وي��ح��دد 
الر�سيدة على الهتمام بهذه الفئة التي توؤدي خدمات م�ساعدة ل�ساحب 

العمل.
الطالع  �سيتم  القانون  م�سروع  ح��ول  اللجنة  تقرير  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
املجل�س  اإىل  لرفعه  متهيدا  وذل��ك  املقبل  اجتماعها  يف  واعتماده  عليه 

ملناق�سته.
املو�سوعات  ك��ل  ينظم  خا�س  ت�سريع  �سن  ارت���اأت  احلكومة  اأن  واأك���دت 
حتديد  حيث  م��ن  امل�ساعدة  اخل��دم��ة  عمال  بفئة  املتعلقة  والإج����راءات 
توافرها فيهم مع  الواجب  ال�سروط  بيان  اإىل جانب  الفئة  اأن��واع هذه 
املفرو�سة  وال�سروط  ا�ستقدامهم  واإج��راءات  بيان حقوقهم وواجباتهم 

على مكاتب التو�سط ب�ساأن ا�ستقدامهم.

•• اأبوظبي –الفجر:

وقعت بلدية مدينة اأبوظبي واملطور “كابيتل انف�ستمنت” يف مقر البلدية 
الرئي�سي عقد م�ساطحة وفقاً لنظام POT لتنفيذ م�سروع تطوير واإعادة 
)حديقة  اأب��وظ��ب��ي  يف  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  حديقة  ت��اأه��ي��ل 

اخلالدية للن�ساء �سابقا(.
من جانبه اأكد �سعادة م�سبح مبارك املرر املدير العام لبلدية مدينة اأبوظبي 
– بلدية  والنقل  البلدية  ال�سوؤون  دائ��رة  اأن  العقد  توقيعه  عقب  بالإنابة 
مدينة اأبوظبي حري�سة على تطوير مكونات البنية التحتية مبا يتما�سى 
التنمية  وا�ستحقاقات  تفا�سيل  يحقق  وبوما  املجتمع  اأف���راد  تطلعات  مع 

امل�ستدامة يف اأبوظبي وجت�سيد خطة اأبوظبي 2030 .
الر�سيدة  اأبوظبي  حكومة  ل�سعي  جت�سيداً  ياأتي  امل�سروع  ه��ذا  اأن  واأ���س��اف 

وتنويع  واملقيمني  للمواطنني  الكرمية  �سبل احلياة  توفري  وحر�سها على 
كافة  لإيجاد  البلدية  ال�سوؤون  دائ��رة  و�سعي   ، لل�سكان  الرتفيهية  الأماكن 
�سبل احلياة الكرمية واخليارات الرتفيهية املتنوعة وفقاً للمعايري العاملية 
، وتو�سيع خارطة امل�ساحات اخل�سراء وتنويع منظومة احلدائق واملتنزهات 
القادرة على مواكبة حجم  التحتية  البنية  ير�سخ مكونات  الرتفيهية مبا 
النماء وال�ستدامة الذي حتققه مدينة اأبوظبي يف كافة املجالت، م�سريا 
امل�سرية اخل�سراء من خالل  اأبوظبي مت�سي قدما على طريق  اأن مدينة 
الفرد  ورف���ع ح�سة   ، ال��رتف��ي��ه  اأم��اك��ن  وت��ط��وي��ر  احل��دائ��ق  م�ساريع  تنفيذ 
لل�سوارع  التجميلية  الزراعات  م�ساريع  ،واإر�ساء  اخل�سراء  امل�سطحات  من 

وامليادين.
اخليارات  م��ن  �ستكون  التطوير  اأع��م��ال  ان��ت��ه��اء  بعد  احل��دي��ق��ة  اأن  واأِ���س��ار   
احلديقة  تطوير  اأهمية  راع��ت  حيث  ال�سرائح  جلميع  املنا�سبة  الرتفيهية 

وتهيئتها ل�ستقبال وا�ستقطاب الفعاليات والأن�سطة والربامج الرتفيهية 
منظومة  اإىل  مم��ي��زة  نوعية  اإ���س��اف��ة  و�ستكون    ، واملجتمعية  والريا�سية 
التي  امل�ساريع  �سل�سلة  يف  مهمة  وحلقة  اأبوظبي  يف  واملنتزهات  احل��دائ��ق 
التحتية  البنية  منظومة  تعزيز  م�ستوى  على  اأبوظبي  حكومة  اأطلقتها 
ول�سيما املرافق اخلدمية التي تتيح لل�سكان مزيدا من الرفاهية واحلياة 
الكرمية واخلدمات الع�سرية ، و�ست�سكل احلديقة مكانا �سياحيا ي�ستقطب 
اآلف الزوار والفعاليات . ويهدف امل�سروع اىل اإعادة تطوير وتفعيل احلديقة 
امل�سورة وحتويلها اإىل حديقة مفتوحة مفعمة بالرتفيه والت�سلية و ناب�سة 
باحلياة ، على اأن تتخذ عملية التطوير هذه نهجا مبتكرا من خالل دمج 
والتي  التجارية  واملكونات  املجتمعية  والفعاليات  الأن�سطة  مع   احلديقة 
اإن�ساء قرية جمتمعية متكاملة  6،900 مرت مربع وذلك بغية  ت�سل اىل 
يف و�سط احلديقة، كما يت�سمن نطاق اأعمال امل�سروع التجهيزات الأولية و 

اأعمال ت�سوية املوقع �واأعمال الهدم والرتحيل وحماية اخلدمات و اأعمال 
ت�سييد املباين والإن�ساءات مثل )مالعب -  م�سجد - �ساحة ثقافية - �سوق 
 - ال�سطح  على  �سرفة  مع  الع�سوية  الغذائية  امل��واد  لبيع  �سوق   ، خارجي 
مقاهي خارجية - اأجنحة للتجزئة مع م�ساحات لبيع الطعمة و امل�سروبات 
على ال�سطح حديقة الطفال - حديقة للتزلج - نافورة تفاعلية مع م�سارح 
خا�سة للجلو�س اخلارجي – م�سار للم�ساة وم�سار للدراجات - مركز خا�س 
للن�ساء - جناح للتعليم - حديقة للفرا�سات - منطقة خ�سراء لالألعاب - 
�ساحة مظللة لألعاب الطفال - حديقة لتاأهيل املر�سى- مكان خم�س�س 
للياقه البدنية(. على ال�سعيد ذاته اأكدت البلدية  اأن تكلفة م�سروع تطوير 
متتد  حيث   ، دره��م  مليون   94 تبلغ  اأبوظبي  يف  فاطمة  ال�سيخة  حديقة 
امل�سطحات  م�ساحة  وت��زي��د   ، مربع  م��رت  األ��ف   46 م�ساحة  على  احلديقة 

اخل�سراء يف احلديقة على 24،035 م2.

العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02526/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/01084/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده :تي ا�س اي للتجارة العامة - �س ذ م م 
العربي  امل�سرف   : التنفيذ  طالب  تقدم  حيث   - الق��ام��ة  حم��ل  جمهول 

لال�ستثمار والتجارة اخلارجية    
 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:

من  اليجارية  امل�ستحقات  و�سداد  املاجور  باخالء  عليه  املدعي  ال��زام   -1
2016/9/1 وحتى الخالء التام واقع اجرة �سنوية قدرها 135.375 درهم 

ومع الر�سوم وامل�ساريف. 
3- ر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

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

اتخاذ الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  02035072017 �سكني ل�سنة 2017 ايجارات    
اىل املحكوم عليها : �سجنيج اآند اكزب�سن وورلد - �س ذ م م  

جمهول حمل القامة 
نعلمكم بان اللجنة الق�سائية الإبتدائية باملركز حكمت بجل�ستها 2017/5/23 يف الدعوى 

املذكورة اعاله  ل�سالح /�سركة ابوظبي الوطنية للعقارات - �س م خ - فرع دبي 
حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري : 

1 - بالزام املدعي عليها باخالء العني املوؤجرة وت�سليمها للمدعية خالية من ال�سواغل
2- الزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعية مبلغ 45000 درهم متاأخرات بدل اليجار من 
2016/8/12 وحتى 2016/5/20 وما ي�ستجد من متاأخرات اجرة من 2017/5/21 وحتى 

تاريخ التخلية الفعلي بواقع الجرة ال�سنوية مبلغ 60000 درهم 
3- الزامها بتقدمي �سهادة براءة ذمة عن خدمات الكهرباء واملاء 

4- الزامها بر�سوم وم�ساريف الدعوى.  
 وملا كان هذا احلكم قد �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكتوم حاكم 
دبي وتلي علنا مبثابة احل�سوري ، فهو قابل لالإ�ستئناف خالل 15 يوما اعتبارا من تاريخ 

ن�سر هذا الإعالن واإل �سار نهائيا قابال للتنفيذ 
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2017/13114 (

املنذر :  بنك اأبوظبي الوطني 
املنذر اإليها:   راك اند �سن لل�سياحه 

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )695،860.69( درهم نتيجة الإخالل ب�سداد 
الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقدى متويل ال�سيارات وذلك خالل اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل 
�سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على كل ال�سيارات املموله ل�ساحلكم وبيعها باملزاد 

ومنها ال�سيارات التاليه :- 
ال�سياره رقم )51373/خ�سو�سي/A / راأ�س اخليمة( من نوع )  تويوتا بريفيا _ ا�ستي�سن ( 
ال�سياره رقم )51576/خ�سو�سي/A / راأ�س اخليمة( من نوع )  تويوتا بريفيا _ ا�ستي�سن ( 
ال�سياره رقم )53416/خ�سو�سي/A / راأ�س اخليمة( من نوع )  تويوتا بريفيا _ ا�ستي�سن ( 
ال�سياره رقم )52358/خ�سو�سي/A / راأ�س اخليمة( من نوع )  تويوتا بريفيا _ ا�ستي�سن ( 
ال�سياره رقم )43610/خ�سو�سي/A / راأ�س اخليمة( من نوع )  تويوتا بريفيا _ ا�ستي�سن ( 
ال�سياره رقم )51692/خ�سو�سي/A / راأ�س اخليمة( من نوع )  تويوتا بريفيا _ ا�ستي�سن ( 
ال�سياره رقم )51410/خ�سو�سي/A / راأ�س اخليمة( من نوع )  تويوتا بريفيا _ ا�ستي�سن ( 
ال�سياره رقم )86113/خ�سو�سي/A / راأ�س اخليمة( من نوع )  تويوتا بريفيا _ ا�ستي�سن (

واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم
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جمعية ال�صداقة الإماراتية الكورية ت�صارك يف منتدى ال�صباب الكوريني العرب
•• اأبوظبي-وام: 

يف  اجلنوبية  الكورية  الإماراتية  ال�سداقة  جمعية  �ساركت 
املنتدى الإعالمي لقادة ال�سباب الكوريني والعرب 2017، 
ال����ذى اخ��ت��ت��م اأع��م��ال��ه م��ط��ل��ع الأ����س���ب���وع احل����ايل يف كوريا 
وموؤ�س�سة  العربية  الكورية  اجلمعية  ونظمته   ، اجلنوبية 
الثقايف  التبادل  الوعي وتعزيز  زي��ادة  اإىل  كوريا معا، بهدف 

بني اجليل القادم من ال�سباب الكوري والعربي .
ال�سداقة  جمعية  اجلمعية  رئي�س  احل��م��ادي  حميد  وق���ال 
الإماراتية الكورية اجلنوبية ان املنتدى عقد مب�ساركة 47 
اإىل   20 ب��ني  اأع��م��اره��م  ت���رتاوح  12 دول��ة عربية  م��ن  �ساباً 
والعلمية  والثقافية  الفنية  للقطاعات  ممثلني  عاماً   30

م�سر  امل�����س��ارك��ة  ال���دول  قائمة  ت�سمنت  حيث  والإع��الم��ي��ة 
واملغرب وليبيا ولبنان وال�سودان والإمارات واجلزائر وُعمان 

والأردن والعراق والكويت وفل�سطني.
�سعار  حتت  العربي  الكوري  الثقايف  احل��وار  املنتدى  وتناول 
"الكوريون والعرب معا يف القرن احلادي والع�سرين"، وبحث 
والعامل  ك��وري��ا  ب��ني  امل�ساركة  ع��الق��ات  بناء  �سبل  امل�ساركون 
العربي يف ظل التغريات ال�سيا�سية الدولية ال�سريعة، ودور 

الثقافة والإعالم من اأجل تعزيز التفاهم بني الطرفني.
التقدم  على  للتعرف  للم�ساركني  ج��ول��ة  احل���دث  وت�سمن 
ميدانية  زي��ارة  خ��الل  من  ق��رب  عن  كوريا  يف  التكنولوجي 

لكربى ال�سركات الكورية.
وطالب الإعالمي رافد احلارثي ممثل اجلمعية يف املنتدى 

الفنية  الأعمال  املحتوى يف  الكوري بالرتكيز على  الإع��الم 
وخ��ا���س��ة امل�����س��ل�����س��الت ك��ون��ه��ا اأ���س��ب��ح��ت رك���ي���زة رئ��ي�����س��ي��ة يف 
التعريف باملجتمع الكوري ونقل ثقافته اإىل العرب ، م�سيداً 
بدعم �سعادة عبداهلل �سيف علي النعيمي �سفري الدولة لدى 
يف  امل�سارك  اجلمعية  لوفد  اجلنوبية  الكورية  اجلمهورية 

فعاليات املنتدى وال�سباب العربي امل�سارك يف احلدث.
جمعية  جلهود  تقديره  عن  النعيمي  ال�سفري  �سعادة  وع��رب 
يف  وم�ساركتها  حر�سها  على  الكورية  الإماراتية  ال�سداقة 
برامج التعاون العربي الكوري �ساكرا جمل�س اإدارة اجلمعية 
على هذا اجلهد املميز مبا يعزز اأوا�سر ال�سداقة بني �سباب 

البلدين ال�سديقني .

" تدعو املوؤمن عليهم للتاأكد من ا�صتيفاء املدة املقررة ل�صتحقاق املعا�ش التقاعدي قبل ال�صتقالة "املعا�صات 
•• اأبوظبي-وام: 

مدير  احلمادي  �سقر  حممد  دعا 
الهيئة  يف  املتعاملني  �سعادة  اإدارة 
والتاأمينات  ل��ل��م��ع��ا���س��ات  ال��ع��ام��ة 
عليهم  امل������وؤم������ن  الج����ت����م����اع����ي����ة 
املقررة  امل��دة  ا�ستيفاء  م��ن  للتاأكد 
قبل  التقاعدي  املعا�س  ل�ستحقاق 

ال�ستقالة.
نهاية  ملفات  هناك  اأن  اإىل  واأ�سار 
يتبقى  ال��ه��ي��ئ��ة  اإىل  ت����رد  خ���دم���ة 
لأ���س��ح��اب��ه��ا اأي���ام���ا م���ع���دودة على 
التقاعدي  امل���ع���ا����س  ا����س���ت���ح���ق���اق 
للتوا�سل  ال��ه��ي��ئ��ة  ي��دف��ع  م��ا  وه���و 
م��ع ج��ه��ة ال��ع��م��ل مل��راج��ع��ة املوؤمن 
املرتتبة  بحقوقه  وتعريفه  عليه 
ق��دم��ا يف  امل�سي  قبل  ق���راراه  على 

اإجراءاتها.
عمل  ور�����س����ت����ي  خ������الل   - واأك���������د 
التجاري  دب�����ي  م���رك���ز  ن��ظ��م��ه��م��ا 

عليه  م��وؤم��ن��ا  ي�سبح  ال��ت��اأم��ني  يف 
والعجز  ال�سيخوخة  خماطر  �سد 
العمل  اإ�سابات  وخماطر  وال��وف��اة 
والأمرا�س املهنية ويف حال انتهاء 
ت�������س���وى ح���ق���وق���ه وفقا  خ���دم���ات���ه 
با�ستحقاقه  اإم��ا  ال��ق��ان��ون  لأح��ك��ام 
�سروط  ت���واف���رت  م��ت��ى  ل��ل��م��ع��ا���س 
ا�ستحقاقه اأو املكافاأة يف حال عدم 

توافر هذه ال�سروط.
حقوقا  ه����ن����اك  اأن  اإىل  واأ������س�����ار 
بالقانون  م��ق��ررة  اأخ���رى  تاأمينية 
ل��ل��م��وؤم��ن ع��ل��ي��ه يف حالة  ت�����س��رف 
اأو  ال��وف��اة  ب�سبب  ان��ت��ه��اء خ��دم��ت��ه 
الناجم  اجل��زئ��ي  اأو  الكلي  العجز 
ي�سرف  حيث  العمل  اإ���س��اب��ة  ع��ن 
قدره  واح����دة  دف��ع��ة  م��ن  تعوي�س 
60 األف درهم لورثة املوؤمن عليه 
الذي تنتهي خدمته ب�سبب الوفاة 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وت��ع��وي�����س م���ن دفعة 
واحدة قدره 75 األف درهم لورثة 

العاملي بالتعاون مع الهيئة العامة 
للمعا�سات والتاأمينات الجتماعية 
املعا�سات  لتوعية موظفيه بقانون 
الإدارات  م��������دراء  وح�������س���ره���م���ا 
املعا�س  اأن   - امل����رك����ز  وم���وظ���ف���ي 
بقوة  م��ك��ت�����س��ب  ح����ق  ال���ت���ق���اع���دي 
ا�ستيفاء  على  واحل��ف��اظ  ال��ق��ان��ون 
ل���ل���م���وؤم���ن عليه  ي��ك��ف��ل  ����س���روط���ه 

واأ�سرته احلياة الكرمية.
و�سدد احلمادي على اأهمية حتقق 
املوظف املواطن الذي يلتحق بعمل 
ج��دي��د م���ن ق��ي��ام ���س��اح��ب العمل 
اأ�سا�س  بت�سجيله لدى الهيئة على 
يتقا�ساه  ال���ذي  احلقيقي  الأج���ر 
الحت�ساب  لراتب  يخ�سع  وال��ذي 
ل��دى الهيئة لرت��ب��اط ه��ذا الأجر 
التاأمينية  باملنافع  مبا�سر  وب�سكل 
حال  الهيئة  م��ن  ل��ه  ت�سرف  التي 
انتهاء خدمته. واأو�سح اأنه مبجرد 
وا�سرتاكه  عليه  امل��وؤم��ن  ت�سجيل 

تنتهي خدمته  ال��ذي  عليه  املوؤمن 
ب�سبب الوفاة الإ�سابية.

اأن�����ه ي�سرف  احل���م���ادي  واأ�����س����اف 
قدره  واح����دة  دف��ع��ة  م��ن  تعوي�س 
عليه  ل��ل��م��وؤم��ن  دره����م  األ����ف   75
التي  ال��ع��م��ل  اإ���س��اب��ة  ن��ت��ج ع��ن  اإذا 
نتج  واإذا  كليا  ع��ج��زا  ل��ه��ا  ت��ع��ر���س 
ع��ن��ه��ا ع��ج��زا ج��زئ��ي��ا ف��ي�����س��رف له 
العجز  ن�����س��ب��ة  ي�������س���اوي  ت��ع��وي�����س 
األ���ف دره����م  ويف حال  ���س��رب 75 
وفاة �ساحب املعا�س ت�سرف منحة 
تعادل املعا�س امل�ستحق له عن �سهر 
التالية  الثالثة  والأ���س��ه��ر  ال��وف��اة 
واحدة  دفعة  املنحة  وت�سرف هذه 

اإىل من كان يعيلهم وقت وفاته.
اأك����د حم��م��د املرزوقي  م��ن ج��ه��ت��ه 
على  الب�سرية  امل����وارد  اأول  م��دي��ر 
دور مركز دبي التجاري العاملي يف 
بني  التوا�سل  حتقيق  على  العمل 
اأن��ح��اء العامل  الأف����راد م��ن جميع 

ومت���ك���ي���ن���ه���م م����ن الط��������الع على 
اأح���دث اخل��دم��ات وت��ب��ادل الأفكار 
واخل����������ربات م����ن خ������الل اأج����ن����دة 

معرفة  تعزز  التي  الفر�س  اإتاحة 
م���وظ���ف���ي���ه مب����ا ي��ت��ع��ل��ق ب�������س���وؤون 
والجتماعية  امل��ه��ن��ي��ة  ح��ي��ات��ه��م 

فعالياته احلافلة.
واأ�ساف اأن املركز يعمل على تعزيز 
ه�����ذا ال�������دور داخ���ل���ي���ا م����ن خالل 

باعتباره  املعا�سات  قانون  وخا�سة 
حياتهم  مت�س  التي  القوانني  من 

ب�سكل مبا�سر.

�صفارة الدولة و�صندوق الزكاة يف لبنان وفرن�صبنك يوقعان اتفاقيتني لتنفيذ" كفالة الأيتام" 
•• بريوت-وام:

الإن�سانية  ال�����س��وؤون  ملحقية  وقعت 
وال��ت��ن��م��وي��ة يف ����س���ف���ارة ال����دول����ة يف 
لبنان مع كل من �سندوق الزكاة يف 
التابع لدار الفتوى وم�سرف  لبنان 
اتفاقيتي  لالأعمال"  "فرن�سبنك 
" كفالة  ب�ساأن تنفيذ برنامج  تعاون 

اللبنانية. اجلمهورية  الأيتام" يف 
وق���ع الت��ف��اق��ي��ت��ني ع��ن امل��ل��ح��ق��ي��ة .. 
مدير  امل��ن�����س��وري  م�سلم  امل�����س��ت�����س��ار 
عن  وقعها  فيما   .. امللحقية  مكتب 
املدير  كبي  زه��ري  ال�سيخ  ال�سندوق 
ال���ع���ام وع����ن امل�������س���رف حم��م��د علي 
وذلك  امل�ساعد  ال��ع��ام  امل��دي��ر  �ساهر 
برعاية �سماحة ال�سيخ عبد اللطيف 
اللبنانية  اجلمهورية  مفتي  دري���ان 
�سلطان  ����س���ع���ي���د  ح����م����د  و������س�����ع�����ادة 
ال�����س��ام�����س��ي ���س��ف��ري ال�����دول�����ة لدى 

توقيع  اللبنانية. ح�سر  اجلمهورية 
عدد   .. الفتوى  دار  يف  التفاقيتني 
من امل�سايخ اإىل جانب نبيل الق�سار 
فرن�سبنك  م�������س���رف  ع������ام  م����دي����ر 
لالأعمال ووفد من امل�سرف واأع�ساء 
�سفارة الدولة يف لبنان. وقال املفتي 
ب��داي��ة �سهر رم�سان  اإن���ه م��ع  دري���ان 
املبارك مت توقيع التفاقية لإطالق 
برنامج "كفالة الأيتام" الذي تكفل 
م���ن خ���الل���ه دول�����ة الإم��������ارات ع���ددا 
ك��ب��ريا م��ن الأي��ت��ام .. لف��ت��ا اإىل اأنه 
التفاق  املقبلة  املرحلة  خالل  �سيتم 
والإتفاقيات  ال���ربام���ج  ب��ع�����س  ع��ل��ى 

للم�ساعدات الإن�سانية.
قيادة  الإم���������ارات  دول�����ة  اإىل  وق�����دم 
و���س��ع��ب��ا ال��ت��ق��دي��ر والم���ت���ن���ان على 
لل�سعب  امل�������س���ت���م���رة  امل���������س����اع����دات 
دائما  اأنها وقفت  .. موؤكدا  اللبناين 
والق�سايا  اللبنانية  ال��ق�����س��اي��ا  م��ع 

احلق  �ساحبة  والإ�سالمية  العربية 
.  داعيا العلي القدير اأن يدمي نعمة 
الم���ن وال���س��ت��ق��رار والزده�����ار على 

دولة الإمارات.
ال�سام�سي  ال�سفري  اأو�سح  من جهته 
التفاقيتني  توقيع  م��ن  ال��ه��دف  اأن 
م�سروع  برنامج  عملية  تن�سيق  ه��و 
الإمارات  دول��ة  تتوله  ال��ذي  اليتيم 

وتوليه اأهمية ق�سوى .
املرة  ه��ذه  الربنامج  اأن  اإىل  م�سريا 
الإف���ت���اء  دار  ���س��ي��ك��ون حت���ت م��ظ��ل��ة 
و�سندوق الزكاة يف لبنان. ولفت اإىل 
اأن هناك اآلية تنظم عملية الربنامج 
ال���زك���اة كبرية  وث��ق��ت��ن��ا يف ���س��ن��دوق 
وال�سفافية  ب��الع��ت��دال  يتمتع  كونه 
لديها  ال��دول��ة  ���س��ف��ارة  اأن  م�سيفا   .
ت��ع��اون ع���دة م��ع دار الفتاء  ب��رام��ج 

لأنها متثل الو�سطية .
موجها ال�سكر والتقدير اإىل �سماحة 
املفتي دريان وللقائمني على �سندوق 
ال�سرتاتيجي"  ول��ل�����س��ري��ك  ال��زك��اة 
ناحيته  م��ن  فرن�سبنك".  م�����س��رف 
املن�سوري  م�����س��ل��م  امل�����س��ت�����س��ار  اأ����س���ار 
يهدف  الت��ف��اق��ي��ت��ني  ت��وق��ي��ع  اأن  اإىل 
ينظم  م��وؤ���س�����س��ي  اإط������ار  و����س���ع  اإىل 
الجراءات املتعلقة بتوزيع الكفالت 
م�سبقة  ب���ط���اق���ات  ا���س��ت�����س��دار  ع���رب 
الدفع لكل يتيم عن طريق م�سرف 
�سندوق  م��ع  وبالتوقيع  فرن�سبنك 
مبتابعة  ����س���ي���ق���وم  ال�������ذي  ال�����زك�����اة 
الغاء  �سروط  تنفيذ  و�سمان  الأيتام 
وا�ستبدال الأيتام والإ�سراف امليداين 
وذل���ك لأك���رث م��ن 15 األ���ف مكفول 
املر�سودة  املبالغ  و�سول  وراء  �سعيا 

مل�ستحقيها.

مواعيد العمل يف حماكم دبي خالل �صهر رم�صان الكرمي
•• دبي –الفجر:

�سهر  يف  العمل  مواعيد  عن  دب��ي  حماكم  اأعلنت 
1438 ه� يف خمتلف الوحدات  املبارك  رم�سان 
الدوام  توقيت  ي��واك��ب  وال��ف��روع، حيث  الإداري����ة 
الدوائر  �سائر  يف  املواعيد  للموظفني  الر�سمي 
وحتى  �سباحاً   9 ال�ساعة  من  وي��ب��داأ  احلكومية 
اخلمي�س.  يوم  وحتى  الأح��د  يوم  من  ظهراً   2

الرئي�سي  املبنى  يف  ال��ع��دل  الكاتب  اإدارة  وتعمل 
وفرع  ظ��ه��راً،   2 وح��ت��ى  �سباحاً   9 ال�ساعة  م��ن 
اأوقات  مع  بالتزامن  القت�سادية  التنمية  دائ��رة 
بدبي،  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  العمل يف فرع 
اأما بالن�سبة لفروعها يف الطوار والرب�ساء فيبداأ 
من ال�ساعة 8 �سباحاً وحتى 5 م�ساء،  وبالن�سبة 
لفرع الرب�ساء مول يبداأ من ال�ساعة 9 �سباحاً و 
حتى 2 ظهراً، اأما بالن�سبة لأوقات العمل يف ق�سم 

اخلدمات املركزية فمن ال�ساعة 8�سباحاً وحتى 
الأحوال  خدمات  وق�سم  م�ساًء،   4:30 ال�ساعة 
وميتد  �سباحاً   8:30 ال�ساعة  م��ن  ال�سخ�سية 
حتى ال�ساعة 4:30 م�ساًء، و يبداأ دوام موظفي 
الب�سرية والتوطني  امل��وارد  حماكم دبي يف وزارة 
ظهراً   2 ال�ساعة  وحتى  �سباحاً   9 ال�ساعة  م��ن 
واملتعاملني  امل��راج��ع��ني  ع��ل��ى  ت�����س��ه��ي��اًل  وذل����ك   ،
بال�سكل  اأوق��ات��ه��م  لتهيئة  لهم  الفر�سة  واإت��اح��ة 

وتقدم  الف�سيل.  ال�سهر  خ��الل  ينا�سبهم  ال��ذي 
املن�سوري مدير عام حماكم  �سعادة طار�س عيد 
دبي، اإىل اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ حكام الإمارات 
و�سعبها وكافة املقيمني على اأر�سها باأحر التهاين 
والتربيكات مبنا�سبة حلول �سهر رم�سان املبارك 
م��ت��م��ن��ي��اً ل���الأم���ة ال��ع��رب��ي��ة والإ����س���الم���ي���ة اخلري 
واليمن والربكات، �سائاًل املوىل عز وجل اأن ينعم 

الأمن والأمان على اجلميع. 

عقدت خمترب ابتكار مع الوزارات واجلهات الحتادية امل�صتفيدة

قريبًا الب�صرية  املوارد  لإدارات  اخلدمة  م�صتوى  اتفاقية  تطبيق  الب�صرية":  للموارد  "الحتادية 
•• دبي-  الفجر:

للموارد  الحت��ادي��ة  الهيئة  اأعلنت 
جمموعة  اأن  احلكومية،  الب�سرية 
يف  ال��ب�����س��ري��ة  امل�������وارد  ادارات  م���ن 
�ستبداأ  الحت�������ادي�������ة،  احل����ك����وم����ة 
املقبل  اأغ�سط�س  �سهر  من  اعتباراً 
توقيع  مل�سروع  التجريبي  التطبيق 
بني  اخل��دم��ة  م�ستوى  )ات��ف��اق��ي��ات 
اإدارات املوارد الب�سرية والقطاعات 
والإدارات الأخرى(، وذلك يف اإطار 
الرامية  وم�ساعيها  الهيئة  جهود 
اإىل الرتقاء بكفاءة اخلدمات التي 
الب�سرية  امل�����وارد  اإدارات  ت��ق��دم��ه��ا 
مل����وظ����ف����ي اجل�����ه�����ات الحت������ادي������ة، 
ومتعامليها،  املختلفة  واإدارات����ه����ا 
جلهة الإنتاجية والتكلفة واجلودة. 
جاء الإعالن عن تفا�سيل م�سروع 
خالل  اخل��دم��ة  م�ستوى  ات��ف��اق��ي��ة 
عقدته  ال������ذي  الب���ت���ك���ار  خم���ت���رب 
بدبي،  مقرها  يف  م���وؤخ���راً،  الهيئة 
امل�����وارد  اإدارات  مم��ث��ل��و  وح�������س���ره 
واجلهات  ال�������وزارات  يف  ال��ب�����س��ري��ة 

الحتادية امل�ستفيدة من امل�سروع.
�سعادة  اأو���س��ح��ت  ال�����س��دد  ه���ذا  ويف 
التنفيذي  املدير  ال�سويدي  عائ�سة 
لقطاع �سيا�سات  املوارد الب�سرية يف 
الهيئة الحتادية للموارد الب�سرية 
الهيئة  م����ب����ادرات  اأن  احل��ك��وم��ي��ة 
تباعاً  تطلقها  التي  وم�سروعاتها 
الحتادية،  احلكومة  م�ستوى  على 
ت��ع��ك�����س ح��ر���س��ه��ا ال�������س���دي���د على 
اخلدمات  وج��ودة  بكفاءة  الرت��ق��اء 
واجلهات  ال�����وزارات  تقدمها  ال��ت��ي 
ومتعامليها  ملوظفيها  الحت��ادي��ة 
وم��ن �سمن هذه  ���س��واء،  ح��د  على 

للمنظومة املطبقة حالياً يف قيا�س 
وتطوير اأداء اإدارات املوارد الب�سرية 
الحتادية،  واجل��ه��ات  ال����وزارات  يف 
والتي ت�سم: بطاقة الأداء املتوازن، 
وجائزة  الب�سرية،  املوارد  وممكنات 
الإم��������ارات ل���ل���م���وارد ال��ب�����س��ري��ة يف 
اأطلقتها  التي  الحتادية  احلكومة 
وحتظى   2014 ال��ع��ام  يف  الهيئة 
ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن ���س��م��و ال�سيخ 
نائب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون 

الرئا�سة. 
واأ�سارت اإىل اأن الدورة الرابعة من 
اجل���ائ���زة امل���زم���ع اإط��الق��ه��ا خالل 
 2017 العام  من  الثاين  الن�سف 
يقي�س  جديد  بعد  اإ�سافة  �ست�سهد 
اأداء وفاعلية اإدارات املوارد الب�سرية 
الحتادية،  واجل��ه��ات  ال����وزارات  يف 
للتقييم  جهة  ك��ل  �ستخ�سع  حيث 
م�ستوى  ات���ف���اق���ي���ات  خ�����الل  م����ن 
اخل��دم��ة الأ���س��ا���س��ي��ة امل��ل��ت��زم��ة بها، 
م�ستويات  ث��الث��ة  ث��م��ة  اأن  مبينة 

اخلدمات تلك التي تقدمها اإدارات 
امل�����وارد ال��ب�����س��ري��ة مل��وظ��ف��ي اجلهة 
املختلفة،  التنظيمية  ووح��دات��ه��ا 
املوظفني  مت��ك��ني  يف  ي�����س��ه��م  مب���ا 
جتربة  وتعزيز  واإث���راء  والإدارات، 
م���ت���ع���ام���ل���ي ال����ق����ط����اع احل���ك���وم���ي 

الحتادي و�سركائه.
م�ستوى  ات��ف��اق��ي��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 
الت�ساور حول  التي جرى  اخلدمة 
ال�����وزارات  م��ع  تطبيقها  تفا�سيل 
واجل���ه���ات الحت����ادي����ة، ع���ب���ارة عن 
التفاو�س  ي���ت���م  ر����س���م���ي  ات�����ف�����اق 
امل����وارد  اإدارة  ب��ني  ع��ل��ي��ه  والت���ف���اق 
اجلهة  اأو  ال��������وزارة  يف  ال��ب�����س��ري��ة 
اخلدمة  مقدم  ب�سفتها  الحتادية 
اخل���دم���ات من  ت��ل��ك  وب���ني متلقي 
ومتعاملني،  وم���وظ���ف���ني  اإدارات 
وتف�سيل  ت��و���س��ي��ح  اإىل  وت���ه���دف 
اأطراف  جميع  ومتطلبات  توقعات 
عائ�سة  ���س��ع��ادة  واأك�����دت  ال��ع��م��ل��ي��ة. 
م�ستوى  ات��ف��اق��ي��ة  اأن  ال�����س��وي��دي 
حقيقية  اإ�سافة  �ست�سكل  اخل��دم��ة 

اإدارات  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  ل��ل��خ��دم��ات 
املوارد الب�سرية هي: امل�ستوى الأول 
وي�سمل املوظفني، وامل�ستوى الثاين 
وي�سمل الوحدات التنظيمية داخل 
اجلهة، يف حني اأن امل�ستوى الثالث 
الأط����راف  م��ن  باملتعاملني  يتعلق 
ت��ت��ع��ام��ل معها  ال���ت���ي  اخل���ارج���ي���ة 

اإدارات املوارد الب�سرية.
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع  امل��دي��ر  وذك����رت 
�سيا�سات املوارد الب�سرية يف الهيئة 
امل�����وارد  اإدارات  دع����ت  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن 
واجلهات  ال�������وزارات  يف  ال��ب�����س��ري��ة 
امل�سروع؛  من  امل�ستفيدة  الحتادية 
التي  اخل��دم��ات  بقائمة  لتزويدها 
ملوظفي  الإدارات  ت��ل��ك  ت��ق��دم��ه��ا 
ومتعامليها،  واإدارات������ه������ا  اجل���ه���ة 
ال��ق��ائ��م��ة الإط�����ار  ت�����س��م  اأن  ع��ل��ى 
املتوقع لإجناز كل خدمة،  الزمني 
ال��ه��ي��ئ��ة من  �سيمكن  ال���ذي  الأم����ر 
م�ستوى  لتفاقية  ع��ام  اإط��ار  و�سع 
اخلدمة لإدارات املوارد الب�سرية يف 

احلكومة الحتادية.

ب�������دوره ا���س��ت��ع��ر���س ال�����س��ي��د علي 
الب�سرية  امل���وارد  اإدارة  مدير  اأهلي 
الحتادية  ال��ه��ي��ئ��ة  يف  واخل���دم���ات 
للموارد الب�سرية احلكومية جتربة 
تطبيق  ب��خ�����س��و���س  "الهيئة" 
م�سروع اتفاقيات م�ستوى اخلدمة 
الهيئة  اإدارات  وب��ق��ي��ة  اإدارت�����ه  ب��ني 
وبع�س  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة،  وق��ط��اع��ات��ه��ا 
ال��ن��ت��ائ��ج الإي��ج��اب��ي��ة امل��رتت��ب��ة على 
ذلك واملوؤ�سرات املهمة ذات العالقة 
بتنمية وتطوير راأ�س املال الب�سري، 
موظفي  ور������س�����ا  �����س����ع����ادة  ورف�������ع 
اإدارة  م��ع  وامل��ت��ع��ام��ل��ني  "الهيئة" 
الب�سرية عن �سرعة وجودة  امل��وارد 
اأو�سحت  ج��ان��ب��ه��ا  م��ن  خ��دم��ات��ه��ا. 
رئي�سي  ت���ن���ف���ي���ذي  خ��م��ي�����س  م���ه���ا 
�سيا�سات وبحوث يف الهيئة اأن املدة 
الزمنية لتقدمي اخلدمات متغرية 
اخلا�سة  اخلدمات  لتالئم  ومرنة 
ي��ن��ب��غ��ي توثيق  واأن������ه  ب��ك��ل ج���ه���ة، 
امل���وارد  خ��دم��ة  م�ستوى  ات��ف��اق��ي��ات 
الب�سرية واعتمادها من قبل قيادة 
باعتبارها  عام  بداية كل  اجلهة يف 
اإدارة  ط��رف  من  باخلدمة  التزاماً 
املتعاملني  جلميع  الب�سرية  امل��وارد 

الداخليني واخلارجيني.

العدد 12031 بتاريخ 2017/05/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   
 اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )  13070  / 2017 (

امل��نذر :  م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي 
املنذر اإليها : زبارة لتاأجري ال�سيارات . 

درهم   )429،353.20( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 51520/ خ�سو�سي/ الفئة 1 / ال�سارقة ( من 
نوع ) لكز�س ال اك�س 570 _ ا�ستي�سن ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   
 اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )  13065  / 2017 (

امل��نذر :  م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي 
املنذر اإليه:   بدر مبارك حممد جهجري البلو�سي . 

اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )82،506.12( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
الإج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 61213/ خ�سو�سي/ الفئة 6 / اأبوظبي ( من 
نوع ) رجن روفر  �سبورت_ ا�ستي�سن ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   
 اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )13042   / 2017 (

امل��نذر :  م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي 
املنذر اإليها: زبارة لتاأجري ال�سيارات   . 

