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حممد بن را�شد يقدم واجب العزاء يف حارب الكتبي 
وزكية بنت عويد �شالح و�شقيقة جمعة املاجد

•• دبي-وام: 

قدم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل واجب العزاء يف وفاة املغفور 

لها املرحومة زكية بنت عويد �شالح.
كما قدم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم واجب العزاء 
يف وفاة املغفور لها املرحومة حمده بنت ماجد قريبان حرم �شيف بن 

اأحمد الغرير و�شقيقه جمعة املاجد.
من جهة اخرى قدم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل واجب  الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س 
العزاء يف وفاة املرحوم حارب حممد امللعاي الكتبي. )التفا�شيل �س2(

ال�شيخة فاطمة تطلق مبادرة للتطوع للمراأة والطفل
•• اأبوظبي-وام:

الن�شائي  االحت���اد  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  اأطلقت 
العام الرئي�شة االأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية رئي�شة املجل�س االأعلى 
مبادرة  يف  للتطوع  مبارك  بنت  فاطمة  برنامج  والطفولة  للأمومة 
هي االأوىل من نوعها بهدف تر�شيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء 
امل��راأة والطفل حمليا وعامليا من خلل تبني مبادرات  االإن�شاين لدى 
امل��راأة والطفل يف جماالت  القدرات ومتكني  ال�شتقطاب وتاأهيل وبناء 

العمل التطوعي.
زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  دعوة �شاحب  ان�شجاما مع  ذلك  وياأتي 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل باأن يكون عام 2017 عاما للخري 
التطوعي  العمل  ثقافة  لرت�شيخ  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  ل��روؤي��ة  وترجمة 

والعطاء االن�شاين.
)التفا�شيل �س3(

مواقــيت ال�صالة
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مظاهرة اوروبية حا�شدة يف بر�شلونة �شد الدعم القطري للرهاب يف العامل 

بتوجيهات رئي�س الدولة

الرتبية واأبوظبي للتعليم يعلنان عن توحيد النظام التعليمي على م�شتوى الدولة

توعدوا مبالحقة قادة النظام القطري وتقدميهم ملحاكمة جنائية 

بر�شلونة تنتف�ض �شد اإرهاب قطر مبظاهرة اأوروبية حا�شدة 
•• بر�شلونة-وام:

اإ�شبان �شد االإرهاب،  نظمت حركه 
املئات  مب�شاركة  حا�شدة  مظاهرة 
من املواطنني االأ�شبان و الفرن�شيني 
و االإي��ط��ال��ي��ني و ال��رت��غ��ال��ي��ني و 
هولندا  و  ب��ل��ج��ي��ك��ا  وم����ن  االأمل�������ان، 
م���وق���ع احل����ادث  ب��ري��ط��ان��ي��ا، يف  و 
الذي  و  االإرهابي مبيدان كتالونيا 
اإره��اب��ي��ة يتهمها  ارت��ك��ب��ت��ه ج��م��اع��ة 
اإم���ام���ا متطرفا  ب����اأن  امل��ت��ظ��اه��رون 
والذي  يقودها  قطر  ل��دول��ة  تابعا 
ال�شرطه  مطاردة  اأثناء  حتفه  لقي 

االأ�شبانية لعنا�شر تلك اجلماعة.
ون����دد امل��ت��ظ��اه��رون ب��ا���ش��رار قطر 
ع��ل��ى دع����م و مت���وي���ل ااٍلره��������اب، و 
اأعربوا عن ا�شتنكارهم للدور الذي 
ااٍلره����اب يف  ن�شر  ام��ريه��ا يف  لعبه 

اإ�شبانيا و اأوروبا.
النظام  م�������ش���وؤل���ي���ة  اأع����ل����ن����وا  ك���م���ا 
القطري عن حادث الده�س الغادر 
و الذي راح �شحيته مئات ال�شحايا 

بني قتيل وجريح .
حركه  ب���ا����ش���م  امل���ت���ح���دث  اأع����ل����ن  و 

دييوكارلو�س  ااٍلره��اب  �شد  اإ�شبان 
اأهميه الدور الذي لعبته ال�شلطات 
عن  الك�شف  ���ش��رع��ه  يف  االإ���ش��ب��ان��ي��ه 
ملب�شات حادث بر�شلونة، و ك�شف 
الدور امل�شبوه الذي تلعبه قطر يف 
االإرهابية  اجلماعة  متويل  و  دع��م 
التي ارتكبت ذلك العمل االإرهابي، 

و اجها�س اأجهزة االأمن االإ�شبانية 
االإرهابية  الهجمات  م��ن  ل�شل�شلة 
ع��ده مناطق  ت�شرب  ك���ادت  وال��ت��ي 

داخل اإ�شبانيا.
مبلحقه  امل���ت���ظ���اه���رون  وت����وع����د 
تقدميهم  و  القطري  النظام  ق��ادة 
و  اإ�شبانيا  داخ���ل  جنائية  ملحاكمة 

الدولية  اجل��ن��ائ��ي��ة  امل��ح��ك��م��ة  اأم����ام 
احلكومة  ط����ال����ب����وا  و  ب�����له�����اي، 
االإ�شبانية و قادة دول اأوربا ب�شرعه 
ق���ط���ع ع���لق���ات���ه���م ال��ر���ش��م��ي��ة مع 
النظام القطري و عدم الت�شرت على 
اإره��اب قطر حتت دع��اوى احلفاظ 

على اال�شتثمارات القطرية.

ال�صرعية ُتكبد االنقالبيني خ�صائر يف نهم و�صرواح و�صعدة

ميلي�شيات احلوثي حتا�شر املخلوع �شالح واأن�شاره
•• عوا�شم-وكاالت:

كثفت  احل��وث��ي  ميلي�شيات  اأن  مينية  م�����ش��ادر  ذك���رت 
�شوارع  االأم��ن��ي��ة يف  واحل��واج��ز  امل�شلحة  ال��ن��ق��اط  م��ن 
�شنعاء، كما عززت من رقابتها على حتركات القيادات 
نقاط  ون�شبت  �شالح.  للمخلوع  املوالية  الع�شكرية 
راأ�س  �شنحان م�شقط  العا�شمة ومنطقة  تفتي�س بني 
الطرقات  ا�شتنفار احلوثيني  و�شمل  املخلوع  الرئي�س 
للرئي�س  ال��ت��اب��ع  ح��م��ي��د  رمي���ة  مع�شكر  اىل  امل���وؤدي���ة 

املخلوع.
ا�شتدعوا  احلوثيني  املتمردين  اأن  امل�����ش��ادر  وك�شفت 
املئات من عنا�شرهم من خمتلف اجلبهات، ون�شروهم 
يف �شنعاء، واأعدوا كتائب قوات خا�شة خلو�س معركة 

خاطفة مع قوات املخلوع.
قوات  دفعة  بتخريج  احل��وث��ي  ميلي�شيات  قامت  كما 
وهي  ال�شريع"،  "التدخل  دفعة  عليها  اأطلقت  خا�شة 
مناورة  ون��ف��ذت  عالياً،  قتالياً  جتهيزاً  جمهزة  دفعة 
ع�شكرية مبنا�شبة تخرجها يف اإحدى �شواحي �شنعاء، 

وفق امل�شادر نف�شها.
وك����ان امل��خ��ل��وع ���ش��ال��ح ق���د دع����ا، يف وق���ت ���ش��اب��ق، اإىل 
ب����اإدارة  احل��وث��ي  م��ع ميلي�شيات  ب��ال�����ش��راك��ة  االل���ت���زام 
ال��دول��ة يف ���ش��ن��ع��اء، وف��ق��اً الت��ف��اق ت�شكيل م��ا ي�شمى 
امل��ج��ل�����س ال�����ش��ي��ا���ش��ي، م����وؤك����داً ع��ل��ى ����ش���رورة العمل 
الع�شكرية  باملوؤ�ش�شة  و�شفه  مل��ا  االع��ت��ب��ار  اإع���ادة  على 
واالأمنية يف توفري االأمن اإىل جانب اللجان ال�شعبية 

واملتطوعني.
وقال مراقبون اإن االإجراءات احلوثية االأخرية، متثل 
يف  للو�شع  وتكري�شا  امل��خ��ل��وع،  مطالب  على  التفافاً 
�شنعاء مل�شلحة امليلي�شيات احلوثية �شد قوات �شالح. 
من جهة اخرى جتددت املعارك بني القوات احلكومية 
و�شرواح  ب�شنعاء،  نهم  يف  احلوثيني  واالن��ق��لب��ي��ني 
دارت يف منطقة  معارك  اإىل  باالإ�شافة  م��اأرب،  غربي 
علب مبحافظة �شعدة، ح�شبما ذكرت م�شادر ر�شمية 

ام�س االأحد.
القوات  اإن  ال��ي��م��ن��ي  ب��ا���ش��م اجل��ي�����س  امل��ت��ح��دث  وق����ال 
جماعة  مل�شلحي  متكررة  هجمات  اأف�شلت  احلكومية 
عبداهلل  علي  للمخلوع  امل��وال��ي��ة  وال��ق��وات  احلوثيني 
�شالح، خلل الثلثة االأيام املا�شية، يف مديرية نهم، 

وفقاً ملوقع امل�شدر اليمني. 
�شنها  هجمات   9 اأف�شلت  احلكومية  القوات  اإن  وق��ال 
احلوثيون على جبل ال�شافح غرب جبل القرن، وعلى 
جبل القتب وبني بارق، واإن 10 من م�شلحي جماعة 

احلوثيني قتلوا، واأُ�شيب اآخرين.
واأو����ش���ح اإن ذل���ك ج���رى ب��ال��ت��زام��ن م���ع 10 غ���ارات 
العربي الذي تقوده  التحالف  جوية �شنتها مقاتلت 
وبني  املجاوحة  مفرق  حميط  ا�شتهدفت  ال�شعودية، 

بارق واحللول ومفرق قطبني.
ويف �شرواح غربي حمافظة ماأرب، لقي ما ال يقل عن 
القوات  �شد  مبعارك  م�شرعهم،  احلوثيني  من   10

احلكومية، ح�شبما ذكر م�شدر ع�شكري.
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حممد بن را�صد: االإمارات حققت الكثري من املكت�صبات يف جمال التعليم العام 
حممد بن زايد: ما�صون يف دعم العملية التعليمية لتنطلق نحو العاملية باأجيال ملهمة وطموحة

•• اأبوظبي-وام: 

بناء على توجيهات �شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
رئي�س الدولة حفظه اهلل بتوحيد 
م�شتوى  على  التعليمية  االأنظمة 
الدولة مبا يلبي متطلبات التنمية 
ال�شاملة ويحقق االأهداف الوطنية 
�شاحب  م���ن  ومب��ت��اب��ع��ة  ال��ع��ل��ي��ا، 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
�شاحب  م���ن  وب���دع���م  اهلل،  رع�����اه 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
والتعليم  الرتبية  وزارة  ..اأعلنت 
عن  للتعليم،  اأب��وظ��ب��ي  وجم��ل�����س 
ت��وح��ي��د ال��ن��ظ��ام ال��ت��ع��ل��ي��م��ي على 
م�����ش��ت��وى ال���دول���ة، ���ش��م��ن خطط 
بالتعليم  ل����لرت����ق����اء  ع��م��ل��ه��م��ا 
متطلبات  يلبي  مبا  به  والنهو�س 
روؤية  وحتقيق  الوطنية  االأج��ن��دة 

التعليمية  وموؤ�ش�شاتها  فعالياتها 
املكت�شبات  م���ن  ال��ك��ث��ري  ح��ق��ق��ت 
خ��لل االأع���وام املا�شية يف جمال 
التعليم العام، واأن املرحلة املقبلة 
تتطلب البناء على هذه املكت�شبات 
ا�شتعدادا  م���وح���د  اإط������ار  ���ش��م��ن 

رئي�س الدولة حفظه اهلل.
واأ�شار �شموه اإىل اأن اجلميع يعمل 
بروح الفريق الواحد الأن التنمية 
واحدة واملكت�شبات واحدة والروؤية 
موحدة حتت قيادة رئي�س الدولة 
تعمل  اأن  وال���ه���دف  اهلل،  ح��ف��ظ��ه 

بالرتكيز  االإم������������������ارات2021 
رفيع  تعليمي  نظام  تطوير  على 

امل�شتوى.
ويف هذا االإطار فقد اأكد �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
بكافة  االإم����ارات  دول���ة  اأن  مكتوم 

التنمية  م���ن  امل��ق��ب��ل��ة  ل��ل��م��رح��ل��ة 
ال�شاملة يف الدولة والتي تتطلب 
نظاما تعليميا موحدا قادرا على 
العليا  الوطنية  االأه��داف  حتقيق 
�شاحب  وتوجيهات  روؤي���ة  �شمن 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و 

م���دار����س االإم�������ارات ك��اف��ة �شمن 
منظومة متجان�شة لتخريج اأبناء 
املعايري  اأف�����ش��ل  �شمن  االإم����ارات 
تطلعات  ي��ل��ب��ي  ومب�����ا  ال���دول���ي���ة 

وتوقعات �شعب االإمارات.
)التفا�شيل �س2(

ميكن حتميلها على �صاروخ عابر للقارات 

كوريا ال�شمالية تنفذ جتربة قنبلة 
نووية هيدروجينية ذات قوة تدمريية

•• عوا�شم-وكاالت:

التوتر  ت��زي��د م��ن ح���دة  يف خ��ط��وة 
�شيما  ال  ال��������دويل،  امل��ج��ت��م��ع  ب����ني 
الواليات املتحدة وكوريا ال�شمالية، 
اأت��ى لي�شب الزيت على  اإع��لن  ويف 
الكورية  االأنباء  وكالة  اأك��دت  النار، 
االأحد،  اأم�س  الر�شمية،  ال�شمالية 
�شنع  يف  جن��ح��ت  ي���ان���غ  ب��ي��ون��غ  اأن 

تقدماً،  اأك��ر  هيدروجينية  قنبلة 
ال�شاروخ  ع��ل��ى  حت��م��ي��ل��ه��ا  ومي���ك���ن 
الذي  ل��ل��ق��ارات  ال��ع��اب��ر  البالي�شتي 

بات النظام ميتلكه.
اأن زعيم كوريا  اإىل  الوكالة  ولفتت 
ال�شمالية كيم جونغ اون زار موقع 
ت�شنيع القنبلة، واأرفقت النباأ ب�شور 
ظهر فيها الزعيم الكوري ال�شمايل 
مرتديا بزة �شوداء ويتفح�س غلفا 

معدنيا ذا نتوءين.
وك���ان���ت ك���وري���ا ال�����ش��م��ال��ي��ة جنحت 
بالي�شتي  ���ش��اروخ  ب��اإط��لق  اأخ����رياً 
عابر للقارات لي�شبح ال�شوؤال االأهم 
اإذا كانت  بعد ه��ذا االإجن����از ه��و م��ا 
ي���ان���غ مت��ك��ن��ت م���ن ت�شغري  ب��ي��ون��غ 
راأ�س  حجم  اإىل  النووية  اأ�شلحتها 
ك��ان��ت متتلك  اإذا  وم���ا  ���ش��اروخ��ي��ة، 
عملنية،  ه��ي��دروج��ي��ن��ي��ة  ق��ن��ب��ل��ة 

الكوري  االإع��لن  �شحة  ثبتت  واإذا 
ال�شمايل فاإن اجلواب ي�شبح نعم.

ون���ق���ل���ت ال����وك����ال����ة ال���ر����ش���م���ي���ة عن 
ال��زع��ي��م ك��ي��م ج��ون��غ اون ق��ول��ه اإن 

تفقدها  ال���ت���ي  احل���رب���ي���ة  ال����راأ�����س 
قوة  ذو  ح������راري  ذري  ����ش���لح  ه���ي 
بجهودنا  �شنعناه  تفجريية خارقة 

وتكنولوجيتنا.

ع�صرات القتلى من التنظيم االإرهابي
التحالف مينع قافلة داع�ض من التقدم اإىل دير الزور 

•• بريوت-وكاالت:

اأع��ل��ن التحالف ال���دويل ال���ذي ت��ق��وده ال��والي��ات امل��ت��ح��دة، ام�����س االأح���د، اأن 
من  جمموعة  ت��زال  وال  جمموعتني،  اإىل  انق�شمت  �شوريا  يف  داع�س  قافلة 
احلافلت يف ال�شحراء، يف حني عادت جمموعة اأخرى اإىل مناطق ت�شيطر 
عليها قوات النظام ال�شوري. واأ�شاف اأنه مت تزويد احلافلة بالطعام واملياه. 
وقال التحالف يف بيان بالريد االإلكرتوين، بح�شب ما اأوردت رويرتز، اإنه 
�شرق  ال��زور  دير  التنظيم يف  اأرا�شي  دخ��ول  القافلة ومينعها من  �شرياقب 
�شوريا، واإن احلافلت الباقية يف ال�شحراء، والتي ت�شم مقاتلني واأ�شرهم 

تلقت الغذاء واملاء.
اإىل ذلك، اأو�شح املتحدث با�شم التحالف، الكولونيل راين ديلون يف تغريدة 
على ح�شابه على تويرت، اأن 85 عن�شراً من داع�س لقوا حتفهم يف �شربات 
للتحالف على القافلة، واأنه مت تدمري 40 �شيارة لداع�س، م�شدداً على اأن 

التحالف مل مينع اأو ي�شتهدف اأي و�شائل تقل م�شاعدات للمدنيني.

يف  ج����ن����ود   10 م���ق���ت���ل 
بال�شومال  لل�شباب  ه��ج��وم 

•• مقدي�شو-اأ ف ب:

10 ج����ن����ود يف  اك������ر م�����ن  ق���ت���ل 
ام�����س يف ه��ج��وم �شنه  ال�����ش��وم��ال 
ينتمون  مقاتلون  قاعدتهم  على 
اىل ح��رك��ة ال�����ش��ب��اب امل��ت��ط��رف��ة يف 
م�شادر  ذك��رت  كما  البلد،  جنوب 

امنية.
ات�شال هاتفي بوكالة فران�س  ويف 
بر�س، قال امل�شوؤول االمني يف هذه 
املنطقة عبداهلل حممد وقع هجوم 
على قاعدة ع�شكرية يف بولوغادود 
�شباح االحد. هناك �شحايا، وتفيد 
املعلومات االولية ان اكر من 10 
ج��ن��ود ق��ت��ل��وا. لكن ال��ق��اع��دة باتت 
م���ن ج��دي��د حت���ت ���ش��ي��ط��رة قوات 
عنا�شر  ان  وا����ش���اف  ج���وب���االن���د. 
ال�شباب عمدوا اىل تفجري  حركة 
الرئي�شي  امل���دخ���ل  ع��ل��ى  ���ش��اح��ن��ة 
للقاعدة، لفتح ثغرة وا�شتخدامها 
طريقة  وه���ذه  مقاتلني.  الإدخ����ال 
التي  تعتمدها احلركة  باتت  عمل 

تبايع تنظيم القاعدة.
وي��وؤك��د ���ش��ك��ان ق��ري��ة جم����اورة، ان 
�شيطروا  ال�شباب  ح��رك��ة  عنا�شر 
م��وؤق��ت��ا ع��ل��ى ال��ق��اع��دة ث��م غ���ادروا 

بعدما ا�شرموا النار فيها. 

الرئي�س الكوري ال�شمايل يعطي تعليماته للعلماء حول الرنامج النووي لبلده )رويرتز(

من�شاآت  اأمريكا  اإخالء  مو�شكو: 
دبلوما�شية رو�شية عمل عدائي 

•• مو�شكو-رويرتز:

الرو�شية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ق��ال��ت 
الواليات  اأ���ش��درت��ه  اأم����راً  اإن  ام�����س 
املتحدة باإخلء مقار دبلوما�شية يف 
وا�شنطن و�شان فران�شي�شكو هو عمل 
موقعها  على  وقالت  �شافر.  عدائي 
ال�شلطات  ن���دع���و  االإن����رتن����ت  ع��ل��ى 
واأن  موقفها  تغيري  اإىل  االأمريكية 
تعيد املن�شاآت الدبلوما�شية الرو�شية 
الدبلوما�شيون  وب����داأ  ال��ف��ور.  ع��ل��ى 
الرو�س اأم�س يف اإخلء 3 من�شاآت يف 
الواليات املتحدة بينها القن�شلية يف 

�شان فران�شي�شكو.



االثنني   4   سبتمبر    2017  م   -   العـدد  12112  
Monday  4   September   2017  -  Issue No   12112

02

اأخبـار الإمـارات

النقل  منظومة  لتطوير  �شاملة  درا�شة  الطرق” تقدم  “هيئة 
•• دبي-وام:

اأعلنت هيئة ال��ط��رق وامل��وا���ش��لت يف دب��ي ع��ن اإج���راء درا���ش��ة �شاملة 
بتوزيع  املتعلقة  واالإر�شادات  احللول  القرتاح  املدر�شي  النقل  لقطاع 
املدار�س وتكاملها مع �شبكة الطرق والنقل ودرا�شة مناطق جتمعات 

املدار�س واحللول املرورية .
 13 ق��راب��ة  ت�شكل  امل��در���ش��ي  النقل  رح���لت  اأن  اإىل  الهيئة  واأ���ش��ارت 
ال�شباحية يف  ال��ذروة  �شاعات  اإجمايل حجم الرحلت يف  باملائة من 
دبي واأن عدد الطلب يف املدار�س احلكومية واخلا�شة يف دبي وفقا 

الإح�شائيات عام 2016 بلغ قرابة 295 األف طالب.
اأن  املديرين  ورئي�س جمل�س  العام  املدير  الطاير  �شعادة مطر  وق��ال 
قطاع النقل املدر�شي ينمو ب�شكل �شريع حيث يبلغ عدد رحلت النقل 
املدر�شي اأكر من 81 األف رحلة يف ال�شاعة حاليا ويتوقع اأن ي�شل 
اإىل 115 األف رحلة يف ال�شاعة عام 2020 وقرابة 176 األف رحلة 

يف ال�شاعة بحلول عام 2030.
واأ�شاف: اإن عدد احلافلت املدر�شية امل�شجلة يف النظام املروري يبلغ 
حافلة   7628 اإىل  يرتفع  اأن  ويتوقع  حاليا  حافلة  قرابة 6500 

.2030 عام  حافلة  و14455  يف 2020 

دبي” تنظم م�شرية  “�شرطة 
بحرية ابتهاجا بعيد الأ�شحى

•• دبي-وام: 

البحرية  بحرية” بالزوارق  “م�شرية  دبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  نظمت 
لق�شم  التابعة  وال��ه��وائ��ي��ة  امل��ائ��ي��ة  وال���دراج���ات  ال�شريع  ك��ات  اإك�����س  وزورق 
مل�شاركة  دب��ي  �شرطة  املوانئ يف  �شرطة  واأف���راد من مركز  البحري  االإن��ق��اذ 
اأفراد اجلمهور فرحتهم بعيد االأ�شحى املبارك . وقال املقدم على عبد اهلل 
جاءت  البحرية  امل�شرية  اإن  البحري  االإنقاذ  ق�شم  رئي�س  النقبي  الق�شيب 
دبي  ل�شرطة  ال��ع��ام  القائد  امل��ري  خليفة  ع��ب��داهلل  ال��ل��واء  �شعادة  بتعليمات 

باإدخال فرحة العيد على مرتادي املناطق ال�شياحية البحرية .

رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
حاكمتي �شان مارينو بذكرى تاأ�شي�ض اجلمهورية

•• اأبوظبي-وام: 

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
ال�شيدة  دامروزيو وفخامة  فاني�شا  ال�شيدة  اإىل فخامة  تهنئة  برقية  اهلل 
ميما زافويل- حاكمتا جمهورية �شان مارينو وذلك مبنا�شبة ذكرى تاأ�شي�س 
اجلمهورية لبلديهما.  كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
اهلل«  »رع��اه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  ال�شيخ حممد بن زايد  ال�شمو  و�شاحب 
القائد االأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة ال�شيدة 

فاني�شا دامروزيو و فخامة ال�شيدة ميما زافويل.