درهم   )126،026.80( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 69299/ خ�سو�سي/ الفئة ابي�س / ال�سارقة ( 
من نوع ) ني�سان برتول _ ا�ستي�سن ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم
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جا�صم املرزوقي: هدفنا تعزيز منظومة الوقاية وال�صالمة العامة 
•• اأبوظبي-وام:

اأك���د ال��ل��واء جا�سم حممد امل��رزوق��ي ق��ائ��د ع��ام ال��دف��اع امل���دين يف 
وزارة الداخلية اأن القرار الوزاري رقم 213 ل�سنة 2017 الذي 
اأ�سدره الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير الداخلية بتعديل الالئحة التنظيمية لقرار 
�ساأن تنظيم خدمات  2012 يف  ل�سنة   24 ال��وزراء رقم  جمل�س 
الدفاع املدين بالدولة ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 505 ل�سنة 
لأجهزة  واملهارية  العلمية  القدرات  لتح�سني  يهدف   ..2012
املباين  يف  وال�سالمة  الوقاية  مبنظومة  والرتقاء  املدين  الدفاع 

واملن�ساآت .
واأ�سار - خالل موؤمتر �سحفي عقد يف مبنى وزارة الداخلية - اإىل 
اأن �سدور القرار الوزاري رقم 213 ل�سنة 2017 جاء نتيجة اآراء 
ودرا�سات خلرباء وا�ست�ساريني يف جمالت الدفاع املدين من داخل 
وخارج الدولة وبال�ستفادة من خربات ال�سركاء ال�سرتاتيجيني 
من اجلهات الحتادية واملحلية يف الدولة �ساهموا يف و�سع معايري 
ثابتة للتقليل من املخاطر والتغلب على التحديات باتباع اأحدث 
الأرواح  وحماية  احل��ري��ق  ملكافحة  امل��ت��ط��ورة  املمار�سات  واأف�����س��ل 

واملمتلكات والبيئة .   
ال��ذي ح�سره ممثلو و�سائل  امل��وؤمت��ر  امل��رزوق��ي - خ��الل  وت��ن��اول 
الوزاري  ال��ق��رار  ت�سمنها  التي  النقاط  اأه��م   - املحلية  الإع���الم 
الدفاع  يقدمها  التي  اخلدمات  ب�ساأن   2017 ل�سنة   213 رقم 
املعايري  ثابتة لأرق��ى  واإر���س��اء قواعد  اإىل تطبيق  الرامية  امل��دين 
حلماية  املخاطر  واإدارة  مواجهة  يف  الفعالة  العاملية  والأ�ساليب 
اأ�سئلة  على  امل��رزوق��ي  جا�سم  ال��ل��واء  واأج���اب   . واملمتلكات  الأرواح 
ال�سحافيني املتعلقة باملواد التي ت�سمنها القرار الوزاري واملتمثلة 
يف  العاملة  املن�ساآت  برتخي�س  اخلا�سة  واملعايري  ال�سوابط  يف 
التي تقوم بها  الأن�سطة  الدفاع املدين وت�سنيفها بح�سب  جمال 
كل من�ساأة من بيوت خربة ومعاهد التدريب يف جمال ال�سالمة 
الوقائية من احلريق وتراخي�س الوكيل واملوزع ومقاول تركيب 
و�سيانة معدات واأجهزة الوقاية من احلريق وتراخي�س م�سانع 
معدات واأجهزة الوقاية ومكافحة احلريق وا�سرتاطات ال�سالمة 
الت�ساميم  امل��ت��ب��ع��ة لع��ت��م��اد  امل��ب��اين والإج�������راءات  وال��وق��اي��ة يف 
واإ�سدار �سهادات الإجناز واأ�سباب حتديث دليل الإمارات للوقاية 
وال�سالمة. كما اأجاب على �سوؤال حول اأهمية امل�سح امليداين التي 

تقوم به مراكز الدفاع املدين يف مناطق اخت�سا�سها  ..
واملن�ساآت  امل��ب��اين  حتمل  ت�ستدعي  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل  اإىل  متطرقا 
التظلم  الإط��ف��اء يف حالة ح��دوث حريق وط��رق  تكاليف عمليات 

وكيفية رفع الغرامات .
الدفاع  قبل  له من  واأو�سح اأن "بيت اخلربة" هو كل من رخ�س 
امل���دين ل��ت��ق��دمي ال���س��ت�����س��ارات والإر�����س����ادات يف جم���ال ال�سالمة 
اإع��داد ا�سرتاتيجيات املكافحة  الوقائية من احلريق مبا يف ذلك 
وحتليل  تقييم  وكذلك  حريق  ن�سوب  عند  لالإخالء  والتخطيط 
املخاطر واإعداد الت�ساميم الهند�سية اخلا�سة باأنظمة ال�سالمة 
وتعديالتها  واملن�ساآت  املباين  يف  احلريق  خماطر  من  الوقائية 
اأما املخترب فهو اجلهة املخت�سة بفح�س واختبار اأنظمة واأجهزة 

ومعدات ومواد احلماية وال�سالمة الوقائية ومكافحة احلريق .
وتركيب  ببيع  للقيام  له  رخ�س  من  كل  هو  الوكيل  اأن  بني  كما 
ومكافحة  الوقائية  ال�سالمة  وم���واد  وم��ع��دات  اأج��ه��زة  و�سيانة 
احلريق وملحقاتها وجتهيزاتها مبوجب وكالت جتارية ر�سمية 
اأج��ه��زة غري  اأي  ت����داول  عليه  وي��ح��ظ��ر  ال��دول��ة  داخ���ل  وم�سجلة 
الأجهزة  جميع  حتمل  بحيث  امل��دين  ال��دف��اع  قبل  م��ن  مرخ�سة 
العتماد  عالمة  وت��وري��ده��ا  وبيعها  تداولها  يتم  التي  وامل��ع��دات 
من اأحد جهات اإ�سدار ال�سهادات املدرجة �سمن قائمة املختربات 

للدفاع  العامة  القيادة  ل��دى  املعتمدة  ال�سهادات  اإ���س��دار  وجهات 
املدين .

اأن املوزع  ال��داخ��ل��ي��ة  امل���دين يف وزارة  ال��دف��اع  واأ���س��اف ق��ائ��د ع��ام 
يخت�س باأعمال البيع لأجهزة ومعدات ومواد ال�سالمة الوقائية 
اتفاقية  مب��وج��ب  وجت��ه��ي��زات��ه��ا  وملحقاتها  احل��ري��ق  وم��ك��اف��ح��ة 
ال��دف��اع املدين  ل��ه م��ن قبل وك��ي��ل مرخ�س م��ن  ت��وزي��ع ممنوحة 
ويقوم املقاول باأعمال الرتكيب وال�سيانة لأجهزة ومعدات ومواد 
ال�سالمة الوقائية ومكافحة احلريق وملحقاتها وجتهيزاتها يف 

املباين واملن�ساآت بح�سب الت�سنيف والن�ساط .
وامل��وزع ومقاول  الوكيل  اأن�سطة  اأنه يجوز اجلمع بني  اإىل  واأ�سار 
توفرت  حال  يف  م�ستقل  برتخي�س  وامل�سنع  وال�سيانة  الرتكيب 
ال�سروط املطلوبة لرتخي�س كل ن�ساط ول يجوز ملن ميار�س هذه 
الأن�سطة اأن يكون مالكا اأو عامال يف بيت اخلربة اأو اأحد املختربات 
اأو جهات اإ�سدار ال�سهادات املعتمدة لدى القيادة اأو معهد تدريب 
يف جمال الوقاية وال�سالمة من احلريق ويجوز ل��الإدارة العامة 
ال��ع��ام تعليق العمل  ال��ق��ائ��د  ال��ع��ام واع��ت��م��اد  امل��دي��ر  بعد م��واف��ق��ة 
املرخ�س  املن�ساأة  ارتكاب  ن�ساط يف حالة  املمنوع لأي  بالرتخي�س 

لها اأي خمالفات ل�سروط واأحكام الرتخي�س .
الك�سف  اأنظمة احلماية كنظام  وحتدث املرزوقي عن الفرق بني 
الطوارئ  اإدارة  ونظام  ال�سوتي  والإخ���الء  احلريق  من  والإن���ذار 
بالدخان  والتحكم  التهوية  ون��ظ��ام  الإر���س��ادي��ة  الإن���ارة  ول��وح��ات 
امل��ائ��ي ومطافئ  الإط��ف��اء  ن��ظ��ام  املكافحة مثل  واأن��ظ��م��ة  وال��ه��واء 
اإطفاء وال�سواعد  احلريق من مر�سات تلقائية مائية وخراطيم 
اجل��اف��ة وال��رط��ب��ة وف��وه��ات م��ي��اه الإط��ف��اء م��ع مطافئ احلريق 
مبختلف  التلقائي  الإط��ف��اء  واأن��ظ��م��ة  احل��ري��ق  م�سخات  ون��ظ��ام 

اأنواعها .
ب��اإح��ال��ة ج��م��ي��ع املخططات  ي��ق�����س��ي  ال������وزاري  ال���ق���رار  اإن  وق����ال 
الدفاع  اإىل  واملن�ساآت  باملباين  اخلا�سة  الهند�سية  والت�ساميم 
ل�سرتاطات  ا�ستيفائها  من  والتاأكد  وتدقيقها  ملراجعتها  املدين 
تراخي�س  اإ�سدار  القرار  ومينع  احلريق  من  الوقائية  ال�سالمة 
الإن�ساء للمباين اإل بعد اعتماد املخططات والت�ساميم الهند�سية 

من الإدارة العامة للدفاع املدين .
الإجناز  �سهادة  اإ�سدار  طلبات  جميع  باإحالة  يق�سي  اأنه  واأ�ساف 
لأي مبنى بعد ت�سييده لالإدارة العامة للدفاع املدين للتاأكد من 
ا�ستيفائه ل�سروط ال�سالمة الوقائية من احلريق وبتحمل املباين 
بهذه  حريق  ح��دوث  حالة  يف  الإطفاء  عمليات  تكاليف  واملن�ساآت 
وا�سرتاطات  ملتطلبات  ا�ستيفائها  عدم  تبني  اإذا  واملن�ساآت  املباين 
اأق�سى  ال�سالمة الوقائية من احلريق عند وقوع احلريق وبحد 
50 األف درهم . واأفاد قائد عام الدفاع املدين باأن جميع املعاهد 
الوقائية من احلريق  ال�سالمة  التدريب يف جمال  لها  املرخ�س 
الإدارة  من  املعتمدة  التدريب  وب��رام��ج  مناهج  با�ستخدام  تلتزم 
ب��ت��اأم��ني �سالمة  امل��ع��اه��د  تلك  تلتزم  امل���دين كما  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة 
ومعدات  ال�سالمة  وجتهيزات  وو�سائل  واملتدربني  العاملني  كل 
مباين  يف  الأول��ي��ة  الإ���س��ع��اف��ات  وجتهيزات  وم�ستلزمات  الوقاية 
املعهد واملعامل واملختربات وامليادين التدريبية امللحقة باملعهد .   
وذكر اأنه ي�سرتط يف املعاهد توفري مدربني يف ال�سالمة والوقاية 
من احلريق حا�سلني على �سهادة مدرب معتمدة من جهة دولية 
للدفاع  العامة  القيادة  من  �سهادة  اأو  املدربني  باعتماد  خمت�سة 
املدين تثبت عمله يف جمال ال�سالمة الوقائية اأو مكافحة احلريق 
10 �سنوات يف جمال  امل���درب خ��ربة ل تقل ع��ن  ل��دى  واأن يكون 
 5 مل��دة  خ��ربة  اأو  احل��ري��ق  م��ن  الوقائية  ال�سالمة  على  التدريب 
�سنوات اإذا كان من مواطني الدولة على اأن يتم اعتماد ال�سهادات 
 . امل��دين  ال��دف��اع  قبل  من  للمتدربني  املعاهد  تلك  متنحها  التي 
له  املن�ساأة  العاملني يف  ن�سبة من  تدريب  اأن  اإىل  املرزوقي  واأ�سار 

فائدة كبرية تعود اأول على املن�ساأة التي يعمل بها العامل املدرب 
حيث يكون هو ومن معه ممن تدربوا على اأعمال الدفاع املدين 
بدايته  يف  معه  التعامل  يتم  وبالتايل  للحريق  الأول  امل�ستجيب 
النريان  ت��رك  حالة  يف  فادحة  خ�سائر  من  املن�ساأة  ينقذ  وبذلك 
وتطورها وانتقالها من مكان اإىل اآخر وهذه الفائدة تعود بالطبع 
على املجتمع اقت�ساديا لأن ال�ستجابة ال�سريعة للم�ستجيب الأول 
ل تتجاوز الدقيقتني وهذا يوفر الوقت واجلهد والأم��وال على 

املن�ساأة والدولة .
واأكد اأن القيادة العامة للدفاع املدين تبذل جهودا كبرية للتوعية 
الوقائية والتثقيفية من منطلق حر�سها على اإجراءات ال�سالمة 
يف املن�ساآت وبني جميع العاملني يف خمتلف القطاعات ال�سناعية 
والتجارية واخلدمية وتفعيال للقرار الوزاري يتم تدريب العمال 
 .. التايل  ال�سكل  ت�سنيفه وذلك على  كافة كل ح�سب  املن�ساآت  يف 
الت�سنيف A ي�سم 10 يف املائة من العاملني والت�سنيف B ي�سم 
يف املائة من العاملني والت�سنيف C ي�سم 30 يف املائة من   20
تدريب على  �ساعات  اأرب��ع  العاملني حيث يح�سل كل عامل على 

اأ�سا�سيات الوقاية وال�سالمة .
واأ�سار اإىل اأن القرار ملزم جلميع املن�ساآت العاملة يف الدولة حيث 
ا�ستيفاء  �سهادة  على  للح�سول  �سرطا  العاملني  ت��دري��ب  يعترب 
ا�سرتاطات ال�سالمة الوقائية من احلريق كل �سنتني من خالل 

مراكز التدريب املعتمدة من القيادة العامة للدفاع املدين .
الذي  القت�سادي  والنمو  والزده����ار  ال�سريع  التطور  اإن  وق��ال 
التجارية  للتنمية  رئي�سيا  الدولة جعلها حمورا ومركزا  ت�سهده 

وال�سناعية وال�سكنية وال�سياحية يف املنطقة.
اأعلى  خاللها  م��ن  تتوفر  اآل��ي��ة  اإي��ج��اد  على  العمل  اأه��م��ي��ة  واأك���د 
حماية  ل�سمان  احلريق  ومكافحة  وال�سالمة  الوقاية  م�ستويات 
الأرواح واملمتلكات وعليه مت حتديث دليل الإم��ارات للوقاية من 
2017" ليتنا�سب مع  "كود الإم��ارات  احلرائق وحماية الأرواح 
ب�سكل  العاملية  املعايري  اأرق��ى  ووف��ق  العمرانية  التطورات  اأح��دث 

ي�سمن توفري امل�ستوى الأمثل للوقاية من احلرائق .
ك��م��ا اأك�����د امل����رزوق����ي اأه��م��ي��ة امل�����س��ح امل���ي���داين وحت���دي���د مناطق 
الخت�سا�س للمراكز لتطوير عملها وتقدميها خلدمات متميزة 
للجمهور من خالل التعرف على املخاطر املحتملة يف نطاق كل 
مركز وحتليلها وتكثيف العمل امليداين ل�سباط املراكز وقيامهم 
بالتفتي�س امل�ستمر للمن�ساآت وت�سنيفها ح�سب خطورتها وطبيعة 
حم��ت��وى املبنى واأن��ظ��م��ة الإط��ف��اء الأ���س��ا���س��ي��ة م��ن م��ر���س��ات مياه 
الرئي�سية  املتطلبات  اأف�سل  وحتديد  املبنى  يف  توزيعها  وكيفية 
لأنظمة الإط��ف��اء والإن����ذار م��ع الأخ���ذ يف الع��ت��ب��ار ال��ت��وازن بني 
امل��وج��ودة يف حميط  واملخاطر  ك��ل مركز  املتاحة يف  الإم��ك��ان��ي��ات 
ومن  ملواجهتها  املنا�سبة  الت�سغيلية  اخلطط  لو�سع  اخت�سا�سه 
ثم ا�ستخال�س نتائج امل�سح امليداين والتفتي�س وحتليلها للخروج 
والإطفاء  والإخ����الء  ال�ستجابة  عمليات  يف  املمار�سات  باأف�سل 
والإنقاذ . واأ�سار اإىل اأن جهاز الدفاع املدين بالدولة ملتزم بتوفري 
درجة عالية من ال�سالمة لالأفراد واملمتلكات من خالل تطبيق 
اأف�سل املمار�سات يف جمال الوقاية ومواجهة الأزم��ات والكوارث 
وحتقيق اأ�سرع زمن ا�ستجابة يف حالت الطوارئ والدقة والتميز 

يف تنفيذ عمليات الإطفاء والإنقاذ بكفاءة عالية .
اإمارات  يف  باإداراتها  امل��دين  للدفاع  العامة  القيادة  اأن  اإىل  ولفت 
الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية الالزمة للحيلولة 
دون وقوع حوادث حريق يف الأبراج ال�سكنية واملن�ساآت ال�سناعية 
املباين  يف  احل��رائ��ق  من  الوقاية  اأن  على  م�سددا  العمل  وم��واق��ع 
املجتمع  اأف���راد  جهود  بت�سافر  اإل  تتحقق  اأن  ميكن  ل  واملن�ساآت 
اأنف�سهم  حماية  يف  ك�سركاء  دوره��م  اأداء  يف  م�سوؤولياتهم  وحتمل 

ومن معهم من خطر احلريق .

بدء الدرا�صة يف �صبتمرب املقبل

جامعة اأبوظبي تفتح باب الت�صجيل للدرا�صات العليا يف فرعها اجلديد بدبي
•• اأبوظبي-الفجر:

اأع��ل��ن��ت ج��ام��ع��ة اأب���وظ���ب���ي ع���ن بدء 
بقبول  دب������ي  يف  اجل����دي����د  ف���رع���ه���ا 
اأول دفعة من طلبة  ت�سجيل  طلبات 
الدرا�سات العليا الراغبني يف درا�سة 
اأحد برامج املاج�ستري التي تطرحها 
يف ح��رم��ه��ا اجل����دي����د، ل��ت��ن��ط��ل��ق مع 
من  الأول  ال��درا���س��ي  الف�سل  ب��داي��ة 
 2017 امل��ق��ب��ل  ال���ع���ام الأك�����ادمي�����ي 
اجلامعي  احل��رم  وي��ق��ّدم   .-2018
للمعرفة  دب����ي  جم��ّم��ع  يف  اجل���دي���د 
املعتمدة  ال��ع��ل��ي��ا  ال���درا����س���ات  ب��رام��ج 
على امل�ستويني املحلي والعاملي وذلك 
الأعمال  اإدارة  ت��خ�����س�����س��ات  ���س��م��ن 
وال��ق��ان��ون وال��ه��ن��د���س��ة وال��ت��ع��ل��ي��م، ملا 
املتغرية  الح���ت���ي���اج���ات  ت��ل��ب��ي��ة  ف��ي��ه 
ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة حملياً  ل��ه��ذه 
الدفعة  ت��ن�����س��ّم  وع��امل��ي��اً.  واإق��ل��ي��م��ي��اً 
العليا  الدرا�سات  ط��الب  من  الأوىل 
اإىل  يف حرم اجلامعة اجلديد بدبي 
وطالبة  ط��ال��ب   1000 ي��ق��ارب  م��ا 
يف  حالياً  العليا  درا�ساتهم  يتابعون 
اأبوظبي  حرمي اجلامعة يف كٍل من 

والعني. 
التي  الأكادميية  الربامج  وتت�سمن 
اجل���دي���د جلامعة  ال���ف���رع  ي���وف���ره���ا 
اأبوظبي يف دبي تخ�س�سات  ماج�ستري 
ال���رتب���وي���ة،  ال����ق����ي����ادة  ال���رتب���ي���ة يف 
الرتبية  يف  ال���ع���ل���وم  وم���اج�������س���ت���ري 
اخل��ا���س��ة، ودب��ل��وم ال��درا���س��ات العليا 
يف  واملاج�ستري  التدري�س،  يف  املهني 
العربية(،  )ب��ال��ل��غ��ة  ال��ع��ام  ال��ق��ان��ون 
اخلا�س  ال���ق���ان���ون  يف  وامل��اج�����س��ت��ري 
واملاج�ستري  ال���ع���رب���ي���ة(،  )ب��ال��ل��غ��ة 
الأعمال  اإدارة  يف  امل���زدوج  التنفيذي 
وال����دك����ت����وراه  ال����دول����ي����ة،  والإدارة 
يف  وامل��اج�����س��ت��ري  الأع���م���ال،  اإدارة  يف 
واملاج�ستري  ال�سرتاتيجية،  القيادة 
وماج�ستري  الهند�سية،  الإدارة  يف 
العلوم  وماج�ستري  امل�����س��اري��ع،  اإدارة 
وماج�ستري  امل�ستدامة،  ال��ع��م��ارة  يف 

العلوم يف تكنولوجيا املعلومات.

حرمل  ب��ن  �سعيد  علي  �سعادة  واأك���د 
ال��ظ��اه��ري، رئ��ي�����س جم��ل�����س جامعة 
قبول  ب���دء  اأن  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  اأب��وظ��ب��ي 
احل��رم اجلديد  الت�سجيل يف  طلبات 
لإثراء  نوعية  فر�سة  ه��و  للجامعة 
م�سهد الدرا�سات العليا على م�ستوى 
الدولة، خا�سة واأن برامج املاج�ستري 
اأبوظبي  ج���ام���ع���ة  ت��ط��رح��ه��ا  ال���ت���ي 
حائزة  ب���دب���ي  اجل����دي����د  ف���رع���ه���ا  يف 
الأك����ادمي����ي حملياً  الع���ت���م���اد  ع��ل��ى 
اأ�سبح احل�سول على  وعاملياً، بحيث 
ت��ع��ل��ي��م ع����اٍل ع��امل��ي امل�����س��ت��وى �سمن 
ت��خ�����س�����س��ات ال����درا�����س����ات ال��ع��ل��ي��ا يف 
الإدارة والهند�سة والقانون والتعليم 
واملتخ�س�سني  ال��ط��الب  م��ت��ن��اول  يف 
دون احلاجة ل�سفرهم اإىل اخلارج اأو 
تاأخري  اأو  املهنية  م�ساراتهم  تعطيل 

التزاماتهم احلالية. 
 واأّك������د اب���ن ح��رم��ل ال���ت���زام جامعة 
اأب��وظ��ب��ي يف ح��رم��ه��ا اجل��دي��د بدبي 
با�سرتاتيجيتها يف حتقيق التميز يف 
وخدمة  العلمي  والبحث  التدري�س 
اأكادميية ذات  املجتمع وطرح برامج 
وم����ب����ادرات حيوية  ع��امل��ي��ة  م��ع��اي��ري 
التنمية  ع��م��ل��ي��ة  دع������م  يف  ت�����س��ه��م 
القت�ساد  رك��ائ��ز  وتر�سيخ  الوطنية 
لفتاً  والبتكار،  املعرفة  على  القائم 
العديد من  اأن اجلامعة حققت  اإىل 
اأكرث  ال��رائ��دة على م��دى  امل��ن��ج��زات 
من عقد من الزمن �سملت اعتمادات 

اأك����ادمي����ي����ة ع���امل���ي���ة م���رم���وق���ة مثل 
الرائد  ال��دويل   EQUIS اعتماد 
واعتماد  وت���ط���وي���ر  ج�����ودة  ل��ت��ق��ي��ي��م 
موؤ�س�سات التعليم العايل املتخ�س�سة 
والتابع  الأع��م��ال  واإدارة  الإدارة  يف 
للمنظمة الأوروبية للتنمية الإدارية 
كلية  م��ن  وال���ذي جعل   ،EFMD
املوؤ�س�سة  اجلامعة  يف  الأع��م��ال  اإدارة 
يف  وال���وح���ي���دة  الأوىل  الأك���ادمي���ي���ة 
امل��ن��ط��ق��ة ال���ت���ي حت�����س��ل ع���ل���ى هذا 
العتماد جلميع برامج البكالوريو�س 
واملاج�ستري والدكتوراه التي تقدمها، 
اإ���س��اف��ة اإىل ح�����س��ول اجل��ام��ع��ة عام 
املوؤ�س�سي  الع���رتاف  على   2015
والع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي ال��ع��امل��ي من 
العاملي  الأك���ادمي���ي  الع��ت��م��اد  هيئة 
املتحدة  ال���ولي���ات  غ���رب  جل��ام��ع��ات 
وياأتي    .WSCUC الأم��ري��ك��ي��ة 
ت���د����س���ني ح������رم ج���ام���ع���ة اأب���وظ���ب���ي 
للمعرفة  دب���ي  جم��ّم��ع  �سمن  ب��دب��ي 
اأجرتها  مكّثفة  ل��درا���س��ات  ا�ستجابًة 
املتطلبات  اأب����رز  لتحديد  اجل��ام��ع��ة 
وامل�ستقبلية  احل��ال��ي��ة  وال��ت��وّج��ه��ات 
ال���ع���ايل وق���ط���اع���ات �سوق  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
وبهدف  والإقليمية،  املحلية  العمل 
خيارات  على  املتنامي  الطلب  تلبية 
التعليم العايل املتطور وطرح برامج 
يف  امل�ستوى  رفيعة  العليا  الدرا�سات 
احليوية،  الأك��ادمي��ي��ة  التخ�س�سات 
ال�13  املاج�ستري  برامج  خ��الل  من 

التي يقدمها.
وت�����س��م ف����روع اجل��ام��ع��ة يف ك���ٍل من 
 7000 يقارب  ما  والعني  اأبوظبي 
جن�سية،   70 م���ن  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب 
ب���رن���اجم���اً   44 ����س���م���ن  ي����در�����س����ون 
اأكادميياً حاز جميعها على العتماد 
الأك����ادمي����ي ال��ع��امل��ي؛ وت��ن��ق�����س��م اإىل 
و15  البكالوريو�س  يف  برنامج   29
برنامج يف املاج�ستري، بينما يتواجد 
خريجي  م���ن   12000 م���ن  اأك����رث 
خمتلف  يف  اجل���ام���ع���ة  وخ���ري���ج���ات 
ق���ط���اع���ات ال���ع���م���ل داخ�������ل ال����دول����ة 

وخارجها.

تقرير مدققي احل�صابات امل�صتقلني اإىل حملة اأ�صهم  كي ئي بي هانا بنك - فرع اأبوظبي

  نحصل على فهم الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات التدقيق المناسبة
 لرقابة الداخلية للفرع. في ظل هذه الظروف، وليس لغرض إبداء الرأي حول فعالية ا

  تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات
 ذات الصلة من قبل اإلدارة. 

  نستنتج مدى مالئمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية للمحاسبة واستنادا إلى أدلة التدقيق التي تم
الحصول عليها، سواء كان هناك عدم يقين جوهري متعلق باألحداث أو الظروف التي قد تثير 

ين إذا استنتجنا وجود عدم يقشكوكا كبيرة حول قدرة الفرع على االستمرار كمنشأة مستمرة. 
جوهري، فإننا مطالبون بلفت االنتباه في تقرير مدققي الحسابات باإلفصاحات ذات الصلة في 

لتعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة القوائم المالية أو إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية، 
بب التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير مدققي الحسابات. ومع ذلك، قد تتس

 األحداث أو الظروف المستقبلية في توقف الفرع عن االستمرار كمنشأة مستمرة. 
  نقيم العرض العام والهيكل والمحتوى للقوائم المالية بما في ذلك اإلفصاحات وسواء كانت القوائم

 المالية تمثل المعامالت واألحداث األساسية بالطريقة التي تحقق العرض العادل أم ال. 
ل مع مجلس اإلدارة بخصوص بعض األمور التي من بينها النطاق المخطط والتوقيت نتواصونحن 

للتدقيق ونتائج التدقيق الهامة بما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في الرقابة الداخلية التي نحددها خالل 
 تدقيقنا. 
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  حملة أسهم إلى الحسابات المستقلين  مدققيتقرير 

 ظبي أبو فرع  –كي ئي بي هانا بنك 
 تقرير المراجعة للقوائم المالية 

 الرأي 
كما  الوضع الماليبيان  تمثل والتي ،")الفرع(" – كي ئي بي هانا بنكلفرع  المالية القوائم بمراجعة قمنا لقد

 التدفقات وبيان حقوق الملكيةالتغيرات في  وبيانالدخل الشامل  وبيان، ٢٠١٦ديسمبر  ٣١هو الحال في 
 ملخص على القوائم المالية بما في ذلكاإليضاحات  وكذلك التاريخ هذا في المنتهية السنة في النقدية

 .الهامة المحاسبية السياسات
 كما من جميع النواحي للفرع المالي للوضع وعادال مطابقا عرضا تعطيالمجمعة  المالية القوائم أن نرى
 إلعداد الدولية للمعايير طبقا المنتهي العام فيالنقدية  وأدائه المالي وتدفقاته ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

  .المالية التقارير
 أساس الرأي 

إن مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير موضحة بمزيد لقد قمنا بعملية التدقيق طبقا للمعايير الدولية للتدقيق. 
نحن مستقلين عن مسؤوليات مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم المالية في تقريرنا. قسم من التفصيل في 

لمعايير األخالقيات الدولية وقواعد أخالقيات مجلس المحاسبين للمحاسبين المهنيين مع الفرع طبقا 
لة بتدقيقنا للقوائم المالية في اإلمارات العربية المتحدة، وقد استوفينا ذات الصالمتطلبات األخالقية 

معايير األخالقيات الدولية وقواعد أخالقيات قواعد و مسؤولياتنا األخالقية األخرى طبقا لهذه المتطلبات 
ة ونحن نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبمجلس المحاسبين للمحاسبين المهنيين. 

 لتوفير أساسا لرأينا. 
 مسؤوليات اإلدارة وهؤالء المكلفين من قبل الحكومة إلدارة القوائم المالية 

 طبقا للمعايير الدولية إلعداد القوائم الماليةعن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة  اإلدارة مسؤولة
 من خالية تكون بحيثوالرقابة الداخلية من هذا القبيل التي تحددها اإلدارة ضرورية إلعداد القوائم المالية 

 . الخطأ أو الغش عن ناتجة كانت سواء الجوهرية األخطاء
 مستمرةعند إعداد القوائم المالية، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الفرع على االستمرار كمنشأة 

واستخدام مبدأ االستمرارية أساسا واإلفصاح حسب االقتضاء واألمور التي تتعلق بمبدأ االستمرارية 
للمحاسبة ما لم تعتزم اإلدارة تصفية الفرع أو التوقف عن التشغيل أو ال يكون لديها بديل واقعي غير 

 القيام بذلك. 
 لمالية للفرع. عملية إعداد التقارير امجلس اإلدارة مسؤول عن اإلشراف على 

 عن مراجعة القوائم المالية  الحسابات مدققي مسئولية
يتمثل هدفنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من األخطاء 

وٕاصدار تقرير مدققي الحسابات الذي يتضمن رأينا. سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ،  الجوهرية
يجري طبقا للمعايير الذي والضمان المعقول هو مستوى عال من الضمان، ولكن ليس ضمانا بأن التدقيق 

البيانات غير نشأ ويمكن أن تسوف يكشف دائما عن األخطاء الجوهرية عند وجودها. الدولية للتدقيق 
بر جوهرية إذا كان من المتوقع بشكل فردي أو إجماال أن تؤثر على وتعتالصحيحة من الغش أو الخطأ 

 القرارات االقتصادية للمستخدمين على أساس هذه القوائم المالية. 
وكجزء من عملية التدقيق طبقا للمعايير الدولية للتدقيق، نمارس حكمنا المهني ونحافظ على الشكوك 

 المهنية طوال عملية التدقيق كما أننا: 
 ونقيم مخاطر األخطاء الجوهرية للقوائم المالية سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ،  نحدد

ونصمم وننفذ إجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر ونحصل على األدلة التدقيقية الكافية 
خطر عدم الكشف عن األخطاء الجوهرية الناتج عن الغش أعلى والمناسبة لتوفير أساسا لرأينا. 

الناتج عن الخطأ، حيث أن الغش قد ينطوي على التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو من 
 التحريف أو تجاوز الرقابة الداخلية. 

  نحصل على فهم الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات التدقيق المناسبة
 لرقابة الداخلية للفرع. في ظل هذه الظروف، وليس لغرض إبداء الرأي حول فعالية ا

  تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات
 ذات الصلة من قبل اإلدارة. 

  نستنتج مدى مالئمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية للمحاسبة واستنادا إلى أدلة التدقيق التي تم
الحصول عليها، سواء كان هناك عدم يقين جوهري متعلق باألحداث أو الظروف التي قد تثير 

ين إذا استنتجنا وجود عدم يقشكوكا كبيرة حول قدرة الفرع على االستمرار كمنشأة مستمرة. 
جوهري، فإننا مطالبون بلفت االنتباه في تقرير مدققي الحسابات باإلفصاحات ذات الصلة في 

لتعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة القوائم المالية أو إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية، 
بب التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير مدققي الحسابات. ومع ذلك، قد تتس

 األحداث أو الظروف المستقبلية في توقف الفرع عن االستمرار كمنشأة مستمرة. 
  نقيم العرض العام والهيكل والمحتوى للقوائم المالية بما في ذلك اإلفصاحات وسواء كانت القوائم

 المالية تمثل المعامالت واألحداث األساسية بالطريقة التي تحقق العرض العادل أم ال. 
ل مع مجلس اإلدارة بخصوص بعض األمور التي من بينها النطاق المخطط والتوقيت نتواصونحن 

للتدقيق ونتائج التدقيق الهامة بما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في الرقابة الداخلية التي نحددها خالل 
 تدقيقنا. 

 (يوجد توقيع)
 وقع عليه: 
 رائد أحمد 

 شريك 
 ويونغ إرنست

   ٨١١رقم التسجيل: 
  ٢٠١٧مارس  ٣٠

 أبوظبي 
  

  ظبيأبو فرع  –كي ئي بي هانا بنك 
  الدخل الشامل بيان 

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
 ٢٠١٦ ملحوظة  

 الدرهم اإلماراتيب
٢٠١٥ 

 الدرهم اإلماراتيب
  ١٠،٣٣٧  ١٣،٣٦٣ ١٧ اإليرادات من الفوائد 

 ) ١،٢٤٨( ) ١،٧٩٥( ١٨ نفقات الفوائد 
  ٩،٠٨٩  ١١،٥٦٨   اإليرادات من الفوائدصافي 

  ٨،١٨٩  ٨،٦٥٩ ١٩ اإليرادات من الرسوم والعموالت 
 ) ٩٤٥( ) ٦٣٩( ١٩ النفقات من الرسوم والعموالت 

  ٧،٢٤٤  ٨،٠٢٠  صافي اإليرادات من الرسوم والعموالت 
  ٣،٧٤٠  ٥،٤٩٩ ٢٠ صافي ربح الصرف األجنبي 

  ٢٠،٠٧٣  ٢٥،٠٨٧  اإليرادات التشغيلية 
 ) ٦،٥٨٨( ) ٥،٩١٨(  ٢١ نفقات التشغيل العامة واإلدارية 

مصاريف وضرائب من التشغيل قبل الربح 
    المنخفضة القيمة األصول 

 ١٣،٤٨٥  ١٩،١٦٩  

 ) ٧،٩٥٠(  ٩٣٩   ، صافياالنخفاض الشامل احتياطي
  ٥،٥٣٥  ٢٠،١٠٨  قبل خصم الضرائب  ربح العام
 ) ٢،٧٠٧( ) ٣،٨٢٥( ١٤  الضرائب إيرادات 

  ٢،٨٢٨  ١٦،٢٨٣  إجمالي الربح والدخل الشامل للعام 
  .المالية القوائم من يتجزأ ال جزءا ٢٦إلى  ١المرفقة من  اإليضاحات تمثل

  

  ظبيأبو فرع  –كي ئي بي هانا بنك 
 بيان التدفقات النقدية  

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
 ٢٠١٦ ملحوظة  

 الدرهم اإلماراتيب
٢٠١٥ 

 الدرهم اإلماراتيب
    األنشطة التشغيلية 

  ٥،٥٣٥  ٢٠،١٠٨  قبل خصم الضرائب  ربح العام
    التعديالت من أجل: 

  ٧١٠  ٥٤٢ ١٠ اإلهالك 
  ٧،٩٥٠ ) ٩٣٩(   في القيمة، صافي االنخفاض الشاملاحتياطي 

 ) ١١( ١٨ ١٣ احتياطي مكافآت نهاية خدمة الموظفين 
  ١٤،١٨٤  ١٩،٧٢٩  

ربح التشغيل قبل التغيرات في أصول والتزامات 
  التشغيل 

   

 ) ١٨٠،٨٩٨(  ٣٣،٠٠١  المستحقات من البنوك 
 ) ١٤٥،٥٤٦(  ١٠٧،٨١٧  القروض والسلفيات 

 ) ٩٥٦( ) ١،٠١١(  األصول األخرى 
 -  ١٢٨،٥٣٨  المستحقات للبنوك 

  ١٧٣،٠٠٤ ) ٧٩،٦٧٠(  ودائع العمالء 
 ) ١،١١٣( ) ٢٤٩(  االلتزامات األخرى 

 ) ٥٦،٣٢٣(  ٣٢،٧٤٠  ودائع االحتياطي النقدي 
 ) ١٩٧،٦٤٨(  ٢٤٠،٨٩٥ النقد (المستخدم)/ الناتج عن األنشطة التشغيلية 

 ) ١،٣٣٢( ) ٢،٧٠٧( ١٤ المدفوعة ضريبة الدخل 
 ) ١٩٨،٩٨٠(  ٢٣٨،١٨٨ صافي النقد (المستخدم)/ الناتج عن األنشطة التشغيلية 

    األنشطة االستثمارية 
 ) ١٥٠( ) ١٠٢( ١٠ شراء الممتلكات والمعدات 

 ) ١٥٠( ) ١٠٢( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية  
    األنشطة المالية 

  ٣٠،٠٠٠ - ١٥ رأس مال الفرع المقدم من المقر الرئيسي 
  ٣٠،٠٠٠ -   المالية الناتج عن األنشطة صافي النقد 

 ) ١٦٩،١٣٠(  ٢٣٨،٠٨٦  زيادة (ناقص) في النقد ومكافئات النقد ال
  ٨٢،١٧٤ ) ٨٦،٩٥٦(  النقد والمكافآت النقدية في بداية العام 

 ) ٨٦،٩٥٦(  ١٥١،١٣٠ ٢٢ النقد والمكافآت النقدية في نهاية العام 
  .المالية القوائم من يتجزأ ال جزءا ٢٦إلى  ١المرفقة من  اإليضاحات تمثل

  

بيان الدخل ال�صامل كما يف 31 دي�صمرب 2016

بيان التدفقات النقدية كما يف 31 دي�صمرب 2016

بيان التغريات يف حقوق امللكية كما يف 31 دي�صمرب 2016

  ظبيأبو فرع  –كي ئي بي هانا بنك 
    حقوق الملكيةالتغيرات في بيان 

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
 رأس مال الفرع  

بالدرهم 
 اإلماراتي 

االحتياطي 
 القانوني 

 بالدرهم اإلماراتي 

غير األرباح 
   الموزعة

 بالدرهم اإلماراتي 

 اإلجمالي 
 بالدرهم اإلماراتي 

  ٨٣،٤٢١  ٢،٨١٥ ٦٠٦  ٨٠،٠٠٠  ٢٠١٥يناير  ١الرصيد في 
  ٣٠،٠٠٠ - -  ٣٠،٠٠٠  )١٥ اإليضاح( ضخ رأس المال

  ٢،٨٢٨  ٢،٨٢٨ - - إجمالي الدخل الشامل للعام 
 - ) ٢٨٣( ٢٨٣ - التحويل إلى احتياطي قانوني 

  ١١٦،٢٤٩ ٥،٣٦٠ ٨٨٩  ١١٠،٠٠٠  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  ١١٦،٢٤٩ ٥،٣٦٠ ٨٨٩  ١١٠،٠٠٠  ٢٠١٦يناير  ١الرصيد في 

  ١٦،٢٨٣  ١٦،٢٨٣ - - إجمالي الدخل الشامل للعام 
 - ) ١،٦٢٨(  ١،٦٢٨ - التحويل إلى احتياطي قانوني 

  ١٣٢،٥٣٢  ٢٠،٠١٥  ٢،٥١٧  ١١٠،٠٠٠  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١الرصيد في 

 
  .المالية القوائم من يتجزأ ال جزءا ٢٦إلى  ١المرفقة من  اإليضاحات تمثل

 
 
 
 

 ارجية فيها وإضافتها على الترجمة من قبل المترجم. ال يجوز تقديم هذه الوثيقة إلى قسم التصديقات في وزارة العدل بدولة اإلمارات العربية المتحدة، ما لم يتم تصديق األصل من وزارة الخ تمت ترجمة صورة هذا المستند بناء على طلب صاحب العالقة ومسؤوليته. مالحظة المترجم:

 

كي ئي بي هانا بنك - اأبوظبي

Keb Hana Bank - Abu Dhabi
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اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

98414 : املودع��ة بال�رقم  
ب�اإ�س��م: ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م

وعنوانه: مبنى ام بي �سي ، مدينة دبي لالإعالم ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.   
بتاريخ : 2009/09/07 وامل�س�جلة حتت رقم : 96640 

الفئة:24
اغطية  اآخ���رى(   فئات  يف  امل�سنفة  غري   ( املن�سوجة  املنتجات   ، املن�سوجات   : املنتجات 

الأ�سرة واملوائد.
ال�سرتاطات :  

انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخ��رى  �س�نوات  ع�س�ر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�س�تظل 
احلماية يف 2017/08/05 وحتى تاريخ 2027/08/05

ق�صـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم : 98415
ب�اإ�س��م: ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م

وعنوانه : مبنى ام بي �سي ، مدينة دبي لالإعالم ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.   
بتاريخ : 2010/10/19 وامل�س�جلة حتت رقم : 108074 

الفئة: 25
املنتجات: املالب�س واألب�سة القدم واأغطية الراأ�س.

ال�سرتاطات :  
انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخ��رى  �س�نوات  ع�س�ر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�س�تظل 

احلماية يف 2017/08/05 وحتى تاريخ 2027/08/05
ق�صـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 98416
ب�اإ�س��م : ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م

وعنوانه : مبنى ام بي �سي ، مدينة دبي لالإعالم ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.   
بتاريخ : 2010/10/19 وامل�س�جلة حتت رقم : 108073 

الفئة : 27
تغطية  يف  امل�ستعملة  وامل��واد  الأر�سية  وم�سمع  واحل�سري  والب�سط  ال�سجاد   : املنتجات 

الأر�سية ، �سجاد احلائط )غري الن�سيجي(.
ال�سرتاطات :  

انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخ��رى  �س�نوات  ع�س�ر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�س�تظل 
احلماية يف 2017/08/05 وحتى تاريخ 2027/08/05

ق�صـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 98417
ب�اإ�س��م : ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م

وعنوانه : مبنى ام بي �سي ، مدينة دبي لالإعالم ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.   
بتاريخ : 2010/03/22 وامل�س�جلة حتت رقم : 100778 

الفئة : 28   
املنتجات : اللعب والدمى ، الأدوات الريا�سية واأدوات الريا�سة البدنية غري امل�سنفة يف 

فئات اأخرى ، الزخارف احلا�سة ب�سجرة عيد امليالد.
ال�سرتاطات :  

انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخ��رى  �س�نوات  ع�س�ر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�س�تظل 
احلماية يف 2017/08/05 وحتى تاريخ 2027/08/05

ق�صـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودع��ة بال�رقم  : 98375

ب�اإ�س��م : ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م
وعنوانه : مبنى ام بي �سي ، مدينة دبي لالإعالم ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.   

بتاريخ : 2011/09/22 وامل�س�جلة حتت رقم : 152058 
الفئة :16

املواد غري  املنتجات : الورق وال��ورق املقوى )الكرتون( والأ�سناف امل�سنوعة من هذه 
 ، الفوتوغرافية  ال�سور   ، الكتب  جتليد  وم��واد  املطبوعات   ، اأخ��رى  فئات  يف  امل�سنفة 
القرطا�سية ، املواد الال�سقة امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لالأغرا�س املنزلية ، الأدوات 
اخلا�سة بالفنانني ، فر�س التلوين والدهان ، الآلت الكاتبة وم�ستلزمات املكاتب )عدا 
الأثاث( ، املواد الإر�سادية والتعليمية ) عدا الأجهزة( ، مواد بال�ستيكية للتغليف )غري 

امل�سنفة �سمن فئات اأخرى( ، حروف الطباعة ، الكال�سيهات.
ال�سرتاطات :  

انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخ��رى  �س�نوات  ع�س�ر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�س�تظل 
احلماية يف 2017/08/05 وحتى تاريخ 2027/08/05

ق�صـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 98376
ب�اإ�س��م : ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م

وعنوانه : مبنى ام بي �سي ، مدينة دبي لالإعالم ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.   
بتاريخ : 2009/09/07 وامل�س�جلة حتت رقم : 96632 

الفئة :35
املنتجات : خدمات الدعاية والإعالن ، اإدارة الأعمال ، اإدارة الأن�سطة التجارية ، الأعمال 
املكتبية ، خدمات الدعاية بوا�سطة التلفزيون والإذاعة ، وكالت الإعالن الدعائي ، بث 

الدعايات والإعالنات التجارية ، الإعالن بوا�سطة التلفزيون.
ال�سرتاطات :  

انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخ��رى  �س�نوات  ع�س�ر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�س�تظل 
احلماية يف 2017/08/05 وحتى تاريخ 2027/08/05

ق�صـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودع��ة بال�رقم  : 98377

ب�اإ�س��م : ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م
وعنوانه : مبنى ام بي �سي ، مدينة دبي لالإعالم ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.   

بتاريخ : 2009/08/02 وامل�س�جلة حتت رقم : 96007 
الفئة :38

والأف��الم واخلبار  الغاين  ، خدنات بث  البث  ، خدمات  الت�سالت  : خدمات  املنتجات 
والربامج عن طريق الهاتف النقال والإنرتنت و�سبكات الكمبيرت العاملية ، خدمات بث 
الأغاين والأفالم والأخبار والربامج عن طريق التلفزيون ، خدمات البث عن طريق 
الإنرتنت ، البث التلفزيوين ، بث الربامج التلفزيونية ، خدمات الربامج التلفزيونية 

، خدمات وكالت ال�سحافة )ات�سالت( والأخبار. 
ال�سرتاطات :  

انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخ��رى  �س�نوات  ع�س�ر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�س�تظل 
احلماية يف 2017/08/05 وحتى تاريخ 2027/08/05

ق�صـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودع��ة بال�رقم  : 98378

ب�اإ�س��م : ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م
وعنوانه : مبنى ام بي �سي ، مدينة دبي لالإعالم ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.   

بتاريخ : 2009/08/16 وامل�س�جلة حتت رقم : 96192 
الفئة :41

الريا�سية  الأن�سطة  خدمات   ، التدريب  توفري  خدمات   ، التعليم  خدمات   : املنتجات 
وال�سمعية  امل�سموعة  والربامج  والأخبار  والأف��الم  الأغ��اين  اإنتاج  خدمات   ، والثقافية 
خدمات   ، الكمبيوتر  واأق��را���س  الفيديو  واأ�سرطة  ال�سمعية  الأ�سرطة  على  الب�سرية 
التلفزيونية  الأف��الم  وخا�سة  الأف��الم  اإنتاج  خدمات   ، التلفزيوين  والرتفيه  الرتفيه 
ال�سينمائية  الأف��الم  وا�ستئجار  تاأجري  خدمات   ، التلفزيون  برامج  مونتاج  خدمات   ،

والتلفزيونية ، الوكالت الفنية.
ال�سرتاطات :  

انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخ��رى  �س�نوات  ع�س�ر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�س�تظل 
احلماية يف 2017/08/05 وحتى تاريخ 2027/08/05

ق�صـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 98418
ب�اإ�س��م : ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م

وعنوانه : مبنى ام بي �سي ، مدينة دبي لالإعالم ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.   
بتاريخ : 2009/09/07 وامل�س�جلة حتت رقم : 96641 

الفئة :35
املنتجات : خدمات الدعاية والإعالن ، اإدارة العمال ، اإدارة الأن�سطة التجارية ، العمال 
املكتبية ، خدمات الدعاية بوا�سطة التلفزيون والإذاعة ، وكالت الإعالن الدعائي ، بث 

الدعايات والإعالنات التجارية ، الإعالن بوا�سطة التلفزيون.
ال�سرتاطات :  

انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخ��رى  �س�نوات  ع�س�ر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�س�تظل 
احلماية يف 2017/08/05 وحتى تاريخ 2027/08/05

ق�صـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 98419
ب�اإ�س��م : ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م

وعنوانه : مبنى ام بي �سي ، مدينة دبي لالإعالم ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.   
بتاريخ : 2010/03/22 وامل�س�جلة حتت رقم : 100779 

الفئة : 38   
املنتجات : خدمات الت�سالت ، خدمات البث ، خدمات بث الأغاين والأفالم والأخبار والربامج عن 
طريق الهاتف النقال والإنرتنت و�سبكات الكمبيوتر العاملية ، خدمات بث الأغاين والأفالم والأخبار 
والربامج عن طريق التلفزيون ، خدمات البث عن طريق الإنرتنت ، البث التلفزيوين ، بث الربامج 

التلفزيونية ، خدمات الربامج التلفزيونية ، خدمات وكالت ال�سحافة )ات�سالت( والأخبار.
ال�سرتاطات :  

انت��هاء احلماية يف  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخ��رى  �س�نوات  ملدة ع�س�ر  املفعول  نافذة  و�س�تظل احلماية 
2017/08/05 وحتى تاريخ 2027/08/05

ق�صـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 98420
ب�اإ�س��م : ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م

وعنوانه : مبنى ام بي �سي ، مدينة دبي لالإعالم ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.   
بتاريخ : 2011/09/29 وامل�س�جلة حتت رقم : 154080 

الفئة :41    
املنتجات : خدمات التعليم ، خدمات توفري التدريب ، خدمات الت�سلية والرتفيه ، خدمات الأن�سطة 
وال�سمعية  امل�سموعة  والربامج  والأخبار  والأف��الم  الأغ��اين  اإنتاج  خدمات   ، والثقافية  الريا�سية 
الرتفيه  خ��دم��ات   ، الكمبيوتر  واأق��را���س  الفيديو  واأ���س��رط��ة  ال�سمعية  الأ���س��رط��ة  على  الب�سرية 
والرتفيه التلفزيوين ، خدمات اإنتاج الأفالم وخا�سة الأفالم التلفزيونية ، خدمات مونتاج برامج 

التلفزيون ، خدمات تاأجري وا�ستئجار الأفالم ال�سينمائية والتلفزيونية ، الوكالت الفنية.
ال�سرتاطات :  

انت��هاء احلماية يف  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخ��رى  �س�نوات  ملدة ع�س�ر  املفعول  نافذة  و�س�تظل احلماية 
2017/08/05 وحتى تاريخ 2027/08/05

ق�صـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
98374 : املودع��ة بال�رقم  

ب�اإ�س��م : ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م
وعنوانه : مبنى ام بي �سي ، مدينة دبي لالإعالم ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.   

بتاريخ : 2011/09/22 وامل�س�جلة حتت رقم : 152057 
الفئة :9    

املنتجات : الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية والت�سويرية وال�سينمائية والب�سرية وتلك امل�ستعملة يف الوزن 
اأو ال�سورة  اأو ا�ستعادة ال�سوت  اأو نقل  اأجهزة ت�سجيل   ، والقيا�س واإعطاء الإ�سارات واملراقبة )الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم 
ال�سينمائية  ال�سوت وال�سورة والأف��الم  واإع��ادة بث  اأجهزة ت�سجيل ونقل   ، الت�سجيل  اأقرا�س  البيانات مثل  ، و�سائط حمل 
والأغاين والربامج والأخبار ، اأقرا�س مرئية واأ�سرطة مغناطي�سية م�سجلة بال�سوت و/اأو ال�سورة والت�سجيالت ال�سوتية 
الأدوات والآلت   ، الفاك�س والتلك�س والهاتف  ، وعن طريق  الإلكرتونية   ، الكهربائية  بالو�سائل  واآلت الت�سالت  اأجهزة   ،
غري  املعلومات  وطباعة  واإخ��راج  واإدخ��ال  وا�ستقبال  وعر�س  ملعاجلة  يلزم  ما  جميع   ، املعلومات  وا�ستقبال  باإر�سال  املتعلقة 
املغناطي�سية  الأ�سرطة   ، والأ���س��الك  والأ���س��رط��ة  الأق��را���س  مثل   ، وال�سورة  ال�سوت  ت�سجيل  اأدوات   ، البيانية  اأو  امل�سورة 
اأجهزة  اأجهزة الكمبيرت الطرفية ، لوحات املفاتيح امل�ستخدمة مع   ، لالإ�سارات ال�سمعية واملرئية ، وحدات عر�س الفيديو 
الكمبيوتر ، برامج الكمبيوتر ، حاويات الذاكرة يف اأجهوة الكمبيوتر ، اأجهزة الكمبيوتر العلمية البينية ، حمولت الإ�سارة 

الرقمية اإىل �سوتية وبالعك�س ، اأدوات واآلت النقل الرقمية الب�سرية.
ال�سرتاطات :  

تاريخ  انت��هاء احلماية يف 2017/08/05 وحتى  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخرى  �س�نوات  املفعول ملدة ع�س�ر  نافذة  و�س�تظل احلماية 
2027/08/05

ق�صـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 98394
ب�اإ�س��م: ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م

وعنوانه : مبنى ام بي �سي ، مدينة دبي لالإعالم ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.   
بتاريخ : 2011/09/22 وامل�س�جلة حتت رقم : 152060 

الفئة :35
املنتجات : خدمات الدعاية والإعالن ، اإدارة الأعمال ، اإدارة الأن�سطة التجارية ، الأعمال 
املكتبية ، خدمات الدعاية بوا�سطة التلفزيون والإذاعة ، وكالت الإعالن الدعائي ، ن�سر 

مواد الدعاية والإعالن ، الإعالن بوا�سطة التلفزيون.
ال�سرتاطات :  

انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخ��رى  �س�نوات  ع�س�ر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�س�تظل 
احلماية يف 2017/08/05 وحتى تاريخ 2027/08/05

ق�صـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 98395
ب�اإ�س��م: ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م

وعنوانه : مبنى ام بي �سي ، مدينة دبي لالإعالم ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.   
بتاريخ : 2009/09/07 وامل�س�جلة حتت رقم : 96635 

الفئة :38
املنتجات : خدمات الت�سالت ، خدمات البث ، خدنات بث الغاين والأف��الم واخلبار والربامج 
عن طريق الهاتف النقال والإنرتنت و�سبكات الكمبيرت العاملية ، خدمات بث الأغاين والأفالم 
والأخبار والربامج عن طريق التلفزيون ، خدمات البث عن طريق الإنرتنت ، البث التلفزيوين 
، بث الربامج التلفزيونية ، خدمات الربامج التلفزيونية ، خدمات وكالت ال�سحافة )ات�سالت( 

والأخبار. 
ال�سرتاطات :  

انت��هاء احلماية يف  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخ��رى  �س�نوات  ملدة ع�س�ر  املفعول  نافذة  و�س�تظل احلماية 
2017/08/05 وحتى تاريخ 2027/08/05

ق�صـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 98396
ب�اإ�س��م : ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م

وعنوانه : مبنى ام بي �سي ، مدينة دبي لالإعالم ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.   
بتاريخ : 2009/07/13 وامل�س�جلة حتت رقم : 95738 

الفئة :41
املنتجات : خدمات التعليم ، خدمات توفري التدريب ، خدمات الأن�سطة الريا�سية والثقافية ، 
خدمات اإنتاج الأغاين والأفالم والأخبار والربامج امل�سموعة وال�سمعية الب�سرية على الأ�سرطة 
ال�سمعية واأ�سرطة الفيديو واأقرا�س الكمبيوتر ، خدمات الرتفيه والرتفيه التلفزيوين ، خدمات 
اإنتاج الأفالم وخا�سة الأفالم التلفزيونية ، خدمات مونتاج برامج التلفزيون ، خدمات تاأجري 

وا�ستئجار الأفالم ال�سينمائية والتلفزيونية ، الوكالت الفنية.
ال�سرتاطات :  

انت��هاء احلماية يف  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخ��رى  �س�نوات  ملدة ع�س�ر  املفعول  نافذة  و�س�تظل احلماية 
2017/08/05 وحتى تاريخ 2027/08/05

ق�صـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
98383 : املودع��ة بال�رقم  

ب�اإ�س��م : ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م
وعنوانه : مبنى ام بي �سي ، مدينة دبي لالإعالم ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.   

بتاريخ : 2009/08/16 وامل�س�جلة حتت رقم : 96191 
الفئة : 9

املنتجات : الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية والكهربائية والت�سويرية وال�سينمائية والب�سرية وتلك 
نقل  اأو  ت�سجيل  اأجهزة   ، والتعليم  والإنقاذ  )الإ���س��راف(  واملراقبة  الإ���س��ارات  واإعطاء  والقيا�س  ال��وزن  يف  امل�ستعملة 
بث  واإع��ادة  ونقل  ت�سجيل  اأجهزة   ، الت�سجيل  اأقرا�س  مثل  البيانات  و�سائط حمل   ، ال�سورة  اأو  ال�سوت  ا�ستعادة  اأو 
ال�سوت وال�سورة والأفالم ال�سينمائية والأغاين والربامج والأخبار ، اأقرا�س مرئية واأ�سرطة مغناطي�سية م�سجلة 
بال�سوت و/اأو ال�سورة والت�سجيالت ال�سوتية ، اأجهزة واآلت الت�سالت بالو�سائل الكهربائية ، الإلكرتونية ، وعن 
يلزم ملعاجلة  ، جميع ما  املعلومات  وا�ستقبال  باإر�سال  املتعلقة  والآلت  الأدوات   ، والهاتف  والتلك�س  الفاك�س  طريق 
اأدوات ت�سجيل ال�سوت وال�سورة ،   ، اأو البيانية  وعر�س وا�ستقبال واإدخال واإخراج وطباعة املعلومات غري امل�سورة 
مثل الأقرا�س والأ�سرطة والأ�سالك ، الأ�سرطة املغناطي�سية لالإ�سارات ال�سمعية واملرئية ، وحدات عر�س الفيديو ، 
اأجهزة الكمبيوتر الطرفية ، لوحات املفاتيح امل�ستخدمة مع اأجهزة الكمبيوتر ، برامج الكمبيوتر ، حاويات الذاكرة 
يف اأجهزة الكمبيوتر ، اأجهزة الكمبيوتر العلمية البينية ، حمولت الإ�سارة الرقمية اإىل �سوتية وبالعك�س ، اأدوات 

واآلت النقل الرقمية الب�سرية.
ال�سرتاطات :  

و�س�تظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�س�ر �س�نوات اأخرى اعتباراٌ من تاريخ انت��هاء احلماية يف 2017/08/05 وحتى 
تاريخ 2027/08/05

ق�صـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 98384
ب�اإ�س��م : ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م

وعنوانه : مبنى ام بي �سي ، مدينة دبي لالإعالم ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.   
بتاريخ : 2011/03/29 وامل�س�جلة حتت رقم : 98384 

الفئة :16
املنتجات : الورق وال��ورق املقوى )الكرتون( والأ�سناف امل�سنوعة من هذه املواد غري امل�سنفة يف 
فئات اأخرى ، املطبوعات ومواد جتليد الكتب ، ال�سور الفوتوغرافية ، القرطا�سية ، املواد الال�سقة 
امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لالأغرا�س املنزلية ، الأدوات اخلا�سة بالفنانني ، فر�س التلوين والدهان 
، الآلت الكاتبة وم�ستلزمات املكاتب )عدا الأثاث( ، املواد الإر�سادية والتعليمية ) عدا الأجهزة( ، 

مواد بال�ستيكية للتغليف )غري امل�سنفة �سمن فئات اأخرى( ، حروف الطباعة ، الكال�سيهات.
ال�سرتاطات :  

انت��هاء احلماية يف  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخ��رى  �س�نوات  ملدة ع�س�ر  املفعول  نافذة  و�س�تظل احلماية 
2017/08/05 وحتى تاريخ 2027/08/05

ق�صـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 98385
ب�اإ�س��م : ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م

وعنوانه : مبنى ام بي �سي ، مدينة دبي لالإعالم ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.   
بتاريخ : 2010/10/19 وامل�س�جلة حتت رقم : 108078 

الفئة :18
املنتجات : اجللود املدبوغة وتقليدها واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد غري امل�سنفة �سمن فئات 
اأخرى ، جلود احليوانات �سواء كانت مدبوغة اأو غري مدبوغة ، �سناديق الثياب وحقائب ال�سفر ، 

ال�سما�سي واملظالت وع�سي امل�سي ، ال�سياط واأطقم اخليل وال�سروج.
ال�سرتاطات :

انت��هاء احلماية يف  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخ��رى  �س�نوات  ملدة ع�س�ر  املفعول  نافذة  و�س�تظل احلماية 
2017/08/05 وحتى تاريخ 2027/08/05

ق�صـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 98386
ب�اإ�س��م : ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م

وعنوانه : مبنى ام بي �سي ، مدينة دبي لالإعالم ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.   
بتاريخ : 2009/08/16 وامل�س�جلة حتت رقم : 96190 

الفئة : 21
اأو املطلية بها(  اأو املطبخ )غري امل�سنوعة من املعادن الثمينة  املنتجات : الأدوات واأوعية املنزل 
التي ت�ستعمل يف �سناعة  امل��واد   ، التلوين والدهان(  الفر�س )عدا فر�س   ، ، الأم�ساط وال�سفنج 
الفر�س ، الأدوات التي ت�ستخدم يف التنظيف ، �سوف الفولذ ، الزجاج غري امل�سغول اأو امل�سغول 
غري  والفخار  ال�سيني  واخل��زف  الزجاجية  الآن��ي��ة   ، البناء(  يف  امل�ستعمل  ال��زج��اج  )ع��دا  جزئياً 

امل�سنفة �سمن فئات اأخرى.
ال�سرتاطات :  

انت��هاء احلماية يف  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخ��رى  �س�نوات  ملدة ع�س�ر  املفعول  نافذة  و�س�تظل احلماية 
2017/08/05 وحتى تاريخ 2027/08/05

ق�صـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 98387
ب�اإ�س��م : ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م

وعنوانه : مبنى ام بي �سي ، مدينة دبي لالإعالم ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.   
بتاريخ : 2009/10/19 وامل�س�جلة حتت رقم : 97452 

الفئة :24
اأغطية   ، اأخ��رى(  فئات  يف  امل�سنفة  )غ��ري  املن�سوجة  املنتجات   ، املن�سوجات   : املنتجات 

الأ�سرة واملوائد.
ال�سرتاطات :  

انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخ��رى  �س�نوات  ع�س�ر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�س�تظل 
احلماية يف 2017/08/05 وحتى تاريخ 2027/08/05

ق�صـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

EAT 106940

EAT 106944

EAT 106948

EAT 106952

EAT 106956

EAT 106941

EAT 106945

EAT 106949

EAT 106953

EAT 106957

EAT 106942

EAT 106946

EAT 106950

EAT 106954

EAT 106958

EAT 106943

EAT 106947

EAT 106951

EAT 106955

EAT 106959



األحد   28   مايو    2017  م   -   العـدد  12031  
Sunday  28   May   2017  -  Issue No   12031

13

عربي ودويل

 – بريدير  جيلز   - الفجر   ••

ترجمة خرية ال�صيباين
مايو   22 ي����وم  م��ان�����س�����س��رت  ع��م��ل��ي��ة 
التي تبنتها داع�س، وت�سببت يف وفاة 
العديد  ب��ي��ن��ه��م  م���ن  ���س��خ�����س��ا،   22
م��ن امل��راه��ق��ني وامل��راه��ق��ات، �سُتجرب 
حربها  تعزيز  على  امل��ت��ح��دة  اململكة 
�سد الإره���اب. ويف رد فعل على هذا 
ال��ع��م��ل الإج����رام����ي ال����ذي وق���ع بعد 
���س��ه��ري��ن م���ن ال���ه���ج���وم ع��ل��ى ج�سر 
و�ستمن�سرت على يد اأحد املتطرفني، 
رفع �سكوتالند يارد درجة التاأهب يف 
البالد، وهي اليوم يف اأعلى الدرجات، 
تطرح  الإره�������اب  م��ك��اف��ح��ة  ان  غ���ري 
التي  الخ�������رى  ال���ت���ح���دي���ات  ع���دي���د 
ت���واج���ه ق����وات الأم�����ن، خ�����س��و���س��ا يف 

تعاونها على امل�ستوى الأوروبي.
وه���ك���ذا، م��ن��ذ ه��ج��م��ات ب��اري�����س عام 
وج����ود  ع����ن  ك�����س��ف��ت  ال���ت���ي   2015
للحدود،  ع���اب���رة  اإره���اب���ي���ة  ���س��ب��ك��ات 
ان  الإره����اب  مكافحة  اأج��ه��زة  تعترب 
ف��ع��ال��ي��ة ح��رك��ت��ه��ا مت�����ّر م����ن خالل 
اأجل  جتميع وتبادل معلوماتهم من 
القيام بعمليات تطال املنبع وت�سنبق 
مرور اخلاليا الإرهابية اىل الفعل. 

متكنت  ال����ت����ع����اون،  ه������ذا  وب���ف�������س���ل 
الأج����ه����زة الأم���ن���ي���ة الأوروب�����ي�����ة عام 
�سخ�سا   687 اعتقال  م��ن   2015
ي�ستبه يف  للحركة اجلهادية  ينت�سب 
اعدادهم لأعمال الإرهابية، اأي اأكرث 
بخم�س مرات ما حتقق عام 2011، 
ال���ت���ي قامت  الإح�����������س�����اءات  ح�����س��ب 
ال�سنوي  تقريرها  يف  ي��وروب��ول  بها 
العام  ذاك  يف  ذل����ك،  وم���ع   .2016
عن  يوروبول  تاأ�سف   ،2015 نف�سه 
�سبعة ع�سر هجوما جهاديا يف  وقوع 
اأوروبا مقابل اأربعة عام 2014. ان 
با�ستمرار،  يتجدد  الأم��ن��ي  التحدي 
ولكن البع�س يف اأوروبا يرى النتائج 

غري كافية.

ــيــعــاقــب الــربيــكــ�ــصــيــت  ـــل �ــص ه
مكافحة الإرهاب؟

رئي�سة  م��اي،  ه��ددت ترييزا  وعندما 
ال������������وزراء ال����ربي����ط����ان����ي����ة، الحت������اد 
اململكة  ت��ع��اون  الأوروب����ي باحلد م��ن 
املتحدة يف جمال مكافحة اجلرمية 
والإرهاب، يف حال قّل�س الربيك�سيت 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة اىل  ال�سلع  م��ن دخ���ول 
اأثارت  امل�سرتكة،  الأوروب��ي��ة  ال�سوق 
موجة ا�ستهجان وا�ستنكار داخل دول 
الحتاد الأوروبي 27، وداخل اململكة 
بو�سوح  لومها  ومت  اي�����س��ا.  امل��ت��ح��دة 
خللطها امل�سالح التجارية ومكافحة 
الإرهاب من خالل ممار�سة �سكل من 

اأ�سكال البتزاز الأمني.
ومل متحو الر�سالة التي وجهتها يف 
29 مار�س لرئي�س املجل�س الأوروبي 
ر�سميا  ل����الإع����الن  ت���ا����س���ك  دون����ال����د 
املتحدة  امل��م��ل��ك��ة  ب���ني  ال���ط���الق  ع���ن 
���س��ك حول  اأي  والحت����اد الأوروب������ي، 
من  الرغم  وعلى  التحذير.  طبيعة 
الربيطانية خففت  الدبلوما�سية  اأن 

نرى  اأن  ميكن  ف��ال  لح��ق��ا،  لهجتها 
فيها اأي حماقة بالنظر لأهمية تلك 
فيها  كلمة  بكل  والعناية  ال��ر���س��ال��ة، 

يعك�س  ح����ت����ى 
الر�سالة  معنى 
ب��������اأك��������رب ق�����در 
موقف  مم��ك��ن، 
احل���������ك���������وم���������ة 
ال���ربي���ط���ان���ي���ة 
عند بدء مرا�سم 

الطالق.
بالنظر  ان��ه  ال 
اأح�����������داث  اىل 
م����ان���������س���������س����رت، 
ال������ت������ي ت�����وؤك�����د 
يوجد  ل  اأن�������ه 
اأن  ب���ل���د مي���ك���ن 

ي�سعر ان��ه يف م��اأم��ن اأك��رث م��ن غريه 
من التهديد الإرهابي، فاإن الذريعة 
ال��ت��ي ت��ق��دم��ت ب��ه��ا رئ��ي�����س��ة ال�����وزراء 
خرقاء  ال���ي���وم  ت���ب���دو  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
اأنف�سهم  ل��ل��ربي��ط��ان��ي��ني  ب��ال��ن�����س��ب��ة 

ولبقية اأوروبا.
الأوروب������ي������ة  ال�������س���رط���ة  م���ك���ت���ب  ان 
داخ���ل الحتاد  املكلف  ه��و  ي��وروب��ول، 
النرتبول  مع  وبالتعاون  الأوروب���ي، 
مب�سوؤولية  ال����دويل،  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
مكافحة الإرهاب، مع يف قلب مهمته، 
تبادل املعلومات بني اجهزة ال�سرطة 

الوطنية. 
وقوية بخربتها يف مكافحة الإرهاب 
ب�����س��ب��ب احل����رك����ات الن��ف�����س��ال��ي��ة يف 
بريطانيا  كانت  ال�سمالية،  اأي��رل��ن��دا 
اأول دولة يف الحت��اد الأوروب��ي توّقع 
ي���وروب���ول عام  ال���ذي ينظم  الت��ف��اق 
ذلك  م��ن��ذ  ل��ن��دن  وت��ع��ت��رب   .1996
جتميع  يف  رئي�سية  م�ساهمة  احل��ني 

امل��ع��ل��وم��ات ال���ت���ي ه���ي اأ����س���ا����س عمل 
التعاون بني الدول الأع�ساء.

مـــ�ـــصـــدر هـــام 
للمعلومات

ق��������ررت  واإذا 
ترك  ب��ري��ط��ان��ي��ا 
الهيكل،  ه�������ذا 
����������س���������ت���������ح���������رم 
من  ي������وروب������ول 
ه���������ذا امل���������س����در 
م��������ن م�����������س�����ادر 
امل�������ع�������ل�������وم�������ات، 
جهاز  ان  غ�����ري 
الداخلي  الأم��ن 
ال�������ربي�������ط�������اين 
 )M I 5 (
واخلارجي )MI6( �سيفقدان اأي�سا 
الربيك�سيت  كان  و�سواء  فعاليتهما. 
اأحد  م�سلحة  م��ن  لي�س  ف��اإن��ه  ل،  اأم 
قوات  ب��ني  ال��ت��ع��اون  م�ستوى  خف�س 

ال�سرطة الأوروبية.
ملكافحة  ���س��ي��ا���س��ة  اأي  اأن  ���س��ح��ي��ح 
الإرهاب تقوم على التن�سيق، تت�سمن 
بلورة  اجل  من  ال�سيادة  عن  التنازل 
اىل  ل��ل��ح��دود،  ع��اب��رة  ا�سرتاتيجيات 
ج��ان��ب ت��وح��ي��د الم��ك��ان��ات، ال��ت��ي مل 
م�ستوى  اىل  ط��وي��ل��ة  ل��ف��رتة  ت��رت��ق 
امل�����س��ك��ل��ة. وت�����س��ب��ح امل�������س���األ���ة اأك����رث 
ال�سرورات  ت���ب���دو  ع��ن��دم��ا  ت��ع��ق��ي��دا 
الأمنية وكاأنها تنال من بع�س القيم 
احلريات  من  ومت�ّس  الدميقراطية، 
ال���ف���ردي���ة، ك��م��ا ك����ان احل�����ال خالل 
للم�سافرين  ج��رد  اإح��داث  مناق�سات 
ج����واو ال����ذي مي��ك��ن اأن ي��ت��ق��اط��ع مع 
ي��ع��ت��ربون خطريين.  اأن���ا����س  ق��ائ��م��ة 

فقد ا�ستغرق الأمر عدة �سنوات حتى 
يرى هذا امل�سروع النور يف اأوروب��ا يف 

اأبريل 2016 بعد هجمات باري�س.
وم����������ع ذل��������ك، 
ت�����ع�����زي�����ز  مت 
ي������������وروب������������ول 
م����ه����م����ت����ه،  يف 
له  ووّف����������������رت 
ام���������ك���������ان���������ات 
لي�س  ج��دي��دة، 
ف��������ق��������ط ع����رب 
قرار قادة 28 
�سرطة  ج���ه���از 
يف دول الحتاد 
ج�����ان�����ب  اىل 
ن������ظ������رائ������ه������م 
م����ن ال���رنوي���ج 

بينهم، يف  التعاون  بزيادة  و�سوي�سرا، 
اإن�ساء  ف��رباي��ر، من خ��الل  برلني يف 
مكتب عملياتي يف مركز يوروبول يف 
لهاي ي�سم جميع م�سوؤويل مكافحة 
الإرهاب، ولكن اأي�سا مت منح ال�سرطة 
الأوروبية بداية من 1 مايو، �سلطات 
الإره���اب  وا���س��ع��ة يف جم��ال مكافحة 
تكري�سا  الإل���ك���رتون���ي���ة،  واجل����رائ����م 
لقرار اتخذه الربملان الأوروبي مايو 

.2016
�سي�سمح  اجل����دي����د،  الإط��������ار  وه������ذا 
للمركز الأوروبي �سد الإرهاب، وهو 
عام  يناير  يف  اأق��ي��م��ت  دائ��م��ة  من�سة 
املعلومات،  وت��ب��ادل  ملعاجلة   2016
حتت  ودائ��م��ا  اأ����س���رع،  ب�سكل  بالعمل 
م����راق����ب����ة ال�������س���ل���ط���ات الأوروب������ي������ة 
الأط����راف  جميع  وي��دف��ع  املخت�سة، 
اليوروبول  اإط���ار  يف  العاملة  املعنية 
اىل تفعيل الأدوات املتاحة لهم بروح 
من الثقة املتبادلة، ثقة �سرورية جدا 

وتقا�سم  ت��ب��ادل  من�سة  تف�سي  حتى 
املعلومات اإىل النتائج املرجوة. ولكن 

هنا مكمن المل.
يجب على الدول 
تعاونها  ت��ك��ث��ي��ف 
اإذا  ومت����ت����ي����ن����ه 
تريد  ل  ك����ان����ت 
بانها  ُت���ّت���ه���م  اأن 
عن  م�����������س�����وؤول�����ة 
هجمات  ان��ت�����س��ار 
جديدة، كما حذر 
املفو�س الأوروبي 
ل���������ل�������������������س���������وؤون 
ال��������داخ��������ل��������ي��������ة 
دمي������ي������رتي�������������س 
�س  لو بو مو ا فر ا
م�����������ار������������س  يف 
موجودة  الأدوات  “اإن   :2016
اأن يحقق  وميكن لالحتاد الأوروب��ي 
املعجزات اإذا اعتمدت الدول الأع�ساء 

على يوروبول«.
بيري  ج��ان  ال�سيناتور  ���س��دد  ح��ني  يف 
يف  بيزيه  ج��ان  وال�سيناتور  راف����اران 
ت��ق��ري��ر ف���رباي���ر امل��ا���س��ي، ع��ل��ى “ان 
للعمل على دمج  اليوم هي  الأولوية 
وامللفات  ي����وروب����ول  م��ل��ف  امل���ل���ف���ات: 
ال��وط��ن��ي��ة لأج����ه����زة ���س��رط��ة ال����دول 
�سعوبات  هناك  بالتاأكيد  الأع�ساء، 
تقنية، مبا ان ملفات ال�سرطة يف كل 
ب�سكل خمتلف  “بنيت”  دول��ة ع�سو 
التزام  ه��ي  احلقيقية  ال��ع��ق��ب��ة  ل��ك��ن 
البلدان«.     يف هذه الجواء، جاء بيان 
ترييزا ماي، التي تبدو على ا�ستعداد 
ل��ت��دي��ر ال��ظ��ه��ر ل��ت��ع��اون اأوث����ق اإذا مل 
يتم حفظ امل�سالح التجارية، مبثابة 
القاء حجر يف حديقة اليوروبول يف 
الأوروب���ي  العمل  فيه  يتعر�س  وق��ت 

مكافحة  جم���ال  يف  ال���س��ت��خ��ب��ارات��ي 
الإرهاب اىل موجة نقد.

ال�صيادة والأمن
ه��������ل ي�������دع�������و الم�������������ر ل���ل���ده�������س���ة 
وال����س���ت���غ���راب؟ ل��ق��د اأظ���ه���رت لندن 
دائ���م���ا حت��ف��ظ��ا ك���ب���ريا جت����اه جميع 
ال���ه���ي���اك���ل الأوروب������ي������ة ال���ت���ي ميكن 
الداخلية،  ���س��وؤون��ه��ا  يف  ت��ت��دخ��ل  اأن 
ال��ق�����س��اء. ومبا  اأو  ال�����س��رط��ة  ����س���واء 
خ��ارج الحتاد  ما  اإىل حد  انها ظلت 
ب�سبب ح�سا�سيتها بخ�سو�س م�ساألة 
لي�ست  التي  بريطانيا،  فان  ال�سيادة، 
طرفا يف منطقة �سنغن، تتمتع بو�سع 

خا�س يف كثري من النواحي.
ا�ستفتاء  ال�����س��اب��ق ع��ن  ال��و���س��ع،  ه���ذا 
على  ال��ق��درة  مينحها  الربيك�سيت، 
التي  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة  الأدوات  اخ��ت��ي��ار 
ت���رغ���ب يف امل�����س��ارك��ة ف��ي��ه��ا يف اإط����ار 
الحت��اد. وال��ي��وروب��ول يتنزل يف هذا 
الإطار، اإىل جانب يوروج�ست، وكالة 

التعاون الق�سائي الأوروبية.
ويف ظل هذه الظروف، ولئن تعاونت 
الج�����ه�����زة ال���ربي���ط���ان���ي���ة دائ����م����ا مع 
الن�سحاب  اح��ت��م��ال  ف���ان  ي���وروب���ول، 
من الحتاد اعاد اإحياء ال�سكوك حول 
ال�سرطة  م��ك��ت��ب  يف  ل��ن��دن  م�����س��ارك��ة 
ب��ع��د موقف  الأوروب�����ي�����ة، خ�����س��و���س��ا 
رئ��ي�����س��ة ال������وزراء ال��ربي��ط��ان��ي��ة. لأنه 
حتى وان كان اليوروبول حاليا حتت 
واينوريت،  روب  ال��ربي��ط��اين  ق��ي��ادة 
ف��ان القطيعة م��ع الحت���اد الأوروب���ي 
�ستطرح  الربيطانيون،  ق��رره��ا  التي 
ل حمالة م�ساألة البقاء على ع�سوية 
امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة يف ال���ي���وروب���ول، ويف 
احل���د الأدن�����ى ط���رح اإع�����ادة ال��ن��ظ��ر يف 
املكتب.  اأع���م���ال  م�����س��ارك��ت��ه��ا يف  ط���رق 
فقط  ت���ط���رح  ل  الأ����س���ئ���ل���ة  ه�����ذه  ان 
ب��خ�����س��و���س امل��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���دة، فقد 
ال�سالحيات  ال�����دمن�����ارك  رف�������س���ت 
اجلديدة املمنوحة ليوروبول، وف�سلت 
من  الأول  منذ  فيه  ط��رف��ا  ت��ك��ون  األ 
مايو. وعلى الرغم من ان كوبنهاغن 
دون  م��راق��ب  ب�سفة  تتمتع  زال���ت  م��ا 
الو�سع  ه����ذا  ف����ان  ال��ت�����س��وي��ت،  ح���ق 
املداخل  نف�س  مينحها  ل��ن  اجل��دي��د 
ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ات. غ��ري ان 
هجوما كالذي �سهدته مان�س�سرت جاء 
اأي دولة  ليذّكر باأنه لي�س با�ستطاعة 
اأف�سل  ب�سكل  اأمنها  �سمان  تدعي  اأن 
ال يف اإط�����ار ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون. لأن���ه، 
التعاون ل ي�سكل درعا  حتى وان كان 
ميزة  ف��ان��ه  الإره�����اب،  �سد  ينك�سر  ل 
املحاولت  اإ���س��اف��ي��ة لإح��ب��اط  وورق����ة 
تو�سلت  ا�ستنتاج  ال�سبكات.   وتفكيك 
ال��ي��ه ك���ل م���ن ف��رن�����س��ا وب��ل��ج��ي��ك��ا بعد 
الهجمات التي ا�ستهدفت البلدين وما 
جتلى خاللها من ترابط وتواطوؤ بني 
ال�سبكات الإرهابية. ويبدو م�ستحيال 
اليوم اأن الربيطانيني، الذين اكتووا 
منذ  الإرهابيني  بنار  ال�ساد�سة  للمرة 
انفجار 2005 الذي راح �سحيته 
56 �سخ�سا، ل ياأخذون ذلك بعني 
الربيك�سيت  ك��ان  �سواء  العتبار.. 