بتوجيهات رئي�س الدولة

»الرتبية« و«اأبوظبي للتعليم« يعلنان عن توحيد النظام التعليمي على م�شتوى الدولة

•• اأبوظبي-وام: 

بناء على توجيهات �شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
رئي�س الدولة »حفظه اهلل« بتوحيد 
م�شتوى  على  التعليمية  االأنظمة 
الدولة مبا يلبي متطلبات التنمية 
ال�شاملة ويحقق االأهداف الوطنية 
�شاحب  م����ن  ومب���ت���اب���ع���ة  ال���ع���ل���ي���ا، 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س 
»رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س 
ال�شمو  �شاحب  م��ن  وب��دع��م  اهلل«، 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
اأعلنت   .. امل�شلحة  للقوات  االأعلى 
وجمل�س  والتعليم  الرتبية  وزارة 
توحيد  ع���ن  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م،  اأب���وظ���ب���ي 
ع��ل��ى م�شتوى  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  ال��ن��ظ��ام 
عملهما  خ��ط��ط  ���ش��م��ن  ال����دول����ة، 
للرتقاء بالتعليم والنهو�س به مبا 
الوطنية  االأجندة  متطلبات  يلبي 
االإمارات2021  روؤي����ة  وحت��ق��ي��ق 
نظام  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى  ب���ال���رتك���ي���ز 

تعليمي رفيع امل�شتوى.
اأك��د �شاحب  ويف ه��ذا االإط���ار فقد 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
اآل مكتوم اأن دولة االإم��ارات بكافة 
التعليمية  وموؤ�ش�شاتها  فعالياتها 
حققت الكثري من املكت�شبات خلل 
التعليم  املا�شية يف جمال  االأع��وام 
تتطلب  املقبلة  املرحلة  واأن  العام، 
�شمن  املكت�شبات  ه��ذه  على  البناء 
ا���ش��ت��ع��دادا للمرحلة  م��وح��د  اإط����ار 
يف  ال�����ش��ام��ل��ة  التنمية  م��ن  امل��ق��ب��ل��ة 
نظاما  ت��ت��ط��ل��ب  وال����ت����ي  ال����دول����ة 
تعليميا موحدا قادرا على حتقيق 
�شمن  العليا  ال��وط��ن��ي��ة  االأه�����داف 
ال�شمو  �شاحب  وت��وج��ي��ه��ات  روؤي���ة 
زاي�����د رئي�س  ب���ن  ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة 

الدولة »حفظه اهلل«.
واأ�شار �شموه اإىل اأن اجلميع يعمل 
التنمية  الأن  الواحد  الفريق  بروح 
واحدة واملكت�شبات واحدة والروؤية 

املنظومة  اجل��ه��ود  ت��ل��ك  ت��دع��م  اأن 
املوحدة وتعزز  الوطنية  التعليمية 
م��ك��ت�����ش��ب��ات ال��ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م��ي يف 
التعليمي واالإداري،  الكادر  تطوير 
املناهج  يف  ال���رتك���ي���ز  ���ش��ي��ت��م  ك��م��ا 
املوحدة على بناء مهارات التفكري 
ال��ن��ق��دي وت��ط��وي��ر م��ه��ارات العمل 
اجلماعي واالبتكار، وحل امل�شكلت 
االت�شال  تكنولوجيا  ب��ا���ش��ت��خ��دام 
م��ن خ���لل منظومة  وامل��ع��ل��وم��ات 

تعليمية ثنائية اللغة. 
ومن جانبه ثمن معايل ح�شني بن 
اإب��راه��ي��م احل��م��ادي وزي���ر الرتبية 
وال���ت���ع���ل���ي���م ت���وج���ي���ه���ات ال���ق���ي���ادة 
الر�شيدة ..موؤكدا اأنها تويل اأولوية 
مطلقة لدعم التعليم وتراهن على 
جن��اح امل��در���ش��ة االإم��ارات��ي��ة لتلبية 

طموحات الدولة التنموية.
النظام  ت��وح��ي��د  اإن  معاليه  وق���ال 
خطوة  ي��ع��د  ال��دول��ة  يف  التعليمي 
يف  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة  ن��ح��و  ا�شتكمالية 
ق���ط���اع ال��ت��ع��ل��ي��م م���ن خ����لل بناء 
منظومة تعليمية وطنية موحدة، 
توؤ�ش�س جليل من الكوادر الوطنية 
علمية  اأ�ش�س  اإىل  ت�شتند  املبدعة، 
االبتكار،  مفهوم  وتعزز  ممنهجة، 
املوؤ�شرات  م�شمونها  يف  وحت��اك��ي 
الوطنية،  ل���لأج���ن���دة  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
للح�شول على منتج تعليمي عايل 
على  تناف�س  وخم��رج��ات  اجل����ودة، 

امل�شتوى العاملي.
اأ�شار معاليه اإىل اأن توحيد النظام 
على  التعليم  واأه�����داف  التعليمي 
تدريب  ي�شمن  الوطني  امل�شتوى 
الرتبوية  امل���ه���ارات  ع��ل��ى  املعلمني 
مبو�شوعات  ال��ع��م��ي��ق��ة  وامل���ع���رف���ة 
امل���ن���اه���ج ال���درا����ش���ي���ة، ف�����ش��ل عن 
ت���وح���ي���د م���ع���اي���ري اخ���ت���ي���ار ط���رق 
التدري�س اخلا�شة بهم يف الف�شول 
قيا�س  معايري  وتوحيد  الدرا�شية، 

املخرجات التعليمية.
الدكتور  م��ع��ايل  اأك����د  م���ن ج��ان��ب��ه 
جمل�س  ع��ام  مدير  النعيمي،  على 
توحيد  ق��رار  اأن  للتعليم،  اأبوظبي 

املرحلة  يواكب  التعليمي،  النظام 
تطوير  م��ن  ت�شهده  وم��ا  احل��ال��ي��ة 
قيادتنا  وح��ر���س  التعليم  مل�����ش��رية 
التعليم  ي��ك��ون  اأن  ع��ل��ى  ال��ر���ش��ي��دة 
النه�شة  اأول������وي������ات  م���ق���دم���ة  يف 
الدولة،  ت�شهدها  التي  احل�شارية 
واخلطوات  ال���ق���رارات  اأن  م���وؤك���دا 
�شيتم  وال���ت���ي  ات���خ���اذه���ا  مت  ال���ت���ي 
جميعها  ت�شب  م�شتقبل  اتخاذها 
الطلبة  واأبنائنا  الوطن  �شالح  يف 
نحو كبري يف تطوير  وت�شهم على 
خم���ت���ل���ف ال�����ن�����واح�����ي وامل�����ج�����االت 
اأن  على  معاليه  و�شدد  الرتبوية. 
املجتمع  ت�شنع  التي  هي  امل��دار���س 
موحدة  وروؤي��ة  مبناهج  والتزامها 
من �شاأنه اأن ي�شهم يف بناء جمتمع 
موحد متما�شك متعاون مت�شارك 
العامة  ال���وط���ن���ي���ة  ال���ق���ن���اع���ات  يف 
واالجتاهات االجتماعية، الفتا اإىل 
اأن حتقيق ذلك كله واجب رئي�شي 
وا�شفا  ال����رتب����وي����ة،  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة 
متتلكها  ال��ت��ي  ب�������ال���روة  ال��ط��ل��ب��ة 
االإم�������ارات، وت��ق��دمي ال��دع��م لهم، 
بجميع اأنواعه ومراحله، يعد اأحد 

اهم اأولويات القيادة الر�شيدة.
ودع����ا م��ع��ايل م��دي��ر ع����ام جمل�س 
العملية  عنا�شر  للتعليم،  اأبوظبي 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب��ف��ئ��ات��ه��ا ك����اف����ة، اإىل 
واعدة  اأج��ي��ال  �شناعة  يف  امل�شاركة 
ومبتكرة ورائدة بعلمها وثقافتها، 
مرحلة  يف  ب��ف��اع��ل��ي��ة  وامل�����ش��اه��م��ة 
الدولة  ت�شتهدفه  وم��ا  التطوير، 
م��ن ت��ط��وي��ر ال��ت��ع��ل��ي��م، م���وؤك���دا اأن 
العملية  يف  االأ����ش���ا����س  ه���و  امل��ع��ل��م 
تقت�شر  ال  ووظ��ي��ف��ت��ه  التعليمية، 
تتعداه  ب��ل  وح�����ش��ب،  التعليم  على 
�شخ�شية  ب��ن��اء  يف  امل�����ش��اه��م��ة  اإىل 

وثقافته  وف��ك��ره  ع��ق��ل��ه  ال��ط��ال��ب، 
امل�شكلت  م��ع��اجل��ة  يف  واأ����ش���ل���وب���ه 

والق�شايا.
ك��م��ا دع���ا م��ع��ال��ي��ه اأول���ي���اء االأم����ور 
والهيئات  امل��در���ش��ة  م���ع  ل��ل��ت��ع��اون 
خطط  ت���ن���ف���ي���ذ  يف  ال���ت���دري�������ش���ي���ة 
ال��ت��ط��وي��ر وامل�����ش��اه��م��ة يف اإجن����اح 
اأه���داف���ه���ا مب���ا ي��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع على 
فر�شهم  ويعزز  اجلديدة  االأجيال 
يف امل�شتقبل، م�شريا اإىل اأن تكاتف 
التعليمية  العملية  عنا�شر  جميع 
الواحد  الفريق  بروح  معا  والعمل 
اإىل  ال��و���ش��ول  يف  م�شاعينا  ي��دع��م 
نظام تعليمي متميز يخدم الوطن 
فيه  ي��ك��ون  نحو  وامل��واط��ن��ني، على 
امل��دار���س مميزا،  التعليم يف جميع 
التي  التعليم  فل�شفة  على  وي��رك��ز 
ت�����ش��ك��ل االإن�������ش���ان وه��وي��ت��ه، وربط 

التعليم بحاجات املجتمع.
امل���ن���ظ���وم���ة  ت����وح����ي����د  اأن  ي�����ذك�����ر 
وم����ا  ال�������دول�������ة،  ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة يف 
العملية  توحيد  من  عليه  يرتتب 
من  ينطلق  للمدار�س،  الت�شغيلية 
ت�شمل  مقننة  واأط��ر  وطنية  ركائز 
والعمليات  وامل����ن����اه����ج  ال���ط���ال���ب 
امل���در����ش���ي���ة، وق����د ���ش��ك��ل��ت ال������وزارة 
تعمل معا  رئي�شية  واملجل�س جلانا 
التطوير  اط��ار  يف  متكامل،  ب�شكل 
ال�شامل للمجتمع املدر�شي، وتوفري 
وم�����ش��ان��دة، ومتكني  خ��دم��ات فنية 
م�شوؤولياتهم،  اأداء  م��ن  املعلمني 
مبا ي�شمن تخريج طالب اإماراتي 
بالتفوق  العلمي  حت�شيله  يتميز 
واملوهبة واالإب��داع، ويت�شم ت�شكيله 
الهوية  مببادئ  والنف�شي  العقلي 
والقيم والتقاليد العريقة ملجتمع 

االإمارات.

الدولة  رئي�س  قيادة  حتت  موحدة 
تعمل  اأن  وال��ه��دف  اهلل«،  »ح��ف��ظ��ه 
ك���اف���ة �شمن  م����دار�����س االإم���������ارات 
اأبناء  لتخريج  متجان�شة  منظومة 
املعايري  اأف�����ش��ل  ���ش��م��ن  االإم������ارات 
تطلعات  ي���ل���ب���ي  ومب������ا  ال����دول����ي����ة 

وتوقعات �شعب االإمارات.
�شاحب  اأك������د  ال�������ش���ي���اق  ه�����ذا  ويف 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي���د 
عملية  ت��ت��م  اأن  اأه��م��ي��ة  ن��ه��ي��ان  اآل 
الدولة  التعليم يف  وتطوير  تعزيز 
�شاملة  ا�شرتاتيجية  خلطط  وفقا 
ليكون بوابة دخولها اإىل امل�شتقبل، 
واالرتقاء مب�شتوى خمرجاته مبا 
وال�شامل  النوعي  التطور  يواكب 

يف الدولة.
واأ�شار �شموه اإىل اأن »دولة االإمارات، 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب���ق���ي���ادة 
رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
ومبتابعة  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة، 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
ما�شية  اهلل  رع��اه  مكتوم  اآل  را�شد 
يف دعم العملية التعليمية لتنطلق 

ملهمة  ب����اأج����ي����ال  ال���ع���امل���ي���ة  ن���ح���و 
حتقيق  ع���ل���ى  ق��������ادرة  وط���م���وح���ة 
ق�ش�س جناحات جديدة يف م�شرية 
التي  املباركة  احل�شارية  النه�شة 
اأع��ل��ن��ت ال���دول���ة ع��ن��ه��ا م��ن��ذ قيام 
ال�شيخ  املغفور له  االحت��اد على يد 
طيب  نهيان،  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د 

اهلل ثراه«.
النظام  ت��وح��ي��د  اإع������لن  وي�����ش��ك��ل 
الدولة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  التعليمي 
الدرا�شي  للعام  ا�شتثنائية  ب��داي��ة 
وزارة  بقيادة   2018  -  2017
للعمليات  وال���ت���ع���ل���ي���م  ال���رتب���ي���ة 
اأبوظبي  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف  امل��در���ش��ي��ة 
االإماراتية  املدر�شة  منوذج  لتعميم 
على م�شتوى الدولة، والتي تهدف 
للتعليم  رائ���د  من���وذج  ت��ق��دمي  اإىل 
طلبها  وم������ه������ارات  مب���ن���اه���ج���ه���ا 
تقييمها،  واأ���ش��ال��ي��ب  وم�����ش��ارات��ه��ا 
املدار�س  يف  تعليمي  نظام  واإر���ش��اء 
االإماراتية يتميز بامل�شتوى الرفيع 
قيادتنا  روؤي����ة  م��ع  ين�شجم  ال���ذي 
ال��ر���ش��ي��دة واإمي��ان��ه��ا ال��را���ش��خ باأن 

االأهم  امل���ورد  ه��م  الطلبة  اأب��ن��اءه��ا 
و�شط موارد الدولة، ولهم احلق يف 
احل�شول على تعليم ع�شري عاملي 
االإم��ارات وخططها  يواكب طموح 

امل�شتقبلية.
النظام  ت��وح��ي��د  ات���ف���اق  ومب���وج���ب 
الرتبية  وزارة  ب����ني  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
والتعليم وجمل�س اأبوظبي للتعليم 
النظم  ب��ت��وح��ي��د  ال������وزارة  ���ش��ت��ق��وم 
التعليمية  وامل�����ش��ارات  وال�شيا�شات 
ب��ني ك��اف��ة امل���دار����س احل��ك��وم��ي��ة يف 
ال��دول��ة وامل���دار����س اخل��ا���ش��ة التي 
تطبق نظام الوزارة، وتعميم منوذج 
املدر�شة االإماراتية عليها مبا يعزز 
الدولة  يف  التعليمي  النظام  كفاءة 
ويحقق اال�شتفادة املثلى من املوارد 
وطنية  خطة  اإىل  و�شوال  املتاحة، 
املنظومة  ب���اأداء  للنهو�س  م��وح��دة 

التعليمية يف الدولة.
و�شتقوم الوزارة واملجل�س من خلل 
با�شتعرا�س  امل�شرتكة  العمل  فرق 
ومناق�شة التفا�شيل الت�شغيلية مع 
املعلمني والكوادر االإدارية ل�شمان 

بداية �شل�شة للعام الدرا�شي املقبل، 
الثاين  ال�شف  لطلبة  �شيتاح  كما 
ا�شتمرارية درا�شة مناهجهم  ع�شر 
امل��رح��ل��ة االن��ت��ق��ال��ي��ة العام  خ���لل 
اف�شل  ل���ت���وف���ري  ���ش��م��ان��ا  امل���ق���ب���ل 

املخرجات التعليمية للطلبة.
والتعليم،  ال��رتب��ي��ة  وزارة  واأك����دت 
وجم��ل�����س اأب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م، اأن 
يج�شد  التعليمي  ال��ن��ظ��ام  توحيد 
حر�س القيادة الر�شيدة على تلقي 
تعليما  ال��دول��ة،  يف  الطلبة  جميع 
متميزا قائما على الهوية الوطنية، 
اإماراتية متكاملة  ويبني �شخ�شية 
للتطور  وم���واك���ب���ة  وم��ت�����ش��احم��ة 
عملية  واأن  وال���ت���ق���ن���ي،  ال��ع��ل��م��ي 
املدر�شة  من���وذج  وتعميم  امل��واءم��ة 
االإم��ارات��ي��ة يف اأب��وظ��ب��ي ه��و ثمرة 
جهد م�شرتك بني الوزارة واملجل�س 
بداأ منذ نحو ثلث �شنوات، �شارك 
اأك���ادمي���ي���ة دولية  ف��ي��ه م��وؤ���ش�����ش��ات 
وم���ن داخ����ل ال���دول���ة، اإ���ش��اف��ة اإىل 
ب����ي����وت خ������رة وخ���������راء دول���ي���ني 
املاأمول  ومن  واملعلمني،  وحمليني 

حممد بن را�شد: الإمارات حققت الكثري من املكت�شبات يف جمال التعليم العام 
حممد بن زايد: ما�شون يف دعم العملية التعليمية لتنطلق نحو العاملية باأجيال ملهمة وطموحة

حممد بن را�شد يقدم واجب العزاء يف زكية بنت عويد �شالح و�شقيقة جمعة املاجد
•• دبي-وام: 

قدم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل واجب العزاء يف وفاة املغفور لها 

املرحومة زكية بنت عويد �شالح.
فقد قام �شموه ام�س يرافقه �شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير عام دائرة 
الت�شريفات وال�شيافة يف دبي بزيارة خيمة العزاء يف منطقة العوير حيث 
اهلل عز  راجياً  وذويها  الفتاة  والد  اإىل  �شموه �شادق عزائه وموا�شاته  قدم 

وجل اأن يتغمدها بوا�شع رحمته ور�شوانه - اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.
كما قدم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم واجب العزاء يف 
اأحمد  وفاة املغفور لها املرحومة حمده بنت ماجد قريبان حرم �شيف بن 

الغرير و�شقيقه جمعة املاجد.
فقد قام �شموه ام�س يرافقه �شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير عام دائرة 
اإذ  الت�شريفات وال�شيافة يف دبي بزيارة خيمة العزاء يف منطقة اخلوانيج 
اأعرب �شموه لذوي الفقيدة عن �شادق عزائه وموا�شاته راجياً اهلل �شبحانه 

وتعاىل اأن يتغمدها بوا�شع رحمته ومغفرته - اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

حممد بن را�شد يقدم واجب العزاء 
يف »حارب حممد امللعاي الكتبي«

•• دبي-وام:

قدم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل واجب العزاء يف وفاة املرحوم حارب حممد 
امللعاي الكتبي. جاء ذلك خلل زيارة �شموه خليمة عزاء املرحوم يف منطقة 
العوير ورافقه فيها �شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير عام دائرة الت�شريفات 
وال�شيافة يف دبي حيث اأعرب �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
اأن يتغمده  �شاأنه  املوىل جل  الفقيد عن �شادق عزائه وموا�شاته راجياً  لذوي 

بوا�شع رحمته ور�شوانه وي�شكنه ف�شيح جناته - اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�صت�صفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�صت�صفيات اخلا�صة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�صيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية املدينة                       7468424
�شيدلية االمارات                    7474900
�شيدلية االأم                           7429006

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

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

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

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�صرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

حممد بن را�شد ي�شدر قانون ملتقى زايد بن حممد العائلي ومر�شومًا بتعيني الأمرية هيا رئي�شًا ملجل�ض اإدارته

جامعة اأبوظبي ت�شتقبل الطالب والطالبات امل�شتجدين اليوم يف اأبوظبي والعني ودبي  

ال�شيخة فاطمة بنت مبارك تطلق مبادرة للتطوع للمراأة والطفل

•• دبي-وام: 

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اأ�����ش����در 
نائب  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
حاكماً  ب�شفته  اهلل  رع��اه  ال����وزراء 
الإم�������ارة دب����ي ال���ق���ان���ون رق����م 10 
زايد  ملتقى  ب�شاأن   2017 ل�شنة 
اأ�شدر  ك��م��ا  ال��ع��ائ��ل��ي  ب���ن حم��م��د 
ل�شنة   22 رق����م  امل���ر����ش���وم  ���ش��م��وه 
االأم����رية  ���ش��م��و  ب��ت��ع��ي��ني   2017
ملجل�س  رئي�شاً  احل�شني  بنت  هيا 
بهما  ُيعمل  اأن  على  امللتقى  اإدارة 
اجلريدة  يف  ن�شرهما  ت��اري��خ  م��ن 

الر�شمية. 
ومب��وج��ب ال��ق��ان��ون اأ���ش��درت �شمو 
االأمرية هيا بنت احل�شني ب�شفتها 
زايد  ملتقى  اإدارة  ملجل�س  رئي�شاً 
بت�شكيل  ق��راراً  العائلي  بن حممد 
جمل�س اإدارة امللتقى لي�شم اللواء 
للرئي�س  نائباً  املري  اأحمد  حممد 
القا�شم  ����ش���لح  د.  واالأع���������ش����اء: 
ومنى لوتاه واأحمد جلفار وطيب 
عي�شى  بن  ح�شني  واأحمد  الري�س 
كما اأ�شدرت �شموها قراراً بتعيني 

ال�شيا�شة  ر���ش��م  وم��ن��ه��ا:  املوؤ�ش�شة 
اال�شرتاتيجية  واخل��ط��ة  ال��ع��ام��ة 
ي�����ش��ه��م يف حتقيق  ل��ل��م��ل��ت��ق��ى مب���ا 
الفعاليات  واإق������ام������ة  اأه������داف������ه 
واالحتفاالت والندوات واملوؤمترات 
الدينية  وامل�����ش��اب��ق��ات  وامل���ع���ار����س 
والرتاثية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  واالأن�����ش��ط��ة 
ت�شهم  التي  واملجتمعية واخلريية 

يف الرتويج الإمارة دبي.
تاأ�شي�س  ل���ل���م���وؤ����ش�������ش���ة  وي�����ج�����وز 
اال�شتثمارية  وامل�شاريع  ال�شركات 
مع  بامل�شاهمة  اأو  مبفردها  ���ش��واء 
املالية  امل��وارد  تنمية  بهدف  الغري 
اإب���رام  ل��ه��ا  ي��ج��وز  ك��م��ا  للموؤ�ش�شة 
ال��ع��ق��ود واالت���ف���اق���ات م��ع االأف����راد 
والهيئات  وال�شركات  واملوؤ�ش�شات 
املحلية  وامل��ن��ظ��م��ات  واالحت�������ادات 
والدولية  واالإق��ل��ي��م��ي��ة  وال��ع��رب��ي��ة 
بعمل  ال�����ش��ل��ة  ذات  امل����ج����االت  يف 

املوؤ�ش�شة.
باإعداد  كذلك  املوؤ�ش�شة  وتخت�س 
اخل����ط����ط وال�������رام�������ج ال����ه����ادف����ة 
ومرافقه  امللتقى  معامل  لتطوير 
وخدماته  واأن�����ش��ط��ت��ه  وم��ل��ح��ق��ات��ه 
باالإمكانيات  وتزويدها  وحت�شينها 

واملالية والفنية مبا يف ذلك نظام 
���ش��وؤون امل����وارد ال��ب�����ش��ري��ة ملوظفي 
جمل�س  لرئي�س  وي��ك��ون  املوؤ�ش�شة 
اعتماد  ل��ل��ق��ان��ون  وف���ق���اً  االإدارة 
للموؤ�ش�شة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي  ال��ه��ي��ك��ل 
واع���ت���م���اد اخل����دم����ات واالأع����م����ال 
وامل�����ش��اري��ع واالأن�����ش��ط��ة ال��ت��ي يتم 
املدير  وتعيني  امللتقى  يف  تنفيذها 
التنفيذين  وامل����دي����ري����ن  ال����ع����ام 
اأ�ش�س  واعتماد  املوؤ�ش�شة  لقطاعات 
ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����ش��ي��ق م��ع اجلهات 
والرتاث  الثقافة  ب�شوؤون  املعنية 
واالإقليمي  املحلي  امل�شتوى  على 
وال���������������دويل. وي�����ت�����ك�����ون اجل����ه����از 
حممد  بن  زاي��د  مللتقى  التنفيذي 
ال��ق��ان��ون من  اأورده  ك��م��ا  ال��ع��ائ��ل��ي 
املدير العام واملديرين التنفيذيني 
وموظفني  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ل��ق��ط��اع��ات 
ويكون  وفنيني  وماليني  اإداري���ني 
املدير العام م�شوؤواًل مبا�شرة اأمام 
عن  املوؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
ب��ه مبوجب  امل��ن��وط��ة  امل��ه��ام  تنفيذ 
ال�شادرة  وال��ق��رارات  القانون  ه��ذا 
وواجبات  حقوق  وحُت��دد  مبوجبه 
القواعد  و�شائر  املوؤ�ش�شة  موظفي 

ال�شيدة منى باحل�شا مديراً عاماً 
للملتقى.

القانون  بح�شب  املُلتقى  وي��ه��دف 
االأب����ع����اد  وت���اأ����ش���ي���ل  ت���ط���وي���ر  اإىل 
مبا  للملتقى  املختلفة  الثقافية 
العامة  ال��ت��وج��ه��ات  م���ع  ي��ت��ن��ا���ش��ب 
للدولة وتعزيز العادات والتقاليد 
وتاأ�شيل  الوطنية  الهوية  واإب���راز 
ال���ق���ي���م االج���ت���م���اع���ي���ة وال����ع����ادات 
املوروثة كما يهدف اإىل دعم االأ�شر 
االإنتاجية  مفهوم  وتعزيز  املنتجة 
اأفراد  بني  التكافل  مبداأ  وحتقيق 
وامل�شاهمة  اأطيافه  بكافة  املجتمع 
يف  ودوره���ا  دب��ي  مكانة  تر�شيخ  يف 
املجتمع.  يف  الت�شامح  روح  اإر���ش��اء 
ُتن�شاأ  اأن  ع��ل��ى  ال���ق���ان���ون  ون�������سّ 
موؤ�ش�شة عامة الإدارة امللتقى ت�شمى 
العائلي«  حممد  بن  زاي��د  »ملتقى 
االعتبارية  بال�شخ�شية  ت��ت��م��ت��ع 
واالأه����ل����ي����ة ال���ق���ان���ون���ي���ة ال���لزم���ة 
والت�شرفات  االأع����م����ال  مل��ب��ا���ش��رة 
اأه��داف امللتقى  التي تكفل حتقيق 
هيا  االأم��رية  �شمو  وتلحق مبكتب 

بنت احل�شني. 
و�شلحيات  مهام  القانون  وح��ّدد 

وي���ك���ون مل��ل��ت��ق��ى زاي�����د ب���ن حممد 
ال��ع��ائ��ل��ي ب��ن�����ّس ال��ق��ان��ون جمل�س 
اإدارة يتاأّلف من رئي�س يتم تعيينه 
ال�شمو  ����ش���اح���ب  م����ن  مب���ر����ش���وم 
وعدد  للرئي�س  ونائب  دب��ي  حاكم 
اخلرة  ذوي  م���ن  االأع�������ش���اء  م���ن 
عددهم  ي���ق���ل  ال  واالخ���ت�������ش���ا����س 
ع���ن خ��م�����ش��ة اأع�������ش���اء مب���ن فيهم 
يتم  اأن  ع���ل���ى  ون���ائ���ب���ه  ال���رئ���ي�������س 
واالأع�شاء  الرئي�س  ن��ائ��ب  تعيني 
وتكون  املجل�س  رئي�س  م��ن  ب��ق��رار 
ثلث  املجل�س  يف  ع�شويتهم  م��دة 

�شنوات قابلة للتجديد.
القانون مهام و�شلحيات  ل  وف�شّ
املوؤ�ش�شة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
ال�شيا�شة  اع����ت����م����اد  م���ت�������ش���م���ّن���ًة 
وخططها  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة  ال���ع���ام���ة 
والتطويرية  اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
واإقرار املوازنة ال�شنوية للموؤ�ش�شة 
املخت�شة  ل����ل����ج����ه����ات  ورف�����ع�����ه�����ا 
احل�شاب  واع����ت����م����اد  الع���ت���م���اده���ا 
وكذلك  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة  اخل���ت���ام���ي 
اع����ت����م����اد ال������ق������رارات واالأن����ظ����م����ة 
العمل  بتنظيم  املتعلقة  وال��ل��وائ��ح 
االإداري���ة  ال��ن��واح��ي  يف  املوؤ�ش�شة  يف 

م�����ش��ت��واه��ا وفقاً  ل���رف���ع  ال���لزم���ة 
العاملية  امل����م����ار�����ش����ات  الأف���������ش����ل 
والرامج  اإع��داد اخلطط  وكذلك 
اللزمة للرتويج للملتقى وجذب 
وا���ش��ت��ق��ط��اب وا���ش��ت��ق��ب��ال ال�����زوار 
امل�شتهدفة  الفئات  من  واجلمهور 
وت��و���ش��ي��ع ق��اع��دت��ه وال��ع��م��ل على 
تقدمي اخلدمات املختلفة وقيا�س 
اجلمهور  و�شعادة  ر�شا  م�شتويات 
وامل�شتاأجرين  وال�شركاء  وال���زوار 

واملتعاملني.
ك��ذل��ك تنفيذ  امل��وؤ���ش�����ش��ة  وت���ت���وىل 
ال��رام��ج وامل���ب���ادرات ال��ت��ي ت�شمن 
املجتمع  اأف����������راد  ب�����ني  ال����ت����ع����اون 
ما  ك��ل  يف  وتفاعلهم  وموؤ�ش�شاته 
ال�شعبي  امل������وروث  ب���اإب���راز  ي��ت��ع��ل��ق 
والعادات  واحل�����ش��اري  وال��ف��ك��ري 
املجتمعية  وال���ق���ي���م  وال���ت���ق���ال���ي���د 
واإي�����������ش�����ال امل����ع����رف����ة ال����رتاث����ي����ة 
وغري  اإبداعي  باأ�شلوب  والثقافية 
االنت�شاب  لها  يجوز  كما  تقليدي 
اإقليمي  اأو  حم��ل��ي  جم��ت��م��ع  الأي 
ال�شلة  ذات  امل��ج��االت  يف  دويل  اأو 
ب�شوؤون الرتاث والثقافة بالتن�شيق 

مع اجلهات املعنية يف دبي.

امل���ت���ع���ل���ق���ة ب���ك���ي���ف���ي���ة اخ���ت���ي���اره���م 
خا�س  ن��ظ��ام  مب��وج��ب  وتعيينهم 
يعتمده  الب�شرية  امل���وارد  ب�����ش��وؤون 
رئي�س جمل�س االإدارة لهذه الغاية. 
املوؤ�ش�شة بتاريخ العمل  اإىل  وُينقل 
زايد  »مكتب ملتقى  القانون  بهذا 
التابع لقطاع  العائلي«  بن حممد 
ال�شوؤون  ب��دائ��رة  املوؤ�ش�شي  الدعم 
كما  اخل��ريي  والعمل  االإ�شلمية 
ُتنقل للموؤ�ش�شة املخ�ش�شات املالية 
املوازنة  امللتقى يف  املر�شودة ملكتب 
ال�شوؤون  لدائرة  املعتمدة  ال�شنوية 
مبا  اخل��ريي  والعمل  االإ�شلمية 
يف ذلك االأ�شول واحلقوق امل�شجلة 
كذلك  ُينقل  اأن  على  املكتب  با�شم 
اإىل ملتقى زايد بن حممد العائلي 
القانون  ب���ه���ذا  ال���ع���م���ل  ب���ت���اري���خ 
مكتب  ل��دى  العاملون  امل��وظ��ف��ون 
ملتقى زايد بن حممد العائلي مع 

احتفاظهم بحقوقهم املكت�شبة.
اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  وُي���������ش����ِدر 
املوؤ�ش�شة القرارات اللزمة لتنفيذ 
اأحكام هذا القانون وُيلغى اأي ن�س 
يف اأي ت�شريع اآخر اإىل املدى الذي 

يتعار�س فيه واأحكامه.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اليوم  اأب��وظ��ب��ي  ج��ام��ع��ة  ت�شتقبل 
االثنني مع بداية الف�شل الدرا�شي 
االأول من العام االأكادميي 2017 
والطالبات  ال���ط���لب   -2018
فروعها  يف  ل��ل��درا���ش��ة  امل�شتجدين 
ب���اأب���وظ���ب���ي وال���ع���ني ودب�����ي �شمن 
التي  العلمية  ال��رام��ج  م��ن   44
ال����ب����ك����ال����وري����و�����س  يف  ت����ط����رح����ه����ا 
واملاج�شتري والدكتوراه من خلل 
والعلوم،  واالآداب  الهند�شة،  كليات 

واإدارة االأعمال، والقانون. 
ا�شتكملت  ق���د  اجل���ام���ع���ة  وك���ان���ت 
كافة اال�شتعدادات اللزمة لتهيئة 
املرافق  التعليمية وحتديث  البيئة 
العلمية  وامل���خ���ت���رات  اخل���دم���ي���ة 
وتطوير  ال���درا����ش���ي���ة،  وال���ق���اع���ات 
�شبكة البنية التحتية االإلكرتونية 
ب�����ه�����دف االرت�������ق�������اء ب����اخل����دم����ات 

عدد  وتت�شمن  �شبتمر   13 اإىل 
م���ن ال���ل���ق���اءات ال��ت��ي ي��ت��ع��رف من 
على  والطالبات  الطلب  خللها 
والبيئة  الطلبية،  احلياة  طبيعة 
اخلدمات  وخم��ت��ل��ف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
اجلامعة، وحقوقهم  تقدمها  التي 
التنظيمية  واللوائح  وواجباتهم، 

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
-حفظه اهلل- ب�شاأن تخ�شي�س عام 

زايد”. “عام  ليكون   2018
العام  اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل����دي����ر  م����ن 
تد�شني  ي�شهد  اجلديد  االأكادميي 
ف������رع اجل����ام����ع����ة يف جم���م���ع دب���ي 
ل��ل��م��ع��رف��ة ح��ي��ث م��ن امل��خ��ط��ط اأن 

من  كل  يف  االإلكرتونية  التعليمية 
فروعها تزامناً مع انطلق الف�شل 
الدرا�شي االأول والذي ي�شتمر حتى 

املقبل.  دي�شمر   16
فعاليات  اجل���ام���ع���ة  ت��ن��ظ��م  ك���م���ا 
للطلبة  واالإر���������ش��������اد  ال���ت���ع���ري���ف 
امل�����ش��ت��ج��دي��ن يف ال���ف���رتة م���ن 11 

م��ق��دم��ت��ه��ا ه����ذا ال���ع���ام ن��خ��ب��ة من 
الفعاليات التي ت�شلط ال�شوء على 
حققها  ال��ت��ي  العظيمة  امل��ن��ج��زات 
ال�شيخ  تعاىل  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور 
زايد بن �شلطان اآل نهيان - طيب 
اهلل ثراه – وذلك تلبية لتوجيهات 
خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 

تقومي  واآل���ي���ات  وال��ق��ب��ول،  للقيد 
ال���ط���ل���ب���ة ون����ظ����م االم����ت����ح����ان����ات، 
ال�شرف  م��ي��ث��اق  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة 
االأكادميي الذي تعمل به اجلامعة، 
واالأن�شطة  امل�����ب�����ادرات  وخم��ت��ل��ف 
اجلامعة  تنظمها  التي  الل�شفية 
ع��ل��ى م����دار ال���ع���ام ال���درا����ش���ي، ويف 

ي�شتقبل الدفعة االأوىل من طلبه 
اأكادميياً  ب���رن���اجم���اً   17 ���ش��م��ن 
معتمداً لطلبة الدرا�شات العليا يف 
تخ�ش�شات الهند�شة واإدارة االأعمال 
وتكنولوجيا  والتعليم  وال��ق��ان��ون 
الدبلوم  درج��ات  �شمن  املعلومات، 

واملاج�شتري والدكتوراة. 

•• اأبوظبي-وام:

اأطلقت �شمو ال�شيخة فاطمة بنت 
الن�شائي  االحت���اد  رئي�شة  م��ب��ارك 
ملوؤ�ش�شة  االأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����ش��ة  ال��ع��ام 
املجل�س  رئي�شة  االأ�شرية  التنمية 
والطفولة  ل����لأم����وم����ة  االأع�����ل�����ى 
مبارك  ب���ن���ت  »ف���اط���م���ة  ب���رن���ام���ج 
للتطوع« يف مبادرة هي االأوىل من 
نوعها بهدف تر�شيخ ثقافة العمل 
التطوعي والعطاء االإن�شاين لدى 
من  وعامليا  حمليا  والطفل  امل���راأة 
ال�شتقطاب  م��ب��ادرات  تبني  خ��لل 
وت��اأه��ي��ل وب��ن��اء ال���ق���درات ومتكني 
العمل  امل���راأة والطفل يف جم��االت 

التطوعي.
وي���اأت���ي ذل���ك ان�����ش��ج��ام��ا م��ع دعوة 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
2017 عاما  ي��ك��ون ع��ام  ب���اأن  اهلل 
القيادة  ل���روؤي���ة  وت��رج��م��ة  ل��ل��خ��ري 
العمل  ثقافة  لرت�شيخ  احلكيمة 

التطوعي والعطاء االن�شاين.
ويركز برنامج فاطمة بنت مبارك 
وهي  حم���اور  اأرب��ع��ة  على  للتطوع 
وق������درات ومت��ك��ني وعطاء  اأف���ك���ار 
مبادرات  ع���دة  ت��د���ش��ني  ويت�شمن 
تنمية  يف  ف���ع���ال  ب�����ش��ك��ل  ت�����ش��اه��م 
ومتكينهم  والطفل  امل��راأة  مهارات 
م��ن ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي م��ن خلل 
تنظيم ملتقيات للمراأة والطفل يف 
العمل التطوعي وتد�شني برنامج 
يف  والطفل  للمراأة  القدرات  لبناء 
ال��ت��ط��وع��ي وت��ب��ن��ي جائزة  ال��ع��م��ل 
للمراأة والطفل يف العمل التطوعي 
ال�شتثمار  ع��امل��ي��ة  حملة  واإط����لق 
امل��راأة والطفل يف املجاالت  طاقات 
والثقافية  والتعليمية  ال�شحية 

املبادرات  م��ن  وغ��ريه��ا  وال��ب��ي��ئ��ي��ة 
�شت�شاهم  ال��ت��ي  وال��ب��ن��اءة  ال��ه��ادف��ة 
ب�شكل فعال يف التنمية االجتماعية 

واالقت�شادية امل�شتدامة.
ال�شويدي  ن�����ورة  ���ش��ع��ادة  واأك������دت 
ان  العام  الن�شائي  االحت��اد  مديرة 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك  �شمو 
ال تدخر جهدا يف ت�شجيع وحتفيز 
الفاعلة  للم�شاركة  االإم���ارات  ابنة 
من  ال��ت��ي  التطوعية  االأع��م��ال  يف 
اأفراد  على  بالنفع  تعود  اأن  �شاأنها 
اإميانا  امل��ي��ادي��ن  �شتى  يف  املجتمع 
التطوعي  العمل  ب��اأن  �شموها  من 
يدعم ويعزز التكافل االجتماعي.

مبنا�شبة  ل��ه��ا  ت�شريح  يف  وق��ال��ت 
اطلق برنامج فاطمة بنت مبارك 
للتطوع اأن العمل التطوعي ميثل 
املجتمع  ب��ن��اء  اأ���ش��ا���ش��ي��ة يف  رك��ي��زة 
بني  االجتماعي  التما�شك  ون�شر 
والعمل  جم��ت��م��ع  الأي  امل��واط��ن��ني 
اإن�شانية  مم���ار����ش���ة  ال���ت���ط���وع���ي 
ارتبطت ارتباطا وثيقا بكل معاين 
اخل���ري وال��ع��م��ل ال�����ش��ال��ح ع��ن��د كل 
ال��ب�����ش��ري��ة م��ن��ذ االأزل  امل��ج��ت��م��ع��ات 
و�شكله  حجمه  يف  يختلف  ولكنه 
واجت��اه��ات��ه ودواف��ع��ه م��ن جمتمع 
اآخ����ر وم���ن ف���رتة زم��ن��ي��ة اإىل  اإىل 

اأخرى. 
وبف�شل  االإم�������ارات  اأن  واأ����ش���اف���ت 
العمل  اأول�����ت  احل��ك��ي��م��ة  ال���ق���ي���ادة 
ال��ت��ط��وع��ي اه��ت��م��ام��ا ك��ب��ريا جتلى 
ال����ع����دي����د من  اإن�����������ش�����اء  يف  ذل�������ك 
تركز يف  التي  والهيئات  املوؤ�ش�شات 
براجمها واأن�شطتها على االأعمال 
ال��ت��ط��وع��ي��ة حم��ل��ي��ا وع���امل���ي���ا اإىل 
ال��وط��ن من  اأب��ن��اء  ج��ان��ب ت�شجيع 
خ����لل امل�����ب�����ادرات امل��خ��ت��ل��ف��ة على 
االأعمال التطوعية �شواء كان ذلك 

واإب��راز دوره��ا يف جم��االت التنمية 
حمليا  واالقت�شادية  االجتماعية 

وعامليا .
التطوعي  العمل  ات�شاع  اإن  وقالت 
من  ال�شباب  جيل  ب��ني  وان��ت�����ش��اره 
اجلن�شني يف الدولة وهم يتفانون 
عملهم  يف  وال���ع���ط���اء  ال����ب����ذل  يف 
التطوعي اإمنا اأبرز اأبعادا ملمو�شة 
وح���ق���ي���ق���ي���ة ل���ل���وج���ه االإن���������ش����اين 
ال�شائدة  االجتماعية  وللعلقات 
ل���دى ج��م��ي��ع ���ش��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع يف 

دولة االإمارات .
امل�����راأة  م�����ش��ارك��ة  اأن  اإىل  م�����ش��رية 
االإم�����ارات�����ي�����ة يف ه������ذه االأع����م����ال 
قدراتها  اأي�شا  اأظهرت  التطوعية 
والعلمية  ال�شخ�شية  وم��ه��ارات��ه��ا 
وامليدانية يف اآن واحد. من جانبه 
ال�شامري  ع�����ادل  ال���دك���ت���ور  ق����ال 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ب��ادرة زايد 
قدمت  االإم������������ارات  اإن  ال����ع����ط����اء 
املحافل  يف  ب���ه  ي��ح��ت��ذى  من���وذج���ا 
الدولية يف العطاء االإن�شاين الذي 
اأر���ش��ى دع��ائ��م��ه امل��غ��ف��ور ل��ه ال�شيخ 
اآل نهيان، »طيب  زايد بن �شلطان 

اهلل ثراه«.
الر�شيدة  ال���ق���ي���ادة  اأن  واأ�����ش����اف 
والعطاء  التطوعي  العمل  اأول���ت 
االن�������ش���اين اه��ت��م��ام��ا ك��ب��ريا حتى 
االإمارات،  اأبناء  �شمات  من  اأ�شبح 
االجتماعي  مبنهجه  مي��ث��ل  ف��ه��و 
واالإن�شاين �شلوكا ح�شاريا ترتقي 
ب��ه امل��ج��ت��م��ع��ات واحل�����ش��ارات منذ 
القدم واأ�شبح ميثل رمزا للتعاون 
اأف��راد املجتمع �شمن خمتلف  بني 
م��وؤ���ش�����ش��ات��ه وع��م��ل��ت ع��ل��ى توفري 
والتمكني  ال��دع��م  اأ�شكال  خمتلف 
للموؤ�ش�شات الرائدة يف هذا القطاع، 
ثقافة  وتر�شيخ  تنامي  اأثمر  وق��د 

داعية  ال��وق��ت  اأو  امل���ال  اأو  باجلهد 
اإىل موا�شلة  املعنية  كافة اجلهات 
الوقت  ويف  ال��ت��ط��وع��ي��ة  ج��ه��وده��ا 
ذات��ه ف��اإن اأب��ن��اء ال��وط��ن مطالبني 
التطوعي  العمل  يف  ب��االن��خ��راط 
م�شتوى  حت�����ش��ني  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
معاناة  م��ن  والتخفيف  اخل��دم��ات 
اأن  �شعادتها اىل  واأ�شارت  االآخرين 
برنامج فاطمة بنت مبارك للعمل 
يف  نوعية  نقلة  �شيقدم  التطوعي 
للمراأة  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل  جم���ال 
والطفل حمليا وعامليا من خلل 
ا�شتثمار طاقاتهم لدعم وت�شجيع 
ع��ل��ى اختلف  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ج��ه��ود 
اأع��م��ال��ه��ا واجل��م��ع��ي��ات واالأف������راد 
للعمل التطوعي اأيا كانت طبيعته 
يف جماالت خدمة املجتمع بهدف 
اختزال الزمن واخت�شار امل�شافات 
يف بناء كل ما من �شاأنه اأن ي�شيف 
اإىل دول���ة  ل��ب��ن��ة م���ن االإجن��������ازات 

االإمارات.
وقالت �شعادتها اإنه لي�س هناك من 
الوطنية  ال��ه��وي��ة  حقيقة  يج�شد 
واالإي�������ث�������ار واالن�����ت�����م�����اء وال��������والء 
احلكيمة  ول���ق���ي���ادت���ه���ا  ل����ل����دول����ة 
الذي  التطوعي  العمل  م��ن  اأك��ر 
وتتعدد  جم���االت���ه  ت��ت�����ش��ع  ب������داأت 
واالقت�شادية  االجتماعية  اأهدافه 

واالإن�شانية يوما بعد اأخر.
امل�شاركة  ����ش���رورة  ع��ل��ى  و����ش���ددت 
ال���ف���ع���ال���ة مل���وؤ����ش�������ش���ات ال����دول����ة يف 
واخلا�س  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ني 
كافة  االإع���لم  و�شائل  اإىل  اإ�شافة 
يف تن�شيط حركة العمل التطوعي 
عمله  دوائ���ر  وتو�شيع  املجتمع  يف 
حمليا وعامليا م�شرية اإىل االأهمية 
للرنامج  املعر  لل�شعار  الكبرية 
يج�شد  وال��ذي  فاطمة«  اأمنا  »كلنا 
حبنا الأم االإمارات تثمينا جلهودها 
يف متكني املراأة يف خمتلف املجاالت 

العديد  ال��ت��ط��وع��ي وق��ي��ام  ال��ع��م��ل 
من املبادرات واملوؤ�ش�شات يف جمال 
األوانه  مبختلف  التطوعي  العمل 
واالإغاثية  االإن�����ش��ان��ي��ة  واأ���ش��ك��ال��ه 

واالجتماعية.
ون�������وه ب�������اأن ال���ت���ط���ور ال���ك���ب���ري يف 
جاء  قد  التطوعي  العمل  م�شرية 
االإمارات  يف وقت ت�شهد فيه دولة 
تنموية كبرية على �شعيد  قفزات 
والتطور  امل�������ش���ت���دام���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
االق��ت�����ش��ادي واالج��ت��م��اع��ي، داعيا 
خا�شة  كافة  اجلهود  ت�شافر  اإىل 
اأب��ن��ائ��ن��ا ال�����ش��ب��اب للبناء  م��ن ق��ب��ل 
على االإجنازات املتحققة وامل�شاركة 
الفاعلة يف تعزيز م�شرية التنمية.

و���ش��دد ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ت��و���ش��ل اإىل 
املوؤ�ش�شات  ب���ني  ق���وي���ة  ����ش���راك���ات 
اإطلق  يف  ي�شهم  ومب��ا  امل�����ش��ارك��ة، 

من  م�شرتكة  تطوعية  م���ب���ادرات 
نطاق  اإت��اح��ة  يف  امل�شاهمة  �شاأنها 
املراأة  لتمكني  الفر�س  من  جديد 
التطوع  يف  ال���راغ���ب���ني  وال���ط���ف���ل 
املحلية  جم��ت��م��ع��ات��ه��م  وخ����دم����ة 

واملجتمعات الدولية.
ورفع ال�شامري اأ�شمى اآيات ال�شكر 
ال�شيخة  ���ش��م��و  اىل  وال����ع����رف����ان 
االإمارات«  »اأم  مبارك  بنت  فاطمة 
ال��لحم��دود لرامج  ال��دع��م  على 
اأبناء  وت�شجيع  التطوعي  العمل 
التطوعي  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  ال���وط���ن 
وب���االأخ�������س امل�������راأة وال���ط���ف���ل من 
تخ�ش�شي  برنامج  تبنيها  خ��لل 
ال�شتقطاب وتاأهيل وبناء القدرات 
العمل  يف  والطفل  امل���راأة  ومتكني 
االن�شاين  وال���ع���ط���اء  ال���ت���ط���وع���ي 

حمليا وعامليا.

اأخبار ال�شاعة توؤكد العتزاز بت�شحيات اأبطال القوات امل�شلحة
•• اأبوظبي-وام:

منا�شبة  اأي  ت��رتك  ال  الر�شيدة  قيادتنا  اإن  ال�شاعة  اأخ��ب��ار  ن�شرة  قالت 
امل�شلحة  اأبناء القوات  اإال وتوؤكد خللها االعتزاز بت�شحيات  اأو فر�شة 
والفخر  وال�شرف  العز  و�شاحات  وال��واج��ب  احل��ق  ميادين  يف  البوا�شل 
ب�شهدائها االأبرار الذين قدموا اأرواحهم فداء لدولة االإمارات واإعلء 

مبادئها يف ن�شر احلق والت�شامن مع االأ�شقاء والدفاع عنهم .
اأ�شافت وحتت عنوان “االعتزاز بت�شحيات اأبطال القوات امل�شلحة “ ان 
التهنئة التي بعث بها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 

“رعاه اهلل”  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
اإىل قواتنا امل�شلحة يف ميادين الواجب  القائد االأعلى للقوات امل�شلحة 
القيادة  اع��ت��زاز  امل��ب��ارك ج�شدت  االأ�شحى  عيد  ال��دول��ة مبنا�شبة  خ��ارج 
الر�شيدة بت�شحيات اجلنود البوا�شل ..فقد اأعرب �شموهما يف كلمة عر 
دائرة تلفزيونية مبا�شرة عن اعتزازهما وفخرهما و�شعب االإمارات الويف 
ببطوالت و�شجاعة حماة الوطن ومواقفهم امل�شرفة �شائلني املوىل عز 

وجل اأن يوفقهم ويحفظهم وي�شدد خطاهم وين�شرهم بقدرته تعاىل.
واأك����دت ال��ن�����ش��رة ال�����ش��ادرة ع��ن م��رك��ز االإم�����ارات ل��ل��درا���ش��ات والبحوث 

اال�شرتاتيجية اأن ما يقدمه اأبطال قواتنا امل�شلحة البوا�شل من بطوالت 
و ت�شحيات يف ميادين احلق والواجب هو مبعث فخر لكل اإماراتي؛ الأن 
هذه الت�شحيات تعّر عن مبادئ االإمارات وثوابتها االأ�شيلة يف ن�شرة 
احلق والت�شامن مع االأ�شقاء يف مواجهة املحن واالأزمات، بل اإن هوؤالء 
ويوؤّدون  اليمن  يف  اأ�شقائهم  اأم��ن  عن  دفاعاً  يرابطون  الذين  االأبطال 
ميثلون  ال��دول��ة  خ���ارج  ال��واج��ب  ميادين  م��ن  العديد  يف  جليلة  اأدواراً 
القدوة والنموذج جلميع اأبناء الوطن، الذين يتعلمون منهم كيف تكون 

الت�شحية من اأجل الوطن وجعل رايته خفاقة عالية دوماً .
واأو�شحت اأن حر�س القيادة الر�شيدة على تهنئة اأبطال قواتنا امل�شلحة 

اأجمل  ميثل  ل��ه��م،  مبا�شرة  كلمة  وت��وج��ي��ه  امل��ب��ارك،  االأ���ش��ح��ى  عيد  يف 
عيدية يف هذا اليوم، ويوؤكد لهم اأن ت�شحياتهم وبطوالتهم حتظى بكل 

تقدير.
القوات  بت�شحيات  االع��ت��زاز  اإن  بالقول  افتتاحيتها  الن�شرة  واختتمت 
القيادة  ح��ر���س  ي���وؤك���دان  االأب�����رار  �شهدائها  اأ���ش��م��اء  وتخليد  امل�شلحة 
جميعاً،  الوطن  اأبناء  لدى  واالنتماء  الوفاء  قيم  غر�س  على  الر�شيدة 
وا�شتلهام بطوالت وت�شحيات اأبناء القوات امل�شلحة يف تعزيز قوة االإرادة 
املجاالت  والتنمية يف  البناء  م�شرية  ملوا�شلة  الوطن  اأبناء  لدى جميع 

كافة، لتعزيز مكانة االإمارات على ال�شعيدين االإقليمي والدويل.
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اأخبـار الإمـارات
�شرطة دبي : ن�شبة الإح�شا�ض بالأمن العام بالإمارة تتجاوز 95 باملئة العام املا�شي

•• دبي -وام:

ب���االإم���ارة بلغت  ال��ع��ام  ب��االأم��ن  اأع��ل��ن��ت �شرطة دب��ي ان ن�شبة االإح�����ش��ا���س 
بلغت  ال�شرطة  بعدالة نظام  النا�س  2016 ون�شبة ثقة  لعام   95.3%
العام يف  ال���راأي  اأج��راه��ا مركز ا�شتطلع  وف��ق درا���ش��ة  وذل��ك   97.8%

�شرطة دبي بالتعاون مع االإدارة العامة للتحريات واملباحث اجلنائية.
ل�شوؤون  العام  القائد  م�شاعد  املن�شوري  اإبراهيم  خليل  ال��ل��واء  واأو���ش��ح 
البحث اجلنائي ب�شرطة دبي اأن الدرا�شة �شملت جن�شيات خليجية وعربية 
واآ�شيوية واأجنبية اخت�شت بقيا�س م�شتوى االإح�شا�س باالأمن وعدم القلق 
من اجلرائم املقلقة .. موؤكدا اأن هذه احلقائق لي�شت بجديدة يف الدولة 

بل هي امتداد ل�شل�شلة من النجاحات والعطاءات .
واأ�شار اإىل اأن دولة االإمارات العربية املتحدة حققت منذ قيامها يف مطلع 

ال�شبعينات من القرن املا�شي معادلة �شعبة قلما متكنت دول اأخرى من 
حتقيقها فقد جنحت يف حتديد العلقات داخل جمتمع متعدد االأعراق 
واجل��ن�����ش��ي��ات واخل��ل��ف��ي��ات االج��ت��م��اع��ي��ة لي�شود اأر���ش��ه��ا االأم����ن واالأم����ان 
�شانت  وت�شريعات  لقوانني  طبقا  واملوؤ�ش�شات  االأف���راد  حقوق  وحتفظ 

احلقوق وبنظام ق�شائي عادل �شريع البت يف ق�شاياه.
واأكد اللواء املن�شوري اأن االأمن الذي ينعم فيه املواطنون واملقيمون على 
الق�شاء  وعدالة  الكرمية  واحلياة  اال�شتقرار  ركيزة  هو  االإم��ارات  اأر���س 
اأ���ش��ا���س التنمية وال���ري���ادة وال�����ش��ل��م االج��ت��م��اع��ي ف��ل خلفات  ب��ال��دول��ة 
عقائدية اأو مذهبية رغم تعدد اجلن�شيات واالأعراق واملعتقدات ما جعلها 

تت�شدر عامليا الدول يف �شعور اأفرادها باالأمن واالأمان .
اأن دوريات القيادة العامة ل�شرطة دبي متواجدة على الدوام  اإىل  ولفت 
ومنت�شرة يف خمتلف مناطق االخت�شا�س، حلفظ االأمن واحلد من وقوع 

وم�شاعدة  للعدالة  وتقدميهم  اجلناة  على  القب�س  �شرعة  مع  اجلرمية 
واالأرواح  العامة  املمتلكات  وحماية  حقوقهم  ال�شتعادة  عليهم  املجني 
واالأعرا�س. اأو�شح املقدم في�شل اخليمري مدير مركز ا�شتطلع الراأي 
بالوكالة يف االإدارة العامة للجودة ال�شاملة اأن �شرطة دبي تتعامل مع اأكر 
من 200 جن�شية خمتلفة الثقافات يقطنون يف االإمارة وهم يعي�شون يف 
والنظام  ال�شرطة  االأم��ن وثقتهم يف  واح��رتام نظرا لقوة  تناغم و�شلم 
وكرامتهم  م�شانة  حقوقهم  اأن  متاما  م��درك��ون  فهم  ال��ع��ادل  الق�شائي 
حمفوظة. وقال الدكتور حممد اللحام الذي يقيم يف االإم��ارات منذ 6 
�شنوات وقد خا�س جتارب حياتية يف عدة دول .. مل�شت االختلف والتفرد 
اأنهى ال�شباط  اأخ��رى منذ حلظة و�شويل اإىل مطار دبي فقد  عن دول 

اإجراءات دخويل ب�شل�شة و�شهولة دون اأن تفارق االبت�شامة حمياهم.
فيما ح�شرت �شارة دمياكالينج اإىل االإمارات منذ 5 �شنوات وقد �شعرت 

اأ�شهر االأوىل حتى بات �شعورها باالأمن يف االإمارات  ال�شتة  بالفرق منذ 
ينعك�س يف تنقلها يف اأوقات متاأخرة ليل وعدم اهتمامها باإغلق حقيبة 
يدها اأثناء تنقلها يف مراكز الت�شوق واالأماكن العامة. وقالت �شارة انها 
الكرى  الت�شوق  مراكز  حمامات  اإح��دى  يف  يدها  حقيبة  ون�شيت  �شبق 
وحني اأدركت ذلك عدت الأجدها يف مكانها كذلك فقد تعر�شت �شيارتها 
قادمة  دبي  �شرطة  بدورية  �شريع وفوجئت  ذات مرة لعطل على طريق 
للقدوم  ال�شركات  باإحدى  وات�شل  م�شاعدتها  ال�شابطان  عر�س  حيث 
وامل�شاعدة يف اإ�شلح �شيارتها . بدورها اأكدت �شلمى اأنها ال ت�شعر بالقلق 
اأو نهارا وقالت اإن  اإم��ارات الدولة ليل  اأو اخلوف بتاتا حني تتنقل بني 
اأوق��ات خمتلفة ومع ذلك  التنقل يف  ت�شتدعي  طبيعة مهنتها ك�شحفية 
الطريق  على  ط��ارئ  اأم��ر  وق��ع  م��ا  اإذا  القلق  اأو  ب��اخل��وف  ت�شعر  ال  فهي 

ال�شريع فاالإمارات من اأكر الدول اأمنا واأمانا يف العامل.