اأم ل.

اأرجاأ رئي�س جمل�س النواب اللبناين نبيه بري، ام�س جل�سة ت�سريعية 
يونيو   5 اإىل  ك��ام��ل  ع��ام  مل��دة  للمجل�س  التمديد  فيها  م��ق��رراً  ك��ان 

املقبل.
الأعمال  اأرج��اأ اجلل�سة بجدول  اأن بري  لبناين  وذكر م�سدر ر�سمي 

نف�سه .
يذكر اأن م�سروع قانون يق�سي بالتمديد للمجل�س النيابي مدة �سنة 
كاملة، كان على جدول اأعمال اجلل�سة الت�سريعية التي كانت مقررة 
غدا الإثنني، اإ�سافة اىل م�ساريع قوانني اأخرى بينها �سل�سلة الرتب 

والرواتب.
وتن�سط اللقاءات بني القوى ال�سيا�سية يف الفرتة الأخرية يف حماولة 
النيابية  اأ�سا�سه النتخابات  لالتفاق على قانون جديد جترى على 

قبل انتهاء ولية املجل�س النيابي احلايل يف 19 يونيو املقبل.

قال م�سوؤول باك�ستاين حملي اإن قذائف مورتر اأطلقتها اإيران ام�س 
ال�سبت قتلت مدنيا باك�ستانيا يف اإقليم بلوخ�ستان الذي يقع يف غرب 

البالد وله حدود ممتدة مع اإيران.
ع�سرة  مت�سددون  قتل  منذ  وباك�ستان  اإي��ران  بني  العالقات  و�ساءت 
من حر�س احلدود الإيراين ال�سهر املا�سي. وقالت اإيران اإن جماعة 
جي�س العدل ال�سنية فتحت يف ذاك الهجوم النار على حر�س حدودها 

من داخل باك�ستان.
اأنها  ال�سهر من  هذا  اب��اد  اإ�سالم  الإيرانية  امل�سلحة  القوات  وح��ذرت 
�ست�ستهدف قواعد داخل باك�ستان اإذا مل تت�سد احلكومة للمت�سددين 

الذين ي�سنون هجمات عرب احلدود.
وقال عبد اجلبار وهو نائب مفو�س مقاطعة بنجكور يف بلوخ�ستان 
املورتر  العديد من قذائف  اأطلقت  الإيرانية  اأمن احل��دود  اإن قوات 

وال�سواريخ على مدى اليومني املا�سيني.
على  م��ورت��ر  قذيفة  �سقطت  عندما  باك�ستاين  رج��ل  قتل  واأ���س��اف 

�ساحنته لدى مروره يف املنطقة.
وقال اإن م�سوؤولني باك�ستانيني قدموا احتجاجا لل�سلطات الإيرانية 
وطلبوا عقد اجتماع اليوم الأحد. ومل يت�سن الو�سول اإىل م�سوؤولني 

اإيرانيني للتعليق.

اعرتف لبناين متهم مبحاولة ا�ستغالل �سالته بجماعة حزب اهلل 
الإرهابية يف تنفيذ خمطط لغ�سل اأموال خمدرات بالتهمة املن�سوبة 

اإليه اأمام حمكمة احتادية يف بروكلني بنيويورك.
ب��ريوت ويبلغ  اأ�سمر، وهو من  اإن جوزيف  الأمريكي  الدع��اء  وق��ال 
من العمر 43 عاما، اعرتف بالتهمة اأمام قا�سي املحكمة اجلزئية 

الأمريكية اإريك فيتاليانو.
 2015 اأكتوبر ت�سرين الأول عام  باري�س يف  اأ�سمر اعتقل يف  وكان 

ومت ترحيله اإىل الوليات املتحدة بعد 14 �سهرا.
وقال اآرون األتمان حمامي اأ�سمر يف ر�سالة بالربيد الإلكرتوين اإن 
موكله “اأقر بامل�سوؤولية عن اأفعاله ويتوق لأن يوا�سل حياته. وهو، 
قبل اأي �سيء، يفتقد اأ�سرته وي�سلي من اأجل اأن يلتئم �سمله بها يف 

امل�ستقبل القريب«.
ومت توجيه التهام لأ�سمر بعد ن�سب فخ للقب�س عليه وعلى �سيدة 
الأعمال اللبنانية اإميان القبي�سي يف عملية ا�ستمرت عامني التقيا 
خاللها ب�سابط من اإدارة مكافحة املخدرات الأمريكية تظاهر باأنه 

تاجر خمدرات.
وقال الدعاء اإن اأ�سمر زعم اأنه حمام وله �سالت مب�سارف يف اأوروبا 
ا�ستغالل  باإمكانه  واأن  الأم��وال  غ�سل  من  متكنه  الأو�سط  وال�سرق 

�سالته بحزب اهلل لتاأمني �سحنات املخدرات.
 400 و�سركائه  لأ�سمر  ق��دم��وا  �سريني  �سباطا  اإن  الدع���اء  وق��ال 
مقابل  لغ�سلها  املخدرات  اأنهم جنوها من جتارة  زعموا  دولر  األف 

عمولة.
ويواجه اأ�سمر عقوبة ال�سجن ملدة ت�سل اإىل 20 عاما. ومل يتحدد 
موعد بعد للنطق باحلكم. اأما حماكمة القبي�سي فما زالت جارية.

عوا�صم

بريوت

وا�شنطن

اإ�شالم اأباد

حتذير من ت�صاعد املواجهة 
الأمريكية الرو�صية يف �صوريا

•• وا�صنطن-وكاالت:

حّذر مركز درا�سات ا�سرتاتيجي اأمريكي من حدوث مواجهة ع�سكرية بني 
املناف�سة  ا�ستداد  و�سط  �سوريا  و�سرق  جنوب  والرو�سية  الأمريكية  القوات 
واعترب  بعد هزميته.  داع�س  تنظيم  عليها  ي�سيطر  التي  املناطق  لحتالل 
ل�سوريا  اجلنوبية  احل���دود  اأن  الأدن���ى  ال�سرق  ل�سيا�سات  وا�سنطن  معهد 
�سنجار عند احلدود  اإىل  التنف  رئي�سة من معرب  انطالق  اأ�سبحت نقطة 
املجموعات  اأن هناك مناف�سة حامية بني خمتلف  اإىل  العراق، م�سرًيا  مع 
اأ�سدره  تقرير  يف  املعهد  وق��ال  الإقليميني.  رعاياها  ع��ن  نيابة  املتحاربة 
م�ساء اأم�س اإنه يجري حالًيا اإعداد �ساحة معركة ملا بعد داع�س، واإن اجلزء 
ال�سرقي  من �سوريا اأ�سبح الآن ياأخذ اأهمية ا�سرتاتيجية يف التناف�س بني ما 
اأ�سماه ب�املحور ال�سيعي بني ال�سرق والغرب واملحور ال�ّسني من ال�سمال اإىل 
اجلنوب يف �سوريا. واأ�ساف: لذلك فاإن هنالك حاجة اإىل اتفاق دويل ب�ساأن 
التفاهمات،  داع�س، ودون هذه  ي�سيطر عليها  التي  املناطق  كيفية احتالل 
القوات  ان��دلع مواجهة ع�سكرية مبا�سرة بني  كبرًيا يف  ف��اإن هناك خطًرا 
تعر�س  اإذا  وا�سنطن  �سرتد  كيف  التقرير:  وت�ساءل  والأمريكية.  الرو�سية 
الطريان  قبل  م��ن  للق�سف  املتحدة  ال��ولي��ات  م��ن  امل��دع��وم��ون  امل�سلحون 
اأو  ال�سوري  اجلي�س  تعر�س  اإذا  ودم�سق  مو�سكو  �سرتد  وكيف  ال��رو���س��ي؟، 
حلفاوؤه لهجوم اأمريكي مرة اأخ��رى؟. ويخل�س التقرير اإىل اأنه يف الوقت 
الذي يزداد فيه الوجود الرو�سي الرّبي يف �سوريا وتندفع الف�سائل املتعددة 
لال�ستيالء على مناطق داع�س يف ال�سحراء، فاإن هناك خطًرا كبرًيا لوقوع 

الأخطاء وقد تكون التداعيات الدبلوما�سية والع�سكرية خطرية جًدا.

التعاون الأمني مقابل ال�صلع الربيطانية:

د الربيك�صيت املعركة الأوروبية �صد الإرهاب...؟ هل يهدنّ

- ل يوجد بلد ميكن اأن ي�صعر اأنه يف ماأمن اأكرث من غريه من التهديد الإرهابي
- بريطانيا تخلط بني امل�صالح التجارية ومكافحة الإرهاب مبمار�صة �صكل من البتزاز الأمني
- الربيك�صيت �صيحرم يوروبول من م�صدر هام للمعلومات لكنه �صُيفقد جهاز الأمن الربيطاين الداخلي واخلارجي فعاليته

- جاء هجوم مان�ص�صرت ليذّكر 
باأنه لي�س با�صتطاعة اأي 

دولة �صمان اأمنها يف غياب 
تعزيز التعاون الوروبي

داع�ش يتبنى الهجوم الإرهابي �صد الأقباط..ال�صي�صي : لن نهداأ قبل معاقبة مرتكبي اعتداء املينا
ن�سرته  ب��ي��ان  بح�سب   ، اخل�سي�سة  اجل��رمي��ة  ه���ذه  ع��ل��ى 
ال�سي�سي  وك���ان  ال�سبت.  اجلمعة  ليل  امل�سرية  الرئا�سة 
اأعلن م�ساء اجلمعة توجيه �سربة جوية لأحد مع�سكرات 

تدريب املتطرفني يف ليبيا.
ا�ستهدفت  ال�����س��رب��ة  اأن  امل�����س��ري��ة  ال���دف���اع  وزارة  واأك�����دت 
بعد  الليبية،  بالأرا�سي  الإرهابية  العنا�سر  من  جتمعات 

التاأكد من ا�سرتاكهم يف تخطيط وتنفيذ اعتداء املنيا.
بعد  ال��ث��اين  ت��وا���س��رو���س  بالبابا  ال�سي�سي  ات�����س��ال  وج���اء 
�ساعات من مطالبة الكني�سة القبطية يف بيان، ال�سلطات 
احلوادث  لتفادي خطر هذه  الالزمة  الإج���راءات  باتخاذ 
من  ال��ع��دي��د  اآلم  يف  وتت�سبب  م�سر  ���س��ورة  ت�����س��وه  ال��ت��ي 

••القاهرة-وكاالت:

ال�سبت،  ام�س  ال�سي�سي،  الفتاح  امل�سري عبد  الرئي�س  اأكد 
الأرثوذك�س  الأق���ب���اط  ب��ط��ري��رك  م��ع  ه��ات��ف��ي  ات�����س��ال  يف 
توا�سرو�س الثاين، اأن اأجهزة الدولة لن تهداأ قبل اأن ينال 

امل�سوؤولون عن اعتداء املنيا جزاءهم على هذه اجلرمية .
ال��ث��اين يف  ت��وا���س��رو���س  ل��ل��ب��اب��ا  ال��ت��ع��ازى  ال�سي�سي  وق����دم 
وق��ع �سباح اجلمعة يف حمافظة  ال��ذي  الع��ت��داء  �سحايا 

املنيا، واأوقع 29 قتياًل.
واأكد الرئي�س امل�سري لبابا الأقباط اأن اأجهزة الدولة لن 
ي�ستحقونه  ال��ذي  جزاءهم  امل�سوؤولون  ينال  اأن  قبل  تهداأ 

يف  اجلوية  ال�سربة  امل�سرية  ال�سحف  وحيت  امل�سريني. 
اأخذنا  احلكومية  ال��ي��وم  اأخ��ب��ار  �سحيفة  وعنونت  ليبيا، 
م�سر  “ن�سور  ام�س  امل�سري  �سحيفة  قالت  بينما  بالثاأر، 
اخلا�سة  الوطن  �سحيفة  وكتبت  املنيا«.  ل�سهداء  يثاأرون 
لالإرهابيني يف  بتدمري مع�سكر  ل�سهدائها  تنتقم  “م�سر 
العتداء  ال�سحايا  من  عدد  جثامني  ت�سييع  ومت  ليبيا«. 
م�����س��اء اجل��م��ع��ة يف حم��اف��ظ��ة امل��ن��ي��ا، و���س��ط م�����س��اع��ر من 

الغ�سب والقلق من تكرار مثل هذه العتداءات.
الأق��ب��اط يف م�سر خالل  ال��راب��ع �سد  املنيا ه��و  واع��ت��داء 
29 قبطياً  اأ�سهر. ففي دي�سمرب املا�سي، قتل   6 اأقل من 
الأقباط  لبطريركية  مال�سقة  كني�سة  داخ��ل  تفجري  يف 

الأرثوذك�س يف قلب القاهرة. ويف اأبريل ، �سقط 45 قتياًل 
والإ�سكندرية  طنطا  يف  كني�ستني  ا�ستهدفا  اعتداءين  يف 
اأثناء احتفال الأقباط باأحد ال�سعانني. قال تنظيم داع�س 
الهجوم  نفذت  الإرهابي  للتنظيم  تابعة  اأمنية  مفرزة  اإن 
امل�سرية،  املنيا  يف  الأق��ب��اط  حافلة  �سد  القاتل  ال��دم��وي 
اأعماق  وكالة  عن  ن�سره  بيان  يف  التنظيم  وق��ال  اجلمعة. 
التي تن�سر بياناته الر�سمية، اإن املفرزة الإرهابية، هاجمت 

حافلة تقل اأقباطاً، ما ت�سبب يف مقتل 32.
اأكرث، عن  العادة مل ين�سر التنظيم تفا�سيل  وعلى عك�س 
التي  امل���وت  ف��رق��ة  اإىل  املنتمني  املهاجمني  ه��وي��ة  اأو  ع��دد 

�سماها مفرزة.  

- التن�صيق ملكافحة 
الإرهاب يت�صمن 

التنازل عن ال�صيادة 
وتوحيد المكانات 

المن الربيطاين قديخ�سر بان�سحابه من الحتادمكافحة الرهاب مهددة يف اوروبا

عملية مان�س�سرت تذكري باملطلوب

التعاون المني الوروبي يف خطر

تريبزا ماي هل تدير ظهرها لوروبا
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عربي ودويل
ماليزيا تعتقل 6 ي�صتبه يف انتمائهم لداع�ش

•• كواالملبور-رويرتز:
�ستة  على  القب�س  األ��ق��ت  اإن��ه��ا  ال�سبت  ام�س  املاليزية  ال�سرطة  قالت 
ماليزيني لال�ستباه يف �سلتهم بتنظيم داع�س. وماليزيا يف حالة تاأهب 
منذ هجوم �سنه تنظيم داع�س العام املا�سي يف العا�سمة الإندوني�سية 

جاكرتا.
اعتقلت  ال�سلطات  اإن  بيان  يف  بكر  اأب��و  خالد  ال�سرطة  مفت�س  وق��ال 
امل�ستبه بهم خالل عمليات منف�سلة يف اأربع وليات يف الفرتة من 23 

حتى 26 مايو اأيار.
وكان اأول املقبو�س عليهم حممد عريف جنيدي الذي ا�ست�سلم بعد اأن 
اأ�سدرت ال�سرطة بيانا بثته و�سائل الإعالم يطالب املواطنني بالتقدم 

عاما   27 العمر  من  يبلغ  اأبقار  مربي  وجنيدي  عنه.  معلومات  ب��اأي 
كانت ال�سرطة ت�سعى للقب�س عليه بتهمة تهريب اأ�سلحة ملقاتلني من 
على  اأي�سا  ال�سرطة  وقب�ست  ماليزيا.  يف  متمركزين  داع�س  تنظيم 
اأعمال يعمل عرب  اأحدهما معلم يف معهد ديني والآخ��ر رجل  اأخوين 
الإنرتنت وذلك لال�ستباه يف م�ساعدتهما التنظيم يف �سوريا. والثنان 
اأ�سدر توجيهات بتنفيذ  اأقارب حممد ف�سيل عمر الذي كان قد  من 

هجوم فردي يف ولية �سباح يف اأغ�سط�س اآب.
حممد  دور  ف�سيل  يتوىل  اأن  املتوقع  م��ن  اإن  ال�سرطة  مفت�س  وق��ال 
ا�سمه  كان  الذي  داع�س  بتنظيم  ال�سابق  القيادي  وندي حممد جدي 

على القائمة الأمريكية للمت�سددين املطلوبني حتى وفاته.
ويقال اإن وندي كان الراأ�س املدبر لتفجري حانة يف كوالملبور يف يونيو 

حزيران املا�سي يف هجوم اأ�سفر عن اإ�سابة ثمانية اأ�سخا�س. وهذا هو 
هجوم داع�س الوحيد الذي ي�سقط �سحايا يف ماليزيا.

عاما   54 عمره  اجلي�س  من  متقاعد  على  اأي�سا  ال�سلطات  وقب�ست 
اأحد  �سوريا. وكان  ملت�سددين يف  األف رجنيت   20 بتهمة حتويل نحو 
املت�سددين يف �سوريا. واألقي القب�س على اثنني  اإىل  اأبنائه قد ان�سم 
وم�ساعدة  دع��م  بتهمة  وذل���ك  ا�سميهما  ال�سلطات  ت��ذك��ر  مل  اآخ��ري��ن 
ال�ستة �سيخ�سعون ملزيد من  اإن  تنظيم داع�س يف �سوريا. وقال خالد 

التحقيقات.
من  الفرتة  يف  �سخ�سا   250 من  اأك��رث  على  القب�س  ماليزيا  واألقت 
عام 2013 حتى عام 2016 لال�ستباه يف قيامهم باأن�سطة ذات �سلة 

بداع�س.

بيونغ يانغ تتهم �صيوؤول بانتهاك جمالها اجلوي
•• �صيول-وكاالت:

اجلوي  جمالها  بانتهاك  اجلنوبية  اجل��ارة  ال�سبت  ام�س  ال�سمالية  كوريا  اتهمت 
بطائرة بدون طيار يف واقعة و�سفتها ب�ال�ستفزاز الع�سكري اخلطري، وفقاً ملا نقلته 
املذكورة، حلقت  الوكالة  ال�سمالية )KCNA(.  وبح�سب  الكورية  الأنباء  وكالة 
الأول  اأم�س  م��رات   4 بالغرب  حدودية  منطقة  فوق   )Heron( املراقبة  طائرة 
بدون  طائرات  وو�سفت الواقعة ب�اخلطرية نظراً لتزامنها مع الإر�سال املوؤقت ل� 4 
قاعدة  من  اليابانية  يوكودا  قاعدة  اإىل  جندي   100 ونحو  ه��اوك  جلوبال  طيار 
جوام.  وحملت بيونغ يانغ �سيوؤول اأي�ساً م�سئولية ت�ساعد التوتر وحذرتها من رد 
فعل بدون رحمة.  وتاأتي هذه الواقعة بعدما اأجرت كوريا اجلنوبية الثالثاء املا�سي 
اإزاء اقرتاب غر�س انتهك احلدود مل يتم التعرف  طلقات حتذيرية عند احلدود 

عليه قادماً من كوريا ال�سمالية اإىل مقاطعة كاجنون الكورية اجلنوبي.

•• لندن-وكاالت:

قائد  وال�����ت�����ون،  ري���ت�������س���ارد  راأى 
�سرطة  يف  الإره������������اب  م���ك���اف���ح���ة 
اأن  �سابقاً،  ي��ارد  �سكوتالند  لندن، 
ال��ه��ج��وم الإره���اب���ي ال����ذي وق���ع يف 
املا�سي  الث��ن��ني  ل��ي��ل��ة  مان�س�سرت 
هو الأكرث دموية منذ التفجريات 
 ،2005 ع��ام  لندن  �سهدتها  التي 
�سوف  ب��ري��ط��ان��ي��ا  اأن  اإىل  م�����س��رياً 
هجمات  م����ن  ل��ل��م��زي��د  ت��ت��ع��ر���س 
ال��ذئ��اب امل��ن��ف��ردة لخ��ت��ب��ار تدابري 
ال����ب����الد.   م���ك���اف���ح���ة الإره����������اب يف 
وي�����س��ري وال���ت���ون، يف م��ق��ال��ه الذي 
بو�ست  وا�سنطن  �سحيفة  ن�سرته 
مان�س�سرت  ه��ج��وم  اأن  الأم��ري��ك��ي��ة، 
ن�سر الأمل واحلزن يف جميع اأنحاء 
�سعور  لتزايد  وبخا�سة  بريطانيا، 
بالهلع  املحلية  واملجتمعات  الأ�سر 
ا�ستهداف هذا  ج��راء  والرعب من 
العمل الإرهابي ل�سحايا معظمهم 
من الفتيات يف �سن املراهقة خالل 

اإحدى حفالت مو�سيقى البوب. 
اأن  ث��ب��ت  اإذا  اأن����ه  وال���ت���ون  وي���وؤك���د 
داع�س هو امل�سوؤول عن تدبري هذا 
احلادث الإرهابي فاإن ذلك �سيوؤدي 
اإىل تر�سيخ عزمية �سعب بريطانيا 
الإرهابي،  التنظيم  ه��ذا  لهزمية 
�سهدت  ق��د  مان�س�سرت  اأن  ل�سيما 
الإره��������اب الإي����رل����ن����دي م���ن قبل، 
للعامل  مواطنيها  يربهن  و�سوف 

مدى اإ�سرارهم على ال�سمود. 

�صغوط وت�صاوؤلت
وك����ال����ة  اأن  وال�������ت�������ون  وي�����و������س�����ح 
ال�ستخبارات الداخلية الربيطانية 
ووحدات مكافحة الإرهاب   MI5
ملزيد  الأرج����ح  على  الآن  تتعر�س 
من ال�سغوط، خا�سة بعدما باتت 
قدراتها م�ستنفدة ب�سكل حاد جراء 
و�ستمن�سرت  ه��ج��وم  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل 
اأ�سابيع  ث��م��ان��ي��ة  ق��ب��ل  الإره����اب����ي 
ت�����س��اوؤلت حول  ت��واج��ه  فقط، كما 
متطرف  م��ن��ع  يف  ال��رتاخ��ي  �سبب 

اآخر معروف من قتل الكثريين. 
اأح����د  “يتمثل  وال�����ت�����ون:  ي���ق���ول 

التجارية  العالمة  هذه  ملنع  عمله 
القوية للتطرف الإ�سالمي داع�س 
الكاتب،  وبح�سب  الزده�����ار.   م��ن 
�ستكون احلكومة الربيطانية قلقة 
ب�سكل خا�س اإزاء تراجع التما�سك 
اجنلرتا  غرب  �سمال  يف  املجتمعي 
ع���ق���ب ه�����ذا ال���ه���ج���وم ال�������ذي من 
عنيف  فعل  رد  يتبعه  اأن  املحتمل 
امل�سلمة،  الأق���ل���ي���ات  ط���وائ���ف  ���س��د 
تبدو  املنطقة  ه��ذه  لأن  وبخا�سة 
اأخرى  م��ن مناطق  ان��دم��اج��اً  اأق���ل 
ك��ث��رية يف ب��ري��ط��ان��ي��ا، ك��م��ا حتظى 
املتطرفة  ال��ي��م��ي��ن��ي��ة  اجل���م���اع���ات 
ذلك  على  والدليل  هناك،  بتاأييد 
ق���ت���ل ال���ن���ائ���ب���ة ال���ربي���ط���ان���ي���ة جو 
املتطرف  اليمني  قبل  من  كوك�س 

توما�س ماير العام املا�سي. 

القمة العربية
 الإ�صالمية الأمريكية

ويختتم الكاتب قائاًل: من الوا�سح 
اأنه ل يوجد حل واحد للتهديدات 
الإرهابية امل�ستمرة يف جميع اأنحاء 
اأن  ن��اأم��ل  اأن  علينا  ول��ك��ن  ال��ع��امل، 
العاملي  املركز  اإن�ساء  مثل  مبادرات 
املتطرفة،  الإيديولوجية  ملكافحة 
القمة  خ�������الل  ان���ط���ل���ق���ت  ال����ت����ي 
الأمريكية  الإ���س��الم��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
تقود  اأن  �ساأنها  من  الأ�سبوع،  ه��ذا 
اأن  ومي���ك���ن  ت��غ��ي��ري،  اإح�������داث  اإىل 
اإ�سراك الدول الإ�سالمية يف  يقود 
اإىل  اجلريئة  اخلطوات  ه��ذه  مثل 
التي �سوف  الأ�سر  اأعداد  انخفا�س 
م�ستقباًل.  الإره�������اب  م���ن  ت��ع��اين 
وب�سكل غري مق�سود اأتاحت و�سائل 
للمتطرفني  الجتماعي  التوا�سل 
جميع  يف  رواي��ات��ه��م  لن�سر  فر�سة 
اأنحاء العامل وا�ستقطاب اأن�سارهم 
لذلك  امل����ت����ط����رف،  ال���ت���ف���ك���ري  يف 
القيام  ينبغي  ال��ذي  الكثري  هناك 
التاأثريات  ه���ذه  م��ث��ل  ملكافحة  ب��ه 
ال�������دول و�سع  امل���ت���ط���رف���ة، وع���ل���ى 
ملكافحة  ���س��ام��ل��ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
الإرهاب تت�سمن تعميم اخلطوات 
التطرف بكل  اإىل حتديد  الرامية 

اأ�سكاله وكيفية التعامل معه .  

عن 40 األف مقاتل اأجنبي يف داع�س، 
ومل يبق �سوى ربع هوؤلء يف امليدان.  
اأو تخلوا  ال��ب��اق��ون ف��ق��د ق��ت��ل��وا  واأم����ا 
عدت  التي  املو�سل  ويف  ال��ق��ت��ال.  ع��ن 
ي��وم��اً اأك���رب م���دن دول��ت��ه ال��زائ��ف��ة، ل 
يوجد لدى داع�س �سوى اأقل من األف 
مبنطقة  التم�سك  ي��ح��اول��ون  مقاتل 
�سغرية من اجلزء القدمي يف املدينة، 

واملكتظ بال�سكان . 

عودة اإىل اجلذور
يعمد  اأمريكيون:  م�سوؤولون  ويقول 
اإىل ج����ذوره  ل���ل���ع���ودة  ال���ي���وم  داع�������س 
با�ستخدام هجمات اإرهابية يف حماولة 
للرتويج لر�سالته واإيديولوجيته، ويف 
حماولة لالإبقاء على نفوذه وقدرته 
ي�سن  وهو  اإيديولوجيته.   ن�سر  على 
ما  اأنه  للعامل  ليظهر  الهجمات  تلك 
باٍق  واأن����ه  تنفيذها،  ع��ل��ى  ق����ادراً  زال 

كقوة اإرهابية فاعلة .  

ت�سهد  اأن بريطانيا  التف�سريات يف 
موؤخراً تهديدات غري م�سبوقة من 
هجمات داع�س، ومتكنت ال�سلطات 
الربيطانية فعاًل من وقف العديد 
اإذ جنحت  امل����ح����اولت؛  ه����ذه  م���ن 
قيادة لندن ملكافحة الإرهاب يف منع 
ثالثة هجمات اإرهابية منف�سلة يف 
ا�سكوتالنديارد مبا يف ذلك هجوم 
الأربعة  الأ���س��اب��ي��ع  يف  بال�سكاكني 
م��ن��ه��ا يف غ�سون  اث��ن��ان  امل��ا���س��ي��ة، 
24 �ساعة، ومت اتهام جميع اجلناة 
ن�ساء،  اأرب��ع��ة  وبينهم  املحتملني، 

بارتكاب جرائم اإرهابية«.
فيهم  امل�ستبه  جميع  اأن  وال��الف��ت 
منذ  بريطانيا  يف  يعي�سون  ك��ان��وا 
املقاتلني  م��ن  يكونوا  ومل  �سنوات 
اخلالفة  م��ن  العائدين  الأج��ان��ب 
امل������ن������ه������ارة، واإمن�����������ا م���ت���ط���رف���ون 
معروفون ا�ستلهموا ارتكاب العمل 
الو�سول  خ����الل  م���ن  الإره�����اب�����ي 
امل��ت��اح��ة على  امل��ت��ط��رف��ة  امل����واد  اإىل 

خمططاتهم  ت��ع��ط��ي��ل  اأج�����ل  م���ن 
ال�ستخبارات  خ����الل  م���ن  ����س���واء 
اجل��ي��دة وال��ر���س��د ال�����س��ري اأو من 
خالل بالغات الأ�سر واملحيطني. 

قلق الأقليات امل�صلمة
ثمة  اأن  امل����ق����ال  ك���ات���ب  وي�����س��ي��ف 
طرحها  ���س��ي��ت��م  ج�����ادة  ت�������س���اوؤلت 
باملجتمعات  تتعلق  بريطانيا  عرب 
وعما  فيها  امل���وج���ودة  الإ���س��الم��ي��ة 
يقومون  امل�سلمون  ال��ق��ادة  ك��ان  اإذا 
الروايات  مل��واج��ه��ة  ك��اف��ي��ة  ب�����اأدوار 
اجلماعات  لها  ت��روج  التي  ال�سامة 
وحتى  امل����ت����ط����رف����ة.  الإره�����اب�����ي�����ة 
اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة وطنية  م���ع وج����ود 
يف  الإره���اب  م��ن  للوقاية  متطورة 
بريطانيا، فاإن املئات من املواطنني 
غادروا  قد  بريطانيا  يف  املولودين 
املا�سية  الأرب��ع��ة  ال�����س��ن��وات  خ��الل 
داع�س،  خ���الف���ة  اإىل  ل��الن�����س��م��ام 
وع��ل��ى امل���رء ال��ت�����س��اوؤل ع��م��ا ينبغي 

�سرطة  �سبكة  وتعمل  و�سواحيها. 
م��ك��اف��ح��ة الإره��������اب احل���دي���ث���ة يف 
بريطانيا ب�سكل كامل الآن ولديها 
وح�������دات يف ك����ل امل������دن ال���ك���ربى، 
اأفراد  يقوم  لندن،  مع  وبالتن�سيق 
جميع  يف  املتخ�س�سون  ال�����س��رط��ة 
موارد  با�ستكمال  بريطانيا  اأنحاء 
ال��ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��ي ي��ت��م ن�����س��ره��ا من 
وح��������دة م���ان�������س�������س���رت، واخ����ت����ربت 
ال�����س��رط��ة م�����رات ع����دة ال�����رد على 
ه��ج��م��ات م��ن ه���ذا ال��ن��وع واإج����راء 
م�ستويات  ب���اأع���ل���ى  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
ولكن  وال������ق������ي������ادة.   ال���ت���ن�������س���ي���ق 
مكافحة  جم���ال  يف  املتخ�س�سني 
ب����اأن مقيا�س  ي��ع��رتف��ون  الإره������اب 
غياب  يف  يتمثل  احلقيقي  الأداء 
ولالأ�سف  الإره���اب���ي���ة،  ال��ه��ج��م��ات 
�سهدت بريطانيا موؤخراً هجومني 
نادر  تعليق  اأكرب مدينتني. ويف  يف 
���س��رح ان����درو ب��ارك��ر رئ��ي�����س وكالة 
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���س��ب��ك��ة الن���رتن���ت وال��ت��وا���س��ل مع 
الإرهابيني يف اخل��ارج عرب و�سائل 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي، وي��ب��دو اأن 
اإىل  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ي��خ��ت��ل��ف  الأم������ر ل 
�سلمان عبادي، النتحاري امل�سوؤول 
ُولد  ال��ذي  مان�س�سرت،  هجوم  ع��ن 
وت��رع��رع يف بريطانيا لأب��وي��ن من 

ليبيا. 

مكافحة الإرهاب 
وح����دة  اأن  اإىل  وال�����ت�����ون  وي����ن����وه 
مان�س�سرت  يف  الإره������اب  م��ك��اف��ح��ة 
التحقيق  قيادة  �ستتوىل  التي  هي 
اأ�س�ست  اأنها  علماً  الهجوم،  هذا  يف 
 2005 ل���ن���دن  ت���ف���ج���ريات  ع��ق��ب 
ح��ي��ن��م��ا اع�����رتف امل�������س���وؤول���ون ب���اأن 
مكافحة  ع���ل���ى  ال�����ق�����درة  ن���ق�������س 
الإره����اب خ���ارج ل��ن��دن رمب��ا اأ�سهم 
يف �سعف املعلومات ال�ستخباراتية 
كان  الذين  الهجمات  منفذي  عن 
ليدز  م��دي��ن��ة  يف  يعي�س  معظمهم 

الفرتا�سي  ال��داع�����س��ي��ة  اخل��الف��ة 
�سوف ت�ستمر طوياًل على الأرجح. 
ويلفت كاتب املقال اإىل اأن الدر�س 
و�ستمن�سرت  هجمات  من  امل�ستفاد 
الإرهاب  اأن  يف  يتمثل  ومان�س�سرت 
يكون  اأن  اإىل  يحتاج  ل  اجلماعي 
خا�س  ب�سكل  م��ت��ق��دم��اً  اأو  م��ع��ق��داً 
م���ث���ل ال���ه���ج���م���ات ال���ت���ي ُن����ف����ذت يف 
دي�سمرب  ����س���ه���ر  خ������الل  ب����اري���������س 
والواقع   ،2015 الأول(  )ك��ان��ون 
لقتل  حتفيزهم  ميكن  الأف���راد  اأن 
با�ستخدام  ال���ن���ا����س  م���ن  ال���ع���دي���د 
القنابل  اأو  ال�سيارات  اأو  ال�سكاكني 
األ  ثم يجب  ال�سنع، ومن  املحلية 
الربيطانيون  امل�����س��وؤول��ون  ي�سعر 
بالقلق من املوؤامرات املزعجة التي 
بف�سل  وذل���ك  ال��ب��ن��ادق،  ت�ستخدم 
لالأ�سلحة  ال�������س���ارم���ة  ال���ق���وان���ني 
الوحيدة  ال��ط��ري��ق��ة  اإن  ال��ن��اري��ة. 
يف  تكمن  الهجمات  ه��ذه  مثل  ملنع 
معرفة عقلية املتطرفني ونواياهم 

فريقه  اأن  مان�س�سرت  هجوم  عقب 
مكافحة  على  ه���واده  ب��ال  �سريكز 
الإرهاب، وعلى الأرجح اأنه �سيوجه 
اإع�����ادة  يف  الإ�����س����راع  اإىل  ال���وك���ال���ة 
تقييم جميع املتطرفني املعروفني 
اأن�سطتهم  وم��راق��ب��ة  بريطانيا  يف 

ال�سرية.

خالفة داع�س “الفرتا�صية«
النجاحات  م����ن  ال����رغ����م  وع����ل����ى 
العراق  يف  داع�����س  �سد  الع�سكرية 
و�����س����وري����ا، ف�������اإن ت����زاي����د ال���ت���اآم���ر 
����س���وف ي�����س��ت��م��ر على  الإره������اب������ي 
الأرجح لعدة اأ�سهر ورمبا ل�سنوات، 
بح�سب كاتب املقال، فكلما كان من 
اأن  للمتطرفني  بالن�سبة  ال�سعب 
اأرا�سي  اإىل  بريطانيا  من  ينتقلوا 
فاإنهم  داع���������س،  ع��ل��ي��ه��ا  ي�����س��ي��ط��ر 
�سرباتهم  ت��وج��ي��ه  ���س��ي��ح��اول��ون 
داخ���ل ال��غ��رب، ورمب���ا ب��ات��ت نهاية 
ولكن  و�سيكة  “املادية”  اخلالفة 

وتوزعها  عليها،  �سيطر  التي  املناطق 
منذ  ب��ال��ق��ت��ال،  منكوبة  م��ن��اط��ق  ب��ني 
اأكتوبر عند بداية احلملة الع�سكرية 
املو�سل.  لتحرير  اأمريكياً  املدعومة 
%66 من  ق��راب��ة  داع�����س  فقد  فقد 
عام  يف  عليها  ا�ستوىل  ال��ت��ي  املناطق 
ن�سف  وق��راب��ة  ال���ع���راق،  يف   ،2014
مناطقه يف �سوريا، بح�سب م�سوؤول يف 
اخلارجية الأمريكية. كما مت حترير 
اأربعة ماليني �سخ�س من  اأك��رث من 
ح���ك���م داع���������س، وب���ق���ي ح������وايل 2.7 
1.4 م��ل��ي��ون يف  و  ع���راق���ي،  م��ل��ي��ون 
�سوريا حتت حكم التنظيم الإرهابي. 

مقتل معظم املقاتلني الأجانب
ع�سكريني  م���������س����وؤول����ني  وب���ح�������س���ب 
املقاتلني  غ��ال��ب��ي��ة  ق��ت��ل  اأم��ري��ك��ي��ني، 
الأجانب يف �ساحات املعارك يف العراق 
الأمريكي:  امل�����س��وؤول  و���س��وري��ا. وق��ال 
منذ عام 2014، انخرط ما ل يقل 

ملثمون  م����ت����ظ����اه����رون  ور������س�����ق 
بقنابل  ال�سغب  مكافحة  �سرطة 
ا�سبحت  م�����س��اه��د  يف  امل��ول��وت��وف 
من  تقريبا  �سهرين  بعد  ماألوفة 

اعمال ال�سغب.
ت����ويف رج����ل يف ال33  واجل��م��ع��ة 
باإ�سابته  م���ت���اأث���را  ال���ع���م���ر  م����ن 
اخلمي�س يف التظاهرات يف مدينة 
كابوداري )غرب( مما يرفع عدد 
ا�سابيع من  القتلى خالل ثمانية 

املواجهات اىل 58.
كما ا�سيب عدد من ال�سخا�س يف 
النائب  بينهم  اجلمعة  العا�سمة 
الذي  باباروين  كارلو�س  املعار�س 

اأ�سيب يف ال�ساق باأداة حادة.
ال��ع��ام��ة لويزا  ال��ن��ائ��ب��ة  ووج���ه���ت 
لل�سرطة  الت��ه��ام  ا�سابع  اورتيغا 
الإ�سابات  م��ئ��ات  ع��ن  الع�سكرية 

ووفاة واحدة على الأقل.