•• را�س اخليمة – الفجر

ال�شرطة  ب��ف��رع  اخل��ي��م��ة ممثلة  راأ�����س  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ���ش��ارك��ت 
ع��دد من  ت��وزي��ع  م��ب��ادرة  ال�شامل يف  امل��ع��م��ورة  �شرطة  املجتمعية مب��رك��ز 
وجبات اإفطار �شائمي يوم عرفة التي نظمها مركز قباء لتحفيظ القراآن 
مبادراتها  �شمن  وذل��ك  ي��وم عرفة«  يف  �شام  »اإف��ط��ار  �شعار  الكرمي حتت 

املجتمعية الهادفة اإىل بث روح املودة والرتاحم بني اجلميع .

واأكد املقدم وليد كنف�س رئي�س مركز �شرطة املعمورة ال�شامل اإىل حر�س 
املنا�شبات  ك��اف��ة  يف  الفعلية  وامل�����ش��ارك��ة  اجل��ه��ات  جلميع  ال�شرطة  ودع���م 
مبداأ  تر�شخ  التي  االأع��م��ال  ه��ذه  مثل  يف  امل�شاهمة  يف  للت�شابق  واملحافل 
امل�شوؤولية املجتمعية وتعزز من قيمة التوا�شل االجتماعي ، ورفع كنف�س 
 ، املبارك  االأ�شحى  والتريكات مبنا�شبة حلول عيد  التهاين  اآيات  اأ�شمى 
اإىل القيادة الر�شيدة وعلى راأ�شها �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اأع�شاء املجل�س  اأ�شحاب ال�شمو  ، و  اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« 

االإمارات  �شعب  وجلميع   ، العهود  اأولياء  و�شمو   ، االإم���ارات  حكام  االأعلى 
واملقيمني على اأر�شها ، راجياً اهلل اأن يدمي فرحة االأعياد وامل�شرات على 
دولة االإمارات قيادة وحكومة و�شعباً ، واأن تنعم باخلري والرفعة واملزيد 
من االزدهار واالإجنازات التي حتقق ال�شعادة لكل مواطن ومقيم على هذه 
االأر�س الطيبة . ومن جانبه ي�شري �شالح اأحمد ال�شحي رئي�س وموؤ�ش�س 
املركز والذي �شارك واأ�شرف على املبادرة اإىل اأن املركز ي�شعى اإىل ترجمة 
طيلة  والوطنية  واالن�شانية  االجتماعية  امل�شوؤولية  يف  املمثلة  اأه��داف��ه 

العام لتحقيق ا�شتدامة اجلهود اخلريية للجميع �شمن توجهات القيادة 
الر�شيدة يف »عام اخلري« ، واأن هذه املبادرة لي�شت بغريبة على مركز قباء 
قادة  ونهج  اخل��ري  وفعل  العطاء  على  تاأ�شي�شه  منذ  دعامه  اأر���ش��ى  ال��ذي 
الوطن لتعزيز العمل التطوعي ومد ج�شور العون وامل�شاعدة للمحتاجني 
وخدمة املجتمع ، �شائًل املوىل �شبحانه وتعاىل اأن يعيد هذه املنا�شبة على 
اجلميع باخلري واليمن والركات ، واأن يحفظ دولة االإم��ارات وقيادتها 

و�شعبها ويدمي عليها نعمة االأمن والرخاء واال�شتقرار .

م�جتمعية �ش��رط�ة راأ�ض ال�خيمة ت�فطر �ش�ائ�مي »ع�رف�ة«

حمدان ومكتوم بن حممد يقدمان واجب العزاء يف زكية بنت عويد و�شقيقة جمعة املاجد 
•• دبي-وام: 

قدم �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي يرافقه 
واجب  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  مكتوم  ال�شيخ  �شمو 
العزاء يف وفاة املغفور لها املرحومة زكية بنت عويد �شالح. كما قدم �شموهما 
املرحومة حمده بنت ماجد قريبان حرم  املغفور لها  العزاء يف وف��اة  واج��ب 
�شيف بن اأحمد الغرير و�شقيقة جمعة املاجد. جاء ذلك خلل زيارة �شموهما 
العوير حيث قدما  بنت عويد يف منطقة  زكية  املرحومة  ع��زاء  ام�س خيمة 
�شادق عزائهما وموا�شاتهما لوالد وذوي الفقيدة راجني اهلل تبارك وتعاىل 
اأن يتغمدها بوا�شع رحمته ور�شوانه ويلهم ذويها جميل ال�شر وح�شن العزاء 
اإليه راجعون. كما زار �شمو ويل عهد دبي و�شمو نائب حاكم  اإن��ا هلل واإن��ا   ..
دبي خيمة عزاء املرحومة حمده بنت ماجد قريبان يف منطقة اخلوانيج اإذ 
اأعرب �شموهما لنجل و�شقيق وذوي الفقيدة عن �شادق عزائهما وموا�شاتهما 
اأن يتغمدها بوا�شع رحمته ومغفرته ويلهم  راجني اخلالق �شبحانه وتعاىل 

ذويها جميل ال�شر وح�شن العزاء - واإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

يف �صبيل اأداء واجبه الوطني جتاه الباحثني وامل�صتفيدين

الأر�شيف الوطني يعلن متديد �شاعات العمل فيه 12 �شاعة يوميًا
•• ابوظبي-الفجر:

اأع��ل��ن االأر���ش��ي��ف ال��وط��ن��ي لدولة 
االإم��ارات العربية املتحدة متديد 
���ش��اع��ات ال��ع��م��ل ل��دي��ه ب��ن��اء على 
من�شور  ال�شيخ  �شمو  ت��وج��ي��ه��ات 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  ب��ن زاي���د 
�شوؤون  وزي�����ر  ال��������وزراء،  جم��ل�����س 
اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ال��رئ��ا���ش��ة، 
االأر�����ش����ي����ف ال���وط���ن���ي، م����ن اأج����ل 
مزيد من التوا�شل املعريف وحتى 
خدماته  الوطني  االأر�شيف  يقدم 
داخل  م��ن  امل�شتفيدين  جلمهور 
ال�شاعة  م���ن  وخ���ارج���ه���ا  ال���دول���ة 
ال�شاعة  وح��ت��ى  ���ش��ب��اح��اً  ال��ث��ام��ن��ة 
وحتى  االأح��د  اأي��ام  م�شاء  الثامنة 
ال�شاعة  االأربعاء، للجمهور، ومن 
الثامنة �شباحاً وحتى الثالثة بعد 

الظهر اأيام اخلمي�س.

من  االآالف  ع���������ش����رات  وت�������ش���م 
واالإلكرتونية  املطبوعة  امل�شادر 
جمموعاتها  ر  ُتطوِّ وه��ي  املمّيزة، 
با�شتمرار بال�ّشراء وباال�شرتاكات 
من  مهّمة  مو�شوعات  يف  املكثفة 
العربية  االإم�������ارات  دول����ة  ت���اري���خ 
املتحدة وثقافتها وتراثها خا�شة، 
ومنطقة  ال���ع���رب���ي���ة  واجل�����زي�����رة 

اخلليج عامة. 
تابعة  م��ط��ال��ع��ة  ق���اع���ة  وت���ت���وّف���ر 
عاملية  م��وا���ش��ف��ات  ذات  للمكتبة 
من�����وذج�����ي�����ة ب����ن����ظ����ام ال������ّرف������وف 
الّت�شهيلت  ك���ّل  تتيح  امل��ف��ت��وح��ة 
ال��ّلزم��ة م��ن م��ك��ان بحث هادئ، 
الت�شوير،  خ���دم���ة  وت�����ش��ه��ي��لت 
Wi- ال��ّل���ش��ل��ك��ي واالإن�����رتن�����ت 

املرجعية  اخلدمات  وتقدمي   ،Fi
لبحوثهم  امل�شتفيدين  الإج�����راء 
اإ�شعاد  ق���اع���ة  اأم�����ا  ودرا����ش���ات���ه���م. 

بذاكرة  اخل��ا���ش��ة  امل��ق��ت��ن��ي��ات  م��ن 
اإننا  ال��وط��ن. واأ����ش���اف ���ش��ع��ادت��ه: 
اأنها  امل��ب��ادرة على  اإىل ه��ذه  ننظر 
تطوير  ت�شتهدف  جديدة  خطوة 
وتعزيز توجهات االأر�شيف الوطني 
امل�شتفيدين من  يف جمال خدمة 
اأكادمييني وباحثني يتطلعون اإىل 
واملراجع  امل�شادر  م��ن  اال�شتفادة 
االإمارات،  مكتبة  بها  تزخر  التي 
ومن الوثائق التاريخية مبختلف 
اإ�شعاد  قاعة  تقدمه  مما  اأ�شكالها 
وي�شتطيع  ل���زواره���ا،  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
كل من يرغب يف اقتناء اإ�شدارات 
االأر�شيف الوطني احل�شول عليها 
الذي  البيع  منفذ  م��ن  ب��ال�����ش��راء 

يعمل يف الفرتة امل�شائية.
اأهمية  اإىل  ����ش���ع���ادت���ه  واأ�������ش������ار 
املتخ�ش�شة  االإم����������ارات  م��ك��ت��ب��ة 
وال�����ري�����ة ب���امل�������ش���ادر وامل����راج����ع 

ياأتي هذا القرار بناء على طلبات 
الذين  واالأك��ادمي��ي��ني  ال��ب��اح��ث��ني 
الدوام  مع  دوامهم  �شاعات  تتفق 
الوطني؛  ل��لأر���ش��ي��ف  ال�شباحي 
ول���ذل���ك ����ش���وف مي����دد ال��ع��م��ل يف 
قاعة  ويف  االإم�����������ارات  م��ك��ت��ب��ة   :
بيع  منفذ  ويف  املتعاملني،  اإ�شعاد 

اإ�شدارات االأر�شيف الوطني.
�شعادة  ق�����ال  ال����ق����رار  ه�����ذا  وع�����ن 
الدكتور عبد اهلل حممد الري�شي 
الوطني:  االأر����ش���ي���ف  ع���ام  م��دي��ر 
على  الوطني  االأر���ش��ي��ف  يحر�س 
وامل�شتفيدين  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ر���ش��ى 
واإ�شعادهم بتقدمي خدماته لهم. 
وق��د ج��اء مت��دي��د ���ش��اع��ات العمل 
الذين  ال��زوار  اآراء  ا�شتق�شاء  بعد 
اأق�شام  بع�س  دوام  اأه��م��ي��ة  اأك����دوا 
الفرتة  يف  ال���وط���ن���ي  االأر����ش���ي���ف 
امل�شائية حتى يتاح لهم اال�شتفادة 

للباحثني  واالإلكرتونية  الورقية 
اإليها  ال��ق��ادم��ني  واالأك���ادمي���ي���ني 
من اأبوظبي ومن خمتلف اإمارات 

الدولة، ومن خارجها اأي�شاً.      
بحثية  مكتبة  االإم����ارات  ومكتبة 
م���ت���خ�������ش�������ش���ة، وه������ي ج������زء من 
والبحثي  ال���ع���ل���م���ي  ال����رن����ام����ج 
ل��لأر���ش��ي��ف ال��وط��ن��ي؛ ف��ه��ي تتيح 
ل��ل��ب��اح��ث��ني وال���دار����ش���ني وط���ّلب 
امل��ع��رف��ة خ��دم��ات اال���ش��ت��ف��ادة من 
واملتخ�ش�شة  الغنية  جمموعاتها 
اهتمامات  جم���االت  ت�شمل  ال��ت��ي 
اأوعيتها  مب��خ��ت��ل��ف  االأر�����ش����ي����ف 
ال���ورق���ي���ة واالإل���ك���رتون���ي���ة، وهي 
العلمّية  واملراجع  امل�شادر  تقتني 
العربية  ل��ل��ح�����ش��ارة  ال��ّن��ف��ي�����ش��ة 
واالإ�شلمية، وترّكز يف املو�شوعات 
اخلا�شة بدولة االإمارات العربية 
امل����ت����ح����دة وم���ن���ط���ق���ة اخل����ل����ي����ج ، 

وت��اري��خ دول��ة االإم����ارات ومنطقة 
اخل���ل���ي���ج وال�����و������ش�����ول اإل����ي����ه����ا يف 
يقتنيها  التي  التاريخية  الوثائق 

االأر�شيف الوطني.
وق�������د ����ش���م���م���ت ق�����اع�����ة اإ�����ش����ع����اد 
نف�س  ي��ب��ع��ث يف  امل��ت��ع��ام��ل��ني مب���ا 
ال��ب��اح��ث ال�����ش��ع��ادة وال���راح���ة ومت 
ق�شاء  ع��ل��ى  ي�شجع  مب��ا  تاأثيثها 
ب�����ني كنوز  ف���ي���ه���ا  وق������ت ط����وي����ل 

خم�ش�شة  قاعة  فهي  املتعاملني 
موئل  وهي  الباحثني،  ال�شتقبال 
بتاريخ وتراث  املهتمني  الباحثني 
االإم���ارات ومنطقة اخلليج،  دول��ة 
الذي  ال��دور  اإىل  فريدة  واإ�شافة 

يوؤديه االأر�شيف الوطني.
االأجهزة  اأح�����دث  ال��ق��اع��ة  ت�����ش��م   
وال���رجم���ي���ات ال��ت��ي ت�����ش��ه��ل على 
تراث  ع��ن  البحث  عملية  ال��زائ��ر 

االأر�شيف الوطني. 
بالقاعات  اأ����ش���وة  دوره�����ا  وت�����وؤدي 
االأر�شيفات  اأك������ر  يف  امل���م���اث���ل���ة 
للباحثني  وتتيح  تقدماً،  العاملية 
ي�شلون  التي  احلوا�شيب  اأج��ه��زة 
بها اإىل املواد االأر�شيفية والوثائق، 
اإ�شافة اإىل اإمكانية الن�شخ وامل�شح 
العادية  ل��ل�����ش��ف��ح��ات  ال�����ش��وئ��ي 

واخلرائط.

جائزة خليفة الرتبوية ت�شتعد لالإعالن عن الدورة احلادية ع�شرة لعام 2018-2017
•• اأبوظبي : رم�شان عطا

حتت رعاية �شمو ال�شيخ من�شور بن 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة رئي�س 
جمل�س اأمناء جائزة خليفة الرتبوية 
تنظم االأمانة العامة جلائزة خليفة 
ال���رتب���وي���ة م����وؤمت����راً ���ش��ح��ف��ي��اً غدا 
الثلثاء 5 �شبتمر 2017 يف مقر 
للإعلن  وذل��ك  باأبوظبي  اجل��ائ��زة 
ع��ن امل��ج��االت امل��ط��روح��ة يف دورتها 

احلادية ع�شرة 2018-2017.

ال��ت��ي ت��ن��درج حت��ت ك��ل جم��ال منها، 
وكذلك املعايري وال�شوابط املحددة 
املجاالت،  ل���ه���ذه  ال��رت���ش��ح  الآل���ي���ات 

العام  االأم���ني  العفيفي  اأم��ل  وق��ال��ت 
�شيتطرق  امل���وؤمت���ر  اإن   : ل��ل��ج��ائ��زة 
والفئات  امل��ط��روح��ة  امل���ج���االت  اإىل 

وال��ت��ي ���ش��ي��ب��داأ ق��ب��ول ال��ط��ل��ب��ات بها 
اعتباراً من 05 �شبتمر وحتى 31 
املوؤمتر  ي�شلط  كما  املقبل،  دي�شمر 
الطلبات  تقدمي  اآل��ي��ة  على  ال�شوء 
املخ�ش�س  امل��وق��ع  ع��ر  اإل��ك��رتون��ي��اً 
داخل  للمر�شحني  من قبل اجلائزة 
ال���دول���ة وخ��ارج��ه��ا، ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 
اجلديدة  ل��ل��دورة  الزمنية  اخل��ط��ة 
وغريها  التعريفية  العمل  وور����س 
التنفيذية  وال��رام��ج  االأن�شطة  من 
ال���ت���ي ت���ع���زز م����ن م���ك���ان���ة اجل���ائ���زة 

وانت�شارها حملياً وعربياً. 

العدد 12112 بتاريخ 2017/9/4   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/2163 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- احمد ال�شعيد عبدالغفار احللوجي  جمهول حمل االقامة 
الدعوى  يف    2017/8/13 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
املذكورة اعله ل�شالح/ مدار االإم��ارات ملواد البناء - �س ذ م م بالزام املدعي عليه 
بان يوؤدي للمدعية مبلغ مائة و�شبعة واربعني الف و�شتة و�شتني درهم والفائدة 
القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف 2017/6/18 والزمته 
ذلك من  عدا  ما  ورف�شت  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  الف  بامل�شروفات ومببلغ 
اعتبارا  يوما  قابل لل�شتئناف خلل ثلثني  طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري 
من اليوم التايل لن�شر هذا االعلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12112 بتاريخ 2017/9/4   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/1776 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- وائل �شبحي ح�شن ح�شانني جوهر جمهول حمل االقامة نعلنكم بان 
ل�شالح/  اع��له  املذكورة  الدعوى  يف   2017/7/11 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة 
ي��وؤدي للبنك املدعي )بنك  ام القيوين الوطني - �س م ع اوال : بالزام املدعي عليه بان  بنك 
ام القيوين الوطني( مبلغ 34252.20 درهم  )اربعة ثلثون الف  ومائتان واثنان وخم�شون 
الق�شائية احلا�شل يف  املطالبة  تاريخ  �شنويا من  بواقع %9  والفائدة   فل�س(  درهم وع�شرون 
2017/5/18 م وحتى ال�شداد التام ف�شل عن الر�شوم وامل�شاريف ومبلغ ثلثمائة درهم مقابل 
اتعاب املحاماة - ثانيا : رف�س طلب تثبيت االأمر رقم 441 ل�شنة 2017 جتاري ال�شادر مبنع 
يوما  ثلثني  خ��لل  لل�شتئناف  قابل  احل�شوري  مبثابة  حكما  ال�شفر.   م��ن  عليه  امل��دع��ي 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات
خليفة بن حممد بن خالد 

يهنئ القيادة الر�شيدة وجنود 
الوطن بعيد الأ�شحي

•• اأبوظبي-وام:

هناأ ال�شيخ خليفة بن حممد بن خالد ال نهيان الرئي�س الفخري 
لفريق واجب التطوعي وجمل�س اأمناء الفريق - القيادة الر�شيدة 
الثغور ويف  على  املرابطني  امل�شلحة  قواتنا  واأف��راد  و�شباط وجنود 
قوة الواجب باليمن ال�شقيق بعيد االأ�شحى املبارك . واأك��دوا على 

اإجنازات قواتنا امل�شلحة يف خدمة االإن�شانية يف كل مكان .

ويل عهد الفجرية يعزي بوفاة 
حمدة بنت ماجد وعبدالرحيم الفهيم 

•• دبي -وام:

قدم �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية 
ام�س واجب العزاء اإىل معايل جمعة املاجد بوفاة املغفور لها �شقيقته 

حمدة بنت ماجد والدة عبدالرحمن �شيف الغرير.
اأع��رب �شمو ويل عهد الفجرية خلل زيارته جمل�س العزاء يف دبي  و 
عن خال�س تعازيه و�شادق موا�شاته الأ�شرة وذوي الفقيدة .. �شائل اهلل 
العلي القدير اأن يتغمدها بوا�شع رحمته واأن ي�شكنها ف�شيح جناته واأن 

يلهم اأهلها وذويها ال�شر وال�شلوان. كما قدم �شمو ال�شيخ حممد بن 
حمد بن حممد ال�شرقي واجب العزاء يف وفاة املغفور له عبدالرحيم 
زيارته  خ��لل  الفجرية  عهد  ويل  �شمو  اأع���رب  و  الفهيم.  ع��ب��دال��رزاق 
جمل�س العزاء يف دبي عن خال�س تعازيه و�شادق موا�شاته الأ�شرة وذوي 
الفقيد.. �شائل اهلل العلي القدير اأن يتغمده بوا�شع رحمته واأن ي�شكنه 

ف�شيح جناته واأن يلهم اأهله وذويه ال�شر وال�شلوان.
الزحمي مدير  �شامل  �شعادة  العزاء  واج��ب  تقدمي  خ��لل  �شموه  راف��ق 

مكتب ويل عهد الفجرية.

اأجواء العيد تتوا�صل يف مدن الظفرة

امل��راك��ز التج�اري�ة تن�اف���ض ال�حدائ�ق ال�عام�ة يف ج��ذب ال��زوار
حفالت ال�صواء تنت�صر يف احلدائق وعلى ال�صواطئ بني االأ�صدقاء

••  منطقة الظفرة – لطيفة جابر

والبهجة  الفرحة  اأجواء   توا�شلت 
امل���ب���ارك يف كافة  ب��ع��ي��د االأ���ش��ح��ى 
م�����دن م��ن��ط��ق��ة ال���ظ���ف���رة ب���ع���د اأن 
على  اجلهات  من  العديد  حر�شت 
الفعاليات  م��ن  جم��م��وع��ة  تنظيم 
وال�شفاء  ال����زوار  جل��ذب  املتنوعة 
مزيد من املتعة والبهجة اليها  يف 
كل من مدينة زايد وغياثي وال�شلع 
واملرفاأ وليوا وغريها  دملا  وجزيرة 
من املدن االخرى .وجنحت املراكز 
احلدائق  م��ن��اف�����ش��ة  يف  ال��ت��ج��اري��ة 
ال��ع��ام��ة وج���ذب امل��ئ��ات م��ن ال���زوار 
تقدمه  ما  بف�شل  اليها  وااله���ايل 
م���ن اج������واء اح��ت��ف��ال��ي��ة ب��ع��ي��د عن 
الطق�س احلار فيما ف�شل العديد 
من االأهايل تنظيم حفلت ال�شواء 
يف احلدائق العامة وعلى ال�شواطئ 
ال��ظ��ف��رة خطة  م�شالخ  وو���ش��ع��ت   .
الذبح  ع��م��ل��ي��ات  الإن���ه���اء  م��ت��م��ي��زة 
داخل امل�شالخ خلل دقائق معدودة 
الظفرة  املنطقة  كما قامت  بلدية 
يف  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  ع���دد  ،بتنظيم 
االأفراح  و�شاالت  العامة  احلدائق 
يف، م��دي��ن��ة زاي�����د، وامل����رف����اأ، ودمل����ا، 
ول���ي���وا، والتي  وال�����ش��ل��ع، وغ��ي��اث��ي 
تتوا�شل خلل اأيام العيد مت�شمنة 
بني  املتنوعة  الرامج  من  العديد 
وامل�شابقات  الرتفيهية  االأن�شطة 

الثقافية.
اإدارة  م��دي��ر  الهاملي  حمد   واأك���د 
االت�����ش��ال وال���ع���لق���ات ال��ع��ام��ة يف 
احتفاالت  اأن  ال���غ���رب���ي���ة،  ب���ل���دي���ة 
ال���ظ���ف���رة  بعيد  امل��ن��ط��ق��ة  اأه�������ايل 
تتميزة  ال����ع����ام  اال����ش���ح���ى  ل���ه���ذا 
حيث  براجمها،  وتنوع  بفعالياتها 
الفعاليات  ب��ع�����س  تخ�شي�س  مت 
متنوعة  األ����ع����اب����اً  ت�����ش��م��ل  وال����ت����ي 
للأطفال  وه����داي����ا  وم�������ش���اب���ق���ات 

على ا�شطحاب اأبنائها وم�شاركتهم 
اأن  خا�شة  بالعيد  احتفااًل  اللعب 
تنا�شب  والفعاليات  االأل��ع��اب  ه��ذه 
وال��ف��ئ��ات، ومنها  االأع��م��ار  خمتلف 
ال�شريع،  ال�شيارات والقطار  األعاب 

وغريها من االألعاب االأخرى.