مقتل اثنني طعنًا يف 
بورتالند الأمريكية

•• وا�صنطن-رويرتز:

قالت ال�سرطة الأمريكية اإن رجلني 
تعر�سا للطعن حتى املوت يف مدينة 
بورتالند عندما حاول منع املهاجم 
م����ن م�����س��اي��ق��ة ام�����راأت�����ني ت���ب���دوان 
م�����س��ل��م��ت��ني. ووق���ع���ت احل���ادث���ة على 
م���ن ق���ط���ار ق��ب��ل ���س��اع��ات م���ن بدء 
�سرطة  اإدارة  وذك��رت  رم�سان.  �سهر 
وقع  الهجوم  اأن  ب��ي��ان  يف  ب��ورت��الن��د 
قبل ال�ساعة الرابعة والن�سف ع�سرا 
بقليل عندما بداأ رجل ي�سرخ باإهانات 
م��وج��ه��ة لمراأتني  ودي��ن��ي��ة  ع��رق��ي��ة 
تبدوان م�سلمتني على من قطار يف 
حمطة هوليوود ترانزيت. وتعر�س 
ث���الث���ة رج������ال ت���دخ���ل���وا يف الأم�����ر 
احلياة.  منهم  اثنان  وف��ارق  للطعن 
القب�س  األقت  اإنها  ال�سرطة  وقالت 
على املهاجم بعدما نزل من القطار 
اأن  قبل  املكان  غادرتا  ال�سابتني  واإن 
ا�ستجوابهما.  م��ن  ال�سرطة  تتمكن 
وقال بيت �سيمب�سون املتحدث با�سم 
�سرطة بورتالند يف موؤمتر �سحفي 
و�سط  حملية  اإخبارية  منافذ  نقلته 
ال���ه���ذي���ان والإه�����ان�����ات اق�����رتب منه 
تعديل  يبدو  فيما  وحاولوا  البع�س 

�سلوكه. 
امل�ستبه  »تعر�سوا لهجوم �سر�س من 
العالقات  جم��ل�����س  واأ������س�����در  ب������ه«. 
بيانا  )ك��ري(  الإ�سالمية  الأمريكية 
احلوادث  اإن  فيه  قال  الهجوم  عقب 
اأكرث من  زادت  للم�سلمني  املناه�سة 
املتحدة من  الوليات  يف  باملئة   50
من  لأ�سباب   2016 اإىل   2015
بينها تركيز الرئي�س دونالد ترامب 
وخطابه  امل��ت�����س��ددة  اجل��م��اع��ات  على 

املناه�س للهجرة.
للمجل�س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  وق����ال 
نهاد عو�س “يجب اأن يعلن الرئي�س 
ترامب �سخ�سيا اأنه �سد املد املت�ساعد 
ل��ل��خ��وف م���ن الإ����س���الم وغ����ريه من 
اأ����س���ك���ال ال��ت��ع�����س��ب وال��ع��ن�����س��ري��ة يف 
بالدنا والتي اأثارها عرب ت�سريحاته 
�سلبا  اأث��ر  مما  وتعييناته  و�سيا�ساته 

على جمتمعات الأقليات«.

ه���و امل��ع��ت��اد ع��ن��د م��ق��ت��ل م��ن��ف��ذي اأي 
داع�س  ي�����س��م  ومل  اإره�����اب�����ي.  ه���ج���وم 
اأن���ه منفذ  ا���س��م ال��ع��ب��ي��دي، اأو ي��دع��ى 

الهجوم. 

اأخطاء
وبح�سب م�سوؤول اأمريكي متخ�س�س 
اأن  “يبدو  الإره���������اب  م��ك��اف��ح��ة  يف 
رغم  داع�س”،  ���س��ن��ع  م���ن  ال��ه��ج��وم 
الربيطانية.  التحقيقات  ا���س��ت��م��رار 
التي وقع بها داع�س،  ولكن الأخطاء 
عملياته  ق��ي��ادة  ب�سان  لتكهنات  اأدت 
اخلارجية، وات�سالته مع عمالئه اأو 
املتعاطفني معه، وحتى ح�سوله على 
اأن��ب��اء، وال��ت��ي �سرعان م��ا اأ���س��ارت اإىل 

اأ�سا�سيات الهجوم. 

متزق
من هنا تطرح روبني ت�ساوؤًل عن مدى 
متزق داع�س، وتلفت لتقل�س م�ساحة 

وتقع  ال���دف���اع  وزارة  ت�����س��م  ال��ت��ي 
ع�سكرية  قاعدة  من  مقربة  على 

كبرية يف كراكا�س.
كانت  اجل��م��ع��������������������������ة  وت����ظ����اه����رة 
ترفع  ل  ب��اأن  للمطالب�����ة  ت�س�����عى 
ال����ق����وات امل�����س��ل��ح��ة ال�������س���الح وال 
الدكتاتورية  مع  متواطئة  تكون 
احد  غ��ي��ف��ارا  فري��������دي  بح�سب 
رئي�س  ون��ائ��ب  املعار�س����������ة  ق���ادة 
ال�����ربمل�����ان، اجل������زء ال���وح���ي���د من 
علي������ه  ت�س������يطر  الذي  احلكومة 

املعار�سة.
لرف�س  اجل��ي�����س  غ���ي���ف���ارا  ودع�����ا 
انتخاب  �سيتم  تاأ�سي�سية  جمعية 
اع�����س��ائ��ه��ا يف مت���وز ي��ول��ي��و تكون 
مهمتها و�سع د�ستور جديد، وقال 
تق�سي  ���س��وف  م���ادورو  ان خطط 
الفنزويلية  الدميوقراطية  على 

اىل البد .

•• لندن-وكاالت:

اأثارت التناق�سات ب�ساأن مزاعم داع�س 
مان�س�سرت  تفجري  ع��ن  مب�سوؤوليته 
قيادة  ح���ي���ال  م���ت�������س���ارب���ة  ت���وق���ع���ات 

التنظيم للعمليات اخلارجية. 
وكما اأ�سارت روبن رايت، كاتبة عمود 
ن��ي��وي��ورك��ر، مل  ل���دى جم��ل��ة  �سيا�سي 
تفجري  على  ���س��اع��ات  ع�سر  مي��ر  يكد 
م�سرح  خ��ارج  نف�سه  العبيدي  �سلمان 
مغنية  كانت  حيث  اآري��ن��ا،  مان�س�سرت 
ال����ب����وب الأم���ري���ك���ي���ة حت���ي���ي اآري����ان����ا 
�سارع  حتى  غنائياً،  حفاًل  غ��ران��دي، 
عن  م�سوؤوليته  عن  لالإعالن  داع�س 
لقتل  اأدى  ال����ذي  ال��ف��ظ��ي��ع  ال��ه��ج��وم 
22 �سخ�ساً، معظمهم اأطفال، وجرح 
ع�����س��رات اآخ��ري��ن.  وت��ب��اه��ى التنظيم 
ُب����ث ع��ل��ى مواقع  ب��ب��ي��ان  الإره�����اب�����ي 
بالتفجري.  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
اهلل  م���ن  “بف�سل  ال��ب��ي��ان  يف  وج����اء 
وع���ون���ه، ا���س��ت��ط��اع ج��ن��دي م��ن جنود 
متفجرة  اأج����ه����زة  و����س���ع  اخل����الف����ة 
مدينة  يف  لل�سليبيني  جتمع  و���س��ط 

مان�س�سرت الربيطانية«.

تناق�صات خرقاء
وتلفت روبني اإىل نقطة غري ماألوفة 
عنه  ع��رف  ال���ذي  ل��داع�����س،  بالن�سبة 
حت��ري��ه ال��دق��ة ب�����س��اأن م��زاع��م��ه، وهو 
روايته.  ت��ف��ا���س��ي��ل  يف  اأخ���ط���اء  ورود 
الو�سوح  �سديدة  التناق�سات  وكانت 
مبكرة  ر�سالة  خ��الل  فمن  وخ��رق��اء. 
مفرزة  اأن  زع����م  ال��ت��ن��ظ��ي��م،  ن�����س��ره��ا 
وكاأن  الهجوم،  نفذت  من  هي  اأمنية 
ه���ن���اك م��ن��ف��ذي��ن ع�����دة. ك��م��ا اأوح����ى 
م�سمون الر�سالة بتفجري عدة قنابل 
يف املكان. ومن هنا خلت الر�سالة من 
يف  ف��ج��رت  واح����دة  قنبلة  اأن  حقيقة 

عملية انتحارية وحيدة. 
كما   ، ل���س��ت�����س��ه��ادي  ذك����ر  ي����رد  ومل 

•• كراكا�س-اأ ف ب:

ال�سغب  مكافحة  �سرطة  اأطلقت 
للدموع  امل�سيل  الغاز  الفنزويلية 
متظاهرين  مل��ن��ع  امل��ي��اه  وم���داف���ع 
الرئي�س  حل���ك���وم���ة  م���ع���ار����س���ني 
نيكول�س مادورو من التقدم نحو 
من�ساأة ع�سكرية رئي�سية يف احدث 
�سل�سلة من اعمال العنف امل�ستمرة 

منذ نحو �سهرين.
ا�ستمالة  اىل  امل��ع��ار���س��ة  وت�����س��ع��ى 
دع����م ال����ق����وات امل�����س��ل��ح��ة، اأح����دى 
حلكومة  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  ال����رك����ائ����ز 
ال���رئ���ي�������س ال�����س����رتاك����ي م������ادورو 
املعار�سة  ل�����دع�����وات  ال����راف���������س 

املطالبة بانتخابات مبكرة.
وان�سم ع�سكريون متقاعدون اىل 
ال�سري  حاولوا  ال��ذي  املتظاهرين 
برو�سريي�س  لو�س  من�ساأة  باجتاه 

هل الأدوار كافية ملواجهة الروايات “ال�صامة” للجماعات الإرهابية؟ 

اآمال كبرية على املركز العاملي ملكافحة الإيديولوجيا املتطرفة 

بعد هجوم مان�ص�صرت.. 

توقعات مت�صاربة للعمليات اخلارجية لداع�ش

مواجهات بني ال�صرطة ومتظاهرين يف فنزويال 
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عربي ودويل
املغرب يبحث عن زفزايف لتهجمه على اإمام م�صجد

•• احل�صيمة-اأ ف ب:

بات نا�سر زفزايف زعيم ما ي�سمى احلركة الحتجاجية 
مطلوبا  ال��ري��ف،  منطقة  ا�سهر  �ستة  منذ  تهز  التي 
ر�سميا من قوات المن املغربية وذلك ب�سبب تهجمه 
اإمام م�سجد اثناء القائه خطبة اجلمعة. وقال  على 
وزير ال�سوؤون ال�سالمية احمد توفيق لوكالة فران�س 
واأهان  ال�سالة  اث��ن��اء  البلبلة  اث���ار  زف���زايف  ان  ب��ر���س 
ان ما  خطيب م�سجد حممد اخلام�س، م�سددا على 
 . خطرة  جرمية  انها  م�سبوق  غري  عمل  هو  به  ق��ام 
بينما  ال�سبت  زف��زايف  تواجد  مكان  معروفا  يكن  مل 

المن  ق��وات  انت�سرت  املدينة حيث  اىل  ال��ه��دوء  ع��اد 
افاد فريق لوكالة فران�س  باأعداد كبرية، بح�سب ما 
ب���ر����س. وك����ان ي���وم اجل��م��ع��ة ���س��ه��د حم���اول���ة توقيف 
وق���وع مواجهات  ث��م  اعتقاله خ��ط��اأ  واإع����الن  زف���زايف 
حم��دودة على ما يبدو مع ق��وات الم��ن املنت�سرة يف 
احل�سيمة. وقال بيان ر�سمي ان الوكيل العام للملك 
باإلقاء  اأم����ر  باحل�سيمة  ال���س��ت��ئ��ن��اف  حم��ك��م��ة  ل���دى 
ق�سد  ال��زف��زايف،  نا�سر  ب��الأم��ر  املعني  على  القب�س 
. واو�سح  العامة  النيابة  اأم��ام  البحث معه وتقدميه 
البيان ان قرار التوقيف مت اثر اإقدام الزفزايف مبعية 
جم��م��وع��ة م��ن الأ���س��خ��ا���س اأث���ن���اء ت��واج��ده��م داخل 

عرقلة  ع��ل��ى  باحل�سيمة،  اخل��ام�����س  حم��م��د  م�سجد 
اجلمعة.  ���س��الة  اأث���ن���اء  وتعطيلها  ال��ع��ب��ادات  ح��ري��ة 
واظهر ت�سجيل فيديو على هاتف حممول ن�سر على 
في�سبوك زفزايف وهو يهاجم المام وينعته بالكاذب. 
الذي  توفيق  احمد  ال�سالمية  ال�سوؤون  وزي��ر  ون��دد 
بعمل غري  زف���زايف اجلمعة  توقيف  اأع��ل��ن خطاأ  ك��ان 

م�سبوق وجرمية خطرة«.
اق��ارب زف��زايف لفران�س بر�س طالبا عدم  وروى احد 
ن�سر ا�سمه ان عنا�سر المن حاولوا بالفعل اعتقال 
لكنه متكن من  امل�سجد  م��ن  خ��روج��ه  ل��دى  زف���زايف 

الإفالت منهم.

الق�صاء يوؤيد اعتقال �صحافيني تركيني معار�صني 
•• اأنقرة-وكاالت:

العلمانية القومية، وا�سعة النت�سال والتي غالباً  ذكرت وكالة دوغان الرتكية لالأنباء اأن �سحافيني اثنني من �سحيفة “�سوزغو”، 
ما تنتقد احلكومة، مت القب�س عليهما ب�سكل ر�سمي مبوجب اأمر اأ�سدره قا�س تركي ام�س ال�سبت، بعد اأ�سبوع من احتجازهما. 
وتتهم حمررة الإنرتنت مديحة اأولغون، ومرا�سل اإزمري جوكمن اأولو، بوجود �سالت لهما مبنظمة فتح اهلل غولن، وهو رجل دين 
اإ�سالمي يقيم يف اأمريكا، تلقي احلكومة باللوم فيه على حماولة انقالب وقعت العام املا�سي. وكانت ال�سلطات اعتقلت يوم الثالثاء 
املا�سي املديرة املالية لل�سحيفة وا�سعة النت�سار، يف اإطار حتقيق �سمل اعتقال اثنني من �سحافييها. وذكرت الوكالة اأنه مت اعتقال 
املديرة ب�سحيفة �سوزغو الرتكية العلمانية الي�سارية يونكا يو�سيكاليلي، خالل تواجدها مبحكمة يف اإ�سطنبول، وكانت توجهت 
بامل�سوؤولية عن  تتهمه تركيا  الذي  الدين فتح اهلل غولن،  بال�سالت مع رجل  تتعلق  اتهامات  ب�سهادتها يف  ل��الإدلء  املحكمة  اإىل 
املحاولة النقالبية الفا�سلة التي وقعت العام املا�سي. جتدر الإ�سارة اإىل اأن ال�سحيفة هي ثالث كربى ال�سحف الرتكية توزيعاً، 
وغالباً ما تنتقد حكومة الرئي�س رجب طيب اأردوغان وكذلك حركة غولن. ويوجد 145 اإعالمياً على الأقل خلف الق�سبان يف 
180 بلداً على موؤ�سر حرية ال�سحافة ال�سادر عن منظمة مرا�سلون بال حدود. ومت  155 من بني  تركيا، التي حتتل املرتبة 

اإغالق الع�سرات من و�سائل الإعالم العام املا�سي مبرا�سيم يتم اإ�سدارها يف ظل حالة الطوارئ املفرو�سة بالبالد.

من بائع متجول اإىل ملياردير:

تونــ�ش: �صفيــق جرايــة يواجــه عقــوبـــة الإعـــــدام...؟
- منظمة اأمنية تعلم ال�صاهد بحيازتها ملفات موّثقة �صوتا و�صورة تدين �صالعني يف الف�صاد والرهاب

الفجر - تون�س - خا�س
ت�ستمر تداعيات حملة اليادي النظيفة 
يف تون�س لتك�سف كل يوم عن حيثياتها. 
ويف هذا ال�سياق، قال في�سل اجلدلوي 
اجلراية  �سفيق  الأع��م��ال  رج��ل  حمامي 
ارتكاب  بتهمة  م��وؤّخ��را  امل��وق��وف��ني  اأح���د 
 “ الدولة،  اأمن  وامل�س من  ف�ساد  جرائم 
اإن هيئة الدفاع �ستلتحق الإثنني القادم 
بحاكم التحقيق لدى الق�ساء الع�سكري 
ل���الط���الع ع��ل��ى م��ل��ف م��وك��ل��ه وحتديد 

موعد ل�سماعه«.
واأب������رز يف ت�����س��ري��ح اأم�������س ال�����س��ب��ت، اأن 
حمامني   6 ق��راب��ة  م��ن  املتكونة  الهيئة 
وحاولت  باملحكمة  اأم�����س،  التحقت  ق��د 
الت�سال بقا�سي التحقيق املتعّهد بامللف 

لكنها مل تتمكن من ذلك.
اأن�����ه �سيتم  ت���داول���ه م���ن  وح�����ول م���ا مت 
الع�سكري  الق�ساء  على  موكله  اإح��ال��ة 
القادم،  ي���وم الث��ن��ني  اإل��ي��ه  وال���س��ت��م��اع 
مبينا  امل�ساألة،  ه��ذه  اجل��دلوي  ا�ستبعد 
لذلك  ج���اه���زة  غ���ري  ال���دف���اع  ه��ي��ئ��ة  اأن 
ال��ذي مل تّطلع  اإىل حجم امللف  بالنظر 

عليه بعد.
تهمة عقوبتها العدام

قد  بتون�س  الع�سكرية  ال��ن��ي��اب��ة  وك��ان��ت 
ب��ح��ث حتقيقي ���س��د رجل  ف��ت��ح  ق����ررت، 
الأعمال �سفيق جراية وكل من ع�سى اأن 
العتداء  اأج��ل  من  البحث،  عنه  يك�سف 
اأم���ن ال��دول��ة اخل��ارج��ي واخليانة  ع��ل��ى 
حتت  النف�س  وو�سع  ذل��ك  يف  وامل�ساركة 
ال�سلم،  زم����ن  اأج���ن���ب���ي  ج��ي�����س  ت�����س��رف 
وذلك على اثر تو�سل النيابة الع�سكرية 
يف  ان��خ��راط��ه  مبناها  تخ�سه  ب�����س��ك��اوى 
من  امل�سا�س  �ساأنها  م��ن  اأف��ع��ال  ارت��ك��اب 

اأمن الدولة.
اإي�������داع ���س��د ذى  ب��ط��اق��ة  اإ�����س����دار  ومّت 
ال�سبهة )�سفيق جراية( وتاأجيل �سماعه 

حلني ح�سور حماميه.
جراية  �سفيق  الع���م���ال  رج���ل  وي���واج���ه 
النيابة  ت��وج��ي��ه  ب��ع��د  الع������دام  ع��ق��وب��ة 
العتداء  تهمة  الع�سكرية  ال��ع��م��وم��ي��ة 
اأم���ن ال��دول��ة اخل��ارج��ي واخليانة  ع��ل��ى 
حتت  النف�س  وو�سع  ذل��ك  يف  وامل�ساركة 
ال�سلم  زم�����ن  اأج���ن���ب���ي  ج��ي�����س  ت�������س���رف 
املجلة  م��ن  م��ك��رر   60 للف�سل  ا�ستنادا 

اجلزائية.
م�صادرة �صاملة

امل�سادرة  جلنة  رئي�س  اف���اد  جهته،  م��ن 
اأ�سدرت  اللجنة  اأن  الفر�سي�سي،  منري 
قرارات مو�سوعها اعتبار اموال كل من 
ايقافهم  الذين مت  وبقية  �سفيق جراية 
واأ�ساف  امل�����س��ادرة.   اع��م��ال  م�سمولة يف 
اأنه انطالقا من الإثنني القادم �ست�سرع 
يف  والبحث  الإح�ساء  عملية  يف  اللجنة 
اأمالك هوؤلء وان ثبت واأن اأي ملك من 
امل�سادرة  الأم��الك يخ�سع لقواعد  تلك 
فيه  تتوفر  ل  وال���ذي  م�����س��ادرت��ه  �ستتم 

قواعد و�سروط امل�سادرة يتم ا�ستثناءه.
اجلمعة  منذ  اأن���ه  الفر�سي�سي  وا���س��اف 
ات����خ����ذت ال��ل��ج��ن��ة ج��م��ي��ع الإج���������راءات 
التحفظية ال�سامنة حل�سن �سري اأعمال 

التق�سي على الأموال التابعة لهوؤلء.
على  ي��ده��ا  و�سعت  اللجنة  اأن  واأو���س��ح 
جلراية  ال���ت���اب���ع���ة  الأم��������الك  جم���م���وع 

وغ��ريه م��ن ال��ذي��ن مت ايقافهم ث��م بعد 
من  للتق�سي  ال��ف��رز  عملية  �ستتم  ذل��ك 
مدى خ�سوع الأمالك لقواعد امل�سادرة 

من عدمه.
اللجنة  اأن  ال��ف��ر���س��ي�����س��ي  م��ن��ري  وب�����نّي 
���س��ت��ك��ل��ف ال��ل��ج��ان ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا للبحث 
�ست�سملها  ال��ت��ي  الأم����وال  يف  والتق�سي 
امل�����س��ادرة ث��م ���س��ي��ق��وم امل���وؤمت���ن العديل 
باإح�ساء الأمالك ويقدم نتيجة اأعماله 
اىل اللجنة وهي من تقوم بعملية الفرز 
ال���ت���ي تخ�سع  الأم�������الك  م���ن  ل��ل��ت��ث��ب��ت 

لقانون امل�سادرة.
ويف �ساأن م�سادرة �سيارات وعقارات تابعة 
اعالميني  ذم���ة  وع��ل��ى  ج��راي��ة  ل�سفيق 
اأن  امل�سوؤول  ذات  اأفاد  و�سيا�سيني،  ونواب 
الأمالك  يف  بتحقيقات  �ستقوم  اللجنة 
اخرى  �سخ�سيات  منها  ا�ستفادت  التي 

عن طريق �سداقة اأو عالقة جتارية.
و���س��ت��ت��وىل ال��ل��ج��ن��ة م�����س��ادرة الأم����الك 

امل��ت��اأت��ي��ة ع��ن ط��ري��ق ���س��داق��ة او عالقة 
ملر�سوم  طبقا  جراية  �سفيق  مع  جتارية 

امل�سادرة، ح�سب قول حمدثنا.
وكانت انباء قد ترددت مفادها اأن القرار 
بتجميد  امل�����س��ادرة  جلنة  اتخذته  ال��ذي 
العقارية  امل��م��ت��ل��ك��ات  وح���ج���ز  اأر�����س����دة 
جراية  �سفيق  الأعمال  لرجل  واملنقولة 
املوقوف حالّيا �سي�سمل �سيارات وعقارات 
كان قد منحها جراية لنواب و�سيا�سيني 

واإعالميني.

ملفات موثقة
لالأمن  التون�سية  املنظمة  ولفتت  ه��ذا 
يو�سف  احلكومة  رئي�س  نظر  واملواطن، 
ت��ت��ح��وز ع��ل��ى عديد  اأن���ه���ا  ال�����س��اه��د اىل 
امل��ل��ف��ات امل��وث��ق��ة ���س��وت��ا و����س���ورة تدين 
عددا من الط��راف ال�سالعة يف الف�ساد 

والرهاب.
واأكدت املنظمة يف بيان لها اليوم اجلمعة 

اأودعت جزءا من الوثائق  اأنها كانت قد 
املذكورة مبكتب ال�سبط التابع لرئا�سة 
مماثلة  ن�سخا  ق��دم��ت  واأن��ه��ا  احل��ك��وم��ة 
والهيئة  اجلمهورية  رئا�سة  من  كل  اىل 

الوطنية ملكافحة الف�ساد.
واأك������دت امل��ن��ظ��م��ة دع��م��ه��ا ل��ل��ح��ك��وم��ة يف 
القوى  ك���ل  ال��ف�����س��اد وح���ث���ت  م��ك��اف��ح��ة 
الوطنية على معا�سدة اجلهود الرامية 
لالأمن  �سمانا  الفة  هذه  على  للق�ساء 

العام ولتما�سك الدولة.

من بائع متجول اإىل “ملياردير«
وك����ان ���س��ف��ي��ق ج���راي���ة ال����ذي ه���و اأ�سيل 
�سنة  م��وال��ي��د  وم��ن  �سفاق�س  حمافظة 
عربة  مي��ل��ك  م��ت��ج��ول  ب��ائ��ع��ا   ،1971
اإىل  وال��غ��الل  اخل�سر  بيع  يف  ي�ستغلها 
�ساعده  باجلهة  م��ه��رب  على  ت��ع��رف  اأن 
�سهر  اأ�سدقاء  اأح��د  اإىل  الو�سول  على 
الطرابل�سي  ع���م���اد  ال�����س��اب��ق  ال��رئ��ي�����س 

التهريب  �سوق  على  ي�سيطر  ك��ان  ال��ذي 
راد�س  ميناء  منها  وخا�سة  املوانئ  عرب 

التجاري.
اأوردته  الطرابل�سي، وفق ما  وكان عماد 
�سحيفة ال�سروق ال�سادرة اأم�س ال�سبت، 
جتاوزاته  ع��ن  الك�سف  ي��ت��م  اأن  يخ�سى 
باإ�سناد  فقام  ال��ت��ج��اري  راد����س  ميناء  يف 
�سفيق  اإىل  امل��وز  م��ن  اأط��ن��ان  بيع  �سفقة 
ج��راي��ة ال���ذي حت���ول يف 5 ���س��ن��وات اإىل 
�سفاق�س،  حمافظة  يف  عقارات  �ساحب 
ك��م��ا مت��ك��ن م��ن دخ����ول ع���امل العقارات 
وازده������رت جت���ارت���ه خ��ا���س��ة ب��ع��د تغيري 
ت��رب��ط��ه عالقات  ك���ان���ت  ال��ن��ظ��ام ح��ي��ث 
برجال اأعمال و�سيا�سيني ليبيني فتحوا 

له اأبواب ليبيا على م�سراعيها.
���س��ف��ي��ق ج����راي����ة عالقته  ا���س��ت��غ��ل  ك���م���ا 
ب��ع��ب��د احل��ك��ي��م ب��احل��اج امل��ل��ق��ب بالرجل 
احل�سول  من  ومتكن  ليبيا  يف  اخلطري 
ُوّجهت  ك��م��ا  ه��ن��اك،  ب��ن��اء  �سفقات  ع��ل��ى 

ل��ه تهمة امل�����س م��ن اأم���ن ال��دول��ة ب�سبب 
تدخله يف تاأمني رحالت عدد من نواب 
للم�سالح  ال�سابق  العام  الربملان واملدير 
دون  ليبيا  اإىل  “املخابرات”  املخت�سة 

علم ال�سلطات

النداء يترباأ
هذا واأفاد املحامي منري بن �ساحلة، اأّن 
رج�ل الأعمال املوقوف على ذمة الق�ساء 
الع�سكري �سفيق اجلراية، لي�ست له اأّية 
عالقة بنداء تون�س اأو اأّي ارتباط هيكلي 

باحلزب.
جراية  ع���الق���ة  ح�����ول  وب��ال���س��ت��ف�����س��ار 
ب���الن���ت���داب���ات ال���ت���ي ج�����رت م����وؤخ����را يف 
بالقول:  ���س��احل��ة  ب���ن  اأج������اب  ال����ن����داء، 
“�سفيق جراية مل ي�ساهم يف النتدابات 
الأخ���رية ل م��ن قريب ول م��ن بعيد”، 
النداء،  حل��زب  اجل��راي��ة  متويل  وب��ساأن 

نفى ذلك قطعّيا.

لو�سيلة  ت�سريح  يف  ���س��احل��ة  ب��ن  واأّك����د 
�سفيق  اأن  ال�سبت،  اأم�����س  حملية  اع��الم 
مكونات  ب���ك���ّل  ع����الق����ات  ل����ه  اجل����راي����ة 
احلزبية  الأط���������راف  وب���ك���ل  امل���ج���ت���م���ع، 
وبنا�سطني يف املجتمع املدين، مبينا اأّنه 
اإذا ثبت اأّن لع عالقة باأحد نواب النداء 
ي��ع��ن��ي وج����ود ���س��ل��ة باحلزب  ف��ذل��ك ل 

وبخّطه ال�سيا�سّي.
عالقة  على  ال�سوء  ت�سليط  اأّن  واعترب 
بالذات،  ت��ون�����س  ب���ن���داء  ج���راي���ة  ���س��ف��ي��ق 
مبثابة عملية ال�ستهداف للحزب، على 

حّد قوله.
اأّداه��ا وفد من نداء  وحول الزيارة التي 
جراية،  مع  بالتن�سيق  ليبيا  اإىل  تون�س 
وفق ما �سبق واأّكدته النائب عن النداء 
ذلك جاء يف  اأّن  اأف��اد،  اجلبابلي،  ابت�سام 
اإطار مهمة ان�سانّية، م�سيفا، اأّن جراية 
اإن�سايّن،  اأو  ميكن ان يقوم بعمل خريّي 
تعّد  ج���راي���ة  م���ع  ع���الق���ة  اّي  ول��ي�����س��ت 

جرمية.
اإذا ثبت وج��ود عالقة  اأّن��ه  و�سدد على 
ب��ني اجل��راي��ة وب��ني اح��د ن��واب النداء 
من �ساأنها امل�سا�س من الأمن القومي، 

فاإّن النداء �سيترباأ من هذا النائب.
ون������واب يف  م���واط���ن���ني  ان  اىل  ي�����س��ار 
منظمات  ع�����ن  وم����ث����ل����ني  ال������ربمل������ان 
�سيا�سية،  واأح����زاب  وطنية  وجمعيات 
�ساحة  يف  اجل���م���ع���ة  م�������س���اء  جت���م���ع���وا 
وقفة م�ساندة  بالعا�سمة، يف  الق�سبة 
ل������الإج������راءات احل���ك���وم���ي���ة الأخ������رية 
ال��ق��ا���س��ي��ة ب���اإي���ق���اف ع����دد م���ن رج���ال 
وو�سعهم  والأ�����س����خ����ا�����س  الأع�����م�����ال 
الإق��ام��ة اجل��ربي��ة لال�ستباه يف  ره��ن 
�سلوعهم يف الف�ساد وامل�سا�س بالنظام 
والأم���������ن ال����ع����ام����ني، ول��ل��ت��ع��ب��ري عن 
رف�سهم للف�ساد والفا�سدين و�سرورة 
القانون  وت��ط��ب��ي��ق  ه�����وؤلء  حم��ا���س��ب��ة 
عليهم. ولئن اأجمع عدد من امل�ساركني 
يف وقفة امل�ساندة، على اأهمية اخلطوة 
اأقدم  ال��ت��ي  وال�سجاعة”  “اجلريئة 
عليها رئي�س احلكومة يو�سف ال�ساهد 
على  اأك���دوا  فقد  الف�ساد،  حم��ارب��ة  يف 
“متابعة الإجراءات للو�سول  �سرورة 
اإىل نتائج ملمو�سة”، حمذرين من اأن 
“احلكومة �ستفقد امل�ساندة والدعم يف 
حال تراخت اأو تراجعت عن هذا امل�سار 

و�سيكون الكل �سدها«.

الإذاعة الإ�صرائيلية: اإنهاء الإ�صراب يزيد �صعبية الربغوثي ..احتفالت تعم الأرا�صي الفل�صطينية بعد انت�صار الأ�صرى 
•• رام اهلل-وكاالت:

ال�ساحات  يف  ال�سبت  ام�����س  ���س��ب��اح  الفل�سطينيني  م��ئ��ات  اح��ت��ف��ل 
وامليادين العامة و�سط املدن الفل�سطينية يف الأر�س املحتلة بعد اأن 
 40 ال�  الفل�سطينيون امل�سربون عن الطعام لليوم  حقق الأ�سرى 
اإ�سرابهم  اإثره  على التوايل انت�ساراً يحقق مطالبهم علقوا على 

عن الطعام.
املدن  ���س��م��اء  يف  الفل�سطينيني  الأ����س���رى  اأم���ه���ات  زغ���اري���د  وع��ل��ت 
مدار  على  كانت  التي  العت�سام  خيام  من  انطالقاً  الفل�سطينية 
الأيام املا�سية خاليا نحل تعمل لن�سرة الأ�سرى وم�ساندتهم، على 
املعتقالت  الطعام يف  املتوا�سل عن  الإ�سراب  من  يوماً   40 مدار 

وال�سجون الإ�سرائيلية.
الأ�سرى  اأن  ال�سبت  ام�س  �سباح  اأعلنت  فل�سطينية  وكانت م�سادر 
من  متوا�سلة  �ساعة   20 نحو  بعد  الطعام  عن  اإ�سرابهم  علقوا 
املفاو�سات مع م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية، حمققني عدداً من 

مطالبهم العادلة على راأ�سها مطالب تتعلق بزيارة ذويهم لهم.
لعبت  اأنها  الأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة  يف  م�سادر  واأ���س��ارت 
دوراً هاماً عرب احلوار الثنائي غري العلني للو�سول اإىل حل يجنب 
40 ودخول  ال�  يومه  الإ�سراب  بعد دخول  الأرواح خا�سة  فقدان 

امل�����س��رب��ني يف م��رح��ل��ة اخل��ط��ر. اىل ذل���ك، اع��ت��رب م��وق��ع الإذاع����ة 
الإ�سرائيلية يف تقرير اإىل اأن اإنهاء الأ�سرى لإ�سرابهم عن الطعام 

يعك�س تخوفاً اإ�سرائيلياً وا�سحاً. 
اإ�سرائيل جزئياً ملطالب الأ�سرى،  ا�ستجابة  اأن  اإىل  واأ�سار التقرير 
الفل�سطيني  ال��ق��ي��ادي  �سعبية  على  اإيجابية  ب�سورة  تنعك�س  ق��د 
الدوائر  خمتلف  يف  الآن  بقوة  ارتفعت  التي  ال��ربغ��وث��ي،  م���روان 

الفل�سطينية. 
اأن الرتفاع ل�سعبية الربغوثي ياأتي على ح�ساب  واأو�سح التقرير 
الكثري  واأن  خا�سة  عبا�س،  حممود  الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�س 
اخلليفة  ب��اع��ت��ب��اره  ال��ربغ��وث��ي  اإىل  ي��ن��ظ��رون  الفل�سطينيني  م��ن 
الأف�سل لعبا�س، لتمتعه بالقبول ال�سيا�سي بني خمتلف الف�سائل 

الفل�سطينية. 
اأن  ل��ه  تقرير  يف  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  التلفزيون  ك�سف  اآخ���ر  ج��ان��ب  م��ن 
رئي�س  ق��وة  تعاظم  اأظ��ه��ر  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  ال��ع��ام  ل��ل��راأي  ا�ستطالعاً 
الرئي�س الأمريكي، دونالد  ال��ورزاء، بنيامني نتانياهو، بعد زيارة 
لو  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  “النتخابات  اإن  ال���س��ت��ط��الع  وق����ال  ت���رام���ب، 
رئا�سة احلكومة  الفوز بولية خام�سة يف  نتانياهو  اأجريت حلقق 

الإ�سرائيلية«.
اأن  الإلكرتوين  ن�سره عرب موقعه  له  تقرير  التلفزيون يف  واأ�سار 

وبفارق كبري عن  النتخابات  النت�سار يف هذه  �سيحقق  نتانياهو 
على  �سيح�سل  الليكود  ح��زب  اأن  ال�ستطالع  واأظ��ه��ر  مناف�سيه. 
30 مقعداً يف حال اإجراء النتخابات الآن، وهو عدد ي�ساوي عدد 
مقاعده احلالية يف الكني�ست، غري اأن هذا العدد يزيد قوة الليكود 
التلفزيون ومنح  اأجراه  ب�8 مقاعد عن ال�ستطالع الأخري الذي 

الليكود 22 مقعداً.
ويف املركز الثاين جاء حزب يوجد م�ستقبل، والذي �سيح�سل على 
 12 على  ال�سهيوين  املع�سكر  ح��زب  �سيح�سل  كما  م��ق��ع��داً،   22
اأما  ق��وت��ه،  م��ن  الكثري  ف��ق��دان  يعني  م��ا  وه��و  املتو�سط،  يف  مقعداً 
القائمة العربية امل�سرتكة التي جتمع الأحزاب العربية مع بع�سها 

البع�س ف�ستحافظ على قوتها احلالية وهي 13 مقعداً.
وت��راج��ع ح���زب ال��ب��ي��ت ال��ي��ه��ودي يف ع���دد امل��ق��اع��د ال��ت��ي �سيح�سل 
ال�ستطالع  وح�سب  ال�سابقة،  ال�ستطالعات  بنتائج  قيا�ساً  عليها 
�سيح�سل على مقعد واحد اأكرث من قوته احلالية، حيث �سيح�سل 

على 9 مقاعد.
واملثري لالنتباه اأن الأحزاب الدينية مثل يهدوت هتواره و�سا�س اأو 
حزب كلنا الو�سطي �ستح�سل على 7 مقاعد لكل منها، اأما حزب 
“اإ�سرائيل بيتنا” وحركة مريت�س فتح�سالن على 6 مقاعد لكل 

منهما. 

- هيئة الدفاع عن جراية �صتلتحق الثنني بالق�صاء الع�صكري لالطالع على امللف وحتديد موعد ل�صماعه
- �صفيق جراية يواجه تهمة العتداء على اأمن الدولة وو�صع النف�س حتت ت�صرف جي�س اأجنبي
- قرار امل�صادرة �صي�صمل �صيارات وعقارات كان قد منحها جراية لنواب و�صيا�صيني واإعالميني
- نداء تون�س ينفي اأّية عالقة ل�صفيق اجلراية اأو اأّي ارتباط هيكلي باحلزب

دعم �سعبي لل�ساهد يف حربه على الف�ساد م�سرية م�ساندة لرئي�س احلكومة نداء تون�س يترباأ من جراية

العدام يتهدد �سفيق جرايةمنري الفر�سي�سي يو�سح اجراءات امل�سادرةحمامي رجل الأعمال �سفيق اجلراية في�سل اجلدلوي
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اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 98388
ب�اإ�س��م : ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م

وعنوانه : مبنى ام بي �سي ، مدينة دبي لالإعالم ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.   
بتاريخ : 2010/10/19 وامل�س�جلة حتت رقم : 108077 

الفئة : 25  
املنتجات : املالب�س واألب�سة القدم واأغطية الراأ�س.

ال�سرتاطات :  
انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخ��رى  �س�نوات  ع�س�ر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�س�تظل 

احلماية يف 2017/08/05 وحتى تاريخ 2027/08/05
ق�صـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 98389
ب�اإ�س��م : ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م

وعنوانه : مبنى ام بي �سي ، مدينة دبي لالإعالم ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.   
بتاريخ : 2010/10/19 وامل�س�جلة حتت رقم : 108076 

الفئة :27
تغطية  يف  امل�ستعملة  وامل��واد  الأر�سية  وم�سمع  واحل�سري  والب�سط  ال�سجاد   : املنتجات 

الأر�سية ، �سجاد احلائط )غري الن�سيجي(.
ال�سرتاطات :  

انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخ��رى  �س�نوات  ع�س�ر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�س�تظل 
احلماية يف 2017/08/05 وحتى تاريخ 2027/08/05

ق�صـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 98390
ب�اإ�س��م : ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م

وعنوانه : مبنى ام بي �سي ، مدينة دبي لالإعالم ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.   
بتاريخ : 2010/10/19 وامل�س�جلة حتت رقم : 108075 

الفئة :28
املنتجات : اللعب والدمى ، الأدوات الريا�سية واأدوات الريا�سة البدنية غري امل�سنفة يف 

فئات اأخرى ، الزخارف احلا�سة ب�سجرة عيد امليالد.
ال�سرتاطات :  

انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخ��رى  �س�نوات  ع�س�ر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�س�تظل 
احلماية يف 2017/08/05 وحتى تاريخ 2027/08/05

ق�صـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 98391
ب�اإ�س��م : ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م

وعنوانه : مبنى ام بي �سي ، مدينة دبي لالإعالم ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.   
بتاريخ : 2009/09/07 وامل�س�جلة حتت رقم : 96633 

الفئة :35
املنتجات : خدمات الدعاية والإعالن ، اإدارة الأعمال ، اإدارة الأن�سطة التجارية ، الأعمال 
املكتبية ، خدمات الدعاية بوا�سطة التلفزيون والإذاعة ، وكالت الإعالن الدعائي ، بث 

الدعايات والإعالنات التجارية ، الإعالن بوا�سطة التلفزيون.
ال�سرتاطات :  

انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخ��رى  �س�نوات  ع�س�ر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�س�تظل 
احلماية يف 2017/08/05 وحتى تاريخ 2027/08/05

ق�صـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  مايو 2017 العدد 12031
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اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 98392
ب�اإ�س��م : ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م

وعنوانه : مبنى ام بي �سي ، مدينة دبي لالإعالم ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.   
بتاريخ : 2009/08/16 وامل�س�جلة حتت رقم : 96189 

الفئة : 38
املنتجات : خدمات الت�سالت ، خدمات البث ، خدنات بث الغاين والأفالم واخلبار والربامج عن 
طريق الهاتف النقال والإنرتنت و�سبكات الكمبيوتر العاملية ، خدمات بث الأغاين والأفالم والأخبار 
والربامج عن طريق التلفزيون ، خدمات البث عن طريق الإنرتنت ، البث التلفزيوين ، بث الربامج 

التلفزيونية ، خدمات الربامج التلفزيونية ، خدمات وكالت ال�سحافة )ات�سالت( والأخبار. 
ال�سرتاطات :  

انت��هاء احلماية يف  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخ��رى  �س�نوات  ملدة ع�س�ر  املفعول  نافذة  و�س�تظل احلماية 
2017/08/05 وحتى تاريخ 2027/08/05

ق�صـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 98393
ب�اإ�س��م : ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م

وعنوانه : مبنى ام بي �سي ، مدينة دبي لالإعالم ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.   
بتاريخ : 2009/09/07 وامل�س�جلة حتت رقم : 96634 

الفئة : 41
املنتجات : خدمات التعليم ، خدمات توفري التدريب ، خدمات الأن�سطة الريا�سية والثقافية ، 
خدمات اإنتاج الأغاين والأفالم والأخبار والربامج امل�سموعة وال�سمعية الب�سرية على الأ�سرطة 
ال�سمعية واأ�سرطة الفيديو واأقرا�س الكمبيوتر ، خدمات الرتفيه والرتفيه التلفزيوين ، خدمات 
اإنتاج الأفالم وخا�سة الأفالم التلفزيونية ، خدمات مونتاج برامج التلفزيون ، خدمات تاأجري 

وا�ستئجار الأفالم ال�سينمائية والتلفزيونية ، الوكالت الفنية.
ال�سرتاطات :  

انت��هاء احلماية يف  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخ��رى  �س�نوات  ملدة ع�س�ر  املفعول  نافذة  و�س�تظل احلماية 
2017/08/05 وحتى تاريخ 2027/08/05

ق�صـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 98405
ب�اإ�س��م : ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م

وعنوانه : مبنى ام بي �سي ، الطابق اخلام�س ، مدينة دبي لالإعالم ، الإمارات العربية املتحدة.   
بتاريخ : 2011/09/22 وامل�س�جلة حتت رقم : 152064 

الفئة :16
املنتجات : الورق وال��ورق املقوى )الكرتون( والأ�سناف امل�سنوعة من هذه املواد غري امل�سنفة يف 
فئات اأخرى ، املطبوعات ومواد جتليد الكتب ، ال�سور الفوتوغرافية ، القرطا�سية ، املواد الال�سقة 
امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لالأغرا�س املنزلية ، الأدوات اخلا�سة بالفنانني ، فر�س التلوين والدهان 
، الآلت الكاتبة وم�ستلزمات املكاتب )عدا الأثاث( ، املواد الإر�سادية والتعليمية ) عدا الأجهزة( ، 

مواد بال�ستيكية للتغليف )غري امل�سنفة �سمن فئات اأخرى( ، حروف الطباعة ، الكال�سيهات.
ال�سرتاطات :  

انت��هاء احلماية يف  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخ��رى  �س�نوات  ملدة ع�س�ر  املفعول  نافذة  و�س�تظل احلماية 
2017/08/05 وحتى تاريخ 2027/08/05

ق�صـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 98406
ب�اإ�س��م : ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م

وعنوانه : مبنى ام بي �سي ، الطابق اخلام�س ، مدينة دبي لالإعالم ، الإمارات العربية 
املتحدة.   

بتاريخ : 2010/03/22 وامل�س�جلة حتت رقم : 100776 
الفئة :25

املنتجات : املالب�س واألب�سة القدم واأغطية الراأ�س. 
ال�سرتاطات :  

انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخ��رى  �س�نوات  ع�س�ر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�س�تظل 
احلماية يف 2017/08/05 وحتى تاريخ 2027/08/05

ق�صـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

EAT 106964 EAT 106965 EAT 106966 EAT 106967

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 98407
ب�اإ�س��م : ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م

وعنوانه : مبنى ام بي �سي ، الطابق اخلام�س ، مدينة دبي لالإعالم ، الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ : 2010/03/22 وامل�س�جلة حتت رقم : 1007755 

الفئة :35
املنتجات : خدمات الدعاية والإعالن ، اإدارة العمال ، اإدارة الأن�سطة التجارية ، العمال 
املكتبية ، خدمات الدعاية بوا�سطة التلفزيون والإذاعة ، وكالت الإعالن الدعائي ، بث 

الدعايات والإعالنات التجارية ، الإعالن بوا�سطة التلفزيون. 
ال�سرتاطات :  

انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخ��رى  �س�نوات  ع�س�ر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�س�تظل 
احلماية يف 2017/08/05 وحتى تاريخ 2027/08/05

ق�صـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 98408
ب�اإ�س��م : ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م

وعنوانه : مبنى ام بي �سي ، الطابق اخلام�س ، مدينة دبي لالإعالم ، الإمارات العربية املتحدة.   
بتاريخ : 2009/09/07 وامل�س�جلة حتت رقم : 96639 

الفئة:38
املنتجات : خدمات الت�سالت ، خدمات البث ، خدمات بث الأغاين والأفالم والأخبار والربامج عن 
طريق الهاتف النقال والإنرتنت و�سبكات الكمبيوتر العاملية ، خدمات بث الأغاين والأفالم والأخبار 
والربامج عن طريق التلفزيون ، خدمات البث عن طريق الإنرتنت ، البث التلفزيوين ، بث الربامج 

التلفزيونية ، خدمات الربامج التلفزيونية ، خدمات وكالت ال�سحافة )ات�سالت( والأخبار. 
ال�سرتاطات :  

انت��هاء احلماية يف  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخ��رى  �س�نوات  ملدة ع�س�ر  املفعول  نافذة  و�س�تظل احلماية 
2017/08/05 وحتى تاريخ 2027/08/05

ق�صـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

EAT 106968 EAT 106969 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / الرواد الدولية للملكية الفكرية 
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم : 129143            بتاريخ: 12 / 05 / 2009
امل�سجلة حتت رقم :  155289           بتاريخ:  06 / 10 / 2011م                 

با�س��م: �سركة اخلدمات الربيدية )�س.م.ك( )مقفلة(.
وعنوانه: �س. ب 2020 الريموك، 12020 الكويت.
رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اخلدمات  وجميع  الرحالت  تنظيم  خدمات  ؛  الب�سائع  وتخزين  )تغليف(  تعبئة  خدمات  ؛  النقل  خدمات 

املت�سمنة يف الفئة 39.
الواق�عة بالفئة : 39

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
تن���ازل رقم : 2017-8235-23-5 

ا�سم مالك العالمة: �سركة اخلدمات الربيدية )�س.م.ك( )مقفلة(.
ا�سم املتنازل له : �سركة بي تراياجنل يو اإ�س اإل اإل �سي.

مه�نته: التجارة.
جن�سيته: الوليات املتحدة الأمريكية.

عنوانه وحمل اإقامته: 3525 اليكوت ميلز درايف، اليكوت �سيتي، اإم دي 21043، الوليات املتحدة الأمريكية.
تاري�خ انت�قال امللكية: 23 / 02 / 2017  

  تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل:     
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 266172   بتاريخ : 2017/01/10م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�س��م: / احمد وا�سف باقي.
وعنوانه: ال�سارقة ، الإمارات العربية املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املطاعم، التموين بالطعام وال�سراب، خدمات توفري الأطعمة و امل�سروبات، املقاهي الكافترييات.

فى الفئة 43
و�سف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية Serjie كتبت ب�سكل مميز و على ي�سارها منطوقها 
S كتب  الالتيني  ويتو�سطهما احلرف  “�سريجية” كتبت بخط مميز،  العربية  باللغة  اللفظي 

ب�سكل مميز اي�سا والعالمة ب�سكل مميز باللون الذهبي كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1096  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1- حمد ح�سن م��راد يو�سف البلو�سي  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ �سركة قطر للتاأمني وميثله : حممد حممود علي حممود املرزوقي   قد 
وقدره )151300  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأقام 
الدعوى  رفع  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  اتعاب  و  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم الحد   املوافق  2017/6/11   ال�ساعة 9.30 
�س بالقاعة Ch 1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   

اعالن حكم بالن�سر
           يف  الدعوى رقم 2016/826  عقاري  كلي 

اىل املدعي عليه/1- �سوتيل كاركي بوده �سينغ كاركي  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك دبي 
الدعوى  يف    2017/3/21 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  ���س.م.ع  ال�سالمي 
املذكورة اعاله ل�سالح/بنك دبي ال�سالمي �س.م.ع بف�سخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك مو�سوع 
الدعوى ومالحقها و�سطب عبارة )تخ�سع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا 
لعقد الجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( الواردة ب�سهادة ملكية العقار ال�سادرة 
عن دائرة الرا�سي والمالك بتاريخ:2008/11/10 وبالزام املدعي عليه بت�سليم الوحدة العقارية حمل 
يوؤدي للمدعي مبلغ تعوي�س وقدره )17942.92(  بان  الزمته  التداعي للمدعي ورد احليازة له كما 
بامل�ساريف  والزمته  فل�سا(  ت�سعون  واثنان  درهما  واربعون  واثنان  وت�سعمائة  الفا  )�سبعة ع�سر  درهم 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست مازاد عن ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1101  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- نيله خليفة عبداهلل املريخي جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ بنك اخلليج الول )فرع دبي( وميثله :عبا�س مهدي ال�سيد خلف الطاهري 
وقدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
)812487.00 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة التفاقية %6.5 
�سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم الحد 
Ch 1.C.15 لذا فاأنت مكلف  املوافق 2017/6/18 ال�ساعة 10.00 �س بالقاعة 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1416  جتاري جزئي

العامة جمهول حمل  اىل املدعي عليه / 1-�سركة �سلطان احمد للنقليات واملقاولت 
���س.ذ.م.م وميثله:ح�سني علي عبدالرحمن  كارينتال  املدعي/باحل�سا  ان  القامة مبا 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره  اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  لوتاه قد 
امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 12% م��ن تاريخ  )110.692( دره���م وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب 
ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2017/6/13   
اأو من ميثلك  Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/1967  جتا ري  كلي 
اىل املحكوم عليهما/1- �سيجني�سر جروب انرتنا�سيونال �س.ذ.م.م 2- بانكاج �سامبونات 
اغراوال )ال�سم وفقا للهوية( - بانكاج اغراوال �سامبو )ال�سم وفقا لالقامة والرخ�سة(  
جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/3/23  
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/م�سرف الهالل �س.م.ع بالزام املدعي عليما بالت�سامن 
فيما بينهما بان يوؤديا للم�سرف املدعي مبلغ وقدره )646327.86( )�ستمائة و�ستة واربعني 
الف وثالثمائة و�سبعة وع�سرين درهم و�ستة وثمانني فل�س( والزمتهما امل�سروفات ومبلغ 
خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  ات��ع��اب  مقابل  دره��م  ال��ف 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1694  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- فيجناراجاه ني�سا راجاه ب�سفته كفيل و�سامن فندق افر�ست الدويل 
يف القر�س جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك اخلليج الول فرع دبي وميثله:عبا�س 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  الطاهري قد  ال�سيد خلف  مهدي 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )322988.23( وق��دره  مببلغ  عليهم 
لها  وح��ددت   . التام  ال�سداد  وحتى  ال��دع��وى  رف��ع  تاريخ  من  �سنويا   %18 بواقع  التفاقية 
جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/6/7  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1583  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- �سيخ غالم كوثر حممد افتاب الدين جمهول حمل القامة مبا 
عبدالرحمن  علي  وميثله:ح�سني  ذ.م.م  العمالة  خلدمات  باحل�سا  �سركة  املدعي/  ان 
وقدره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  لوتاه 
امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 9% م��ن تاريخ  )130.000( دره���م وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب 
والتعوي�س مببلغ وقدره )5000 درهم(. وحددت لها  التام  ال�سداد  ال�ستحقاق وحتى 
جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/6/7  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch 1.C.12 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   
 اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )  13066  / 2017 (

امل��نذر :  م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي 
املنذر اإليها : الفريد لتاأجري ال�سيارت . 

اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )91،984.41( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
الإج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
 ) اأبوظبي   /  13 الفئة  خ�سو�سي/   /61093  ( رق��م  ال�سيارة  على  التنفيذية 
من نوع ) ني�سان باترول _ ا�ستي�سن ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم
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الن�صر بطال لكاأ�ش رئي�ش الدولة لألعاب القوى للرجال والعني لل�صباب والأ�صبال والأهلي للنا�صئني
الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  ك��اأ���س  بلقب  الن�سر  ن��ادي  فريق  ت��وج 
البطولة  خ��الل  نقطة   223 ح�سد  اأن  بعد  للرجال  القوى  لألعاب 

التي �سهدت مناف�سات قوية بني الفرق.
كان رجال الن�سر قد �سيطروا على البطولة وبفارق �سا�سع وح�سدوا 
 90 ال��ث��اين بر�سيد  امل��رك��ز  الأه��ل��ي يف  223 نقطة فيما ح��ل فريق 

نقطة يف حني جاء فريق حتا يف املركز الثالث بر�سيد 62 نقطة .
رئي�س  ال�سمو  �ساحب  ك��اأ���س  بلقب  لل�سباب  العني  فريق  ح�سد  كما 
الدولة لألعاب القوى لل�سباب بر�سيد 155 نقطة وفاز فريق العني 
لالأ�سبال اأي�سا بكاأ�س الأ�سبال بر�سيد 78 نقطة يف حني احتل فريق 
الرم�س املركز الثاين يف بطولة ال�سباب بر�سيد 147 نقطة واملركز 

الثالث يف بطولة ال�سبال بر�سيد 47 نقطة .

بن  را�سد  ال�سيخ  املتوا�سلة من  واملتابعة  اآل مكتوم  را�سد  بن  حمدان 
حمدان بن را�سد اآل مكتوم .

واأ�ساد اأبو ال�سوارب بجهود اأ�سرة ام الألعاب بالنادي .. مهنئا اجلهاز 
على  ال�سيطرة  وبهذه  الجن���ازات  بهذه  والالعبني  والفني  الإداري 

البطولت.
واأعرب حممد العور املدير التنفيذي ل�سركة اللعاب الريا�سية بنادي 
الن�سر عن �سعادته مبا حتقق من اجنازات لتكتمل ثالثية رائعة لأم 

اللعاب بالقلعة الزرقاء .
من جانبه عرب خويطر �سعيد الظاهري م�سرف اللعبة بنادي العني 
عن �سعادته بهذا الفوز الذي يحمل ا�سما غاليا على اجلميع مهديا 
الإجناز اىل �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س 

رئي�س  ال�س�مو  �ساح�ب  كاأ�س  بلقب  الأهل�������ي  فري����������ق  ف�����از  ذلك  اإىل 
تاله  نقط����ة   134 بر�سيد  للنا�س��������ئني  الق������وى  لألع�������اب  الدول��������ة 
 75 بر�سيد  الو�سل  فريق  ث��م  نقطة   92 بر�سيد  الن�س�ر  فري������ق 

نقطة .
واأهدى فريق رجال نادي الن�سر هذا الجناز اإىل �سمو ال�سيخ حمدان 
املالية رئي�س نادي الن�سر  اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير  بن را�سد 
واإىل ال�سيخ را�سد بن حمدان بن را�سد اآل مكتوم رئي�س جمل�س ادارة 

النادي.
الريا�سية  الل��ع��اب  �سركة  رئي�س  ال�����س��وارب  اب��و  الرحمن  عبد  وق��ال 
الريا�سية  لالألعاب  املتالحقة  الجن���ازات  ه��ذه  اإن  ال��زرق��اء  بالقلعة 
بالنادي ما كانت لتتحقق لول الدعم الكبري وامل�ستمر من �سمو ال�سيخ 

التنفيذي لإمارة اأبوظبي واإىل اإدارة نادي العني .. مثمنا جهود ا�سرة 
العاب القوى بالنادي .

ادارة الحتاد  الكمايل ع�سو جمل�س  اأحمد  امل�ست�سار  من جهته وجه 
الدويل رئي�س احتاد المارات لألعاب القوى التهنئة اىل نادي الن�سر 
والعني  للرجال  الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  بكاأ�س  ف��وزه  مبنا�سبة 
مبنا�سبة فوزه بكاأ�س �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة لل�سباب والأ�سبال 
الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  ب��ك��اأ���س  ف�������وزه  مبنا�س�����بة  والأه��ل��ي 

للنا�سئني .
وقال امل�ست�سار الكمايل “ اإن �سعادتنا كبرية بتحطيم 10 اأرقام اأي اأن 
هناك 10 ارقام قيا�سية لالعبينا وهذا يوؤكد ان ام الألعاب الإماراتية 

ت�سري يف الجتاه ال�سحيح » .

�صطرجن العني يكرم اأبطال دوري النا�صئني للثقافة  ن���������ادي  ال�����ع�����ني  ن����ظ����م 
اأم�س  اأول  م�������س���اء  وال�������س���ط���رجن 
مبقر النادي مبدينة العني حفال 
بالنادي  ال��ن��ا���س��ئ��ني  ف���رق  ل��ت��ك��رمي 
 –  10 م��ن  اأق���ل  العمرية  للفئات 
املركز  ع��ل��ى  ح�سولهم  ب��ع��د   14
ل�سطرجن  العام  ال���دوري  يف  الأول 
النا�سئني الذي نظمه احتاد اللعبة 

.
�سامل  �سيف  التكرمي  حفل  ح�سر 
التنفيذي  امل�����دي�����ر  ال�������س���ام�������س���ي 
للمكرمني  ن���ق���ل  ال������ذي  ل���ل���ن���ادي 
�سلطان  ال�����س��ي��خ  وت��ق��دي��ر  حت��ي��ات 

اعتماد بطولة حكومة اأبوظبي الرم�صانية لكرة القدم  يف اأجندة بطولة نادي �صباط القوات امل�صلحة

اللجنة املنظمة توا�صل التح�صريات لفتتاح البطولة 
العواين : بطولة نادي ال�صباط .. حمطة مميزة للتوا�صل الريا�صي بني الأجيال

اليومية  احل��ي��اة  من��ط  ال��ري��ا���س��ة 
العواين  واأع���رب  املجتمع.   لف��راد 
الكبرية  ب��ال��ق��ي��م��ة  اع����ت����زازه  ع���ن 
العالية،  ال���ف���ن���ي���ة  وامل����خ����رج����ات 
امل�ساركون  ث��م��اره��ا  ي��ق��ط��ف  ال��ت��ي 
م��ن ال�����س��ب��اب وال��ف��ت��ي��ات يف جميع 
الريا�سية،  والأل���ع���اب  امل�����س��اب��ق��ات 
ال��ت��ي ت��ق��ام ���س��م��ن جت��م��ع ريا�سي 
متميز يجمع الريا�سيني، مبيناً اأن 
البطولة اأ�سبحت حدثا بارزا يقف 
يف  الريا�سية  الفعاليات  طليعة  يف 
�سهر رم�سان الكرمي، ملا ميثله من 
فيه  تتوافر  جامع  ريا�سي  ملتقى 
يف  ال�سريف  للتناف�س  الفر�س  كل 
دوره  بجانب  امل�����س��اب��ق��ات،  خمتلف 
امل�ساركني  بني  العالقات  تنمية  يف 
وخ��ل��ق ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي بني 
واإظهار  امل��ج��ت��م��ع،  ���س��رائ��ح  ك��اف��ة 

املواهب الريا�سية ال�ساعدة.
الكبري  ب���ال���دور  ال���ع���واين  واأ�����س����اد 
الذي يقوم به نادي �سباط القوات 
املنظمة  العليا  واللجنة  امل�سلحة، 
الفريق  �سعادة  برئا�سة  للبطولة، 
الكعبي  ه��الل  حممد  )م(  ال��رك��ن 
مميزة  ب�سورة  احل���دث  تنظيم  يف 
النجاح  ك��ل ع��وام��ل  يف ظ��ل توفري 
لآخر،  عام  من  للبطولة  والتطور 
بدورتها  ال��ب��ط��ول��ة  جن���اح  متمنيا 
وجلميع  وال���ع�������س���ري���ن  احل�����ادي�����ة 
الكرنفال  يف  وامل�����س��ارك��ني  ال��ف��رق 

الرم�ساين.

القيادة  ت���وج���ه���ات  م����ع  مت���ا����س���ي���ا 
احلكيمة.

الريا�سي  بالتفاعل  العواين  ونوه 
البطولة  ت�سهده  ال��ذي  املجتمعي 
هذا  اأن  م����وؤك����داً  ���س��ن��وي��ة،  ب�����س��ف��ة 
الهيئات  ف��رق  م��ن  املميز  التفاعل 
واجلهات احلكومية وعموم الفرق 
�سرائح  كافة  متثل  التي  الخ���رى 
دل��ي��ال قاطعاً  امل��ج��ت��م��ع م��ا ه��و ال 
ع��ل��ى م��ك��ان��ة واه��م��ي��ة ال��ب��ط��ول��ة يف 
الريا�سية  مب�سابقاتها  امل��ج��ت��م��ع 
البطولة  ان  اىل  لف��ت��ا  امل��ع��ت��م��دة، 
للتوا�سل  مم���ي���زة  حم��ط��ة  مت��ث��ل 
اأبناء  م��ن  الأج��ي��ال  ب��ني  الريا�سي 
الوطن واملقيمني الذين ي�ساركون 
امل���راك���ز الأوىل  وي��ت��ن��اف�����س��ون ع��ل��ى 
يف خم��ت��ل��ف امل�����س��اب��ق��ات والأل���ع���اب 
اأجندة  يف  امل��ع��ت��م��دة  ال��ري��ا���س��ي��ة 
الدورة بكل روح ريا�سية وبتناف�س 
ح�������س���اري ي��ع��ك�����س ث���ق���اف���ة ورق����ي 

جمتمع المارات.
اهمية بطولة  ال��ع��واين على  واك��د 
الرم�سانية  اأب���وظ���ب���ي  ح���ك���وم���ة 
القدم  ك���رة  ال��راب��ع��ة خل��م��ا���س��ي��ات 
بكافة  �سمها  ع��ل��ى  حر�سنا  ال��ت��ي 
نادي  لبطولة  وج��وائ��زه��ا  ف��رق��ه��ا 
الريا�سية  امل�سلحة  القوات  �سباط 
والع�سرين  احل����ادي����ة  ب��ن�����س��خ��ت��ه��ا 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال�����س����ت����ف����ادة ال���ك���ربى 
جل���م���ي���ع امل���������س����ارك����ني م�����ن خ���الل 
جلعل  ال��ه��ادف  الريا�سي  التجمع 

واأ�ساد العواين بالنجاحات الكبرية 
نادي  بطولة  حتققها  ظلت  ال��ت��ي 
الريا�سية  امل�سلحة  القوات  �سباط 
ال��رم�����س��ان��ي��ة يف ج��م��ي��ع دورات���ه���ا 
20عاماً،  م������دار  ع���ل���ى  امل���ا����س���ي���ة 
 »21« رق���م  الن�سخة  اإىل  و���س��ول 
ال��ف��رتة -31  �ستقام خ��الل  ال��ت��ي 

مايو وحتى 14 يونيو املقبل.
واأك����د ال��ع��واين اأن ك��ل الإجن����ازات 
الدعم  بف�سل  حتققت  الريا�سية 
�ساحب  من  الكبريين  والهتمام 
ال  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�سلحة،  ل��ل��ق��وات  الع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
للريا�سة  اه��ت��م��ام  م���ن  ي��ول��ي��ه  مل���ا 
لأعلى  و�����س����ول  وال���ري���ا����س���ي���ني، 
امل�ساركات  يف  ال���ت���اأه���ي���ل  درج������ات 
موؤكداً  والعاملية،  والقارية  املحلية 
نهيان  ال�سيخ  �سمو  توجيهات  اأن 
جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ملزيد  تدفعنا  ال��ري��ا���س��ي  اأب��وظ��ب��ي 
�سعيد  على  والتميز  ال��ت��ق��دم  م��ن 
الريا�سية  ال���ف���ع���ال���ي���ات  ت��ن��ظ��ي��م 

املجتمعية والعاملية يف اأبوظبي.
ك���م���ا اأ������س�����اد ب���ال���دع���م وال���رع���اي���ة 
املتوا�سلة من �سمو ال�سيخ من�سور 
رئي�س  نهيان  نائب  ال  زاي����د  ب��ن 
جم��ل�����س ال����������وزراء وزي������ر ����س���وؤون 
ال��رئ��ا���س��ة ل��ل��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي حققت 
وحتفيز  دعم  يف  ال�سامية  اأهدافها 
ال�سرائح،  الريا�سيني من خمتلف 

ال�سبابية الكبرية، نتيجة لتاريخها 
احلافل بالنجاحات ودورها الكبري 
الجتماعي  ال��ت��ف��اع��ل  ت��ن��م��ي��ة  يف 
ال�سامية  ال���ري���ا����س���ي،واأه���داف���ه���ا 
لدميومة  ال�����س��اع��ي��ة  ور���س��ال��ت��ه��ا 
املجتمع،  �سرائح  جلميع  اأن�سطتها 
البطولة تر�سيخ مكانتها  لتوا�سل 
الريا�سية  التظاهرات  من  واح��دة 
الكبرية  ال�����س��ب��اب��ي��ة  ال��رم�����س��ان��ي��ة 
التفاعل  تنمية  يف  البناء  ودوره���ا 

الجتماعي الريا�سي.
العواين  حمد  ع��ارف  �سعادة  تقدم 
اأبوظبي  مل��ج��ل�����س  ال���ع���ام  الأم������ني 
التهاين  اآي����ات  ب��اأ���س��م��ى  ال��ري��ا���س��ي 
�ساحب  م���ق���ام  اإىل  وال���ت���ربي���ك���ات 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
اهلل،  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان، 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأخيه  واإىل 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال���������وزراء ح���اك���م دب�����ي رع������اه اهلل، 
و���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان،  اآل  زاي������د  ب����ن 
الأعلى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي 
واإخوانهما  امل�����س��ل��ح��ة،  ل���ل���ق���وات 
املجل�س  اأع�����س��اء  ال�سمو  اأ���س��ح��اب 
مبنا�سبة  الإم����ارات،  حكام  الأع��ل��ى 
حلول �سهر رم�سان الكرمي، داعياً 
املوىل عز وجل اأن يعيده على دولة 
و�سعب الإمارات، وهي ترفل بثوب 

العز والنجاح والتقدم.

رجال وتقام خالل الفرتة 14-6 
ي��ون��ي��و ، يف ح��ني ت��ق��ام ك���رة القدم 
لل�سالت  �سيدات من  1 – وحتى 
5 يونيو ، جوجت�سو رجال، �سيدات  
كرة  يونيو،   10-9 الفرتة  خالل 
�ستي�سن  بالي  الإلكرتونية  القدم 
يونيو   1 – م���اي���و  رج�����ال  -29 
للمرحلة  و����س���وًل  ي��ون��ي��و  و7-4 
جودو    ، يونيو   14-11 النهائية 
 ، ي��ون��ي��و   3-2 ����س���ي���دات«  رج������ال، 
8-9  يونيو،  رج�����ال  م�����س��ارع��ة 
رماية رجال، �سيدات 4-13 يونيو 

.2017
اك����رث  ال����ب����ط����ول����ة  وي�����������س�����ارك يف 
م�������س���ارك  الل��������ف  م�����ن  3000 
اجلن�سيات  خمتلف  من  وم�ساركة 
والذين ميثل�ون  العمرية  والفئات 
جميع القطاعات و�سرائح جمتمع 
الم�����ارات، م��ن ري��ا���س��ي��ني و�سباب 
منت�سبي  بجانب  وفتيات  و�سيدات 
وال�سركات  احل��ك��وم��ي��ة  ال����دوائ����ر 
الريا�سية  وال�����ف�����رق  اخل����ا�����س����ة 
الأمر  ال��دول��ة،  خ��ارج  القادمة من 
جماهريياً  زخ��م��اً  يك�سبها  ال����ذي 
كبريا ي�سعها يف مقدمة الفعاليات 
تقام  ال��ت��ي  املجتمعية  ال��ري��ا���س��ي��ة 
�سهر  يف  ال����دول����ة  م�����س��ت��وى  ع���ل���ى 

رم�سان الكرمي.
وت��ع��ت��رب ال��ب��ط��ول��ة ب��ح��ل��ت��ه��ا رقم 
من  لواحدة  مهما  ا�ستمراراً   21
التظاهرات الريا�سية الرم�سانية 

املوافق  ال���ث���الث���اء  ي����وم  ل��ل��ب��ط��ول��ة 
انطالقة  اجل��������اري  م����اي����و   30
�سالة  يف  ملعبني  ع��ل��ى  ال��ب��ط��ول��ة 
ال�سباط،  بنادي  واخليمة  املقطع 
الحد  ال��ي��وم  اللجنة  �ستعقد  كما 
ال�سباط  ن��ادي  28 مبقر  امل��واف��ق 
مع  م�����س��رتك��ا  تن�سيقيا  اج��ت��م��اع��ا 
وبا�سراف  امل�ساركة،  الفرق  ممثلي 
البطولة  املعتمدة يف  جلنة احلكام 
التحيكيمية  ال����ل����وائ����ح  ل���ع���ر����س 

والفنية املعتمدة يف البطولة.
املنظمة  اللجنة  توا�سل  املقابل  يف 
املكثفة  حت�����س��ريات��ه��ا  ل��ل��ب��ط��ول��ة 
�سيقام  ال�������ذي  الف����ت����ت����اح  حل���ف���ل 
مايو   31 امل���واف���ق  الرب����ع����اء  ي����وم 
 ، مم��ي��زة  ج��دي��دة  بحلة   ،2017
ر�سمي  ح�����س��ور  احل��ف��ل  و�سي�سهد 
رفيع امل�ستوى، حيث قامت اللجنة 
لكافة  ال��دع��وات  بتوجيه  املنظمة 
والريا�سية  احلكومية  ال��ق��ي��ادات 
ومم������ث������ل������ي خم�����ت�����ل�����ف اجل������ه������ات 
الفتتاح  حل�������س���ور  وامل���وؤ����س�������س���ات 
�سيكون  ال���ذي  للبطولة  الر�سمي 

ب�سفة مفتوحة للجميع.
امل�سابقات  وي��ت�����س��م��ن  ب���رن���ام���ج 
الريا�سية التي �ست�سهدها الن�سخة 
م�سابقات   8 البطولة،  م��ن   21
 ، لل�سيدات  و4   للرجال   7 بواقع 
وتقف يف مقدمة اللعاب : بطولة 
كرة  خلما�سيات  اأب��وظ��ب��ي  حكومة 
لل�سالت  ال����ق����دم  ك�����رة   ، ال����ق����دم 

الكوادر الوظيفية ملنت�سبي اجلهات 
احلكومية امل�ساركة.

فريقاً   24 البطولة  يف  وي�����س��ارك 
موزعني على 4 جمموعات ، حيث 
ف����رق :  امل��ج��م��وع��ة الوىل  ���س��م��ت 
ادن��وك ، دائ��رة املالية ، دي��وان ويل 
 ، والثقافة  ال�سياحة  ، هيئة  العهد 
العامة  للخدمات  اأبوظبي  �سركة 
الرعاية  م��وؤ���س�����س��ة   ، م�����س��ان��دة«   «
فيما  الق�سر،  و�سوؤون  الجتماعية 
�سركة   : الثانية  املجموعة  �سمت 
البرتولية  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات  اأب���وظ���ب���ي 
ال��ربي��ة امل��ح��دودة » ادك���و« ، دائرة 
ال�����س��وؤون ال��ب��ل��دي��ة وال��ن��ق��ل ، هيئة 
التعليم  احت��اد   ، للهوية  الم���ارات 
املزارعني،  خدمات  مركز   ، العايل 
موؤ�س�سة المارات للطاقة النووية، 
وت�����س��م امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ال��ث��ة ف���رق : 
ابوظبي   ، الظفرة  منطقة  بلدية 
�سركة  رب��دان،  اكادميية  لالعالم، 
العامة  الم��ان��ة  للطاقة،  دول��ف��ني 
التنفيذي، �سركة موانئ  للمجل�س 
املجموعة  ت�سم  حني  يف  اأبوظبي، 
جمل�س   ، �سناعات   : فرق  الرابعة 
العمراين  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط  اأب���وظ���ب���ي 
اللكرتونية  الن��ظ��م��ة  م���رك���ز    ،
واملعلومات ، بلدية مدينة اأبوظبي 
لل�سمان  ال���وط���ن���ي���ة  ال�������س���رك���ة   ،
ال�سحي » �سمان« ، جهاز اأبوظبي 

للرقابة الغذائية.
املنظمة  العليا  اللجنة  واع��ت��م��دت 

م�سرفات ق�سم البنات.
م��ث��ل ال���ن���ادي يف ف��ري��ق حت���ت 10 
����س���ن���وات - ذك�����ور ، ك����ل م���ن حمد 
ن��ا���س��ر ال�����س��ام�����س��ي وه�����زاع �سالح 
ح�����ي�����درة وح�����م�����ودة ب�����ن ح����م����ودة 
املقبايل  عمر  ومن�سور  الظاهري 

و�سعيد �سباع النعيمي.
وم��ث��ل ال��ن��ادي يف ف��ري��ق حت��ت 14 
�سنة - اإناث ، كل من وافية دروي�س 
ال�سام�سي  فا�سل  واأم���ل  امل��ع��م��ري 
وزينب  ال�سام�سي  نا�سر  وعائ�سة 
�سباع  وروان  امل���ع���م���ري  دروي���������س 

النعيمي .