الطبيعية  ال��ف��رح  اأج�����واء  ب��ال��ع��ي��د 
التي تبقى ماثلة يف اأذهان اجلميع 
واالأهل  االأ���ش��دق��اء  ل��ق��اءات  ومنها 
العائلة.واأ�شافوا  و�شحبة  واملحبة 
اأن مثل هذه االأجواء فر�شة للمرح 
�شغوط  م��ن  اخل���روج  يف  وت�شاهم 

رواد احلدائق اأنهم  واأك��د عدد من 
ارتياد احلدائق يف  يحر�شون على 
توفر  كونها  املباركة  املنا�شبة  هذه 
ت�شمح  ك��م��ا  ل���لأط���ف���ال،  ال��رتف��ي��ه 
بالتقاء العائلت واالأ�شدقاء باأمن 
االحتفال  على  ي�شفي  م��ا  واأم���ان، 

اأماكن  تخ�شي�س  مت  كما  للعوائل 
خا�شة للمطاعم واملاأكوالت.

البلدية  اأن  اإىل  ال��ه��ام��ل��ي  واأ����ش���ار 
الرتفيه  ت���وف���ري  ع���ل���ى  ح��ري�����ش��ة 
امل���ن���ا����ش���ب ل�������ش���ك���ان امل���ن���ط���ق���ة  يف 
اإىل  مثل ه��ذه امل��ن��ا���ش��ب��ات، م�����ش��رياً 
بالرقابة  ال��ب��ل��دي��ة  دور  ا���ش��ت��م��رار 
االأ�شواق  وم��ت��اب��ع��ة  امل��ط��اع��م  ع��ل��ى 
بهدف  امل��ح��لت،  ع��ل��ى  والتفتي�س 
ب�شروط  ال���ت���زام���ه���ا  م���ن  ال���ت���اأك���د 
ال�شحة وال�شلمة والبيئة، حفاظا 
للمواطنني  العامة  ال�شحة  على 

واملقيمني والزوار.
وح���ر����ش���ت ب��ل��دي��ة امل��ن��ط��ق��ة  على 
كافة  اللزمة  اال�شتعدادات  اتخاذ 
الإ�شفاء  اللزمة  االأج��واء  لتوفري 
امل���زي���د م���ن ال��ب��ه��ج��ة وال�������ش���رور يف 

العمل، حيث يحر�س اجلميع على 
ال��ت��ج��م��ع داخ����ل احل���دائ���ق يف اأي���ام 
العيد لق�شاء اإجازة العيد ب�شحبة 
وتناول  وال���ع���ائ���لت  االأ�����ش����دق����اء 
جمموعات،  ���ش��ك��ل  يف  االأك���������لت 
م����ا ي�����ش��ف��ي ن���ك���ه���ة خ���ا����ش���ة على 
االحتفال. م�شريين اإىل ما توفره 
االحتفاالت يف احلدائق العامة من 
خا�شة  باالأطفال  خا�شة  فعاليات 
ت�شتحوذ  التي  الكهربائية  االألعاب 
ع��ل��ى اه��ت��م��ام��ه��م ب���االإ����ش���اف���ة اإىل 
االأط��ف��ال �شمن جمموعات  وج��ود 
وما  العيد،  خلل  اأ�شدقائهم  من 
واالإث����ارة  املتعة  م��ن  ذل��ك  ي�شفيه 

على األعاب االأطفال. 
الغربية  امل��ن��ط��ق��ة  ب��ل��دي��ة  وت�����ويل 
احل����دائ����ق وامل���ت���ن���زه���ات وح���دائ���ق 

امل���ب���ارك���ة، خا�شة  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ه����ذه 
لزوار احلدائق العامة عر توفري 
تلبي  خمتلفة  م��ت��ن��وع��ة  ف��ع��ال��ي��ات 
احتياجات جميع ال�شرائح من زوار 
توفري  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  احل���دائ���ق، 
تنا�شب  ال��ت��ي  امل��خ��ت��ل��ف��ة  االأل����ع����اب 

جميع االأعمار.
وتفتح  جميع احلدائق يف املنطقة 
للجمهور،  جمانا  اأبوابها  الغربية 
ك��ب��رية من  اأع�����داد  وت���واف���د عليها 
لل�شتمتاع  اجل��ن�����ش��ي��ات  خم��ت��ل��ف 
بق�شاء العيد داخلها ومت تخ�شي�س 
اأماكن لل�شواء بعيدا عن امل�شاحات 
اخل�شراء ومناطق لعب االأطفال. 
والفعاليات  االأل���ع���اب  وت�شتقطب 
اهتمام  احل��دائ��ق  داخ���ل  املختلفة 
ال��ت��ي حر�شت  االأط���ف���ال واالأ����ش���ر 

لقيمتها  ك��ب��رية  اأه��م��ي��ة  احل�����ارات 
البيئية يف زيادة امل�شاحات اخل�شراء 
للأهايل،  طبيعي  متنف�س  والأن��ه��ا 
ح��ي��ث ق��ام��ت ب���زي���ادة ع���دد حدائق 
حديقة،   42 اإىل  ف��ي��ه��ا  احل�����ارات 
ت��وزي��ع��ه��ا ع��ل��ى خم��ت��ل��ف مدن  مت 
متو�شط  ويبلغ  الغربية،  املنطقة 
حوايل  الواحدة  احلديقة  م�شاحة 
حديقة  كل  وحتتوي  م   10000
ترفيه  وو�����ش����ائ����ل  األ������ع������اب  ع���ل���ى 
واأماكن  لل�شري  وممرات  للأطفال 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  للجلو�س،  خم�ش�شة 
التي  الطبيعية  التجميل  اأع��م��ال 
اخل�شراء  امل�شطحات  على  حتتوي 
باالإ�شافة  ال����رتب����ة،  وم���غ���ط���ي���ات 
واحل�شائ�س  املحلية  االأ�شجار  اإىل 

الرية والزهور واأ�شجار النخيل.

امل�صالخ تنهي اإجراءات ذبح االأ�صاحي خالل دقائق يف كافة املدن
االأهايل تعرب عن فرحتها بعيد االأ�صحى و�صط فعاليات متنوعة لالأطفال

•• مكة املكرمة-وام:

�شيوف  على  املتحدة  العربية  االإم���ارات  لدولة  الر�شمية  احل��ج  بعثة  وزع��ت 
الرحمن 153 األف وجبة عن روح ال�شيخ زايد بن �شلطان طيب اهلل ثراه. 
مبختلف  احلجاج  على  التوزيع  عملية  للدولة  الر�شمية  احل��ج  بعثة  اأنهت 

جن�شياتهم يف امل�شاعر املقد�شة.
وقال الدكتور حممد مطر الكعبي رئي�س الهيئة العامة لل�شوؤون االإ�شلمية 
واالأوقاف رئي�س البعثة الر�شمية لدولة االإمارات اأن البعثة وزعت 50 األف 

وجبة على احلجاج يوم عرفة و30 األف وجبة يف منطقة مزدلفة و 53 األف 
وجبة اأخرى على احلجاج خلل اأيام الت�شريق يف خميمات منى.

واأكد الدكتور الكعبي اأن البعثة تابعت بدقة عمليات ت�شليم وحفظ وتوزيع 
اإعداد  راع��ت  متخ�ش�شة  غذائية  جلنة  باإ�شراف  متت  والتي  الوجبات  ه��ذه 
املرتفعة  الغذائية  بالقيمة  مت��ي��زت  وال��ت��ي  حمتوياتها  واخ��ت��ي��ار  ال��وج��ب��ات 

واملتكاملة.
اإىل  النظر  دون  كافة  للنا�س  االإم���ارات جعلت عمل اخلري  دول��ة  اإن  واأ�شاف 
له  املغفور  الوالد  اأ�ش�شه  ال��ذي  للنهج  اتباعا  املذهب  اأو  العرق  اأو  اجلن�شية 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه والذي جعل االإمارات قدوة 
للعمل اخلريي يف العامل ومثاال حيا يحتذى به يف مد يد العون والعطاء اإىل 

كافة الب�شر بغ�س النظر عن دينهم اأو لونهم اأو جن�شيتهم .
م�شريا اإىل اأن ا�شرتاتيجية العمل اخلريي جتلت يف جعل عام 2017 عاما 
للخري بتوجيهات من �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة »حفظه اهلل« الذي اأكمل امل�شرية يف تاأ�شيل العمل اخلريي يف املجتمع 

االإماراتي يف العامل كافة.
ال��ب��دء يف  امل��ن��ورة قبل  األ���ف وج��ب��ة على احل��ج��اج يف املدينة   20 ومت ت��وزي��ع 
األف وجبة مت توزيعها   153 منا�شك احلج ليكون بذلك اإجمايل الوجبات 

عن روح الوالد ال�شيخ زايد بن �شلطان طيب اهلل ثراه.

زايد  روح  عن  احلج  بعثة  وزعتها  وجبة  األف   153
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اإقبال كبري على  معر�ض املبدعات والعيد  يف �شنرتال مول مدينة خليفة
املبارك  االأ�شحى  عيد  معر�س  ي�شهد 
ل��رائ��دات االأع��م��ال االإم��ارات��ي��ات وعدد 
مبدعة  رخ�شة  على  احلا�شلت  م��ن 
يف ����ش���ن���رتال م����ول “ ���ش��ف��ري م����ول “ 
ي�شهد  اب��وظ��ب��ي  يف  خليفة  م��دي��ن��ة  يف 
اقباال كبريا من امل�شتوقني واجلمهور 

وي�شتمر املعر�س اربعون يوما.
االأعمال �شديق  رجل  االحتفال  �شهد 
رئي�س  اآل خ��اج��ة  ع��ب��داهلل  ع��ل��ي  ف��ت��ح 
الدكتور عمر  االآباء وال�شفري  جمل�س 
حمد  الدكتور  واالعلمي  ن  البيطار 
ع���ل���ي احل���و����ش���ن���ي وج���م���ع م����ن رج����ال 

و�شيدات االأعمال.
وه���ن���اأ ���ش��دي��ق ف��ت��ح ع��ل��ي ع���ب���داهلل اآل 
خ����اج����ة رئ���ي�������س جم���ل�������س االب��������اء  اأم 
بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  االم����ارات 
االماراتية  املراأة  يوم  مبارك مبنا�شبة 
البيطار  عمر  الدكتور  �شعادة  وعر   ،
االماراتية  الب����داع����ات  ت��ق��دي��ره  ع���ن 
والت�شجيع  وال��دع��م  ال��رع��اي��ة  ظ��ل  يف 
ال����ذي ت��ول��ي��ه ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ��ة فاطمة 
لتقدمي  وت���وج���ي���ه���ات  م����ب����ارك  ب���ن���ت 
اف�����ش��ل اخل���دم���ات وال��رع��اي��ة ل��ه��ن يف 
بفكرة معا�س  وم�شيدا  املجاالت  �شتى 
ت�شيجع  يف  املنتجة  واال���ش��ر  امل��ب��دع��ات 
اأكد  فيما   ، اخلا�س  القطاع  دخولهت 
االإع���لم���ي ح��م��د ع��ل��ي احل��و���ش��ن��ي ان 

اهتمامات االعلم ا�شهمت يف االرتقاء 
ب��اإجن��ازات امل���راأة االإم��ارات��ي��ة نتاج دعم 
من  العديد  وب���روز  لهن  االم����ارات  ام 
واالجتماعية  االق��ت�����ش��ادي��ة  ال��رام��ج 

الداعمة ملهاراتهن.
وقالت �شيدة االأعمال خولة اخلالدي 
من  للمعر�س  املنظمة  اللجنة  رئي�س 
واعتزاز  فخر  بكل   : ال�شاحر  االب���داع 
ال�شيخة  ���ش��م��و  االم�������ارات  الأم  ن��رف��ع 
االحتاد  رئي�شة  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 
الن�شائي العام الرئي�شة االأعلى ملوؤ�ش�شة 

املجل�س  رئ��ي�����ش��ة  االأ����ش���ري���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
الرئي�شة  والطفولة  للأمومة  االأعلى 
االعمال  �شيدات  للمجل�س  الفخرية 
التقدير  اآي������ات  اأ����ش���م���ى  اب���وظ���ب���ي  يف 
�شموها  جل��ه��ود  ت��ق��دي��را  واالم���ت���ن���ان 
والفتاة  امل��راأة  الرائدة يف دعم م�شرية 
ودورها  امل��ج��االت  �شتى  االإم��ارات��ي��ة يف 
للمبدعات  ال���لحم���دود  وت�شجيعها 

ورائدات االعمال . 
معر�س  ي���ق���ام  واأو����ش���ح���ت اخل���ال���دي 
م���ب���دع���ات مب�����ش��ارك��ة اك����ر م���ن 26 

دعما  منتجة  واأ���ش��ر  ام��ارات��ي��ة  مبدعة 
وتعزيزا  االأع��م��ال  ل��رائ��دات  وت�شجيعا 
االإماراتية  امل���راأة  وم�شاهمة  مل�شاركة 
االقت�شادية  االأن�����ش��ط��ة  خم��ت��ل��ف  يف 
والتجارية واخلدمية يف اإمارة اأبوظبي 

والدولة ب�شورة عامة.
اللجنة  ان  اخل���ال���دي  خ��ول��ة  واأك�����دت 
امل���زي���د م���ن الدعم  ق���دم���ت  امل��ن��ظ��م��ة 
وال���ت�������ش���ه���ي���ل مل���������ش����ارك����ة امل����واط����ن����ات 
برنامج  رخ�������ش���ة  ع���ل���ى  احل���ا����ش���لت 
االأن�شطة  يف  امل���ع���ر����س  م���ب���دع���ة يف 

ك���اف���ة طبقا  امل�������ش���م���وح مب��م��ار���ش��ت��ه��ا 
ي�شمح  ال��������ذي  م����ب����دع����ة  ل����رن����ام����ج 
من  كبري  ع��دد  مبمار�شة  للمواطنات 
االأن�����ش��ط��ة اخل��دم��ي��ة واالإن��ت��اج��ي��ة من 

خلل املنازل.
املحافظة  يف  امل��ع��ر���س  روؤي����ة  وتتمثل 
على الدور القيادي لرائدات االأعمال 
اأبوظبي والتعبري عن طموحاتهن  يف 
وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه��ن وت����وف����ري اخل���دم���ات 
امل�شاهمة  م��ن  ليتمكن  لهن  املتميزة 
والرتويج  الوطني  االقت�شاد  دع��م  يف 

ل����لإم����ارة ك��م��رك��ز اق��ت�����ش��ادي ومايل 
وعاملي من خلل تقدمي خدمات على 
اأعلى م�شتوى من اجلودة لتعزيز دور 
رائدات االأعمال يف القطاع اخلا�س يف 

اأبوظبي.
على  ال��ع��م��ل  اإىل  امل���ع���ر����س  وي���ه���دف 
لتو�شع  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ال���ف���ر����س  ت���وف���ري 
امل������راأة يف جمال  وت�����ش��ج��ي��ع م�����ش��ارك��ة 
االأع���م���ال ال��ت��ج��اري��ة وامل��ه��ن��ي��ة بجانب 
توفري منتدى للحوار والتوا�شل بني 
بيوم  يحتفلن  وه��ن  االأع��م��ال  �شيدات 

العلقات  االإماراتية وتعزيز  امل����راأة 
جديدة  واأدوار  جم��االت  وفتح  بينهن 
ل��ل��م��راأة وح��ث��ه��ا ع��ل��ى االب����داع وتنمية 
ق���درات���ه���ا واإب�������راز اإجن�������ازات امل������راأة يف 
احلياة الع�شرية وتعزيز فر�س العمل 
للمراأة يف خمتلف جم��االت احلياة يف 

مقدمها القطاع االقت�شادي.
املنبثق عن  »م��ب��دع��ة«  ب��رن��ام��ج  وي��ع��د 
جمل�س �شيدات اأبوظبي والذي تاأ�ش�س 
الرامج  اأه�����م  م���ن   ..  2005 ع����ام 
املواطنة  امل����راأة  مم��ار���ش��ة  تنظم  ال��ت��ي 

املنزل  التجارية من خلل  للأن�شطة 
ت�شاعد  اآل��ي��ة  واإي���ج���اد  ق��ان��وين  ب�شكل 
االأن�شطة  التي متار�س  املواطنة  امل��راأة 
التجارية من خلل املنزل اإىل االنتقال 
املنزل  خ��ارج  التجاري  العمل  ملمار�شة 
ال�شحيحة  ل��ل��ك��ي��ف��ي��ة  ال���وع���ي  ون�����ش��ر 
ع��دد من  ت�شتطيع  م��ن خللها  ال��ت��ي 
ال��ن�����ش��ائ��ي��ة م���زاول���ة العمل  ال�����ش��رائ��ح 
ال��ت��ج��اري م��ن خ��لل امل��ن��زل لتح�شني 
املنتجة  مثل االأ�شر  امل��ادي��ة  اأو�شاعها 
البيوت واملطلقات  واخلريجات وربات 
واالأرام�������ل ، وي���ه���دف ال���رن���ام���ج اإىل 
دع�����م وم�������ش���ان���دة اأف�����ك�����ار وم�����ب�����ادرات 
امل�شروعات  يف  لل�شتثمار  امل��واط��ن��ات 
اخل��ا���ش��ة وت���وف���ري اآل���ي���ات ع��م��ل تعزز 
املواطنات  ل���دى  ال��ن��ج��اح  ف��ر���س  م���ن 
وامل�شاندة  والت�شويق  ال��ت��دري��ب  مثل 
املواطنات يف  الفنية وتفعيل م�شاهمة 
اأن�شطة القطاع االقت�شادي وجماالت 
االع��م��ال وال��ت��ج��ارة م��ن خ��لل اإتاحة 
الفر�شة لهن ملمار�شة العمل التجاري 
تنظيم  بجانب   .. ال�شحيح  بال�شكل 
من  التجاري  العمل  ممار�شة  عملية 
اإ�شافة  اأبوظبي  اإمارة  خلل املنزل يف 
جديدة  واأدوار  جم������االت  ف���ت���ح  اإىل 
ل��ل��م��واط��ن��ات وح��ث��ه��م ع��ل��ى االإب������داع 

وتنمية قدراتهن.

•• دبي-وام:

القائد  امل��ري  خليفة  اهلل  عبد  ال��ل��واء  �شعادة  دع��ا 
العام ل�شرطة دبي اإىل تنفيذ املبادرات واحلملت 
وال��ت��ع��رف ع��ل��ى اأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات ال��ع��امل��ي��ة التي 
املجتمع  امل���روري���ة يف  ال��ث��ق��اف��ة  ن�����ش��ر  ت�����ش��اه��م يف 
ال�شبط  وح��م��لت  امل���روري���ة  ال���دوري���ات  وتكثيف 
والنزول امليداين يف ال�شوارع اخلارجية التي تكر 

فيها احلوادث .
كما دعا - خلل تراأ�شه اجتماع تقييم اأداء االإدارة 
ال��ع��ام��ة ل��ل��م��رور خ���لل ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن العام 
اجلاري - اإىل ا�شتخدام التقنيات احلديثة لر�شد 
واملرور  ال�شري  باأنظمة  وامل�شتهرتين  املخالفني 
و�شعته  ال���ذي  اال���ش��رتات��ي��ج��ي  ال��ه��دف  لتحقيق 
ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة دب���ي وه���و �شبط اأمن 

الطريق.
امل�شت�شار  امل��ه��ن��د���س  ال���ل���واء   .. االج��ت��م��اع  ح�����ش��ر 
حممد �شيف الزفني م�شاعد القائد العام ل�شوؤون 

العمليات والعميد املهند�س كامل بطي ال�شويدي 
�شيف  والعميد  للعمليات  ال��ع��ام��ة  االإدارة  م��دي��ر 
للمرور  ال���ع���ام  االإدارة  م���دي���ر  امل����زروع����ي  م��ه��ري 
والعميد خليل الب�شري نائب مدير االإدارة العامة 
الأمن الهيئات واملن�شاآت والطوارئ والعقيد ال�شيخ 
حممد عبد اهلل املعل مدير االإدارة العامة للجودة 
ال�شاملة والعقيد جمال البناي نائب مدير االإدارة 

العامة للمرور وعدد من ال�شباط.
�شرح  اإىل  واحل�شور  امل��ري  اللواء  �شعادة  وا�شتمع 
قدمه العميد �شيف مهري املزروعي عن اح�شائيات 
ال�شبط  وتقنيات  امل��روري��ة  واملخالفات  احل���وادث 
املرورية ومعدالت احلوادث اخلطرة  والفعاليات 
عدد  مبعدالت  مقارنة  وقوعها  واأم��اك��ن  واأوق���ات 
ال�شكان من خلل عر�س اإح�شائي لعدد الوفيات 
الن�شف  76 وفاة خلل  التي و�شلت  واالإ�شابات 

خلل   112 م��ق��اب��ل  اجل�����اري  ال���ع���ام  م���ن  االأول 
الفرتة نف�شها من العام املا�شي.

وبلغ عدد االإ�شابات الب�شيطة 570 اإ�شابة خلل 
 590 مقابل  اجل���اري  ال��ع��ام  م��ن  االأول  الن�شف 
العام  م��ن  نف�شها  ال��ف��رتة  خ��لل  ب�شيطة  اإ���ش��اب��ة 
املتو�شطة  االإ���ش��اب��ات  ع��دد  بلغ  بينما   .. امل��ا���ش��ي 
متو�شطة  اإ���ش��اب��ة   388 مقابل  اإ���ش��اب��ة   343
االإ�شابات  ع��دد  بلغ  فيما   .. املقارنة  ف��رتة  خ��لل 
من  االأول  الن�شف  خ���لل  اإ���ش��اب��ة   77 البليغة 
الفرتة  خلل  بليغة  اإ�شابة   78 مقابل   2017

ذاتها من 2016.
االأول  الن�شف  خ���لل  ال��وف��ي��ات  ع���دد  وان��خ��ف�����س 
م��ن ال��ع��ام اجل���اري م��ق��ارن��ة ب��ال��ف��رتة نف�شها من 
العام املا�شي نتيجة ت�شديد الرقابة االأمنية على 
الطرق والرتكيز على تفادي عدد من املخالفات 

ال�شائقون منها خمالفات  التي يرتكبها  اخلطرة 
م�شتخدمي  تقدير  وعدم  املفاجئ  االنحراف   “
وال��وق��وف يف  كافية  ت��رك م�شافة  وع��دم  الطريق 
االلتزام  وع��دم  الزائدة  وال�شرعة  الطريق  و�شط 
بخط ال�شري اإ�شافة اإىل خمالفتي جتاوز االإ�شارة 

احلمراء ودخول ال�شارع قبل التاأكد من خلوه.
اأخطر  املزروعي  مهري  �شيف  العميد  وا�شتعر�س 
خم�شة �شوارع يف اإمارة دبي �شهدت حوادث للوفيات 
خلل الن�شف االأول من العام اجلاري وهي �شارع 
الن�شف  10 وفيات خ��لل  ال��ذي �شهد  االإم���ارات 
وف��اة خلل   17 العام اجل��اري مقابل  االأول من 
الفرتة نف�شها من العام املا�شي يليه �شارع ال�شيخ 
زايد الذي �شجل 8 وفيات مقابل 5 وفيات و�شارع 
ال�شيخ حممد بن زايد �شجل 7 وفيات مقابل 20 
5 وفيات  وف��اة .. بينما �شجل �شارع دبي - العني 

مقابل 3 وفيات ..فيما مل ي�شجل �شارع اخليل اأي 
حاله وفاة خلل الن�شف االأول من العام اجلاري 
بينما �شجل حالتي وفاة خلل الفرتة نف�شها من 
العام املا�شي. واطلع �شعادة اللواء عبداهلل خليفة 
املري واحل�شور على االح�شائيات اخلا�شة باإدارة 
فعالية  و151  األ��ف  يف  �شاركت  التي  الفعاليات 
ال��ع��ام اجل���اري مقارنة  م��ن  االأول  الن�شف  خ��لل 
العام  نف�شها من  الفرتة  957 فعاليات خلل  ب� 
املا�شي .. بينما بلغ عدد املواكب التي �شاركت فيها 
فرتة  خلل  موكب   102 مقابل  موكب   101

املقارنة.
ونظم املعهد املروري 61 دورة وور�شة عمل خلل 
دورة   40 اجل��اري منها  العام  االأول من  الن�شف 
 966 منها  ا�شتفاد  خارجية  دورة  و21  داخلية 
خلل  ع��م��ل  وور����ش���ة  دورة   77 م��ق��اب��ل  منت�شبا 

دورة   39 منها  املا�شي  العام  من  نف�شها  الفرتة 
 915 ا�شتفاد منها  داخلية و38 دورات خارجية 
اأربع  للمرور  العامة  االإدارة  نظمت  كما  �شخ�شا. 
حملت مرورية خلل الن�شف االأول من 2017 
 46 وبلغ عدد النزول امليداين يف تلك احلملت 
مرة وعدد املحا�شرات 78 وعدد املطبوعات 20 
و972  األ��ف��ا   66 منها  امل�شتفيدين  وع���دد  األ��ف��ا 
تنفيذ  ملتابعة  االجتماعات  وتاأتي هذه  م�شتفيدا. 
العامة  االإدارات  نتائج  لتقييم  متكاملة  منهجية 
جميع  ي�شمل  زمني  ج��دول  �شمن  �شنوية  ال��رب��ع 
االإدارات العامة بح�شور قائد عام �شرطة دبي مما 
يعطي فر�شة واإمكانية للطلع على االجتاهات 
التي حتدد اأهداف االإدارات كل ح�شب اخت�شا�شه 
النتائج  تقييم  مبوجبها  يتم  ال��ت��ي  واالأ���ش��ال��ي��ب 
م��ق��ارن��ة ب��ال�����ش��ن��وات امل��ا���ش��ي��ة وت�����ش��اه��م يف اإدخ���ال 
على  وال��وق��وف  التطويرية  اخلطط  من  العديد 
مدى جناح تلك اخلطط من واقع تلك االأهداف 

املحققة.

اللواء املري يدعو لتعزيز ن�شر الثقافة املرورية يف املجتمع

يعلن ق�شم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�شجيل العلمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 270442                          28 /03 / 2017
با�شم : اإتي غيدا �شاناي يف تيكاريت اأنونيم �شريكيتي.

وعنوانه: هو�شنوديي ماهالي�شي كيزيل�شيكلي ماهموت بيهليفان �شي دي. 
اإتي بلزا رقم: 11 تيبي با�شي اإ�شكي�شيهري، تركيا.

وذلك لتمييز الب�شائع/  القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة اال�شطناعية؛ االأرز؛ التابيوكا وال�شاغو؛ الدقيق 
وامل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب؛ اخلبز والفطائر واحللويات؛ احللويات املثلجة؛ ع�شل النحل والع�شل 

االأ�شود؛ اخلمرية وم�شحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�شل�شات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.
ب�شكويت.والواقعة يف الفئة )30(. 

االأبعاد  ثلثي  ر�شم  راأ�شها  على  ال�شوكوالتة،  من  ال�شكل  دائ��رّي  لب�شكويت  االأبعاد  ثلثّيا  ر�شمني  الو�شف 
ل�شنبلة قمح، وحم�شّوين بال�شوكوالتة.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد او ار�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اليه وذلك خلل ثلثني يوما من تاريخ هذا االعلن.                    

ق�صم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  4  �سبتمرب 2017 العدد 12112

يعلن ق�شم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�شجيل العلمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 270429                          28 /03 / 2017
با�شم : اإتي غيدا �شاناي يف تيكاريت اأنونيم �شريكيتي.

وعنوانه: هو�شنوديي ماهالي�شي كيزيل�شيكلي ماهموت بيهليفان �شي دي.
 اإتي بلزا رقم: 11 تيبي با�شي اإ�شكي�شيهري، تركيا.

وذلك لتمييز الب�شائع/  القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة اال�شطناعية؛ االأرز؛ التابيوكا وال�شاغو؛ الدقيق 
وامل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب؛ اخلبز والفطائر واحللويات؛ احللويات املثلجة؛ ع�شل النحل والع�شل 
االأ�شود؛ اخلمرية وم�شحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�شل�شات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج. ب�شكويت، 
�شوكوالتة، كيك، فطائر، تورتات )كيك بالفواكه(، بوظة )اأي�شكرمي(، مثلجات �شاحلة للأكل.والواقعة يف 

الفئة )30(. 
الو�شف ر�شم لب�شكويتة مغطاة بال�شوكوالتة و احلبوب املقرم�شة.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد او ار�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اليه وذلك خلل ثلثني يوما من تاريخ هذا االعلن.

ق�صم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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يعلن ق�شم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 97616                          19 /07 / 2017
با�ش��م: �س. كوكام �شيا. دي كافية �شولوفيل اي ديريفادو�س

– كاتانديفا، ا�شتادو دي  – 15800، �شينرتو  وعنوانه: ريا مارانهاو، ان 10 �شيب 020 
�شاوبولو، الرازيل.

والواقعة يف الفئة )30(.
وامل�شجلة حتت رقم : )95646(  بتاريخ:   12/  07  /2009

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
احلماية يف : 19/ 07 / 2017   وحتى تاريخ :   19/ 07 / 2027   

ق�صم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد
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يعلن ق�شم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�شجيل العلمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 270440                          28 /03 / 2017
با�شم : اإتي غيدا �شاناي يف تيكاريت اأنونيم �شريكيتي.

وعنوانه: هو�شنوديي ماهالي�شي كيزيل�شيكلي ماهموت بيهليفان �شي دي.
 اإتي بلزا رقم: 11 تيبي با�شي اإ�شكي�شيهري، تركيا.

وذلك لتمييز الب�شائع/ القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة اال�شطناعية؛ االأرز؛ التابيوكا وال�شاغو؛ الدقيق 
النحل  ع�شل  املثلجة؛  احل��ل��وي��ات  واحل��ل��وي��ات؛  والفطائر  اخل��ب��ز  احل��ب��وب؛  م��ن  امل�شنوعة  وامل�شتح�شرات 
والع�شل االأ�شود؛ اخلمرية وم�شحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�شل�شات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج. 

�شوكوالتة.والواقعة يف الفئة )30(. 
الو�شف ر�شم ثلثّي االأبعاد للوح من ال�شوكوالتة على �شكل جمموعة فقاعات، وحم�شو بالكراميل.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد او ار�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اليه وذلك خلل ثلثني يوما من تاريخ هذا االعلن.

ق�صم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  4  �سبتمرب 2017 العدد 12112
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اأخبـار الإمـارات

وفق برنامج ا�صتدامة الزيارات

فريق »واجب التطوعي « يدخل الفرح وال�شرور لالأطفال املر�شى 
مبدينة ال�شيخ خليفة الطبية

•• راأ�س اخليمة - الفجر 

ادارة موؤ�ش�شة  اأحمد بن �شقر القا�شمي رئي�س جمل�س  حتت رعاية ال�شيخ 
�شقر بن حممد القا�شمي للأعمال اخلريية قدمت املوؤ�ش�شة م�شروع عيد 
االأ�شحى الذي ت�شمن توزيع اللحوم على االأ�شر املحتاجة من �شكان راأ�س 
اخليمة امل�شجلة يف موؤ�ش�شة �شقر اخلريية مبعدل ن�شف ذبيحة لكل اأ�شرة 
من ذوي الدخل املحدود امل�شجلني وغري امل�شجلني يف املوؤ�ش�شة واأي�شا االأ�شر 
اأكر  ذلك  لي�شتفيد من  اال�شتحقاق  �شروط  عليهم  تنطبق  املتعففة ممن 

عدد من املحتاجني من �شكان االمارة .
ال�شحية  ال�شروط  الذبائح وفق  لنقل  �شيارات مردة  املوؤ�ش�شة  وقد وفرت 
بجودة  املحتاجني  اىل  اللحوم  لو�شول  �شمانا  متخ�ش�س  فريق  باإ�شراف 
عالية . وذكرت وفاء اخلنبويل رئي�س ق�شم البحث االجتماعي يف موؤ�ش�شة 
اأن الهدف من هذا امل�شروع هو تخفيف العبء على االأ�شر  �شقر اخلريية 
املبارك  االأ���ش��ح��ى  عيد  مبنا�شبة  نفو�شهم  يف  البهجة  وادخ����ال  املحتاجة 
تزامنا مع عام اخلري 2017 مو�شحة اأن املوؤ�ش�شة قامت من خلل فريق 
انتهاء  وث��م  وتخزينها  �شرائها  حلظة  م��ن  ب��دءا  ال��ذب��ائ��ح  على  ب��االإ���ش��راف 

بتوزيعها على املحتاجني .

جتربة �شينمائية فريدة يف »مهرجان دبي ال�شينمائي �شقر اخلريية توزع الأ�شحية على املحتاجني 
الدويل« تقدمها باقات برنامج »اأ�شدقاء املهرجان«

••دبي-الفجر: 

جّدد مهرجان دبي ال�شينمائي الدويل 
والثقافة  ال�����ش��ي��ن��م��ا  ل��ع�����ش��اق  دع���وت���ه 
والفنون لل�شتمتاع بتجربة �شينمائية 
مميزة من خلل اال�شتفادة من مزايا 
املهرجان.  اأ����ش���دق���اء  ب���اق���ات  ب��رن��ام��ج 
و���ش��ي��ح��ظ��ى ع�����ش��اق ال�����ش��ي��ن��م��ا م���ع هذه 
الباقات بتجربة ح�شرية خلل اأن�شطة 
الدورة ال�14 للمهرجان، اإذ �شُتوّفر لهم 
باقات اأ�شدقاء املهرجان فر�شة فريدة 
واحلفلت  املنا�شبات  حفلت  حل�شور 
ال�شينمائية  وال���ع���رو����س  احل�����ش��ري��ة 
حتت الطلب وحفلت النجوم اخلا�شة 
�شتتيح  اأنها  اإىل  باالإ�شافة  باملعجبني، 
ل��ك��ل ���ش��ي��ف ي�����ش��رتي ب��اق��ة ذه��ب��ي��ة اأو 
دعم  يف  بامل�شاركة  ملكية  اأو  بلتينية 
ال�شينمائية  االأف����لم  �شناعة  تطوير 
وازدهارها يف املنطقة، حيث اأن عائدات 

الباقات خم�ش�شة لهذا الغر�س.
االإداري  املدير  بانديا،  �شيفاين  وقالت 
باأّن  ال��دويل  ال�شينمائي  دب��ي  ملهرجان 
يف  ال���دويل  ال�شينمائي  دب��ي  م��ه��رج��ان 
جوهره اإحتفاٌء بال�شينما وتعزيز لهذه 
ال�����ش��ن��اع��ة يف ال�����ش��رق االأو�����ش����ط، وهو 
طموح مل نكن لنتمكن من حتقيقه دون 
اأ�شدقاء  م��ن  امل�شتمر  ال�شخي  ال��دع��م 
�شناعة  ت��زده��ر  فبف�شلهم  امل��ه��رج��ان. 
االأفلم اإقليمياً وت�شهم يف االإ�شافة اإىل 
الذي  واحل��ي��وي  الغني  الثقايف  املُنجز 

نفخر اأننا نقدمه للعامل كل عام.
ترافيلر  نا�شت  ك��ون��دي  جملة  وك��ان��ت 
الوجهات  اأه���م  حت��دي��د  يف  املتخ�ش�شة 
حول  ال��ك��رى  واالأن�����ش��ط��ة  ال�شياحية 
ال����ع����امل، ق���د اخ����ت����ارت م���ه���رج���ان دبي 
 15 اأه����م  ���ش��م��ن  ال����دويل  ال�شينمائي 

مهرجاناً عاملياً.
وي����ق����دم امل���ه���رج���ان ث�����لث ف���ئ���ات من 
باقات اأ�شدقاء املهرجان هي: الذهبية 
مزايا  وت�شمل  وامل��ل��ك��ي��ة.  والبلتينية 

فيلمي  حلفلتي  ال��دع��وة  ال��ب��اق��ات  تلك 
احل�شريتني،  واخل������ت������ام  االف����ت����ت����اح 
ف�����ش��ًل ع���ن ج��م��ي��ع ع���رو����س االأف�����لم 

املهرجان  م��ن  ��ا  امل��ه��رج��ان. وح��ر���شً يف 
ال�شجادة  على  التاألق  يف  امل�شاعدة  على 
املهرجان  �شتحظى �شديقات  احلمراء، 

ا بجل�شة لت�شفيف ال�شعر واملاكياج  اأي�شً
اإم��ك��ان��ي��ة ال��دخ��ول اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 

�شالة امل�شاهري. 
الأ�شدقاء  ال��ف��ر���ش��ة  اأي�������ش���اً  و���ش��ت��ت��اح 
امل����ه����رج����ان حل�������ش���ور ج���ل�������ش���ات ح����وار 
ح�شرية وتبادل وجهات النظر مع اأبرز 
�شوق  يف  ال�شينمائيني  املتخ�ش�شني 
اإىل مزاياها  دبي للأفلم. وباالإ�شافة 
ال���رائ���ع���ة، ت��ق��دم ال��ب��اق��ة امل��ل��ك��ي��ة رحلة 
مهرجان  اإىل  ليال  ث��لث  مل��دة  مذهلة 

كان ال�شينمائي يف العام 2018.
للمجموعات  ال���ب���اق���ات  ح��ج��ز  ي��ت��وف��ر 
َمْنَح  ال�شركات  ت�شتطيع  اإذ  وال�شركات، 
عملئها جتربة ال ُت�شاهى يف اأحد اأهم 
االأحداث املدرجة على تقومي االإمارات 

العربية املتحدة.
اأ�شدقاء  برنامج  اأهمية  اإىل  واإ���ش��اف��ة 
ت��وف��ري جت��رب��ة ال تن�شى  امل��ه��رج��ان يف 
وظيفة  ي��ت��وىل  فهو  ال�شينما،  لع�شاق 
اأ�شحاب  م��ن  ال��ت��رع��ات  جلمع  من�شًة 
االأي���������دي اخل��������رّية وحم���ب���ي ال���ف���ن يف 
االأهمية  ي����ق����ّدرون  ال���ذي���ن  االإم��������ارات 
ال��ث��ق��اف��ي��ة ل���ل���م���ه���رج���ان، وي���ت���ي���ح لهم 

امل�شاهمة يف ا�شتمرار تطوره وتنميته.

اأدخ����ل ف��ري��ق واج����ب ال��ت��ط��وع��ي يف 
اأبوظبي الفرحة والبهجة وال�شرور 
الذين  املر�شى  االأط��ف��ال  نفو�س  يف 
م���غ���ادرة  احل�����ظ يف  ي�����ش��ع��ف��ه��م  مل 
امل�شت�شفى، جاء ذلك خلل الزيارة 
باإ�شراف  ال���ف���ري���ق  ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي 
االآن�شة عفراء �شعيد املهريي ع�شو 
مب�شاركة  ال��ف��ري��ق  اأم���ن���اء  جم��ل�����س 
ال���ف���ن���ان االع����لم����ي ج��ا���ش��م عبيد 
الزعابي �شاحب �شخ�شية الدبدوب 
�شفري ال�شحة وعدد من املتطوعني 

واملتطوعات  اأع�شاء الفريق .
وق���ال���ت امل���ه���ريي : ت���اأت���ي ال���زي���ارة 
ترجمة لتوجيهات ال�شيخ خليفة بن 
حممد بن خالد ال نهيان الرئي�س 
لرامج  ومواكبة  للفريق  الفخري 

2017  للأطفال  اخل�����ري  ع�����ام 
متعددة  اق�شام  يف  املقيمني  املر�شى 
الطبية  خليفة  ال�����ش��ي��خ  م��دي��ن��ة  يف 
اأبوظبي  ���ش��رك��ة  م��ن�����ش��اآت  اإح������دى 

للخدمات ال�شحية “�شحة«
بها  قام  التي  احلملة  ان  واو�شحت 
الفريق بالتعاون مع ق�شم الت�شويق 
الطبية  خليفة  ال�����ش��ي��خ  م��دي��ن��ة  يف 
ت�شامنية  خ��ريي��ة  حملة  ه��ي  امن���ا 
بهجة  ن��ق��ل  منها  ال��ه��دف  ان�شانية 
ح���ي���ث حر�س  ل����لأط����ف����ال  ال���ع���ي���د 
اع�شاء وع�شوات الفريق  على خلق 
بهجة العيد داخل عنابر امل�شت�شفى 

ل�شالح االطفال .
الفعالية  ه���ذه  م��ث��ل  ان  واو���ش��ح��ت 
االإن�شانية،  االأعمال  اأجمل  تعد من 

التي حتظى باهتمام الفريق ، زيارة 
بامل�شت�شفيات  امل���ن���وم���ني  امل���ر����ش���ى 
خ��لل االأع��ي��اد وبقية اي��ام اال�شبوع 
اع��ت��م��اده قريبا  �شيتم  ج���دول  وف��ق 
حت�����ت ����ش���ع���ار “ ادخ��������ل ال���ف���رح���ة 
لهم  ال��ه��داي��ا  وت��ق��دمي   ، “ عليهم 
وموا�شاتهم، من ِقبل بع�س االأهايل 
لي�شاركوا  ج��اءوا  اأبنائهم،  ب�شحبة 
هذه  االأط���ف���ال،  خ�شو�شاً  امل��ر���ش��ى 
هو  ال��داف��ع  وان  ال��غ��ال��ي��ة.  املنا�شبة 
يف  ال�شادقة  والرغبة  اخل��ري،  ح��ب 
ق��در اهلل  �شفاه من  ب�شمة على  زرع 
لهم اجللو�س فوق ال�شرير االأبي�س، 

خلل اأيام العيد املبارك.
العطاء  ه���ذا   : امل���ه���ريي  وا���ش��اف��ت 
الرائع من �شابات و�شباب واأطفال، 

ومنا�شباتهم  م���ن���ازل���ه���م  ت����رك����وا 
ال�����ش��ع��ي��دة، وخ�����ش�����ش��وا ج�����زءاً من 
ح�شروا  ال���ع���م���ل،  ل����ه����ذا  وق���ت���ه���م 
الرائعة  االن�شيابية  باأحا�شي�شهم 
ل��ي��ق��دم��وا هدية  ق��ل��وب��ه��م،  روع�����ة 
ب�شيطة  ك����ان����ت  م���ه���م���ا  ال����ف����ري����ق 
وال  ي���ع���رف���ون���ه���م،  ال  الأ����ش���خ���ا����س 
املحبة يف  �شوى  اأية �شلة،  تربطهم 

اهلل، والرغبة يف عمل اخلري.
امل��ه��ريي : ه��ذا ال�شعور  ووا���ش��ح��ت 
فالبيئة  اأب���داً،  ي�شتغرب  ال  اجلميل 
مليئة  ب����داخ����ل����ه����ا  ن���ع���ي�������س  ال����ت����ي 
اجليا�شة،  وال��ع��واط��ف  باالإن�شانية 
اأهمية  على  اأب��ن��اءن��ا  نن�شئ  عندما 
االإح�شا�س باالآخرين، باأحزانهم واإنه 
من اأف�شل االأعمال التطوعية ، واإن 

الرائعة  االجتماعية  اللم�شة  ه��ذه 
ترجمة  ال����ع����ام  ط������وال  ���ش��ت�����ش��ت��م��ر 
الفخري  الرئي�س  �شمو  لتوجيهات 
اأن ال تنقطع، وه��ذا جزء   ، للفريق 
م���ن دورن�����ا جت���اه ف��ئ��ة غ��ال��ي��ة على 
ال�شكر  امل��ه��ريي  ق��ل��وب��ن��ا.  وقدمت 
والتقدير لكل من �شارك ودعم مثل 
هذه االأعمال االإن�شانية، �شائلى اهلل 
جميع  على  مين  اأن  القدير  العلي 

املر�شى بال�شحة وال�شلمة.
وك��ان يف ا�شتقبال وف��د ال��زي��ارة كل 
املدير  حم��م��ود  �شماح  ال�شيدة  م��ن 
باالإنابة  ل��ل��ت��م��ري�����س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ال���زع���اب���ي نائب  اإمي������ان  وال�����ش��ي��دة 
الطبية  لل�شوؤون  التنفيذي  امل��دي��ر 
اأول  �شابط  غ��امن  م��رمي  وال�شيدة 

ت�شويق وعلقات عامة . ومن جهته 
اأع��رب الدكتور ع��ارف علي ال�شحي 
امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ب��االإن��اب��ة ملدينة 
تقديره  عن  الطبية  خليفة  ال�شيخ 
لفريق  اجل��م��ي��ل��ة  ل��ل��ف��ت��ة  ال��ك��ب��رية 
فعاليات  مواكبا  التطوعي  واج���ب 
2017 وم���وؤك���دا على  ع���ام اخل���ري 

الزيارات  ا���ش��ت��دام��ة  تفعيل  اأه��م��ي��ة 
ذلك  ل���دور  وموؤان�شتهم  للمر�شى 
يف ادخ�������ال وال���ب���ج���ة وال���������ش����رور يف 
مدينة  اأ���ش��رة  اأن  م��وؤك��داً  نفو�شهم، 
دوما  ت�شعى  الطبية  خليفة  ال�شيخ 
جلعل امل�شت�شفى مقر راحة ورعاية 
اإدارة  واأن  املر�شى،  لكافة  متكاملة 

ال�شيخ  اإط����لق  ت��ب��ارك  امل�شت�شفى 
خليفة بن حممد بن خالد اآل نهيان 
ال��ذي من  التطوعي  لفريق واج��ب 
ا�شمه جعل من التطوع واجباً جتاه 
لتوجيهات  ترجمة حقيقة  املجتمع 
القيادة الر�شيدة وهي تدعم العمل 

التطوعي ون�شره بني اجلميع.

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

م��ع ح��ل��ول ع��ي��د االأ���ش��ح��ى امل��ب��ارك اأط��ل��ق ال��ل��واء علي 
راأ�س  �شرطة  ع��ام  ق��ائ��د  النعيمي  ع��ل��وان  ب��ن  اهلل  عبد 
مدير  الطري  اأح��م��د  جمال  العميد  بح�شور  اخليمة، 
راأ���س اخليمة،  امل�شاندة ب�شرطة  امل��وارد واخلدمات  عام 
االأداء  وم�شت�شار  خ��ب��ري  ال�����ش��ف��ريي  �شيف  وامل�شت�شار 
بالقيادة  ال�شعادة  وف��ري��ق  واالإ���ش��رتات��ي��ج��ي،  املوؤ�ش�شي 
العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة، مبادرة “عيدية” الإ�شعاد 
ب�شرطة  العاملني  واملدنيني،  واالف��راد  ال�شف  �شباط 

راأ�س اخليمة.

وت�شمنت مبادرة “عيدية” توزيع مبالغ مالية نقدية 
ع��ل��ى ���ش��ب��اط ال�����ش��ف واالف�����راد وامل��دن��ي��ني، العاملني 
العامة  القيادة  من  كم�شاهمة  اخليمة،  راأ���س  ب�شرطة 
واإ�شعادهم  امل��وظ��ف��ني  مل��ع��اي��دة  اخل��ي��م��ة،  راأ����س  ل�شرطة 
خلل  م��ن  نفو�شهم،  اإىل  وال�����ش��رور  البهجة  ب��اإدخ��ال 
التكاتف وتعزز قيم  تقدمي مبالغ مالية نقدية تدعم 
وذلك  الوظيفي،  املجتمع  اأف��راد  بني  والتاآزر  التعا�شد 

بالتزامن مع منا�شبة عيد االأ�شحى املبارك.
و�شرح اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي، اأهمية 
البهجة  واالأن�شطة الإدخ��ال  املبادرات  تنظيم مثل هذه 
وال�����ش��ع��ادة يف ن��ف��و���س امل��وظ��ف��ني ���ش��م��ن ب��ي��ئ��ة العمل 

وفرت  التي  الر�شيدة  القيادة  جهود  مثمناً  املوؤ�ش�شي، 
الدولة،  اأر���س  على  يعي�س  من  كل  الإ�شعاد  االإمكانيات 
اخليمة،  راأ���س  ل�شرطة  العامة  القيادة  حتر�س  لذلك 
العاملني،  جميع  ب��ني  ال��ع��م��ل  يف  ال�����ش��ع��ادة  ن�شر  ع��ل��ى 
م�شيفاً  واعراقهم،  وجن�شياتهم  منا�شبهم  مبختلف 
ال�شعادة هي عامل رئي�س يف زيادة االإنتاج والوالء  باأن 
الكثري  عليه  يرتتب  وانعدامها  للموؤ�ش�شة،  واالنتماء 
من ال�شغوط النف�شية وعدم ال�شعور بالر�شا الوظيفي 
والتقارب  ال�شفافية  اأن  مو�شحاً  املوؤ�ش�شي،  واالأم����ان 
والتقدير وامل�شارحة والت�شاور من العنا�شر الرئي�شّية 

يف تعزيز ال�شعادة بالعمل.

قائد عام �شرطة راأ�ض اخليمة يوزع “العيدية” على �شباط ال�شف والأفراد

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل:  
�شالح االأمني للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 271605   بتاريخ : 2017/04/16
با�ش��م: �شركة دي �شي اإن اإن

العنوان: رو دو42-40  دوكتور فينلي 75015 باري�س فرن�شا.
وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات

املركبات واأجهزة النقل الري اأو اجلوي اأو املائي.         
 الواق�عة بالفئة: 12

و�شف العلمة:  
العلمة عبارة عن )Belh@rra( بحروف التينية ويف�شلها اإ�شارة @ كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.

اال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  4  �سبتمرب 2017 العدد 12112

منوذج اعالن الن�صر
اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: �س عو�س ال�شعدي للتجارة  تعلن 

DREAM MAN ذ.م.م طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية :درمي مان

املودعة بالرقم :275790     بتاريخ : 2017/07/03
با�ش������م :�س عو�س ال�شعدي للتجارة ذ.م.م

وعنوانه:دبي - ديرة دبي هاتف: 2350056 فاك�س: 2350108 �شندوق الريد: 64599
 امييل saadi4279@gmail.com دبي

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25 ال�شماغ والغرته والكندوره والعقال و�شروال 
والفنايل.

DREAM MAN و�شف العلمة:العلمة عبارة عن كلمة درمي مان يدنوها
اال�شرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  
اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل ، وذلك خلل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعلن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  4  �سبتمرب 2017 العدد 12112

منوذج اعالن الن�صر
اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: �س عو�س ال�شعدي للتجارة  تعلن 

DASAR ذ.م.م طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية :د�شار

املودعة بالرقم :275788     بتاريخ : 2017/07/03
با�ش������م :�س عو�س ال�شعدي للتجارة ذ.م.م

وعنوانه:دبي - ديرة دبي هاتف: 2350056 فاك�س: 2350108 �شندوق الريد: 64599
 امييل saadi4279@gmail.com دبي

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25 ال�شماغ والغرته والكندوره والعقال و�شروال 
والفنايل.

DASAR و�شف العلمة:العلمة عبارة عن كلمة د�شار يدنوها
اال�شرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  
اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل ، وذلك خلل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعلن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  4  �سبتمرب 2017 العدد 12112

منوذج اعالن الن�صر
اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: �س عو�س ال�شعدي للتجارة  تعلن 

QTEL ذ.م.م طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية :كيوتل

املودعة بالرقم :275789     بتاريخ : 2017/07/03
با�ش������م :�س عو�س ال�شعدي للتجارة ذ.م.م

وعنوانه:دبي - ديرة دبي هاتف: 2350056 فاك�س: 2350108 �شندوق الريد: 64599
 امييل saadi4279@gmail.com دبي

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25 ال�شماغ والغرته والكندوره والعقال و�شروال 
والفنايل.

QTEL و�شف العلمة:العلمة عبارة عن كلمة كيوتل يدنوها
اال�شرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  
اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل ، وذلك خلل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعلن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  4  �سبتمرب 2017 العدد 12112
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•• املكال-وام:

افتتحت هيئة الهلل االأحمر االإماراتي، ام�س مبدينة املكل، عا�شمة حمافظة 
ح�شرموت، املركز ال�شحي بربوة خلف، جنوب �شرق املدينة والذي مت اإن�شاوؤه 
العامة  ال�شحة  وزارة  مكتب  م��ن  وب��اإ���ش��راف  الهيئة،  م��ن  بتمويل  وجتهيزه 
املنطقة،  �شكان  من  وا�شعة  �شريحة  املركز  يخدم  املكل.  مبديرية  وال�شكان 
املنطقة من  اأن حرمت  بعد  اللزمة،  ال�شحية  والعناية  الرعاية  لهم  ويقدم 
االإماراتي  االأح��م��ر  ال��ه��لل  فريق  رئي�س  واك��د  ع��دة.  ل�شنوات  مثيلة  من�شاأة 
ان  الفريق  اأع�شاء  برفقة  االفتتاح،  الذي ح�شر  النيادي،  اأحمد  بح�شرموت، 
الهيئة تبذل ق�شار جهدها يف خدمة ال�شكان مبحافظة ح�شرموت، وتقدمي ما 

يلزم لهم لعودة احلياة اإىل طبيعتها، والتخفيف عن االأ�شر املعوزة .