الأ�سبال  فريق  وم��درب  �ساكل�سيك 
وامل��درب��ة مي�سا  زي��اد اجللدة  خالد 
ه��ري��ن��ي��ك وامل�������درب اأح���م���د ع���ادل 
زياد  فاطمة  وامل��درب��ة  عبدالغفار 

اجللدة .
والتنفيذي  الإداري  اجل��ه��از  وم��ن 
مت تكرمي ب�سمة م�سطفى ارتاحي 
ادارية النادي ونومينزول جانزويج 
ودي�سريي  الأولد  ق�سم  م�سرفة 
ابيجيدو�س واأحالم حا�سي هندولة 

املنتخبات  اأع���������س����اء  وب���خ���ا����س���ة 
ال���وط���ن���ي���ة ل��ل��ن��ا���س��ئ��ني م����ن اأج����ل 
والنتائج  الفني  امل�ستوى  تطوير 
املحلية  ال���ب���ط���ولت  خم��ت��ل��ف  يف 
وال���دول���ي���ة ل��ل��ف��رق وال���ف���ردي من 
اأجل رفع راية الإمارات يف خمتلف 

املحافل الإقليمية والدولية .   
اأي�����س��ا تكرمي  ومت خ���الل احل��ف��ل 
لل�سطرجن  ال���ع���ني  ن�����ادي  م���درب���ي 
والعاملني بالبطولة املدرب  تاديج 

وحت��ف��ي��زا ل��ب��اق��ي ال��الع��ب��ني نحو 
التميز والإبداع من خالل الجتهاد 
والنتظام يف التدريبات مع مدربي 
النادي وامل�ساركة يف امل�سابقات التي 
امل�ستوى  لتطوير  النادي  ينظمها 
للم�ساركات  الإع�����داد  وم�����س��اب��ق��ات 

اخلارجية واملحلية .
واأ�ساف ال�سام�سي اأن هذا التكرمي 
على  ال��ن��ادي  اإدارة  ح��ر���س  يعك�س 
والفرق  ال��الع��ب��ني  ك��اف��ة  حت��ف��ي��ز 

نهيان  اآل  �سخبوط  بن  خليفة  بن 
رئي�س النادي ملا حققوه من اإجناز 
متميز باحل�سول على املركز الأول 
اأولد  ���س��ن��وات   10 حت��ت  دوري  يف 

وحتت 14 �سنة فتيات .
�سلطان  ال�سيخ  اأن  ال�سام�سي  واأكد 
نهيان  اآل  �سخبوط  بن  خليفة  بن 
رئ��ي�����س ال���ن���ادي ق���د وج���ه بتكرمي 
دوري  ب�سكل  الإجن�����ازات  اأ���س��ح��اب 
ت�سجيعا لهم على موا�سلة تاألقهم 

•• اأبوظبي: رم�صان عطا

املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  اع��ت��م��دت 
القوات  ���س��ب��اط  ن�����ادي  ل��ب��ط��ول��ة 
املفتوحة  ال���ري���ا����س���ي���ة  امل�����س��ل��ح��ة 
بن�سختها رقم 21،بطولة حكومة 
القدم  لكرة  الرم�سانية  اأبوظبي 
الذي  الريا�سي،  الوملبياد  لجندة 
ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت  ���س��ي��ق��ام 
نائب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون 
مايو   31 الفرتة  خ��الل  الرئا�سة 
اجل��اري- 14 يونيو املقبل، وذلك 
ب��ت��ن��ظ��ي��م ن������ادي ����س���ب���اط ال���ق���وات 
اأبوظبي  جمل�س  وب��دع��م  امل�سلحة 

الريا�سي.
وجاء ان�سمام البطولة احلكومية 
الرم�سانية خلما�سيات كرة القدم 
با�سراف   ، ال���راب���ع���ة،  ب��ن�����س��خ��ت��ه��ا 
الذي  الريا�سي  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س 
ينظم البطولة على مدار ال�سنوات 
مهمة  خطوة  يف  املا�سية،  ال��ث��الث 
عليها،  ال��ق��ائ��م��ني  ح��ر���س  تعك�س 
لتنظيمها يف ملتقى ريا�سي مميز 
الثقايف  امل�����س��ت��وى  رف����ع  ب����اه����داف 
ب��اه��م��ي��ة ال��ري��ا���س��ة وج��ع��ل��ه��ا منط 
املجتمع  ف����ئ����ات  ل���ع���م���وم  احل����ي����اة 
التوا�سل  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 
الريا�سية  امل�ساركات  يف  والتفاعل 
وال�سراكات  ال���ع���الق���ات  وت���ع���زي���ز 
وت���ب���ادل اخل������ربات والف����ك����ار بني 

عائلة �صوماخر تتكتم على تطورات و�صعه 
واحد  الفورمول  �سباقات  ا�سطورة  با�سم  املتحدثة  كيهم،  �سابني  ك�سفت 
اأن عائلة الأخ��ري ل تك�سف عن تطورات و�سعه  الأمل��اين ميكايل �سوماخر، 
ال�سحي ان�سجاما مع ارادة �سائق فرياري ال�سابق الذي لطاملا عرف بف�سله 

بني حياته ال�سخ�سية و�سوؤونه الريا�سية.
منزله  الراقد يف  عاما(   48( ل�سوماخر  ال�سحي  الو�سع  الغمو�س  ويلف 
ال�سوي�سري منذ تعر�سه لإ�سابة خطرية يف راأ�سه خالل حادث تزلج تعر�س 
له يف كانون الأول دي�سمرب 2013، وبررت كيهم هذا الأمر بالقول اأن بطل 
بعيدة  ال�سخ�سية  حياته  ابقاء  على  دائما  حري�سا  كان  م��رات  �سبع  العامل 
عن الأ�سواء، والعائلة تت�سرف حاليا ا�ستنادا اىل ذلك ومن اأجل م�سلحة 
ا�سطورة �سباقات الفئة الأوىل. وقالت كيهم يف حديث ملجموعة ريداك�سيون 
نيت�سوورك الإعالمية لطاملا ف�سل ميكايل بني العام واخلا�س، وهذا الأمر 
اأتخذ  ال��ذي  ال��ق��رار  الإع���الم.  وو�سائل  امل�سجعني  عند  دائ��م��ا  مقبول  ك��ان 

بحماية حياته ال�سخ�سية من العامة، كان من اأجل م�سلحة ميكايل.
50 مليون يورو  وقبل ايام معدودة، ق�ست املحكمة مبنح عائلة �سوماخر 
كتعوي�س ب�سبب معلومات مغلوطة ن�سرتها جملة “بونته” الأملانية وقالت 
فيها باأن �سائق بينيتون وفرياري ومر�سيد�س ال�سابق قادر على امل�سي جمددا 
لأن جملة  ي��ورو  مليون   100 ق��دره  بتعوي�س  �سوماخر  عائلة  وطالبت   .
بونته تدخلت يف حياته ال�سخ�سية من خالل ن�سر معلومات عن �سحته يف 
�سفحتها الأوىل. واعتربت كيهم اأن ما قامت به املجلة غري م�سوؤول ولي�س 
لأن��ه نظرا اىل  النوع غري م�سوؤولة،  �سحيحا، م�سيفة تخمينات من هذا 
مليكايل. لالأ�سف،  بالن�سبة  للغاية  اأمر مهم  ا�ساباته، اخل�سو�سية  خطورة 
هم اأعطوا اي�سا العديد من النا�س املعنيني بو�سع �سوماخر اآمال خاطئة ، 

متمنية اأن يعود يوما ليكون متواجدا بيننا.
ت�سعة  بينها  �سنة  �سخ�س  ب�سجن  املا�سي  اخلمي�س  اأملانية  حمكمة  وق�ست 
اأ�سهر مع وقف التنفيذ، لإدانته مبحاولة ابتزاز عائلة �سوماخر والتلويح 
الواقعة  املحكمة  وغرمت  دولر.  مليون  على  يح�سل  مل  ما  ولديه  بقتل 
مبلغ  عاما،   25 العمر  من  البالغ  ال�سخ�س  غ��رب(  )جنوب  روتلينغن  يف 
4500 يورو والعمل خلم�سني �ساعة يف اخلدمة العامة، واخل�سوع لعالج 
نف�سي. وكان الرجل الذي مل يك�سف ا�سمه بعث يف �سباط فرباير 2016 
فيها  يهدد  �سوماخر،  زوج��ة  كورينا  اىل  اللكرتوين  الربيد  عرب  بر�سالة 
اأمريكي  بقتل ولديهما، جاء فيها يف حال عدم حتويل مبلغ مليون دولر 
اىل ح�ساب م�سريف قبل 31 اآذار مار�س 2016، �سي�سبح ولداكما يف عداد 

الأموات. يف الفورمول 4 حت�سل حوادث كثرية .
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تنطلق اليوم بطولة �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد الرم�سانية لكرة القدم 
ق�سر  ف��ن��دق  يف  الريا�سية  القبة  مبلعب  وذل���ك  ال�ساد�سة..  ن�سختها  يف 
الإمارات. وت�ستمر البطولة - التي تقام حتت رعاية �سمو ال�سيخ من�سور 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة - حتى 
الرئا�سة  ���س��وؤون  وزارة  يف  الريا�سية  اللجنة  وتنظمها  املقبل  يونيو   13

وبرعاية ت�سويقية من طريان الحتاد.
وت�ستهل فعاليات البطولة مبواجهة قوية جتمع فريقي املكتب التنفيذي 
بداية  الثالث يف  النقاط  ي�سعيان حل�سد  اللذين  وفريق طريان الحتاد 
املطلوب  بال�سكل  عنا�سره  جتهيز  على  منهما  كل  عمل  حيث   .. امل�سوار 
اللم�سات  التي و�سعت  الفنية  من خالل تدريبات مكثفة بقيادة الأجهزة 

الأخرية خلو�س املباراة.
�سوؤون  واإدارة  املزارعني  فريقي مركز خدمات  الثانية  املواجهة  و�ستجمع 
فرق  ب��ني  م��واج��ه��ات  ال��ث��اين  ال��ي��وم  مناف�سات  ت�سمل  فيما   .. امل��واط��ن��ني 
العام  الأم��ني  مكتب  بني  الأوىل  امل��ب��اراة  �ستكون  حيث  الثانية  املجموعة 

ومدار�س الإمارات الوطنية .. بينما يلتقي يف املباراة الثانية فريقا دائرة 
الق�ساء وفندق ق�سر الإمارات.

و�ستقام املباريات حتت اإ�سراف حكام دوليني معتمدين من احتاد الإمارات 
وباإ�سراف جلنة  البطولة لقواعد ولئحة تنظيمية  القدم وتخ�سع  لكرة 

فنية متخ�س�سة.
للفرق  ثمينة  وتقديرية  مالية  ج��وائ��ز  الرئا�سة  ���س��وؤون  وزارة  ور���س��دت 
الفائزة باملراكز الثالثة الأوىل واأف�سل لعب والهداف واأف�سل حار�س يف 

البطولة.
جناحات  و�سهدت   2012 العام  يف  انطلقت  كانت  البطولة  اأن  اإىل  ي�سار 

كبرية.
التن�سيق  لقطاع  الرئا�سة  �سوؤون  وزارة  وكيل  العامري  را�سد  �سعادة  وهناأ 

الإم���ارات  و�سعب  الر�سيدة  القيادة  الريا�سية  اللجنة  رئي�س  احلكومي 
مبنا�سبة حلول �سهر رم�سان املبارك .. مثمنا الدور الريادي ل�سمو ال�سيخ 
من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة 
ودعم �سموه غري املحدود يف دعم الريا�سة والريا�سيني يف خمتلف املجالت 
الدائمة  �سموه  والريا�سة وتوجيهات  ال�سباب  ل�سريحة  الكرمية  ورعايته 
الكروية  الرم�سانية  للتجمعات  النجاح  وعوامل  الإمكانات  كافة  بتوفري 

الهادفة التي تقام مب�ساركة وا�سعة من منت�سبي اجلهات احلكومية.
اأهمية البطولة وتنظيمها يف �سهر رم�سان املبارك للمرة  واأكد العامري 
للوزارة  الريا�سي  الن�ساط  دع��م  يف  املهم  ودوره���ا  ال��ت��وايل  على  ال�ساد�سة 
امل�ساركني  املوظفني  بني  الأوا���س��ر  وتوطيد  والتقارب  التوا�سل  وتنمية 

وت�سجيع املمار�سات الريا�سية الإيجابية يف املجتمع.

لالأمن  الأعلى  واملجل�س  التنفيذي  املكتب  فريقي  ان�سمام  اأن  اإىل  واأ�سار 
الوطني للمناف�سة على لقب البطولة يعد اإ�سافة فنية كبرية لهذا املحفل 
اىل  البطولة  مناف�سات  امل�ساركة يف  الفرق  ودعا جميع  الرائع.  الريا�سي 
.. موؤكدا حر�س  الريا�سية  بالروح  التناف�س احل�ساري واللتزام  تقدمي 
من  �سورها  باأبهى  البطولة  تكون  اأن  على  ال��وزارة  يف  الريا�سية  اللجنة 
النواحي الفنية والتنظيمية متا�سيا مع الرعاية الكرمية وا�سم البطولة 

الغايل على قلوب اجلميع.
قبل  من  الرئا�سة  �سوؤون  وزارة  يف  اأ�سبوع  قبل  جرت  التي  القرعة  وكانت 
اللجنة املنظمة بح�سور ممثلي الفرق امل�ساركة اأ�سفرت عن تق�سيم الفرق 
الع�سرة امل�ساركة اإىل جمموعتني .. �سمت الأوىل كال من املكتب التنفيذي 
وطريان الحتاد ومركز خدمات املزارعني باأبوظبي واإدارة �سوؤون املواطنني 
فرق  الثانية  املجموعة  �سمت  فيما  الوطني..  لالأمن  الأع��ل��ى  واملجل�س 
الق�ساء وفندق  ودائ��رة  الوطنية  الإم��ارات  العام ومدار�س  الأم��ني  مكتب 

ق�سر الإمارات وجهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية.

مناف�صات كاأ�ش من�صور بن زايد لكرة القدم تنطلق اليوم

كايو... نت�صلح يف مواجهة الغد بالرغبة القوية والفوارق الكبرية يف الإمكانيات بيننا واملناف�ش

لغرفة  العودة  قبل  للفريق  حافز 
ركلة  ت�سبق  والتي  املالب�س  تبديل 
اجلميع  ون���ع���د  امل�����ب�����اراة،  ب����داي����ة 
بتقدمي الأداء الذي يقود الفريق 
اأهم واأخر مباريات  التاأهل يف  اإىل 

املو�سم.

ال�سفوف  م��ك��ت��م��ل  ال��زع��ي��م  ب�����اأن 
على الأر���س ومن على املدرجات، 
اجلمهور  ي�����س��ارك  اأن  ت��ق��رر  حيث 
الفريق  ق��ائ��م��ة  ع���ن  الإع������الن  يف 
باأ�سلوب حما�سي وحتفيزي، الأمر 
ال��ذي �سيكون له الأث��ر ال��رائ��ع يف 
تفاعل  واأمت��ن��ى  الالعبني  نفو�س 
بالت�سجيع  امل��درج��ات  يف  اجلميع 
ق��ب��ل ركلة  ل��الع��ب��ني  امل���ت���وا����س���ل 
اأي  دون  املواجهة  واأث��ن��اء  البداية 
الفريق  م��ع  نحتفل  ح��ت��ى  ت��وق��ف 
التاأهل  ع��ن  ال��ر���س��م��ي  ب���الإع���الن 
اإىل ربع النهائي يف اأف�سل مالعب 
العامل  م�ستوى  على  ال��ق��دم  ك��رة 

باإذن اهلل تعاىل.
  

ر�صالة معربة من املرزوقي 
لنجوم »الزعيم«

حر�س امل�سجع العيناوي، املعروف 
اإ����س���م���اع���ي���ل حم���م���د امل�����رزوق�����ي، 
الزعيم  ت���دري���ب���ات  ح�����س��ور  ع��ل��ى 
جنوم  مل������وؤازرة  الأول،  اأم�����س  ي���وم 
اإليهم  وحم��ل  كعادت������ه  ال��ف��ري��ق 
ر����س���ال���ة ب��خ��ط ال���ي���د اأع������رب لهم 
خاللها عن بالغ تقديره للجهود 
املخل�سة التي ظلوا يبذلونها من 
للفريق  اأجل �سعار العني، متمنياً 
ال��ت��وف��ي��ق يف م��واج��ه��ت��ه الأخ����رية 
ب��امل��و���س��م ال����ك����روي احل�����ايل اأم����ام 

الفريق الإيراين.

كايو  ودع��ا  اخل�سم.  الفريق  على 
م�ساندة  اإىل  ال����ع����ني  ج���م���اه���ري 
بداية  ق��ب��ل  ل��ل��ف��ري��ق  م��ت��وا���س��ل��ة 
اأث��ن��اء عملية  امل���ب���اراة وخ�����س��و���س��اً 
الإحماء وبدون اأي توقف لأن تلك 
ال��ر���س��ال��ة م��ن امل����درج مت��ث��ل اأكرب 

كان يف حاجة ل�سيء من التوفيق، 
واأع��ت��ق��د اأن���ه ح���ان ال��وق��ت لنظهر 
م��ق��درات امل���درج »ال��ع��ي��ن��اوي« اأمام 
موؤثر   العني  جمهور  لأن  املناف�س 
يحفزنا  اإذ  ت�سجيعه،  يف  ومم��ي��ز 
كالعبني ويوؤثر بال�سورة املطلوبة 

 65 اأك���رث م��ن  ب��اأ���س��وات  مفهومة 
اإل  اأزادي  ملعب  يف  م�سجعاً  األ���ف 
اأعينهم  وق��ت��ه��ا يف  ن���رى  ك��ن��ا  اأن��ن��ا 
يدعون  وه��م  العني  حمبي  �سورة 
ل���ن���ا وح���ر����س���ن���ا على  ب���ال���ت���وف���ي���ق 
اأف�����س��ل م��ا ل��دي��ن��ا ولكننا  ت��ق��دمي 

القدم  ك����رة  اأن  ب��ي��د  ه���ن���اك،  م���ن 
التوفيق  من  ل�سيء  حتتاج  اأحياناً 
الأمامية  اخل��ط��وط  يف  خ�سو�ساً 
باأنني  اإن قلت مل  ���س��راً  اأذي���ع  ول��ن 
ل�ست را�سياً عن م��ردودي يف تلك 
اأع�����د اجلميع  ول��ك��ن��ن��ي  امل���واج���ه���ة 
اأف�سل ما لدي وامل�ساهمة  باإظهار 
م��ع زم��الئ��ي ال��الع��ب��ني يف ح�سد 
مرتني  الدين  ورد  التاأهل  بطاقة 

للفريق اخل�سم.
مت�سي  ال���ت���ح�������س���ريات  واأردف: 
امل��ط��ل��وب��ة حت���ت قيادة  ب��ال�����س��ورة 
ماميت�س  زوران  ال��ق��دي��ر  امل����درب 
واملوؤكد  عالية  اجلميع  ومعنويات 
اأننا ننتظر م�ساندة غري عادية من 
اأعتقد  ول  ال��ع��ي��ن��اوي��ة  اجل��م��اه��ري 
اأنهم يف حاجة لدعوة لأن الظروف 
تتطلب احل�سور احلا�سد واملوؤازرة 
من  نتمكن  حتى  للفريق  القوية 
ا�ستثمار عاملي الأر�س واجلمهور 
ب��ال�����س��ورة امل��ط��ل��وب��ة خ�����س��و���س��اً يف 

مبارياتنا بالبطولة القارية.
كان  ال����ذه����اب  م����ب����اراة  يف  وزاد: 
املوؤثر  ال������دور  ال���ف���ري���ق  جل��م��ه��ور 
بالت�سجيع  الالعبني  م��ردود  على 
وبعد  واأث������ن������اء  ق���ب���ل  امل���ت���وا����س���ل 
ان��ت��ه��اء امل��واج��ه��ة وب��رغ��م اأن��ن��ا كنا 
غري  ح��م��ا���س��ي��ة  ل��ه��ت��اف��ات  ن�ستمع 

مواجهة  يف  العيناوية  اجلماهري 
مبادرات  �سنعتمد  ل��ذل��ك  ال��غ��د، 
قبل  تنطلق  ج��دي��دة،  ت�سجيعية 
اأثناء  ركلة بداية املباراة وحتديداً 
عملية الإحماء، والأمر الأهم هو 
احل�سور املبكر للمدرجات لإعالن 
املوؤازرة القوية للزعيم قبل �ساعات 
اخل�سم  للفريق  ر�سالة  وتوجيه 

مباراة املو�سم، كما اأننا نتطلع من 
لنجوم  ال��ت��ق��دي��ر  رد  اإىل  خ��الل��ه��ا 
الفريق الذين طاملا وعدوا واأوفوا 
وك���ان���وا ع��ن��د ح�����س��ن ال��ظ��ن وعلى 
والثقة  وامل�سوؤولية  التحدي  ق��در 

التي و�سعت فيهم.
العني  جن�����وم  اأن  امل����وؤك����د  وزاد: 
يتطلعون اإىل امل��وؤازرة القوية من 

املبدعني من م�سجعي هذا الكيان 
الريا�سي ال�سامخ.

العني  مواجهة  اأن  الكعبي،  واأك��د 
وا����س���ت���ق���الل ط����ه����ران الإي��������راين، 
اعتيادية،  قدم  كرة  مباراة  لي�ست 
كم�سجعني  ال��ك��ث��ري  ل��ن��ا  تعني  ب��ل 
الكبري،  ال���ن���ادي  ل��ه��ذا  وحم��ب��ني 
خ�سو�ساً واأن اجلميع اأطلق عليها 

واأكمل: اأعلنا قبل اأيام عن جائزة 
فكرة  اأف�������س���ل  ل�������س���اح���ب  ق���ي���م���ة 
الكوري  الالعب  ل�تيفو  وت�سميم 
اجل��ن��وب��ي، ان��ط��الق��اً م��ن حر�سنا 
على م�ساركة اجلماهري ملبادراتها 
مكتب  م��ن  وت��اأك��ي��داً  ال�ستثنائية 
اأهمية  ع��ل��ى  اجل���م���اه���ري  �����س����وؤون 
ال�������دور ال������ذي ظ����ل ي�����س��ط��ل��ع به 

لوكا�س،  ك���اي���و  ال���ربازي���ل���ي،  اأك�����د 
العني، مقدرة فريقه  ن��ادي  لعب 
رب���ع  ال���������دور  اإىل  ال����ع����ب����ور  ع���ل���ى 
ال��ن��ه��ائ��ي، م��و���س��ح��اً: يف مثل تلك 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ق��وي��ة ال��ك��ل مطالب 
مب�����س��اع��ف��ة اجل��ه��ود وال��ع��م��ل من 
حتقيق  يف  امل�ساهمة  على  موقعه 
ت�سمن  ال���ت���ي  ال���ق���وي���ة  ال��ن��ت��ي��ج��ة 
للفريق التاأهل اإىل املرحلة املقبلة 
البطولة  يف  الأق��وى  امل�سابقة  من 
مروراً  بالالعبني  ب��داي��ة  القارية 
والإداري  ال���ف���ن���ي  ب���اجل���ه���ازي���ن 
وكل  واجلماهري  الطبي  والطاقم 
نت�سلح  واأك��م��ل:  ل��ل��ن��ادي.  منت�سب 
القوية  بالرغبة  الغد  مواجهة  يف 
الإمكانيات  يف  الكبرية  وال��ف��وارق 
اأننا  جيداً  ون��درك  واملناف�س  بيننا 
القتال  روح  ب���اإظ���ه���ار  م��ط��ال��ب��ون 
والتعامل باحلذر ومعدل الرتكيز 
ال��ع��ايل يف ك��ل حلظة ب��امل��ب��اراة من 
واأخر  اأه��م  اأج��ل حتقيق هدفنا يف 

مباريات املو�سم الكروي احلايل.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ����س���وؤال ح���ول مدى 
ج�����اه�����زي�����ة ال�����ف�����ري�����ق مل����واج����ه����ة 
ملباراة  امل��ت��اب��ع  ق���ال:  ال���س��ت��ق��الل، 
باأن  اإي���ران يكاد يجزم  ال��ذه��اب يف 
ال���ع���ني ك�����ان الأف�������س���ل والأق�������رب 
الإيجابية  ب��ال��ن��ت��ي��ج��ة  ل���ل���ع���ودة 

تعليق بطولة العراق من
 اأجل ا�صتعدادات املنتخب 

اأعلن الحتاد العراقي لكرة القدم تعليق م�سابقة الدوري املحلي ملدة اربعني 
يوما، من اأجل اتاحة الفر�سة اأمام املنتخب الوطني لكي يتح�سر ملا ينتظره 
من ا�ستحقاقات ودية ور�سمية، بح�سب ما اأكد رئي�س جلنة امل�سابقات ونائب 
رئي�س الحتاد علي جبار. وذكر جبار يف ات�سال مع وكالة فران�س بر�س اأن 
العراقي  املنتخب  ا�ستعدادات  ب�سبب  ال��دوري  م�سابقة  ايقاف  قرر  الحت��اد 
خلو�س مباريات ودية وكذلك ب�سبب ا�ستعداداته لت�سفيات مونديال رو�سيا 

2018، و�ست�ستاأنف البطولة يف اخلام�س من متوز يوليو املقبل .
ويخو�س املنتخب العراقي مباراتني وديتني، الأوىل امام الردن يف الأول 
من حزيران يونيو املقبل بالب�سرة يف اأول لقاء دويل على الأرا�سي العراقية 
منذ الرفع اجلزئي للحظر وال�سماح با�ست�سافة املباريات الودية، والثانية 

اأمام كوريا اجلنوبية يف ال�سابع منه يف الإمارات.
يف  ح��زي��ران/ي��ون��ي��و   13 يف  ال��ي��اب��ان  ملواجهة  ال��ع��راق��ي  املنتخب  ويتح�سر 
الثانية  املجموعة  مناف�سات  م��ن  الثامنة  اجل��ول��ة  يف  ط��ه��ران  العا�سمة 

لت�سفيات اآ�سيا املوؤهلة ملونديال رو�سيا 2018.
وت�ساءلت حظوظ العراق بالتاأهل اىل النهائيات العاملية كونه يحتل املركز 
اللتني  وال�سعودية  ال��ي��اب��ان  ع��ن  نقطة   12 ب��ف��ارق  الأخ���ري  قبل  اخلام�س 

تت�ساركان ال�سدارة، و11 نقطة عن ا�سرتاليا الثالثة.
اأن  ويتاأهل بطل وو�سيف كل من املجموعتني مبا�سرة اىل النهائيات على 
يلتقي  ثم  بينهما،  فا�سلتني  مواجهتني  الثالث  املركزين  �ساحبا  يخو�س 

الفائز منها مع رابع منطقة الكونكاكاف.
�سي�سار  واجل��وي��ة  ال���زوراء  لفريقي  موؤجلة  مباريات  هناك  جبار  وا���س��اف 
لقامتها ال�سهر املقبل، كما اأن بع�س الندية رف�ست اللعب اإل بعد النتهاء 
م��ن اق��ام��ة ه���ذه امل��ب��اري��ات امل��وؤج��ل��ة يف ا���س��ارة اىل ال��ت��خ��وف م��ن التالعب 
مباراة   31 م��ن  نقطة   67 بر�سيد  ال���دوري  النفط  ويت�سدر  بالنتائج. 
وبفارق 4 نقاط عن ال�سرطة الثاين، فيما يحتل اجلوية والزوراء املركزين 
 24 الأول خا�س  لكن  التوايل،  على  و52   53 بر�سيد  واخلام�س  الرابع 

مباراة فقط والثاين 27.

الزمالك ملوا�صلة انتفا�صته اأمام الداخلية
ي�سعى الزمالك اإىل موا�سلة انت�ساراته بعد ال�سحوة التي حققها موؤخراً 
حتت قيادة املدرب الربتغايل اأوغو�ستو اإينا�سيو من اأجل الو�سول للمركز 
اأماًل يف ال�ستمرار  الثاين يف م�سابقة الدوري امل�سري املمتاز لكرة القدم، 
بدوري اأبطال اأفريقيا يف املو�سم املقبل. ويلتقي الزمالك اليوم الأحد مع 
�سيفه الداخلية املتعرث �سمن اجلولة 30 للم�سابقة املحلية والتي �ستعقبها 
املباراة وهو ميلك  الزمالك  املو�سم. ويدخل  نهاية  قبل  اأخ��رى  ج��ولت   4
املركز  للمقا�سة �ساحب  وبينه وم�سر  الثالث،  املركز  نقطة وحمتاًل   54
الثاين 9 نقاط، لكنه ياأمل يف جتاوز مناف�سه رغم الفارق. و�سهد تدريب 
الزمالك م�ساركة حممود عبد املنعم كهربا العائد من الإعارة يف احتاد جدة 
ال�سعودي يف ال�سهر املا�سي كما ت�سمن التدريب تدريبات خفيفة بالن�سبة 
واىل جانب غياب حفني  الإ�سابة.  العائد من  اللعب  لأمين حفني �سانع 
وجن�س �سيغيب ثنائي الدفاع اإ�سالم جمال و�سوقي ال�سعيد ب�سبب الإ�سابة. 
وميلك الداخلية 24 نقطة وهو يف املركز 16، وثالث املر�سحني للهبوط 
الذي يحتل  اأ�سوان  الداخلية عن  الن�سر للتعدين وال�سرقية. ويتاأخر  مع 

املركز 15 بفارق نقطة واحدة وعن طنطا 14 بفارق نقطتني.
نقطة   12 وبفارق  نقطة   75 بر�سيد  ال��دوري  م�سابقة  الأهلي  ويت�سدر 
لنقطة  �سوى  الأهلي  الثاين. ول يحتاج  املركز  للمقا�سة فريق  عن م�سر 
التعادل مع م�سر للمقا�سة يف املباراة التي �ستجمع الفريقني معاً الثنني 
يف ختام اجلولة 30، حتى يتوج ر�سمياً بلقب الدوري هذا املو�سم للمرة 39 

طوال تاريخه وللمرة الثانية على التوايل. 

تون�ش ت�صت�صيف مونديال الأ�صاطري
اأعلنت تون�س اأنها �ست�ست�سيف الن�سخة الأوىل لكاأ�س العامل لأ�ساطري كرة 
يف  ال�سابقني،  الأوىل  ال�سعبية  اللعبة  جن��وم  م��ن   200 مب�ساركة  ال��ق��دم، 
دي�سمرب املقبل. وقال منظمو كاأ�س العامل لالأ�ساطري اإن 200 لعب �سابق 
ميثلون عدة منتخبات �سي�ساركون يف مناف�سات الن�سخة الأوىل التي �ستقام 
والريا�سة  ال�سباب  وزي��رة  وقالت   . واملن�ستري  و�سو�سة  راد���س  على مالعب 
اختيار  اإن  الريا�سي،  احل��دث  تقدمي  يف  ال�����س��ارين  م��اج��دول��ني  التون�سية 
املنظمني تون�س لحت�سان الن�سخة الأوىل للحدث الريا�سي العاملي يعترب 
فخراً للبالد. واأ�سافت يف موؤمتر �سحايف ح�سره عدد من جنوم كرة القدم 
ال�سابقني يف العامل: م�ساركة نحو 200 اأ�سطورة من اأ�ساطري كرة القدم 
و�سيحمل  تون�س،  يف  الريا�سية  ال�سياحة  تطوير  يف  �سي�ساهم  العامل  من 

ر�سائل حتابب وتاآخي من تون�س اأر�س الت�سامح وال�سالم .

جماهري  ������س�����وؤون  م���ك���ت���ب  اأع�������د 
الأول  يعترب  تيفو  ال��ع��ني،  ن���ادي 
م�����ن ن����وع����ه يف امل���ن���ط���ق���ة وذل�����ك 
اخلا�سة  ال���ت���ح�������س���ريات  ���س��م��ن 
اأمام  امل�سريية  الزعيم  مبواجهة 
الإي��راين والتي  ا�ستقالل طهران 
زايد،  بن  ه��زاع  ا�ستاد  ي�ست�سيفها 
ربعاً  اإل  ع�سرة  احل��ادي��ة  مت��ام  يف 
من م�ساء يوم غٍد الثنني، �سمن 
اأبطال  دوري  ن��ه��ائ��ي  ث��م��ن  اإي����اب 

اآ�سيا لكرة القدم 2017.
وقال اأحمد الكعبي، م�سرف مكتب 
اإن  ال��ع��ني،  ن���ادي  ���س��وؤون جماهري 
�ستك�سف  ال��ع��ي��ن��اوي��ة  اجل��م��اه��ري 
لأول مرة عن تيفو 3D متحرك، 
وذلك يف املدرجات املقابلة للمن�سة 
الرئي�سية يف ا�ستاد هزاع بن زايد، 
اأخر �سيتم  كما مت الإع��داد ل�تيفو 
املخ�س�س  امل���درج  يف  عنه  الك�سف 
ال����ع����ني خلف  ن��������ادي  جل���م���اه���ري 
ومن  املن�سة  ي�سار  الواقع  املرمى 
خالله �سيتم توجيه ر�سالة خا�سة 
ال��ك��وري اجلنوبي  ال��دويل  للنجم 
املخل�سة  اجلهود  على  ميونغ  يل 
طوال  للفريق  يقدمها  ظل  التي 
يف  اأم�ساها  التي  الثالثة  املوا�سم 
وياأتي  الفريق  �سعار  ع��ن  ال��دف��اع 
الكثريين  رغبة  م��ع  ات�ساقاً  ذل��ك 
ال����ن����ادي وحمبي  م�����س��ج��ع��ي  م����ن 

الالعب.

الأول من نوعه على م�صتوى املنطقة

جمهور »الزعيم« يك�صف عن »تيفو« متحرك »ثالثي الأبعاد« يف مدرجات ا�صتاد هزاع بن زايد

الباب مفتوح على م�صراعيه عند ال�صيدات

نادال مر�صح للقب عا�صر يف رولن غارو�ش 
�سيكون الإ�سباين رافايل نادال مر�سحا للفوز بلقب بطولة فرن�سا املفتوحة، 
ال�سراع  ب��اب  يبدو  فيما  امل�سرب،  ك��رة  الكربى يف  الأرب��ع  البطولت  ث��اين 
�سريينا  الأمريكية  غياب  ظل  يف  ال�سيدات  عند  م�سراعيه  على  مفتوحا 

وليام�س، املتوجة باللقب ثالث مرات وو�سيفة الن�سخة املا�سية.
اأمت ال�ستعداد ملحاولة  ن��ادال، امل�سنف رابعا يف رولن غارو�س، على  ويبدو 
رقمه  وتعزيز   2014 ع��ام  الأخ���رية  للمرة  ب��ه  ت��وج  ال��ذي  اللقب  ا�ستعادة 
القيا�سي يف البطولة الفرن�سية من خالل رفع عدد األقابه فيها اىل ع�سرة 
وتعوي�س خروجه من ربع نهائي 2015 على يد غرميه ال�سربي نوفاك 
املو�سم  الثالث  ال���دور  عند  م�����س��واره  وان��ت��ه��اء   ،2016 بطل  ديوكوفيت�س 

املا�سي ب�سبب الإ�سابة.
املو�سم  ه��ذا   10 ال��رق��م  اىل  و�سل  اأن  عاما   30 البالغ  لالإ�سباين  و�سبق 
كارلو  بتتويجه يف مونتي  وذل��ك  اي�سا،  الرتابية  املالعب  دورت��ني على  يف 
للما�سرتز ثم بر�سلونة، كما اأحرز لقب دورة مدريد للما�سرتز املقامة اي�سا 

على املالعب الرتابية للمرة اخلام�سة يف م�سريته.
وميلك نادال �سجال مذهال يف رولن غارو�س التي حقق فيها 72 انت�سارا 
مقابل هزميتني فقط يف الدور الرابع لن�سخة 2009 على يد ال�سويدي 
روبن �سودرلينغ، والدور ربع النهائي لن�سخة 2015 على يد ديوكوفيت�س، 
يف حني اأنه ودع ن�سخة 2016 من الدور الثالث دون اأن يلعب مباراته مع 

مواطنه مار�سيل غرانويرز.
ومهدت اخل�سارة اأمام �سودرلينغ يف ن�سخة 2009، الطريق اأمام الأ�سطورة 

ال�سوي�سرية روجيه فيدرر لإحراز لقبه الوحيد يف رولن غارو�س.
الأح��د، من مناف�س جدي  تنطلق  التي   2017 ن�سخة  ن��ادال يف  وتخل�س 
بعدما قرر فيدرر عدم امل�ساركة بهدف الرتكيز على الدورات املقامة على 

املالعب ال�سلبة والع�سبية.

واللعب جيدا. واذا لعبت جيدا، فعندها ل يهمني اذ كنتم ت�سدقون اين احد 
املر�سحني للقب ول�ست املر�سح الوحد. والطريقة الوحيدة للح�سول على 
فر�س جيدة، هي اللعب يف �سكل جيد وان اأكون يف قمة لياقتي لأ�سل اىل 
م�ستوى متقدم يف التمارين ويف كل مباراة. ال تعتقدون ان المر كذلك؟.

واأ�سار نادال اىل اأنه كان يف�سل تفادي مواجهة لعب مثل الفرن�سي بينوا 
باأنه لع��ب موهوب وميلك  الأخ��ري  للبطولة، وا�سفا  ال��دور الول  بري يف 
�سربات ار�سال قوية، وهو مناف�س خطر. ويتطلب مني المر ان اأكون يف 

قمة جهوزيتي ملواجهته.
النهائي  ن��ادال يف ن�سف  لقاء  ال��ذي يواجه احتمال  اأن ديوكوفيت�س  وحتى 
بح�سب القرعة التي �سحبت اجلمعة، ر�سح غرميه ال�سباين لحراز اللقب 
قائال: فاز رافا نادال بثالث دورات هذا املو�سم على الر�سية املف�سلة لديه 
املر�سح  اراه  وبالتاأكيد  املا�سي.  العام  من  اكرب  بثقة  يلعب  وهو  الرتابية، 

الرقم واحد لإحراز اللقب.
لرولن  وو�سيفه موراي  ديوكوفيت�س  تكن حت�سريات  لنادال، مل  وخالفا 
غارو�س مثالية، اإذ خرج ال�سربي من ربع نهائي دورة مونتي كارلو، وو�سل 
اىل ن�سف نهائي دورة مدريد قبل اأن يخ�سر نهائي روما اأمام الأملاين ال�ساب 
باإحراز لقبه  ال��ذي حققه  الإجن��از  ا�ستخف، رغم  ال��ذي  الك�سندر زفرييف 
البطولة  يف  يتوج  اأمل��اين  اأول  ليكون  برت�سيحه  املا�سرتز،  دورات  يف  الأول 

ك��م��ا ي��ب��دو امل��ن��اف�����س��ان ال��ك��ب��ريان الآخ������ران دي��وك��وف��ي��ت�����س امل�����س��ن��ف ثانيا 
لأنهما  وم��ع��ن��وي �سعب  فني  و���س��ع  الأول يف  م���وراي  ان���دي  وال��ربي��ط��اين 
يعانيان الأمرين منذ بداية املو�سم، ما يجعل نادال املر�سح الأوفر حظا يف 
البطولة املف�سلة لديه وذلك رغم اخلروج املخيب من الدور ربع النهائي 

لدورة روما للما�سرتز على يد النم�سوي دومينيك تييم.
واأكد نادال، الفائز ب�14 لقبا يف بطولت الغراند �سالم و72 يف م�سريته 
الرائعة، بينها ثالثة يف 2017 من اأ�سل 6 مباريات نهائية خا�سها منذ 
“اأحدا مل  اأن اخل�سارة يف روما مل توؤثر على معنوياته لأن  املو�سم،  بداية 
يتمكن يف ال�سابق من الفوز باأربع دورات ت�سبق رولن غارو�س. لكني جنحت 

يف معادلة اأف�سل نتيجة يل قبل الو�سول اىل باري�س«.
وو�سل  املو�سم  ال�سلبة هذا  املالعب  على  اي�سا  اأداء جيدا  الإ�سباين  وقدم 
اىل اأول نهائي كبري له منذ ثالثة اأعوام حيث خ�سر اأمام فيدرر يف بطولة 
ا�سرتاليا املفتوحة، وهو خ�سر اأمام الالعب ذاته يف نهائي ميامي، يف حني 
اأن تتويجه يف مدريد للمرة اخلام�سة �سمح له مبعادلة الرقم القيا�سي من 

حيث عدد الألقاب يف دورات املا�سرتز والذي ميلكه ديوكوفيت�س.
وحاول نادال ع�سية انطالق البطولة الفرن�سية تخفيف ال�سغط عليه من 
خالل القول باأنه ل يهتم بكونه املر�سح البرز لحراز اللقب حتى لو اجمع 
مناف�سوه على ذلك، م�سيفا بعد القرعة “ما يهمني هو الو�سول اىل هنا 

لعامي  ومي��ب��ل��دون  بطل  مل���وراي،  بالن�سبة  اأم��ا  ع��ام��ا.   80 منذ  الفرن�سية 
2013 و2016 وفال�سينغ ميدوز لعام 2012 وو�سيف رولن غارو�س 
العام املا�سي، فالو�سع يبدو اأ�سواأ من ديوكوفيت�س الذي يخو�س البطولة 
باإ�سراف النجم الأمريكي ال�سابق اندري اغا�سي، اإذ بعد و�سوله اىل ن�سف 
نهائي مونتي كارلو، خرج من الدور الثالث يف مدريد ثم ودع دورة روما من 

الدور الأول على يد الإيطايل فابيو فونييني.
�ستاني�سال�س  ال�سوي�سري  ل��ق��اء  اح��ت��م��ال  ي��واج��ه  ال���ذي  م����وراي  وي�ستهل 
اندري  الرو�سي  �سد  م�سواره  النهائي،  ن�سف  يف   2015 بطل  فافرينكا 
باأن  القرعة  �سحب  قال خالل  الذي  ديوكوفيت�س  يلعب  فيما  كوزنت�سوف، 

النظر اىل الكاأ�س يعيد يل ذكريات كثرية، مع غرانويرز.
ولدى ال�سيدات، من ال�سعب التكهن بهوية الالعبة التي �ستتوج باللقب يف 
ظل غياب �سريينا وليام�س ب�سبب حملها، وتبدو الأملانية اجنيليك كريبر 
امل�سنفة اأوىل الأوفر حظا على الورق لكن م�سوارها هذا املو�سم ل يدعو اىل 
التفاوؤل، اإذ ف�سلت يف احراز اأي لقب وهي قادمة من ثالث م�ساركات خميبة 

يف �ستوتغارت خرجت من الدور الثاين ومدريد الثالث وروما الثاين.
كما اأن �سجل الأملانية التي تبداأ م�سوراها �سد الرو�سية ايكاتريينا ماكاروفا، 
ال��دور الأول  اإذ خرجت من  يف رولن غارو�س غري م�سجع على الإط��الق، 
املو�سم املا�سي يف حني اأنها توجت خالل املو�سم بطلة لأ�سرتاليا املفتوجة 

وفال�سينغ ميدوز وو�سلت اىل نهائي وميبلدون.
اىل  واح��دة  م��رة  و�سولها  غارو�س  رولن  يف  لكريبر  نتيجة  اأف�سل  وتبقى 

الدور ربع النهائي عام 2012.
و�سيكون من ال�سعب على الإ�سبانية غاربينيي موغوروت�سا امل�سنفة رابعة 
النهائي  يف  وليام�س  �سريينا  على  ف��ازت  ح��ني  املا�سي  ال��ع��ام  اجن��از  ت��ك��رار 

واأحرزت لقبها الأول والوحيد يف بطولت الغراند �سالم.
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جمتمع االمارات

كرم �سعادة الدكتور طارق �سلطان بن خادم ع�سو املجل�س التنفيذي لإمارة 
ال�سارقة ورئي�س دائرة املوارد الب�سرية  �سعادة الدكتور من�سور حممد بن 
مبنا�سبة  ال�سارقة  حاكم  �سمو  مبكتب  القانونية  الإدارة  عام  مدير  ار  ن�سّ
امتياز مع  بتقدير  العام  القانون  الفل�سفة يف  ح�سوله على درجة دكتوراه 
مرتبة ال�سرف الأوىل من جامعة ال�سارقة ، اأطروحة الدكتوراه التي جاءت 

بعنوان “النظام الإجرائي لنتخابات املجل�س الوطني الحتادي”.