الهالل يفتتح مركزًا �شحيًا باملكال

»ال�شعبة الربملانية« تختتم م�شاركتها يف اجتماع للجمعية الربملانية الآ�شيوية يف بوتان

مهرجان اإيكو دبي للفنون والت�شميم والتكنولوجيا يطلق يف دبي

خرباء يوؤكدون اأهمية التثقيف ملكافحة الحتيال الرقمي 
دبي-وام: 

املعلومات  م�شوؤويل  كبار  جمل�س  يف  امل�شاركون  اأك��د 
لك�شف  للتثقيف  البالغة  االهمية  بدبي  عقد  ال��ذي 
االحتيال القائم على تكنولوجيا املعلومات والوقاية 

منه.
تعر�س  ت��زاي��د  اإىل  االج��ت��م��اع  امل�����ش��ارك��ون يف  لفت  و 
املوؤ�ش�شات حلاالت االحتيال القائمة على تكنولوجيا 
واأ�شحاب  ال�شركات  ل��دى  القلق  يثري  ما  املعلومات 
امل�����ش��ل��ح��ة ح����ول ال��ك��ي��ف��ي��ة ال���ت���ي مي��ك��ن ب��ه��ا ك�شف 
االحتيال والوقاية منه وذلك على خلفية اخل�شائر 

الفادحة التي تتعر�س لها ال�شركات.
و ذكر عبد القادر عبيد علي رئي�س جمعية املدققني 
الذي  االإم��ارات خلل االجتماع  الداخليني يف دولة 
تركز حول مو�شوع تكنولوجيا املعلومات – االحتيال 

املقا�شاة والوقاية اإنه يتعني على ال�شركات اأن تنتقي 
بالكفاءة  ي��ت��ح��ل��ون  ال���ذي���ن  امل��ن��ا���ش��ب��ني  االأ���ش��خ��ا���س 

والنزاهة لك�شف حاالت االحتيال والوقاية منها.
برامج  لتنفيذ  التكنولوجيا  ا�شتخدام  اإن  واأ���ش��اف 
الوقاية من االحتيال والك�شف عنه يف الوقت املنا�شب 
عن  الناجتة  التكلفة  خف�س  من  املوؤ�ش�شات  �شيمكن 
الزمنية  الفرتة  تقليل  طريق  عن  وذل��ك  االحتيال 

املمتدة بني ارتكاب االحتيال والك�شف عنه.
كبرية  ب�شرعة  تتحرك  التكنولوجيا  ان  اإىل  واأ���ش��ار 
جداً ومن بالغ ال�شعوبة اللحاق بها فيما يقف كبار 
الذين  النا�س  الكثري من  و�شط  املعلومات  م�شوؤويل 
ال يفهمون احلاجة للحماية. . ومن ذلك على �شبيل 
املثال قيام النا�س باإعطاء اأرقام التعريف ال�شخ�شية 
ل��ب��ط��اق��ات اع��ت��م��اده��م ل��ع��م��ال اخل��دم��ة يف حمطات 
البنزين الأنهم يثقون بهم ولكن بو�شع هوؤالء اإ�شاءة 

م�شوؤويل  ك��ب��ار  ق��ي��ام  ���ش��رورة  اك���د  و   . ا�شتخدامها 
حول  النا�س  وتثقيف  اإ���ش��ايف  جهد  ببذل  املعلومات 
اأن ذلك  اإال  عدم م�شاركة كلمات ال�شر اخلا�شة بهم 
يجب اأن يتم بطريقة جتعل النا�س يتفهمون الغاية 
جمل�س  رئي�س  امل��ل  اأحمد  اأ���ش��ار  جانبه  وم��ن  منها. 
االأول  النائب  املعلومات  اإدارة جمل�س كبار م�شوؤويل 
�شركة  يف  امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا  ل�����ش��وؤون  للرئي�س 
ال�شركات  معظم  ان  للألومينيوم  العاملية  االإم��ارات 
ومعظم  امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا  ع��ل��ى  ال��ي��وم  تعتمد 
تطبيقاتك تعمل فعلياً على النظم ويكمن دور كبار 
م�شوؤويل املعلومات يف واقع االأمر يف ت�شهيل النظم 
االأمناط  وملحظة  االحتيال  ك�شف  ميكنها  بحيث 
املعاملت  اأو  الوهميني  املكررة واملوظفني  واالأوام��ر 
ت�شتخدم  ال�������ش���رك���ات  م��ع��ظ��م  اأن  ح��ي��ث  ال��وه��م��ي��ة 

املعاملت الوهمية يف نظمها.

•• بوتان-الفجر:

اخ���ت���ت���م���ت ال�������ش���ع���ب���ة ال���رمل���ان���ي���ة 
اجتماع  يف  م�شاركتها  االإم��ارات��ي��ة 
ال����ل����ج����ن����ة ال������دائ������م������ة ل����ل���������ش����وؤون 
التابعة  وال��ث��ق��اف��ي��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة 
للجمعية الرملانية االآ�شيوية التي 
الوطني يف  املجل�س  عقدت يف مقر 
ثيمبو مبملكة بوتان خلل الفرتة 
�شبتمر   2 اإىل  اأغ�شط�س   31 من 
دولة،   21 فيه  و�شاركت   ،2017
منها اأفغان�شتان، ومملكة البحرين، 
وقر�س،  وكمبوديا،  وبنغلدي�س، 
والهند، واإيران، والعراق، والكويت 
والنيبال،  واإن��دون��ي�����ش��ي��ا،   ، وت��رك��ي��ا 
وتايلند،  ورو����ش���ي���ا،  وب��اك�����ش��ت��ان، 

وفيتنام والو�س.
وم���ث���ل���ت ال�����ش��ع��ب��ة ال���رمل���ان���ي���ة يف 
االجتماعات �شعادة الدكتورة ن�شال 
الرملانية  ال�شعبة  الطنيجي ع�شو 
الوطني  ل��ل��م��ج��ل�����س  االإم����ارات����ي����ة 
االحتادي. وجرى خلل االجتماع 

انتخاب  ع��ل��ى  ب��ال��ت��زك��ي��ة  امل��واف��ق��ة 
اجلمعية  رئي�س  بري�شداد  زينقبو 
رئي�شاً  ال��ب��وت��ان،  ململكة  ال��وط��ن��ي��ة 
للجتماع، ومعايل اجلرنال نيبات 
ثونكليك من مملكة تايلند نائباً 
من  �شيو�س  ي��ارا  و�شعادة  للرئي�س، 

مملكة كمبوديا مقررا للجتماع.
و�شاركت �شعادة د.ن�شال الطنيجي 
يف اجتماع الن�شاء الرملانيات والذي 
االجتماعات،  ه��ام�����س  ع��ل��ى  ع��ق��د 
وا�شتعر�س امل�شاركون فيه املناق�شات 
للنهو�س  ال���دع���م  ���ش��ب��ل  ك���ل  ح���ول 
اآ�شيا، واإدان���ة جميع  امل���راأة يف  ب��دور 
اأنواع العنف �شد الن�شاء ، كما اأ�شار 
عدد كبري من الوفود امل�شاركني يف 
االجتماع اإىل ارتفاع ن�شبة املنا�شب 
الرملانات  الن�شاء يف  تقلدتها  التي 

ويف االإدارات العامة .
االج��ت��م��اع مناق�شة  ك��م��ا مت خ���لل 
ج���م���ي���ع م���������ش����روع����ات ال������ق������رارات 
االأعمال  ج����دول  ع��ل��ى  امل���ط���روح���ة 
التي لها علقة بال�شحة والعمالة 

احلوار  وتعزيز  وال��رتاث  والثقافة 
بني املذاهب واالن�شجام بني االأديان 
ف�شل عن املهاجرين ال �شيما من 
االجتماع  ناق�س  كما  املنطقة،  دول 

ع�����دد م����ن م�������ش���روع���ات ال����ق����رارات 
التنوع  ل��ت��ع��زي��ز  ال��ت��داب��ري  ب�����ش��ان: 
الثقايف يف  الثقايف وحماية الرتاث 
اآ�شيا، والتكامل االآ�شيوي من خلل 

واالت�شاالت،  املعلومات  تكنولوجيا 
ال�شحية  العدالة  ب�شاأن  والتعاون 
اآ���ش��ي��ا، وح��م��اي��ة وت��ع��زي��ز حقوق  يف 
اآ����ش���ي���ا،  امل����ه����اج����ري����ن يف  ال����ع����م����ال 

ملكافحة  االآ���ش��ي��وي��ني  وال��رمل��ان��ي��ني 
ال��ف�����ش��اد، وال��ن�����ش��اء ال��رمل��ان��ي��ات يف 
اال�شيوية،  ال��رمل��ان��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
وت����ع����زي����ز احل���������وار ب�����ني امل����ذاه����ب 
العاملية،  االأدي����ان  ب��ني  واالن�����ش��ج��ام 
يف  والت�شريعي  القانوين  والتعاون 
الثقافية يف  امل��واد  تهريب  مكافحة 
الفعال يف مكافحة  والتعاون  اآ�شيا، 
االجتار باملخدرات الغري م�شروعة 

يف اآ�شيا.
االت��ف��اق على  ومت خ��لل االجتماع 
االإن�شانية  ق����رار  م�����ش��روع  اإ���ش��اف��ة 
من  املهاجرين  املنكوبني  الإ�شعاف 
���ش��وري��ا وال��ي��م��ن وال��ع��راق م��ن قبل 
طالبت  ك��م��ا  االحت�����ادي�����ة،  رو����ش���ي���ا 
الطنيجي مع عدد  د.ن�شال  �شعادة 
باإ�شافة  امل�����ش��ارك��ني  االأع�����ش��اء  م��ن 
االجتماع  يف  ومت  م��ي��ن��ي��م��ار،  دول����ة 
ا���ش��ت��ع��را���س م�����ش��روع ق���رار العمال 
املهاجرين ومت طلب التعديل عليه 
لي�شبح  البحرين  مملكة  قبل  من 
ال��ق��رار وعنوانه  حم��ت��وى م�����ش��روع 

مع  متا�شياً  الوافدين”  “العمال 
اخلليج  ل��دول  اخلارجية  ال�شيا�شة 
ال�شعبة  ذل��ك  يف  واي��دت��ه��ا  العربية 
الرملانية االإماراتية والتي حتفظت 
من  ال�شيا�شية  امل�شاركة  مبدا  على 
قبل املهاجرين، وحقق هذا التاأييد 
اخلليجية  للوفود  وجناجا  اإجن��ازا 

ب�شاأن تعديل القرار.
اأخ�����رى ط��ال��ب �شعادة  وم����ن ج��ه��ة 
اب��ل نائب  ال��دك��ت��ور خليل ع��ب��داهلل 
مب��ج��ل�����س االأم�����ة ال��ك��وي��ت��ي تقدمي 
الطاقة،  ب�������ش���اأن  ق������رار  م�������ش���روع 
مناق�شة  ع���ل���ى  امل����واف����ق����ة  ومت������ت 
ب�شكل  ال������دول  ب��ع�����س  م���ق���رتح���ات 
نهائي يف االجتماع القادم للجمعية 
ال��رمل��ان��ي��ة االآ���ش��ي��وي��ة ال���ذي �شيتم 
عقده يف كمبوديا خلل الفرتة من 

اكتوبر2017م.  4 1اىل 
اأن املجل�س املجل�س  وجدير بالذكر 
ا�شت�شاف  ق��د  االحت����ادي  ال��وط��ن��ي 
اجتماعات اللجنة الدائمة الأنظمة 
للجمعية  واملالية  املوظفني  �شوؤون 

ال��رمل��ان��ي��ة اال���ش��ي��وي��ة ال��ت��ي عقدت 
باأبوظبي  انرتكونتننتال  فندق  يف 
مايو   23-22 ال����ف����رتة  خ������لل 
اللجنة  اأع�شاء  مب�شاركة   ،2017
برملانات  م��ن  ع��ددا  ال��ذي��ن ميثلون 

الدول التابعة للجمعية.
الرملانية  اجلمعية  اأن  اإىل  وي�شار 
2006م  ع���ام  تاأ�ش�شت  االآ���ش��ي��وي��ة 
ال�شابعة  ال��������دورة  اأع����م����ال  اأث����ن����اء 
االآ�شيوية  ال���رمل���ان���ي���ة  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة 
م���ن اأج����ل ال�����ش��لم ب��ه��دف حتقيق 
روابط  وبناء  والعدالة  اال�شتقرار 
القارة  ودول  ب��رمل��ان��ات  ب���ني  اأوث�����ق 
االت��ف��اق على  االآ���ش��ي��وي��ة، حيث مت 
برملانات  ج��م��ع��ي��ة  م�����ش��م��ى  ت��غ��ي��ري 
تاأ�شي�شها  مت  وال��ت��ي  لل�شلم  اآ���ش��ي��ا 
عام 1999م، اإىل م�شمى اجلمعية 
و�شع  ومت  االآ���ش��ي��وي��ة،  ال��رمل��ان��ي��ة 
حتكم  التي  االأ�شا�شية  العمل  اط��ر 
اأع�����ش��اء اجلمعية  ب��ني  م��ا  العلقة 
برملانا   40 ع���دده���م  ب��ل��غ  ال���ذي���ن 

باالإ�شافة اإىل 18 مراقبا.

•• دبي- الفجر 

للفن  م����ه����رج����ان  اأول   – اإي�����ك�����و 
والت�شميم والتكنولوجيا يف ال�شرق 
االأو�شط - �شيطلق يف دبي هذا العام 
با�شم “اإيكو دبي”. يعقد املهرجان 
  )d3(للت�شميم دب���ي  منطقة  يف 
مع  “التفاعل  ������ش�����ع�����ار  حت�������ت 
من�شة  ي��وف��ر  و���ش��وف  امل�شتقبل”، 
متعددة احلوا�س للنا�س وال�شركات 
للم�شاركة  ال��ت��ج��اري��ة  وال��ع��لم��ات 
موؤمتر  خ�������لل:  م����ن  وال����ت����ع����اون 
من�شق، معر�س غامر، ور�شات عمل 
�شمعي  �شوت  ومهرجان  تفاعلية؛ 
اإيكو  م���ه���رج���ان  ي��ع��ق��د  وب�������ش���ري. 
 2017 دي�شمر   16 14اإىل  من  دب��ي 
و���ش��ي��ع��ر���س جم��م��وع��ة رائ���ع���ة من 
وامل�شممني  والفنانني  املتحدثني 
وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ني وال����ع����لم����ات 

التجارية واجلهات الراعية.
مت ت�شور اإيكو دبي من قبل �شركة 
�شركة  وه��ي  اإنرتنا�شونال،  ماي�س 

يف  ال���ف���ع���ال���ي���ات  الإدارة  م��ت��ك��ام��ل��ة 
وت�شرح  املتحدة.  العربية  االإم��ارات 
ال��ع�����ش��و املنتدب  ل��ن��ا الن���ا ه��وي��ل��و، 
ل�������ش���رك���ة م���اي�������س اإن���رتن���ا����ش���ون���ال 
“تتطلع  ك����االآت����ي:  ال��ت�����ش��ور  ه����ذا 
التوا�شل  اإىل  التجارية  العلمات 
بطرق  وامل�شتهلكني  ال�شركات  م��ع 
م��ب��ت��ك��رة وج����ذاب����ة ت�����ش��ت��خ��دم كل 
ب��دال من احلد  احل��وا���س اخلم�شة، 
من و�شولها اإىل االأجهزة املحمولة 
اأردنا  لقد  االإجتماعية.  واالأخ��ب��ار 
لتمكني  املنطقة  يف  من�شة  اإن�����ش��اء 
ذلك، مع توفري الفر�س للمواهب 
االجتاهات  كل  ال�شتك�شاف  املحلية 
احلالية واجلديدة، ملحاولة اإطلق 
هي  روؤيتنا  املنطقة.  من  مبتكرين 
اإيكو الذي يخلق  اأن ننمي جمتمع 
الراهن،  ال��و���ش��ع  ويعطل  احل����وار، 
وي���ج���ل���ب اأف�������ش���ل امل����م����ار�����ش����ات يف 

املنطقة.
واأ������ش�����اف�����ت: ن���ح���ن �����ش����ع����داء ج���دا 
مب�������ش���ت���وى امل����ت����ح����دث����ني ال����ذي����ن 

الدكتور  وم��ن��ه��م  اإل��ي��ن��ا،  ان�����ش��م��وا 
ك������ورت ف�����ان م���ن�������ش���ف���ورت، واأن������وك 
كي�شلي،  وك����ري���������س  وب�����ري�����خ�����ت، 
وري��ان جينز  وفران�شي�شكا روزي��ل، 
من  كوتي�شريكويت،وغريهم  م��ن 

املتحدثني الذين �شيعر�شون بع�س 
من ابتكاراتهم ال�شهرية مع تنظيم 
م�شاركة  يف  للم�شاعدة  عمل  ور���س 
االإمارات  جمتمع  م��ع  معلوماتهم 

العربية املتحدة.

اأنوك ويري�شت هي فنانة وم�شممة 
املا�شي  االأ���ش��ب��وع  اأط��ل��ق��ت  وتقنية، 
م�شروعها االأخري - وهو تعاون مع 
والتي  الو�شائط  متعدد  اأداء  فنانة 
فيكتوريا  ا�شطناعية  �شاق  لديها 

مع  �شونيفيكا.  ي�شمى   - مودي�شتا 
وير�شت  و  م��دي�����ش��ت��ا  ���ش��ون��ي��ف��ي��ك��ا، 
والتكنولوجيا  ال����ف����ن  دجم����ت����ا 
�شونيك  خللق  املعمارية  والهند�شة 
وقابلة  تفاعلية  االأب���ع���اد،  ث��لث��ي��ة 
�شونيك  بو�شتري  ت�شمل  ل��لرت��داء، 
موؤهلة  ا�شطناعية  ���ش��اق  اأي�����ش��ا  و 

بتكنولوجيا �شوتية.
وي�������ش���ت���ه���ر ال����دك����ت����ور ك�������ورت ف���ان 
املفهوم  ع��ل��ى  ب��ع��م��ل��ه  م��ن�����ش��ف��ورت 
الفل�شفي لطبيعة املقبل، الذي يدور 
اأن البيئة التكنولوجية  حول فكرة 
ل���دي���ن���ا اأ����ش���ب���ح���ت م���ع���ق���دة ج���دا 
وم�شتقلة  مكان  ك��ل  يف  وم��ت��واج��دة 
ل��درج��ة اأن���ه مي��ك��ن اع��ت��ب��اره��ا بيئة 
خمتلفة كليا بحد ذاتها. ومن بني 
وهو   - نانو  م��ارك��ت  �شوبر  اأعماله 
�شكل  على  متنكر  متنقل  معر�س 
تكنولوجيات  ي��ق��دم  م��ارك��ت  �شوبر 
ور�شالته   - م�����ش��ارب��ة  م�شتقبلية 
عاما  ا�شتغرق  التي  االإن�شانية  اإىل 
لتطويرها وهي موجهة اإىل جميع 

ال�شبعة مليارات �شخ�س على وجه 
ي��ت��ح��دث فيها عن   االأر������س وال��ت��ي 
ق�شة تطور العامل، واأنف�شنا، وكيف 
التكنولوجيا  ا���ش��ت��خ��دام  مي��ك��ن��ن��ا 
الر�شالة  االإن�����ش��ان��ي��ة.ه��ذه  لتعزيز 
مرتجمة اإىل �شبعة وع�شرون لغة، 

منها اللغة االإجنليزية والعربية.
يرحب املهرجان مبزيج من الزوار 
والدوليني  االإقليميني  و  املحليني 
الفر�شة  م��ن��ح��ه��م  ���ش��ي��ت��م  ال���ذي���ن 
الك���ت�������ش���اف اأح���������دث االجت�����اه�����ات 
التكنولوجيا؛و  جم��ال  يف  الدولية 
جتربة �شوتية غامرة وفن املن�شاآت؛ 
D3 من  وا���ش��ت��ك�����ش��اف جم��م��وع��ة 
الفنية  واملعار�س  االأزي���اء،  حملت 
ومفاهيم الطهي. وتنمية معرفتهم 
ور���س عمل  م��ن خ��لل  ومهاراتهم 
ي�شت�شيفها  وحم���ادث���ات  تفاعلية 
بع�س اخلراء البارزين يف العامل.

مدير  ال�شحي  �شعيد  حممد  يقول 
اأن  »ي�������ش���رن���ا   :d3 يف  ال��ع��م��ل��ي��ات 
يكون” ديزاين كوارتر يف هذا العام 

هو املكان الذي ي�شت�شيف مهرجان 
اإيكو، وهو املعر�س امل�شتقبلي الذي 
يو�شح كيفية دمج الفن والت�شميم 
وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا وامل���������ش����اع����دة يف 
امل�شتقبلية.  االجت����اه����ات  ت�����ش��ك��ي��ل 
فاإننا  ت�شميم،  منطقة  باعتبارنا 
تعزيز  يف  حم����وري����ا  دورا  ن���ل���ع���ب 
عر  امل��ب��ت��ك��رة  التكنولوجيا  ودع���م 
العديد من جوانب عامل الت�شميم 
وبالتايل اال�شتفادة من مكانة دبي 

كمركز عاملي للإبداع.

العدد 12112 بتاريخ 2017/9/4   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2016/1110  ا�ستئناف مدين    
ال�شميلي  بلهون  حممد  ع��ب��داهلل  1-عبداحلكيم  ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
- جم��ه��ول حم���ل االق���ام���ة مب���ا ان امل�����ش��ت��اأن��ف /ع��م��ر ب��ع��ف��ي��ف ومي��ث��ل��ه : 
بالدعوى  ال�����ش��ادر  ا�شتاأنف احل��ك��م  ق��د   - امل��ل  اب��راه��ي��م  اب��راه��ي��م ح�شن 
رقم : 2016/1124 مدين جزئي بتاريخ 2017/11/9 وحددت لها جل�شه 
رقم  بالقاعة  �شباحا    10.00 ال�شاعة   2017/10/15 امل��واف��ق  االح��د  ي��وم 
ch2.D.17 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12112 بتاريخ 2017/9/4   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/941  ا�ستئناف جتاري   

اىل امل�����ش��ت��اأن��ف ����ش���ده/ 1-خ���ال���د حم��م��ود ���ش��ام��ي ف������وؤاد  جم��ه��ول حمل 
االقامة مبا ان امل�شتاأنف /رح��لت بن ماجد لل�شياحة - ذ م م  وميثله/
ابراهيم ح�شن ابراهيم املل - قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 
جل�شه  لها  وح���ددت   2017/5/13 ب��ت��اري��خ  ج��زئ��ي  جت���اري   2016/2345  :
رقم  بالقاعة  �شباحا    10.00 ال�شاعة   2017/9/27 املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم 
ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12112 بتاريخ 2017/9/4   
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر

يف الطعن   2017/632  طعن جتاري   
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

الطاعن/ ال�شنقيطي للتجارة العامة - �س ذ م م - �شابقا - حممد ال�شنقيطي 
للتجارة العامة - �س ذ م م - حاليا - وميثله : خالد حممد �شعيد بوج�شيم - 
باعلن املطعون �شدهم/1-  ح�شن كر�شي 2- ايدن اجاريل  اأوغلو 3- ح�شني 
كر�شي  م�شطفى   -6 اوغلو  اج��اريل  5-جنكيز  ليفي  4-داف��ي��د  اوغلو  اج��اريل 
املذكورة  اقام عليكم الطعن  - جمهول حمل االقامة  - نعلنكم بان الطاعن 
اعله ويتوجب عليكم احل�شور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �شحيفة 

الطعن املقدمة �شدكم
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز
العدد 12112 بتاريخ 2017/9/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/462  عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1- توبيا�س دوجل�س باركر 2- ي�شا باتيل باركر  جمهويل حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ متويل - م�شاهمة خا�شة وميثله : عبداهلل خمي�س غريب الناخي اآل علي - قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  بف�شخ عقد البيع املقرر مبوجب حكم حمكمة دبي املوقرة 
يف الدعوى رقم 2011/913 عقاري كلي بخ�شو�س متويل الفيل 22 فلل مزايا وت�شليم ورد 
حيازة العقار اىل املدعية مع الزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية مبلغا وقدره )1.710.000 
بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.    املادية اجل�شيمة والزامه  درهم( تعوي�شا عن اال�شرار 
 Ch1.B.8 وحددت لها جل�شة يوم االربعاء  املوافق  2017/9/13  ال�شاعة 11.00 �س بالقاعة
او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذا 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12112 بتاريخ 2017/9/4   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/2597   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �شده/1- خالد حممد كدفور املهريي 2-االإمارات جراند لل�شقق 
التنفيذ/ ان طالب  االقامة مبا  موؤ�ش�شة فردية جمهول حمل   - الفندقية 
م�شرف ابوظبي اال�شلمي وميثله : حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي - قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )262676091.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعلن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12112 بتاريخ 2017/9/4   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/1029 احوال نف�س م�سلمني                                              

اىل املدعي عليه/1- مهند �شالح مهدي النعيمي - مهند مهدي - جمهول حمل االقامة مبا اأن املدعي / هيله العزاوي وميثله : علي 
�شالح عبدالر�شول ال�شواب - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/8/27  يف الدعوى املذكورة اعله ل�شالح/ 
هيله العزاوي بحكمت املحكمة مبثابة احل�شوري للمدعية  هيله العزاوي / علي/ املدعي عليه مهند �شالح مهدي النعيمي باالتي :  

1- عدم �شماع طلب النفقة الزوجية ال�شابقة 
2- الزام املدعي عليه بدفع نفقة بنوة لبنتيه تاجا وود قدرها اربعة االف درهم �شهريا بينهما بالت�شاوي �شاملة جميع اوجه النفقة 

عدا ال�شكن اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�شائية يف 2015/7/4 
3- الزام املدعي عليه الر�شوم الدرا�شية امل�شدد وقدرها 244.284 درهم 

 4- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ خم�شمائة درهم �شهريا اجرة ح�شانة وذلك  اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�شائية يف 2016/7/4 
5- الزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ خم�شون الف درهم �شنويا اجرة م�شكن ح�شانة ومبلغ ثلثون الف درهم م�شروفات تاأثيث تدفع 

مرة واحدة وذلك اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�شائية يف 2016/7/4  
6- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 60.167 درهم �شوم علج ابنته تاجا. 