معنوية  قيمة  من  له  ملا  العلم  اأهمية  عن  كلمته  يف  خادم  بن  عرب  حيث 
التكرمي  هذا  اأن  واأكد  به،  املت�سلح  �ساأن  من  ترفع  امل�ستوى  رفيعة  وعلمية 
ياأتي تكليال لإجنازات �سعادة من�سور بن ن�سار يف حقول الفكر والعمل ، واأن 
اأننا جميعا ن�سري يف ظل الدعم  هذا الجناز فخر لنا ويجعلنا على يقني 
غري املحدود الذي يقدمه �سيدي �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن 

حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة يف بناء الإن�سان .

 - اخلليج  طريان  �سركة  قامت   
البحرين  ململكة  الوطنية  الناقلة 
ال�سفر  وكالة  بتكرمي  موؤخراً   -
يف  مبيعاً  الأكرث  وال�سياحة 
اإنفينيتي   2016 لعام  اأبوظبي 

لل�سفر، وقد قامت الآن�سة مدينة 
اأبوظبي  حمطة  مدير  البلو�سي 
جائزة  بتقدمي  اخلليج  لطريان 
ملدير تطوير الأعمال يف اإنفينيتي 
وفريقه  كويا  رازي  ال�سيد  لل�سفر 

اأعمال الناقلة على  مل�ساهمتهم يف 
مبيعاتها  وتعزيز  العام  مدار 
ودعمهم  ولئهم  على  و�سكرتهم 
وجهات  يف  للناقلة  املتوا�سل 

�سفرها ال� 42.

تري�صتان ديال بورت مديرا عاما 
لفندق ديوك�ش دبي اجلديد

ديوك�س  ورزيدان�س  فندق  اأعلن 
النخلة  جزيرة  يف  اجلديد  دبي 
ديال  تري�ستان  تعيني  عن  بدبي 
للفندق  عاما  مديرا  دوتيل  بورت 
قادما من فنادق ومنتجعات تونيو 

لمبورجيني يف ال�سني.
وميتلك دوتيل �سرية مهنية حافلة 
الفنادق  قطاع  يف  مهمة  بخربة 
�سرق  وجنوب  ال�سني  يف  الفخمة 
اأهم  من  تعتربان  والتي  اآ�سيا 
فندق  ي�ستقطبها  التي  الأ�سواق 

ديوك�س دبي. 

ن�صوة الرويني تفوز بجائزة الإمارات لل�صيدات
فاطمة  وتوجت  حبيب،  بروين  ال�ساعرة  احلفل  قدمت  كما 
للجودة،  دبي  جمموعة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  املهريي،  بطي 
�سيدة الأعمال ن�سوة الرويني بالإ�سافة اإىل 8 فائزات اأخريات 
�سيدات  و88  مهنية  �سيدة   22 بينهم  م�ساركة   110 �سمن 
�سعادتها حل�سولها على  الرويني عن  ن�سوة  واأعربت  اأعمال. 
اجلائزة قائلة: ح�سلت على العديد من اجلوائز ولكن جائزة 
الإمارات لل�سيدات لها طابع خا�س ملا حتمله من معان، لأنها 
ت�سلط ال�سوء على املراأة وتكرم النماذج الن�سائية امل�سرفة من 

املوهوبات على ال�سعيدين املحلي والعاملي.

خروج راأ�س املولودة من رحم الأم، 
الوالدين  بني  احلاجز  اإزالة  يتم 
الأم  لتمكني  اجلراحة  وفريق 
والأب من م�ساهدة طفلتهم تولد. 
اإن هذا ي�سمح للطفل باأن يولد يف 
بيئة اأكرث هدوءاً، حيث يخرج من 
ال�سق ال�سغري يف بطن الأم ويدفع 
على  بالعتماد  ج�سمه  و  اأكتافه 
دقائق.  عدة  خالل  ببطء  نف�سه 

و�سعها  مت  الطفلة  ولدة  وعند 
لتالم�س  الأم  �سدر  على  مبا�سرة 
اجللد، وكان احلبل ال�سري ما زال 
اأخرى حيث  مو�سوًل لعدة دقائق 
اأن تاأجيل قطع احلبل ال�سري اإىل 
حني توقف النب�سات وتدفق الدم 
املولود  بتزويد  ي�سمح  احلبل  يف 
باملزيد من املواد املغذية وله فوائد 

جمة للطفل.

الن�ساء  اأمرا�س  طبيبة  قامت 
دانة  م�ست�سفى  يف  والولدة 
يف  والأطفال  للن�ساء  الإمارات 
ال�سرقية  ملجموعة  التابع  اأبوظبي 
باإجراء  الطبية  للخدمات  املتحدة 
لأم  طبيعية  قي�سرية  ولدة  اأول 
اأملانية.  وقد اأتى هذا بعد طلب من 
طبياً  قادرة  غري  كانت  والتي  الأم 
وطلبت  الطبيعية،  الولدة  على 
طريقة  باأقرب  طفلتها  تولد  اأن 
وقد  الطبيعية.   للولدة  ممكنة 
قي�سرية  ولدة  اأول  ت�سجيل  مت 
م�ست�سفات  اأحد  يف  طبيعية 
ذلك  ومنذ   ،2008 عام  يف  لندن 
من  قليل  عدد  بها  يقوم  التاريخ 
الدكتورة  وعلقت  امل�ست�سفيات. 
جاوري رامانثان، رئي�سة اخلدمات 
الن�سائية، ا�ست�سارية اأمرا�س ن�ساء 
والولدة وطب الأجنة يف م�ست�سفى 
دانة الإمارات، والتي قامت بعملية 
الطبيعية  القي�سرية  الولدة 
قائلة: يف حالة الولدة القي�سرية 
بعد  ومبا�سرة  هذه  الطبيعية 

فازت �سيدة الأعمال ن�سوة الرويني بجائزة الإمارات لل�سيدات 
عن معيار البتكار يف دورتها الرابعة ع�سر، حتت �سعار »العطاء 
�سعيد  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو  برعاية  املجتمعية«،  وامل�ساهمة 
موؤ�س�سة  رئي�س  املدين  للطريان  دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل 
التنفيذي ملجموعة  والرئي�س  الأعلى  الرئي�س  دبي،  مطارات 
للجودة.  دبي  ملجموعة  الفخري  والراعي  الإمارات،  طريان 
بح�سور  دبي  فور�سيزونز  منتجع  يف  اخلتامي  احلفل  واأقيم 
العامة،  وال�سخ�سيات  الدولة،  �سخ�سيات  كبار  من  لفيف 
و�سيدات الأعمال، ونخبة من الإعالميني العرب والأجانب، 

اأم اأملانية تخ�صع لأول عملية قي�صرية طبيعية يف م�صت�صفى دانة الإمارات باأبوظبي

ق�سة رومان�سية ن�ساأت ومنت وتفجرت فيها منابع احلب بني �ساب وفتاة ايطاليني، 
بني نابويل و�سردينيا واأبوظبي طرفاها ديليا وما�سيميليانو التقيا يف نابويل ومنا 
ل  جميلة  اياما  وق�سيا  اأبوظبي  معا  وزارا  اليطالية  �سردينيا  جزيرة  يف  حبهما 
تن�سى وكل منهما يزداد تعلقاً بالآخر .. وا�ستعل الوجد بني قلبيهما وقررا الزفاف 

يف �سردينيا لتبداأ مرحلة رائعة جديدة يف حياتهما معا.
ادريانو  ال�سيد  اأ�سرتي  اأقامت  اأج��واء مفعمة  وو�سط فرحة الأهل والأ�سدقاء ويف 
برييني رئي�س اجلمعية الوطنية لل�سياحة الإيطالية وال�سيد/�سالفاتور �سيكو ع�سو 

الربملان الأوروبي بزفاف كرمية الأول )ديليا( اىل جنل الثاين )ما�سيميليانو(.
ري  كو�ستا  مبنطقة   )Villas Resort( منتجع  يف  ال��زف��اف  ح��ف��ل  واأق��ي��م 
التي تبعد حوايل �ساعة عن مطار كالياري يف جزيرة �سردينيا.. وح�سر مرا�سم 
اأق��ارب واأ�سدقاء العرو�سني يف ايطاليا والإم��ارات وعدد من دول العامل،  الزفاف 
بالإ�سافة اىل عدد كبري من رجال املال والأعمال وال�سحفيني ورجال من ال�سلك 

الدبلوما�سي بينهم اأع�ساء بالربملانني الأوروبي واليطايل.
ومتنى اجلميع للعرو�سني تاأ�سي�س حياة زوجية �سعيدة، م�ستقرة، وامل�سي بها اإىل 

�سواطىء ال�سعادة الأبدية. 

العرو�سان خالل مرا�سم الزفاف                     ق�صة حب ايطالية بداأت يف نابويل ومنت يف اأبوظبي والزفاف يف �صردينيا

د. �سريف البا�سل يتو�سط ع�سوي الربملانني الوروبي �سلفانور واليطايل جوزيف فاليكا�سديقات العرو�س مع والديها خالل حفل الزفاف كيك الزفاف

العرو�سان ووالديهما 

موارد ال�صارقة تكرم من�صور بن ن�صار حل�صوله على درجة الدكتوراة

افتتاح ق�صم اجلمال يف حديقة 
الإمارات للحيوانات بالباهية

اأعلن منتجع و حديقة المارات للحيوانات عن اإفتتاح ق�سم خا�س للجمال 
بيئة  يف  اأطفالهم  مع  الأوقات  امتع  ق�ساء  للعائالت  الفر�سة  لإتاحة 

طبيعية.
اإ�سافة  باحلديقة  الأ�سود  و  الأبي�س  اللون  ذات  اجلمال  ق�سم  ويعترب 
نوعية حيث باإمكان الزوار التفاعل املبا�سر معهم حتت اإ�سراف فريق عمل 
احلديقة  . وقال الدكتور وليد �سعبان، مدير العمليات يف منتجع و حديقة 
الطبيعة فر�سة  و  ملحبي احليوانات  توفر احلديقة  للحيوانات:  المارات 
التعامل املبا�سر مع احليوانات يف بيئة اآمنة حيث يحر�س فريق العمل على 

توفري جتربة ا�ستثنائية جلميع الزوار خا�سة ال�سغار منهم.

طريان اخلليج تكرم وكالة اإنفينيتي لل�صفر من اأبوظبي

الدكتوراه ملحمد �صامل عبيد الظاهري 
يف عقود الت�صميم والتوريد والت�صييد

 ح�سل �سعادة الدكتور املهند�س حممد �سامل عبيد الظاهري رئي�س جمل�س 
 )DBA ( اإدارة �سركة العني للتوزيع على درجة الدكتوراة يف اإدارة الأعمال
من جامعة الإمارات العربية املتحدة �سمن الدفعة الأوىل لربنامج الدكتوراه 
يف اإدارة الأعمال و كانت الر�سالة بعنوان: “ فعالية عقود الت�سميم والتوريد 
اأبوظبي:  يف  الكربى  والغاز  النفط  م�ساريع  تنفيذ  يف   )EPC( والت�سييد 
وجهة نظر املُ�سّغل “ ، وتلقى الظاهري تهاين �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 
ال�سيخ  ومعايل  الرئا�سة  �سوؤون  وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  ال 
نهيان بن مبارك ال نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة ومعايل احمد خليفة 

ال�سويدي م�ست�سار �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة وجمع من امل�سوؤولني.
 



»قر�ش« تهاجم عار�صة اأزياء 
قا�سًيا،  در���ًس��ا   ، مكان  كل  جمال  ملكة  با�سم  امل�سهورة  �سودر  مارين  تلّقت 
بعدما حاولت التقاط �سورة وهي ترتدي املايوه البيكيني مع �سمكة قر�س 
يف اأحدث ن�ساط لها بجزر الباهاما، حيث اأ�سيبت بندبة بيدها على هيئة 
اأ�سنان القر�س. وعادة ما تقوم مارين �سودر، بالتقاط �سور مع العديد من 
اأ�سماك القر�س، ولكنها �سرعان ما اكت�سفت اأن اأ�سماك القر�س لي�ست دمى 
لتلتقط ال�سور معها، بل اإنها اأ�سر�س الكائنات املفرت�سة يف البحر، فعندما 
كانت ت�ستعد للتقاط �سورة مع اأ�سماك القر�س يف كومبا�س كاي يف اإك�سوما 

، قررت اإحدى اأ�سماك القر�س اعتبارها وجبة ع�سائها.
على  الأملانية  العار�سة  كتبت  الربيطانية،  �ستار  ديلي  �سحيفة  وبح�سب 
باجلوع  القر�س  اأ�سماك  اإح��دى  �سعرت  حتى  ممتًعا  الأم��ر  ك��ان  مدونتها: 
�سمكة  راأي��ت  ال�سادمة عندما  اللحظة  اأ�ستطيع و�سف  ول  فقررت عقري، 
القر�س تفتح فمها وجتذبني من يدي. ويتابع �سودر على الإنرتنت اأينما 
ان�ستغرام.  األف متابع على   394 يقارب  �سافرت، ومن خالل �سورها، ما 
عند  ال��ه��دوء  بالتزام  دائ��ًم��ا  النا�س  ين�سح  كولونيا:  م��ن  م��اري��ن  واأ���س��اف��ت 
ذل��ك، ل  الواقع عندما يحدث  ولكن يف  القر�س،  اأ�سماك  التعر�س لهجوم 
ميكنك البقاء هادًئا وت�ساب بالهلع . وبغ�س النظر عن ال�سدمة، تتعافى 
املدونة وتنظر لتجربتها يف ال�سباحة مع اأ�سماك القر�س كتجربة اإيجابية.

القر�س،  اأ�سنان  الآن على هيئة  ول��دي ندبة  ي��رام،  واأ�سافت: يدي على ما 
وذلك �سيذكرين بق�سائي يوًما جمياًل يف اإك�سوما، اإنها مغامرة مذهلة اأن 
ت�سبح مع تلك الكائنات، ولكن عليك الأخذ يف العتبار اأنه على الرغم من 

اأنها عادة ما تكون هادئة، اإل اأنها تظل حيوانات مفرت�سة .

كلب يقتحم ن�صرة اإخبارية على الهواء
قناة  على  مبا�سرة  الهواء  على  تبث  كانت  اإخبارية  ن�سرة  اأ�سود  كلب  قاطع 

رو�سية، عندما اقتحم ا�ستوديو الأخبار، واأثار ذعر املذيعة. 
اأظهر مقطع فيديو ن�سر على موقع يوتيوب الإلكرتوين، مذيعة وهي تقراأ 
الن�سرة الإخبارية على الهواء مبا�سرة، قبل اأن تلحظ وجود كلب اأ�سود حتت 
طاولتها.  وقبل اأن ت�ستوعب املذيعة ما حدث، قفز الكلب اإىل الأعلى، م�سبباً 
ا�ستمرت يف قراءة  املذيعة ال�سدمة،  اأن امت�ست  �سدمة �سديدة لها. وبعد 
ن�سرة الأخبار. وقد اأ�سدر الكلب اأ�سوات �سجيج ما دفع املذيعة للتذمر من 
اأن تربت على راأ�سه وت�سرح للم�ساهدين باأن حيوانها الأليف  وجوده، قبل 
اأ�ساًل يف  الكلب متواجداً  اإن كان  الوا�سح  القطة.  ولي�س من  املف�سل هو 
ال�ستوديو، اأم اأنه دخل من اخلارج اأثناء الن�سرة الإخبارية، بح�سب ما ورد 

يف موقع “يو بي اآي” الإلكرتوين.
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�صاعرة حتاول
 النتحار حرًقا

املغربي  ال��ث��ق��ايف  ال��و���س��ط  ف��وج��ئ 
مبحاولة انتحار ال�ساعرة املغربية 
منها  جنت  والتي  بنمو�سى،  وداد 
يف اللحظة الأخرية بف�سل تدخل 

بع�س املواطنني ورجال الأمن .
الدائرة  اأن  اأم��ن��ي  م�����س��وؤول  وق���ال 
بطنجة  ل���ل�������س���رط���ة  اخل���ام�������س���ة 
وجود  م��ف��اده   ، ب��الغ��ا  ا�ستقبلت 
���س��ي��دة حت�����اول اإ�����س����رام ال���ن���ار يف 
ج�������س���ده���ا ب���ال���ق���رب م����ن اإح�����دى 
الر�سيد،  ه��ارون  ب�سارع  العمارات 
وب��ع��د ان��ت��ق��ال رج����ال الأم�����ن اإىل 
املكان وجدوها فعاًل حتمل بيدها 
البنزين  م���ن  ل����رتات   5 ق������ارورة 
بطريقة  وت�����������س�����رخ  وولع�������������ة، 
اأقوالها  م���ن  وت��ب��ني  ه�����س��ت��ريي��ة. 
الأولية اأن طليقها املحامي ي�سكن 
ب��ت��ل��ك ال���ع���م���ارة، واأن�����ه ���س��ب��ب لها 
م�ساكل كثرية اأثرت على نف�سيتها 
رغبت  اأن��ه��ا  ل��درج��ة  ح���اد،  ب�سكل 

باإنهاء حياتها.
وع��م��ل رج����ال الأم�����ن واجل����ريان 
اإىل  ن��ق��ل��ه��ا  ت��ه��دئ��ت��ه��ا، ومت  ع��ل��ى 
لتلقي  الإق���ل���ي���م���ي  امل�����س��ت�����س��ف��ى 
، كما فتح  الأ���س��ا���س��ي��ة  ال��ع��الج��ات 
حتقيق يف املو�سوع بال�ستماع اإىل 

اأطراف النزاع.
واع��ت��ق��د م��ت��اب��ع��وه��ا ع��ل��ى مواقع 
الأمر  اأن  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
تدوينتها  ل����ول  اإ����س���اع���ة  جم�����رد  
الأخرية يف في�سبوك والتي قالت 
اإنها  الآن..  النار  �ساأ�سرم   : فيها 

�سهوتي الأخرية .

يقدم منزًل مل�صرد �صاهم 
يف اإنقاذ �صحايا مان�ص�صرت

امل�سهور  الربيطاين  الأع��م��ال  رج��ل  يقدم  اأن  امل��ق��رر  م��ن 
ديفيد �سوليفان، منزًل للرجل امل�سرد الذي بذل جهوداً 

م�سنية يف اإنقاذ �سحايا هجوم مان�س�سرت الإرهابي. 
قلوب  باأفعاله  اأ���س��ر  ق��د  ج��ون��ز،  �ستيفن  امل�سرد  ك��ان  وق��د 
مل�����س��اع��دة �سحايا  ب��ع��دم��ا ه����رع  ال���ربي���ط���اين،  ال�����س��ع��ب 
النفجار، وكان �سوليفان من بني الذين تاأثروا مبا فعله 
جونز فقرر م�ساعدته على الفور.  وقال �سوليفان: لقد 
حتى  اأ���س��ه��ر،  �ستة  مل��دة  م��ن��زًل جلونز  اأ�ستاأجر  اأن  ق��ررت 
ي��ق��ف ع��ل��ى ق��دم��ي��ه وي��ب��داأ ح��ي��اة جديدة  اأن  يتمكن م��ن 
اأح��د ميكنه م�ساعدتنا يف  اأي  اإن ك��ان هنالك  . واأ���س��اف: 
الو�سول اإىل جونز �سنكون له من ال�ساكرين، لأن �سخ�ساً 
�سحيفة  وبح�سب   . مكافاأة  على  يح�سل  اأن  يجب  كهذا 
ديلي �ستار الربيطانية، متكن �سوليفان وابنه من العثور 
على جونز بعد البحث احلثيث لعدة �ساعات، حيث غرد 
البن ديفيد قائاًل: لقد عرثنا على جونز! اأ�سكر كل من 

�ساعدنا يف العثور عليه .

تتزوج حمطة قطار بعد ق�صة حب 
اأنها  �سانتا  ك��ارول  نف�سها  ُت�سّمي  اأمريكية  ام���راأة  زعمت 
كاليفورنيا  ولي���ة  يف  �سانتا  ق��ط��ار  حمطة  م��ن  ت��زوج��ت 
اأنها  عيًة  ُمدَّ ع��ام��اً،   36 مل��دة  حب  ق�سة  بعد  الأمريكية، 
توؤكد  التي  ك��ارول  وتقول  عقلياً.  معها  اجلن�س  متار�س 
القطار  حمطة  حتب  ب��داأت  اإنها  العقلية  قواها  �سالمة 
وهي يف الثامنة من عمرها، ومل تكن تعرف اأنها حتبها، 
اإل بعد اكت�سافها وجود حالت �سابقة اجنذبت لالأج�سام 
اجلامدة. وتق�سي كارول كل يوم بع�س الوقت يف مبنى 
دون  وتتحدث معه  دي��درا،  اأ�سمته  ال��ذي  القطار  حمطة 
اأن ُت�سعر اأحًدا، حيث تقول: عندما اأمل�س جدران املحطة 
كثرًيا،  اأحبها  اأن��ا  وُتقبلني،  حتملني  اأن��ه��ا  ل��و  كما  اأ�سعر 
كي  اجلن�سي  جانبي  اأخفي  لكنني  ج��ًدا،  رومان�سية  فهي 
النا�س ويحظرونني من روؤيتها، وا�سفًة ديدرا  ل يعرف 
الأكرث  بال�سريك  املحطة  الربيطانية  م��ريور  ل�سحيفة 

ا�ستقراًرا لها من اأي وقت م�سى.

طفل ي�صارع كلبًا مفرت�صًا
لطفل  الجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  على  فيديو  انت�سر 
م�����س��ري يبلغ م��ن ال��ع��م��ر 14 ع��ام��اً وي��دع��ى اأح��م��د، كاد 
بعد  حركته  ب�سل  ق��ام  ولكّنه  ك��ل��ب،  م��ن  لهجوم  يتعّر�س 
وقام  ال��ك��ل��ب.  با�ست�سالم  انتهت  معركة  يف  معه  دخ��ل  اأن 
الطفل ب�سّل حركة الكلب عن طريق الإم�ساك به من حتت 
اأذنيه ورقبته و�سفعه بالراأ�س ومنعه من ا�ستخدام اأنيابه 
ما  املغردين  تعليقات  وتفاوتت  النهاية.  يف  اأر�ساً  وطرحه 
بني موؤّيد ملا فعله ال�ساب، مرّبرين ذلك بدفاعه عن نف�سه، 
مت�سائلني ماذا لو كان الطفل قد تعر�س لأذى من الكلب؟ 
فيما رف�س البع�س الآخر ذلك مطالبني مبحا�سبة الطفل 

على فعلته ومتهمني اإياه بعدم الرفق باحليوان.

خمتربات ت�صتزرع حلوًما م�صدرها النباتات
هاجمت �سركات ت�سنيع اللحوم من النباتات فقط يف الوليات املتحدة، التوّجه اجلديد ل�ستزراعها داخل املختربات 

الأمريكية ا�ستناًدا اإىل زراعة الأن�سجة احليوانية من اخلاليا اجلذعية املعروفة با�سم اللحوم امل�ستزرعة .
اإنتاج  النباتات فقط،  اللحوم من  املخت�سة ب�سناعة  اإمبو�سيبل فود  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  براون  بات  وو�سف 
بح�سب  القت�ساد،  حت�سن  ومل  اأف�سل،  بطريقة  تنتجها  مل  باأنها  املختربات،  داخ��ل  احليوانات  خاليا  من  اللحوم 
�سحيفة نيوز الأ�سرتالية. و�سنعت اإمبو�سيبل فود يف وقت �سابق برغر من النباتات فقط بدًل من حلوم الأبقار، 
واأطلقت عليه ا�سم اإمبو�سيبل برغر، دون اأن ت�ستخدم املوارد الطبيعية لالأر�س. وجمعت ال�سركة من هذا العمل 
اأكرث من 200 مليون دولر خالل ال�سنوات الأخرية، ويتم بيع الربغر الذي لقى ا�ستح�ساًنا يف مذاقه، يف مطاعم 
عدد من املدن الأمريكية. ولكن هذه ال�سركات تواجه مناف�سة قوية، بعد تاأكيد الباحثني اإمكانية زراعة اللحوم من 
اخلاليا، والبدء بالفعل  بت�سنيعها، حيث اأنتجت �سركة فينلي�س فودز الأمريكية حلوم �سمك من اخلاليا اجلذعية 
لتوفري اأطعمة بحرية اأكرث ا�ستدامة و�سديقة للبيئة. واأعلنت �سركة ممفي�س ميت الأمريكية، يف مار�س املا�سي، 
اإنتاجها حلوم دجاج وبط نظيفة من اخلاليا امل�ستزرعة للطيور. يذكر اأن اأول ت�سنيع للحوم مت يف العام 2013، 

وبلغت تكلفة اإنتاجها 250 األف دولر، ولكن مذاقها كان �سيًئا جًدا.
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ا�صرتت خامتًا بـ 10 جنيهات 
وتبيعه بـ 350 األفًا

من املتوقع اأن ي�سل �سعر خامت من املا�س ا�سرتته �ساحبته يف 
اأ�سرتلينية  10 جنيهات  مقابل  املا�سي  القرن  الثمانينات من 
 455( جنيه  األ��ف   350 م��ن  اأك��رث  اإىل  فقط،  دولراً(   13(
األف دولر(، بعد اأن تبني اأنه م�سنوع من نوع نادر من الأحجار 
اأك���رث من  ا�سرتته قبل  ق��د  وك��ان��ت �ساحبة اخل���امت  ال��ك��رمي��ة. 
يبيع  كان  �سخ�س  زهيد، من  الزمن مقابل مبلغ  3 عقود من 
اأن اخلامت  وق��ت��ه��ا  واع��ت��ق��دت يف  ���س��ي��ارت��ه،  اأغ��را���س��ه يف خلفية 
واأن  خا�سة  الثمن،  زهيدة  م��واد  من  م�سنوع  اإك�س�سوار  جم��رد 
القطع  لعمليات  يخ�سع  يكن  مل  ع�سر  التا�سع  القرن  يف  املا�س 
تكن  ومل  ال��ي��وم.  احل��ال  هو  كما  وملعانه  تاألقه  ليربز  وال�سقل 
مالكة اخلامت تدرك قيمته احلقيقية، لذلك داأبت على ارتدائه 
ب�سكل يومي، �سواء كان ذلك عند خروجها للت�سوق، اأو اأثناء اأداء 
الأعمال املنزلية اليومية، بح�سب ما ذكرت �سحيفة ديلي ميل 
الربيطانية. وبعد نحو 30 عاماً من ارتداء اخلامت، اأخرب اأحد 
جتار املجوهرات �ساحبته التي مل ترغب بالك�سف عن هويتها 
اأنه رمبا ي�ساوي ثروة حقيقية. وتبني بالفعل اأنه م�سنوع من 

ما�سة نادرة يقدر ثمنها مبئات الآلف من الدولرات.

يوقف مروحة معدنية دائرة بل�صانه
التوا�سل الجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه  تداولت مواقع 
مروحة  لإيقاف  ول�سانه  راأ�سه  ي�ستخدم  وهو  اأمريكي،  مغامر 
براد  يظهر  الفيديو،  بداية  ويف  عالية.  ب�سرعة  ت��دور  معدنية 
ب��اي��رز، وه���و ي��ع��ر���س م��روح��ة م����زودة ب�����س��ف��رات م��ع��دن��ي��ة، وقام 
بني  ر�سا�س  قلم  ي�سع  اأن  قبل  �سرعة،  اأع��ل��ى  على  بت�سغيلها 
على  كدليل  �سغرية،  قطع  اإىل  تناثره  اإىل  اأدى  مما  �سفراتها، 
اإىل مغامرته  ال��ت��ايل  امل�����س��ه��د  ب���راد يف  امل���روح���ة. وان��ت��ق��ل  ق���وة 
وراح  امل��روح��ة،  �سفرات  قبالة  راأ���س��ه  بو�سع  قم  حيث  املجنونة، 
لكن  املروحة خالل حلظات.  توقفت  وبالفعل  اإيقافها،  يحاول 
براد مل يكتف بذلك، بل اأراد اأن ينقل التحدي اإىل م�ستوى اآخر، 
عليها  ي�سغط  وراح  امل��روح��ة،  �سفرات  من  ل�سانه  ق��ّرب  عندما 
لتتوقف من  ويف نهاية الفيديو يظهر براد وقد احمّر ل�سانه 
بالكامل بعد هذه املغامرة، ومل ينطق اأية كلمة، يف الوقت الذي 
حاولت م�ساعدته التي تولت الت�سوير الطمئنان على حالته، 

بح�سب ما اأوردت �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.

يتلقى 3 ر�صا�صات وينجو باأعجوبة
جنا مواطن �سعودي يف الكويت باأعجوبة من موت حمقق، بعد 
اأثناء �سريه يف منطقة اجلهراء ال�سناعية،  3 ر�سا�سات  تلقيه 
حيث مت اإ�سعافه واإنقاذ حياته يف امل�ست�سفى. mوذكرت م�سادر، 
بح�سب موقع الراأي الكويتي، اإن ال�سحية ا�ستقل �سيارة يقودها 
اأحد الأ�سخا�س، بعد اأن اتفق معه على تو�سيله ملنطقة املباركية، 
لكن قائد ال�سيارة اأنزله يف منطقة اجلهراء ال�سناعية، وحينما 
ا�ستقرت  3 طلقات من اخللف،  تلقى  العام  الطريق  بحث عن 
اثنتان يف يده والثالثة يف ظهره، مبيناً اأنه مل ي�سعر بنف�سه اإل 

وهو بامل�ست�سفى.
طفل ي�ساعد يف زراعة الأرز يف حديقة روبوجني اأمام اأحد جممع ملراكز الأعمال يف قلب مدينة طوكيو. )ا ف ب(

هل هذا دليل على
 وجود الأ�صباح؟

ل يزال الكثريون يحاولون اإثبات 
وجود الأ�سباح، من خالل ت�سوير 
غريبة  ل��ظ��واه��ر  امل�����س��اه��د  بع�س 
اأماكن  اأو  م��ن��ازل��ه��م  يف  حت����دث 
املناطق  ب��ع�����س  يف  اأو  ع��م��ل��ه��م، 
امل��ه��ج��ورة، واآخ��ره��ا ه��ذا الفيديو 
الذي يقول �ساحبه اإنه متكن فيه 

من ت�سوير �سبح حقيقي.
ويف مقطع الفيديو الذي تداولته 
ول  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع 
يظهر  ثانية،   20 مدته  تتجاوز 
وهو  �سفاف،  ال��ل��ون  اأبي�س  خيال 
يقرتب من امل�سور، قبل اأن ي�سقط 
من  خوفاً  الأر����س  على  الكامريا 
ظهر  ال��ذي  الغريب  اجل�سم  ه��ذا 
اأوردت  ما  بح�سب  مفاجئ،  ب�سكل 

�سحيفة مريور الربيطانية.
ومل ُيعرف ماذا حدث بعد �سقوط 
الكامريا، لكن م�ستخدمي مواقع 
�سككوا  الج���ت���م���اع���ي  ال���ت���وا����س���ل 
واعترب  امل�������س���اه���د،  يف  ك����ال����ع����ادة 
ُمفربك،  ال��ف��ي��دي��و  اأن  ال��ب��ع�����س 
اأك��رب عدد من  والغاية منه جمع 

امل�ساهدات والإعجابات.
وياأتي هذا الفيديو بعد اأيام قليلة 
من تناقل �سورة غريبة ملجموعة 
يبت�سمون  الأ������س�����خ�����ا������س  م�����ن 
للكامريا، التقطها �سياد الأ�سباح 
ف��ي��ل��ي��ب ب�����ارون يف م��ل��ج��اأ ق���دمي، 
يعرفها  ل  ف���ت���اة  ف��ي��ه��ا  وظ���ه���رت 
ال�سورة،  يف  املوجودين  من  اأح��د 
حلظة  وج����وده����ا  ي���ت���ذك���رون  ول 

التقاطها.

عظام طفلة
 من 3.3 مليون �صنة 

متحجرة  بقايا  خ��الل  م��ن  العلماء  تو�سل 
 3.3 من  اأك��رث  اإىل  تاريخها  يرجع  لطفلة 
مليون �سنة، لتطور العمود الفقري الب�سري 
يف وق���ت ���س��اب��ق ب��ك��ث��ري ع��م��ا ك���ان ُي��ع��ت��ق��د يف 
البقايا  حتليل  بعد  للعلماء  تبني  امل��ا���س��ي. 
الربوفي�سور  اك��ت�����س��ف��ه��ا  ال���ت���ي  امل��ت��ح��ج��رة، 
الأثيوبي، زيري�سيناي األيم�سيجد يف منطقة 
كان  ال��ق��ردة  الطفلة  اأن  اأثيوبيا،  يف  ديكيكي 
12 زوًجا فقط من الأ�سالع وعمود  لديها 
اأك��رث اك��ت��م��اًل، مب��ا يف ذل��ك الفقرات  فقري 
والرقبة والقف�س ال�سدري، بح�سب �سحيفة 
اأن  الباحثون  واأكد  الربيطانية.  “مريور” 
اأجزاء الهيكل العظمي الب�سري، والتي متنح 
منت  بفاعلية،  امل�سي  على  ال��ق��درة  الإن�����س��ان 
قبل ماليني ال�سنني اأي اأقدم بكثري مما كان 
يعتقد �سابًقا. ويعتقد اأن الب�سر الأوائل كانوا 
يت�سلقون الأ�سجار وي�سريون على قدمني ما 
�ساعدهم على التنقل يف العديد من الأماكن 

والتعامل مع املناخات املتغرية.

تتكون انطباعات النا�س عنك يف ملح الب�سر تقريباً، 
وقد تبقى هذه النطباعات من دون تغيرٍي اإىل اأمٍد 
ل يعلمه اإل اهلل. ويوؤكد ذلك �سرورة اأن حتر�س 
اأذهان  يف  الأوىل عنك  النطباعات  تت�سم  اأن  على 
الإمكان،  ق��در  على  اإيجابي  بطابٍع  تلتقيهم  م��ن 
املرغوبة  اأهدافك  حتقيق  عليك  �سي�سهل  ما  وهو 
م���ن ل��ق��اءات��ك ب��ه��م، ����س���واء ك��ان��ت ه���ذه الأه�����داف 

�سخ�سية اأو مهنية.
ومن اأجل ترك مثل هذا النطباع، ين�سح خرباء 
�سورة  بخلق  كفيلٌة  اإنها  يقولون  اإر���س��اداٍت  باتباع 
اإيجابية عنك يف نفو�س املحيطني بك. من بينها 
ما ورد يف كتاٍب يحمل عنوان »كيف جتعل النا�س 
يحبونك يف 90 ثانية اأو اأقل؟« للكاتب نيكول�س 

بووثمان.
كن �سريحاً

التحلي  على  امل���رء  يحر�س  ب���اأن  ب��ووث��َم��ن  ين�سح 
ب��ال�����س��راح��ة ع��ن��دم��ا ي��ل��ت��ق��ي ب�����س��خ�����ٍس م���ا للمرة 
اأو حتى  اأ�سلوبه يف احلديث  الأوىل. وي�سمل ذلك 
الكاتب،  فبح�سب  ي�ستخدمها.  التي  اجل�سد  لغة 
ُي��ف�����س��ل اأن ت�����س��ع ي��دي��ك ع��ل��ى ���س��درك خالل  ل 

�سرتتك  اأزرار  ت��ف��ك  ب����اأن  ي��و���س��ي  ك��م��ا  احل���دي���ث، 
عندما تبداأ اللقاء، وهو ما يزيد - ح�سبما يقول 
- من اإح�سا�س حماورك باأنك تتعامل معه بو�سوح 

و�سراحة و�سفافية.
اأقم ات�ساًل ب�سرياً

اإنه من الأج��در بك  ال�ساأن يقول بووثَمن  يف هذا 
اأن ت��ك��ون م��ن ُي��ب��ادر ب��اإق��ام��ة ات�����س��ال ب�����س��ري مع 
عيناك  تعك�س  اأن  على  حتر�س  واأن  تلتقيه،  م��ن 
من  الكاتب  وين�سح  نحوه.  الإيجابية  توجهاتك 
ي�����س��ع��رون ب��ع��دم الرت���ي���اح ل��ذل��ك ب��ال��ت��درب على 
التليفزيون،  م�����س��اه��دة  ع��ل��ى  ت��ق��وم  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ٍة 
والتحديق يف اأعني من يظهرون على �سا�سته، قبل 
جتربة ذلك مع املحيطني بك يف احلياة الواقعية.

ل تتخل عن البت�سامة
حولك  م��ن  لكل  بليغًة  ر���س��ال��ًة  ابت�سامتك  ت�سكل 
ب����اأن ل��دي��ك رغ���ب���ًة خم��ل�����س��ًة يف ال��ت��وا���س��ل معهم 
»الإندبندنت«  ونقلت �سحيفة  اإيجابي.  نحٍو  على 
اإن م��ن يت�سم  ال��ربي��ط��ان��ي��ة ع��ن ب��اح��ث��ني ق��ول��ه��م 
يف  يبقى  الآخ���ري���ن،  م��ع  تعامالته  يف  بالب�سا�سة 

ذاكرتهم لوقٍت اأطول.

كيف حتظى بحب النا�ش يف 90 ثانية؟

كري�صتني تيلور و بن �صتيلر يقرران النف�صال 
اأعلن املمثل بن �ستيلر بطل فيلم زولندر وزوجته كري�ستني تيلور يوم اجلمعة 

اأنهما قررا النف�سال بعد زواج ا�ستمر 18 عاما.
و18  متبادلني  كبريين  واح����رتام  “بحب  م�سرتك  ب��ي��ان  يف  ال��زوج��ان  وق���ال 
تربية  اأولويتنا  �ستظل   . النف�سال  ق��رار  اتخذنا  كزوجني  معا  ق�سيناها  عاما 
اأولدنا كاأبوين متفانني واأوثق الأ�سدقاء. ونرجو من و�سائل الإعالم احرتام 

خ�سو�سيتنا يف هذا الوقت«.
بان�س مويف  ب��رادي  ذا  ب��راديف يف  املراهقة مار�سيا  البنة  ب��دور  تيلور  وا�ستهرت 
ثاندر وميت  بينها تروبك  اأف��الم كثرية من  الثنان معا يف  1995 وظهر  يف 

ذا برينت�س.