 7- الزام املدعي عليه باملنا�شب من الر�شوم وامل�شروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�س ما زاد على  ذلك من طلبات. 
حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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دعت وزارة اخلارجية الرو�شية جميع االأطراف امل�شاركة يف ال�شراع 
وتبني  امل�شلمة،  الروهينغا  اأقلية  �شد  العنف  الإن��ه��اء   ، ميامنار  يف 

�شيا�شة احلوار.
نراقب  فيه”اأننا  الرو�شية جاء  اخلارجية  وزارة  ن�شرته  تقرير  وفى 
عن كثب الو�شع مبنطقة راخني يف ميامنار ونطالب جميع االأطراف 
املعنية ب��اإق��ام��ة ح���وار ب��ن��اء يف اق���رب وق���ت مم��ك��ن م��ن اج���ل تطبيع 
الو�شع..ون�شعر بالقلق ازاء ا�شتمرار القتال والعنف الذى ادى اىل 
للو�شع  ح��اد  تدهور  وه��و  املدنيني  �شفوف  بني  خ�شائركبرية  وق��وع 
االن�شانى فى هذه املنطقة من البلد.ياتي ذلك يف وقت جتمع مئات 
�شفارة  مبنى  م��ن  وبالقرب  اأم���ام  ال��رو���س  امل�شلمني  م��ن  االأ�شخا�س 
العنف  باعمال  للتنديد  مو�شكو  الرو�شية  العا�شمة  و�شط  ميامنار 
بحق امل�شلمني الروهينغا .ومازالت ال�شرطة الرو�شية تطوق املنطقة 

املحيطة بال�شفارة للمحافظة على االأمن وعدم خرق القانون .

اأعلن اجلي�س اللبناين ام�س االأحد، اأن 3 طائرات اإ�شرائيلية اخرتقت 
االأجواء اللبنانية، ونفذت طرياناً دائرياً فوق العديد من املناطق.

وقال اجلي�س يف بيان ن�شرته وكالة االأنباء الوطنية اللبنانية “خرقت 
طائرة ا�شتطلع تابعة للعدو اال�شرائيلي، عند ال�شاعة 8،30 اأم�س، 
االأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما ال�شعب، ونفذت طرياناً دائرياً 
فوق مناطق اجلنوب، ثم غادرت االأج��واء عند ال�شاعة 20،40 من 
اأم�س،   13،50 ال�شاعة  “عند  البيان  كفركل«.واأ�شاف  بلدة  ف��وق 
خرقت طائرة مماثلة االأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما ال�شعب، 
ونفذت طرياناً دائرياً فوق مناطق اجلنوب، ثم غادرت االأجواء عند 
ال�شاعة  “عند  امل��ذك��ورة«.وت��اب��ع  البلدة  ف��وق  م��ن   21،45 ال�شاعة 
21،05 من يوم اأم�س، خرقت طائرة مماثلة االأجواء اللبنانية من 
فوق بلدة علما ال�شعب، ونفذت طرياناً دائرياً فوق مناطق اجلنوب، 
البلدة  ف��وق  م��ن   7،10 ال�شاعة  عند  بتاريخه  االأج���واء  غ���ادرت  ث��م 

املذكورة«. 

متجهاً  االأح��د،  ام�س  ال�شي�شي،  الفتاح  عبد  امل�شري،  الرئي�س  غ��ادر 
اإىل مدينة �شيامني ال�شينية للم�شاركة مبنتدى اأعمال قمة بريك�س 
ل��ل��دول ذات االق��ت�����ش��ادات االأ���ش��رع من��وا ب��ال��ع��امل، تلبية ل��دع��وة من 

الرئي�س ال�شيني �شي جني بينج.
العا�شمة  اإىل  لل�شني  زيارته  عقب  ال�شي�شي  الرئي�س  �شيتوجه  كما 
الفيتنامية هانوي للقيام يف زيارة ر�شمية تعد هى االأوىل من نوعها 

لرئي�س م�شري يف تاريخ العلقات بني البلدين.
راأ�شهم  وعلى  الفيتناميني  امل�شئولني  بكبار  يلتقي  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
الرئي�س الفيتنامي و�شكرتري عام احلزب ال�شيوعي ورئي�س اجلمعية 
الوطنية ورئي�س الوزراء، بهدف بحث �شبل تطوير وتعزيز العلقات 

التاريخية التي تربط البلدين مبختلف املجاالت.

داع�س على  ُم�شلحي  �شيطرة  الليبية،  نيوز  اأفري غايت  بوابة  اأكدت 
�شرقي  كيلومرتاً   90 بعد  على  الواقعة  االأح��م��ر،  ال���وادي  منطقة 
�شرت، يف اأول اإجناز ميداين للتنظيم بعد هزميته يف اإمارته ال�شابقة 

�شرت، �شمال البلد. 
يف  تفتي�س  نقاط  اأق��ام  التنظيم  اأن  عيان،  �شهود  عن  البوابة  ونقلت 

املنطقة، واختطف ثلثة من اتباع املنهج ال�شلفي على االأقل. 
واأو�شحت البوابة اأن داع�س ُي�شيطر على قرًى ومدن �شغرى، تقع يف 
املنطقة العازلة بني اجلي�س الوطني املوايل للم�شري خليفة حفرت يف 
بنغازي �شرقاً، ووقوات البنيان املر�شو�س يف �شرت املوالية حلكومة 
 120 اإىل  م��ا ي�شل  ع��ل��ى  ال��ت��ي مت��ت��د  املنطقة  ب��ن��غ��ازي،  ال��وف��اق يف 

كيلومرتاً تقريباً.

عوا�شم

مو�سكو 

بريوت

القاهرة

طرابل�س

فنزويال متنع �شفر املعار�شة تينتوري 
•• كراكا�س-اأ ف ب:

اأعلنت املعار�شة الفنزويلية ليليان تينتوري انه متت م�شادرة جواز �شفرها 
بينما كان يفرت�س ان تتوجه اىل اوروبا مع رئي�س الرملان الفنزويلي، ما 

اأثار احتجاجات يف عدد من عوا�شم العامل.
تقدم  التي  لوبيز  ليوبولدو  املعار�شة  زعيم  زوجة  تينتوري  ليليان  وقالت 
مغادرة  منعت من  االن�شان  الدفاع عن حقوق  يف  نا�شطة  انها  على  نف�شها 
بجولة  القيام  من  منعنا  يحاول  الديتاتوري  النظام  ان  وا�شافت  البلد. 
دولية مهمة.وقبيل ذلك، اعلن خوليو بورغي�س رئي�س الرملان الفنزويلي، 
�شيلتقي يف  انه  البلد،  املعار�شة يف  عليها  ت�شيطر  التي  الوحيدة  املوؤ�ش�شة 
احلكومات  وروؤ���ش��اء  م��اك��رون  امي��ان��وي��ل  الفرن�شي  الرئي�س  املقبلة  االأي���ام 
ترييزا  والريطانية  راخ��وي  ماريانو  واال�شبانية  مريكل  انغيل  االأملانية 
�شنلتقي  املقبلة  االي��ام  “يف  تويرت  على  ح�شابه  على  بورغي�س  ماي.وكتب 
ماكرون ومريكل وراخوي ورئي�شة الوزراء الريطانية ترييزا ماي، بدون 
ان يذكر اي تفا�شيل.قالت تينتوري يف موؤمتر �شحايف انها ال تعرف ما اذا 

كان بورغي�س قد غادر فنزويل لكنها اكدت انه مت االبقاء على اجلولة.
الذي اطلعت عليه وكالة فران�س  الر�شمي لراخوي  العمل  برنامج  وي�شم 
بر�س، لقاء الثلثاء مع رئي�س الرملان الفنزويلي وليليان تينتوري. ومل 

يتم تاأكيد اللقاءات االخرى حتى االآن.
ورد الرئي�س الفرن�شي يف تغريدة على تويرت م�شاء ال�شبت، قائل نحن يف 
انتظار ليليان تينتوري يف اأوروبا، ويجب اأن تظل املعار�شة الفنزويلية حرة.
من جهته، قال راخ��وي على تويرت ان حظر ال�شفر املفرو�س على ليليان 
احلرية  العليا.  املثل  لي�س  ولكن  النا�س  �شجن  ميكن  م��وؤ���ش��ف.  تينتوري 
االنتهاك  “هذا  اال�شبانية  اخلارجية  وزارة  دان��ت  جهتها،  لفنزويل.من 
اجلديد حلقوق االن�شان يف فنزويل، الذي ال ي�شاهم يف ت�شوية االزمة يف 

هذا البلد بطريقة �شلمية ودميوقراطية«.

لجئون �شوريون يزورون بلدهم خالل العيد  
•• بن�س -اأ ف ب:

اللجئ  قرر  عاماً،  ا�شتمر  ف��راق  بعد 
حم��م��د ح����اج ���ش��ط��ي��ف��ي ال����ع����ودة اىل 
اال�شحى  ب��ع��ي��د  ل��لح��ت��ف��ال  ����ش���وري���ا 
الأي��ام عدة،  اج��ازة  مع عائلته وق�شاء 
يف  ت��رك��ي��ا،  اىل  اأدراج����ه  بعدها  ليعود 
غياب توفر مقومات احلياة االأ�شا�شية 

يف م�شقط راأ�شه.
ويقول حممد اثناء جلو�شه يف حديقة 
حمافظة  يف  بن�س  م��دي��ن��ة  يف  م��ن��زل��ه 
ووالدته  وال�����ده  ج��ان��ب��ه  واىل  ادل����ب 
و���ش��ق��ي��ق��ه م��ن��ذ اك���ر م��ن ع����ام، مل اأر 
اهلي وعندما حلت اجازة العيد قررت 

املجيء.
الذين  ب��االأق��رب��اء  احل��دي��ق��ة  وت�شيق 
يتبادلون اطراف احلديث وال�شحكات، 
بينما يتوا�شل حممد عر الهاتف مع 
دول  يف  املقيمات  املتزوجات  �شقيقاته 
اخلليج. وحممد واحد بني اكر من 
����ش���وري يقيمون  ال���ف الج���ئ  ارب���ع���ني 

عبورهم  ال�شلطات  اح�شت  تركيا  يف 
اجازة  ق��ان��وين خ��لل  ب�شكل  احل���دود 
يف  واأقاربهم  عائلتهم  لتفقد  العيد 

ال�شمال ال�شوري.
وت�شت�شيف تركيا نحو ثلثة مليني 
امل�شتمرة يف  احل��رب  ف��روا من  �شوري 
ويعي�س   .2011 ال��ع��ام  منذ  بلدهم 
والباقي  الكبرية  امل��دن  يف  غالبيتهم 
املناطق  يف  ل���لج���ئ���ني  خم���ي���م���ات  يف 

احلدودية.
حمافظة  يف  ال�������ش���ل���ط���ات  و����ش���م���ح���ت 
كيلي�س الرتكية احلدودية مع �شوريا، 
لل�شوريني بالعودة اىل بلدهم خلل 
اجنوبينار،  معر  عر  اال�شحى  عيد 
 15 اأدراج��ه��م بحلول  اأن يعودوا  على 

اأكتوبر.
احلدودية  املعابر  كافة  تركيا  وتغلق 
مع �شوريا وال ت�شمح اال مبرور قوافل 
بعبور  وت�شمح  االإن�شانية.  امل�شاعدات 
الفطر  ع��ي��دي  امل��دن��ي��ني فقط خ��لل 
حممد  ي�شتقر  ع��ام،  منذ  واال�شحى. 

الريحانية  م��دي��ن��ة  يف  دائ�����م  ب�����ش��ك��ل 
الرتكية حيث يعمل موظفاً يف �شركة 
ان���رتن���ت. وي���ن���وي ال���ع���ودة ال��ي��ه��ا بعد 
اأن����وي البقاء  ان��ت��ه��اء االج�����ازة ق��ائ��ل 

ع�شرة اأيام هنا.
مناطق  اىل  اللجئني  معظم  وي��ع��ود 
الف�شائل  ����ش���ي���ط���رة  حت�����ت  ب�����ات�����ت 
ال�����ش��وري��ة امل��ع��ار���ش��ة امل���دع���وم���ة من 
يف  وال��ب��اب  جرابل�س  كمدينتي  اأن��ق��رة 
حمافظة حلب اأو اىل حمافظة ادلب 
الواقعة حتت �شيطرة ف�شائل جهادية 

ب�شكل رئي�شي.
منذ  ن�شبياً  ه����دوءاً  املنطقة  وت�شهد 
اعلن اأنقرة ومو�شكو، حليفة دم�شق، 
ات��ف��اق م��ن��اط��ق خف�س  ال��ت��و���ش��ل اىل 

التوتر قبل ا�شهر.
ل��ك��ن ال���ع���ودة اىل ادل����ب وف���ق حممد 
بل  فح�شب،  االم���ن  ب��ع��ودة  ترتبط  ال 
ومقومات  العمل  فر�س  بتوفر  اي�شاً 

العي�س.
توجد  وال  االم���ن  ت��وف��ر  اإذا  وا����ش���اف 

حيث  �شاأبقى  فبالتاأكيد  عمل،  فر�س 
اأجد لقمة عي�شي، اي يف تركيا اأما اإذا 
عادت فر�س العمل ومقومات الدولة، 

ل بالتاأكيد العودة اىل بلدي. اف�شّ
وت����اب����ع ب��ال��ن��ت��ي��ج��ة ال�����ه�����دوء وح����ده 
املوؤ�ش�شات  ت��ع��د  مل  واإذا  ي��ك��ف��ي..  ال 
واجلامعات وي�شتتب النظام وتعود كل 
هذه االأمور اىل طبيعتها ف�شنعي�س يف 

فو�شى.
الدولية  املنظمة  اعلنته  ما  وبح�شب 
فاإن  املا�شي،  ال�شهر  للهجرة منت�شف 
����ش���وري ممن  األ�����ف   600 اأك�����ر م���ن 
تركوا مناطقهم ونزحوا داخل �شوريا 
ادراجهم بني  او جلاأوا خارجها عادوا 
 11% وع��زا   .2017 ويوليو  يناير 
عودتهم اىل حت�شن الو�شع االأمني يف 

مكان عودتهم.
اج���م���ايل  م�����ن  امل����ئ����ة  يف   16 وك��������ان 
ب��ل��دان اجلوار  ال��ع��ائ��دي��ن الج��ئ��ني يف 

مثل تركيا ولبنان واالأردن والعراق.
ويكرر االإعلم الرتكي االإ�شارة اىل اأن 
احلياة تعود اىل طبيعتها تدريجياً يف 
بع�س مناطق ال�شمال ال�شوري، حيث 
ا�شتوؤنفت الدرا�شة يف املدار�س وعادت 
خدمات البلدية، خ�شو�شا يف مدينتي 

جرابل�س والباب.
امكانية  اأن  اىل  نبهت  املنظمة  ل��ك��ن 
احل�������ش���ول ع���ل���ى امل����ي����اه واخل����دم����ات 
ب�شبب  حم��������دودة  ت���ب���ق���ى  ال�����ش��ح��ي��ة 
االأ�شرار التي حلقت بالبنى التحتية.

اودت  التي  ال�شورية  احلرب  واأحدثت 
�شخ�س،  ال��ف   330 اك��ر من  بحياة 
التحتية  ال���ب���ن���ى  يف  ه����ائ����ًل  دم���������اراً 
ن�شف  م��ن  اك��ر  ودف��ع��ت  واملمتلكات، 
او  ���ش��وري��ا  داخ���ل  ال��ن��زوح  ال�شكان اىل 

اللجوء اىل دول اجلوار.

ايران تعلن اختبار منظومة 
م�شادة لل�شواريخ 

•• طهران-اأ ف ب:

 ”373 “باور  لل�شواريخ  امل�شادة  اجل��دي��دة  ملنظومتها  جتربة  اي���ران  اج��رت 
ال�شبيهة بنظام ا�س-300 الرو�شي، والتي �شتو�شع يف اخلدمة بحلول مار�س 
مراقبة  ل��ط��ائ��رة  �شرية  ق��اع��دة  احل��ك��وم��ي  التلفزيون  ع��ر���س  بينما   ،2018
اإنه  ا�شماعيلي  العميد فرزاد  �شلح اجلوي  قائد  قتالية.وقال  واخرى  م�شرية 
املنظومة  ه��ذه  واأ���ش��اف  االخ��ت��ب��ارات.  املنظومة كاملة واالنتهاء من  اإجن��از  مت 
�شنعت بالكامل يف ايران وبع�س اجزائها تختلف عن ا�س-300 ، مو�شحا ان 

االيرانيني يريدون ا�شتخدامها بالتوازي مع منظومة ا�س-300 الرو�شي.
وكانت ايران اطلقت م�شروع بناء منظومتها اجلديدة للدفاع ال�شاروخي باور 
373 ، بعدما قررت رو�شيا يف 2010 تعليق عقد ت�شليم اإيران منظومة ا�س-
300 ب�شبب العقوبات. وجاء تعليق العقد اإثر عقوبات فر�شتها االأمم املتحدة 
والغرب على طهران املتهمة بال�شعي اىل اقتناء ال�شلح الذري، لدفعها اىل وقف 
ايران  بني  التاريخي  النووي  االتفاق  اب��رام  احل�شا�شة.لكن  النووية  ان�شطتها 
2015 �شمح برفع  والقوى العظمى ويف طليعتها الواليات املتحدة يف يوليو 
املح�شة  ال�شلمية  الطبيعة  �شمان  طهران  تعهدت  ان  بعد  للعقوبات  تدريجي 
لرناجمها النووي عر خف�س كبري لقدراتها يف هذا املجال.ويف هذا االطار 
�شمحت مو�شكو جمددا بنقل �شواريخ ا�س-300 التي ت�شلمت ايران بع�شها.
ون�شرت ايران املنظومة ال�شاروخية الدفاعية ا�س-300 على ارا�شيها حلماية 
منظومتها  االوىل  للمرة  اإي��ران  ك�شفت  اأغ�شط�س،   21 النووية.ويف  من�شاآتها 
الدفاعية ال�شاروخية اجلديدة “باور 373«.وتطالب الواليات املتحدة ودول 

اوروبية فرن�شا واملانيا وبريطانيا ايران بوقف تطوير برناجمها ال�شاروخي.

مع تال�صي االهتمام الدويل بال�صكان

رعب بني ن�شاء واأطفال �شنجار.. داع�ض قد يعود
•• عوا�شم-وكاالت:

خلل هذا ال�شيف، ا�شتطاعت قوات عراقية 
طرد داع�س من املو�شل، ومن معظم اأنحاء 
ال�شمال العراقي. ولكن بح�شب كاثي اأوتن، 
كرد�شتان  يف  مقيمة  ب��ري��ط��ان��ي��ة  �شحفية 
يغطي  “رماد  ك���ت���اب  وم���وؤل���ف���ة  ال�����ع�����راق، 
�شي�شدر يف  اإيزيديات وداع�س”،  وجوههن: 
بعيد  اأمًل  اال�شتقرار  زال  ما  املقبل،  ال�شهر 

املنال بالن�شبة للإيزيديني.
وت���ّذك���ر ال�����ش��ح��ف��ي��ة ب��ن��ظ��رة داع�������س الأف����راد 
الكفار،  من  باعتبارهم  االإيزيدية  الطائفة 
اأغ�شط�س  يف  وقتل  منطقتهم،  ا�شتباح  ول��ذا 
2014، مئات، بل رمبا اآالف، من رجالهم، 
الهروب  األ��ف��اً من   50 بعدما متكن ح��وايل 
داع�س من  �شبى  ثم  �شنجار. من  نحو جبل 

بقي من اإيزيديات مع اأطفالهن.

تال�صي االهتمام الدويل
يف  اأ���ش��رية  اآالف  ث��لث��ة  لبقاء  اأوت���ن  وتلفت 
قب�شة التنظيم، ولكن مع هزائمه املتلحقة، 
العراق و�شوريا،  وا�شعة يف  ملناطق  وخ�شارته 
تل�شى االهتمام الدويل بهن. كانت ليلى يف 
الثالثة والع�شرين عندما ا�شتعبدها داع�س، 
اعتقلهن  اإي���زي���دي���ة   6000 ���ش��م��ن  وم����ن 
ليلى  نقلت  ال��ب��داي��ة  ���ش��ن��ج��ار. يف  داع�����س يف 
مع اإيزيديات اأخريات اإىل الرقة، يف �شوريا. 
من ثم نقلت ثانية، وا�شرتاها مقاتل عربي 
ليلى  ك��ان��ت  �شنجار.  م��ن  قريبة  ق��ري��ة  م��ن 
تعرف هذا الرجل، فقد كان مبثابة عم لها 
ول���ذا ظنت  ك��ان��ت طفلة.  والأخ��وت��ه��ا عندما 
اأيام، باعها  اأنه �شينقذها. ولكنه بعد ثلثة 
لقائد ع�شكري يف داع�س، والذي احتفظ بها 

الأكر من عام حيث كان يغت�شبها ويعذبها 
بانتظام. 

كوابي�س
ت��ت��اب��ع اأوت����ن ���ش��رد م��ا ج���رى م��ع ليلى التي 
مع  التوا�شل   ،  2016 ربيع  يف  ا�شتطاعت 
م��ه��رب ���ش��اع��ده��ا ع��ل��ى ا���ش��ت��ع��ادة حريتها يف 
اأ�شهر  �شبعة  بعد  ولكن  ال��ع��راق.  كرد�شتان 
على هروبها، كانت ما تزال تقيم يف مع�شكر 
م����ن منطقة  ب���ال���ن���ازح���ني  خ���ا����س  ���ش��غ��ري 
�شنجار. ويف االأيام االأوىل من هروبها، كانت 

ليلى �شعيدة بعودتها اإىل اأ�شرتها. 
ول��ك��ن ب��ع��د اأ����ش���ه���ر، حت��ول��ت ���ش��ع��ادت��ه��ا اإىل 

التوا�شل  يف  ���ش��ع��وب��ات  وواج���ه���ت  ���ش��دم��ة 
كوابي�س  تعاين  و�شارت  املع�شكر،  �شكان  مع 
وذكريات مريرة، ومتلكها �شعور باأن مقاتلي 
داع�������س ���ش��ي��خ��ط��ف��ون��ه��ا ث��ان��ي��ة. ل��ق��د �شاءت 

حالتها العقلية. 
وقالت ليلى لل�شحفية اإن ال�شلطات الدينية 
االإي���زي���دي���ة رح��ب��ت ب���ع���ودة ال��ن�����ش��اء اللتي 
ا�شتعبدهن داع�س، ولكنها وجدت �شعوبة يف 

التاأقلم مع اأ�شرتها.
 وقالت: لن ي�شتطيع االإيزيديون ن�شيان ما 
جرى لن�شائهم. وحتى لو تزوجنا، اأو وقعنا 
انك�شر،  ���ش��يء  نفو�شنا  يف  �شيظل  احل���ب،  يف 

ولن ي�شفى اأبداً.

عنف اإ�صايف
يف  االإي��زي��دي��ات  معظم  لبقاء  اأوت���ن  وت�شري 
مع�شكرات وملجئ موؤقتة �شمن كرد�شتان 
العراق. وقد عادت بع�شهن، لكنهن يع�شن يف 

رعب من تعر�شهن لعنف اإ�شايف.
ال�����ش��ن��وات الثلث  ا���ش��ت��ول��ت، خ����لل  وق����د 
خمتلفة  اأج���زاء  على  م�شلحة  ق��وة  املا�شية، 
2014، قاتل حزب  اإقليم �شنجار. ويف  من 
ال��ع��م��ال ال��ك��رد���ش��ت��اين، ب���ي ك���ي ك����ي، الذي 
ال��رتك��ي��ة ط����وال ع�شرات  ح����ارب احل��ك��وم��ة 
�شوريني،  حلفاء  جانب  اإىل  داع�س  ال�شنني، 
وا���ش��ت��ط��اع ف��ت��ح مم���ر ب����ري، م���ا م��ك��ن اآالف 
ال���ذي���ن جل�����وؤوا اإىل جبل  م���ن االإي���زي���دي���ني 

العبور نحو  م��ن  داع�����س،  م��ن  ه��رب��اً  �شنجار 
ا�شرتدت   ،  2015 ويف  ال��ع��راق.  كرد�شتان 
تابعون  مقاتلون  الكردية،  الب�شمركة  قوات 
�شنجار  مدينة  ال��ع��راق،  كرد�شتان  حلكومة 
الوقت احل��ايل، يرف�س بي  من داع�س. ويف 
ولذا يخ�شى معظم  املدينة.  كي كي مغادرة 
ال�����ش��ك��ان م���ن جت����دد ال���ق���ت���ال ب���ني خمتلف 

الف�شائل املتناحرة يف �شمال العراق.

مكان اآمن
يف ذات ال�����ش��ي��اق، ق��ال��ت م��ه��ب��اد، اأي��زي��دي��ة يف 
اإىل  يذهب  اأن  نريد  واخلم�شني:  ال�شابعة 

مكان اأكر اأمناً.
ق���وات عراقية،  االأخ����ري، ع���رت  ي��ول��ي��و  ويف 
فتى  على  امل��و���ش��ل،  لتحرير  املعركة  خ��لل 
اأيزيدي، 13 عاماً، بني ركام امل�شجد الكبري 

يف املدينة.
 وق���د اأم�����ش��ى ع��م��اد مت��و ال�����ش��ن��وات الثلث 
الذين  داع�����س  مقاتلي  عند  كعبد  االأخ���رية 
اأ������ش�����اوؤوا م��ع��ام��ل��ت��ه، واأج��������روه ع��ل��ى حمل 
امل���اء اإىل خ��ط��وط اجلبهة،  ال��ذخ��رية ون��ق��ل 
ويجد  التنظيم.  عليها  �شيطر  مناطق  عر 
عماد الذي فقد معظم اأفراد اأ�شرته، �شعوبة 

يف االندماج مع ما تبقى من اأقاربه. 
يف  ليلى  راأي  ال�شحفية  تنقل  ج��دي��د  م��ن 
من  مناطق  لتحرير  حالياً  الدائرة  احل��رب 

�شيطرة داع�س،
الدول  اأول��وي��ات  فهم  اأ�شتطيع  ال  وت��ق��ول:   
ال��ت��ي ت��ق��ود احل����رب ���ش��د ال��ت��ن��ظ��ي��م. اأتابع 
على  ي�شتولون  اأنهم  واأرى  االأخ��ب��ار  ن�شرات 
االإيزيديني  اآالف  م��ازال  فيما  فارغة،  قرى 
ي��ع��م��ل��ون على  مل�����اذا ال  ال����رق����ة.  اأ�����ش����رى يف 

اإنقاذهم؟ . 

اإلقاء قنبلة حارقة على �شفارة ميامنار يف اإندوني�شيا
•• جاكارتا-رويرتز:

األقيت  ح��ارق��ة  قنبلة  اإن  ج��اك��رت��ا  ���ش��رط��ة  ق��ال��ت 
على �شفارة ميامنار يف العا�شمة االإندوني�شية يف 
واأدت حلدوث  االأح��د،  ام�س  االأوىل من  ال�شاعات 

حريق �شغري. 
وياأتي هذا يف ظل ت�شاعد الغ�شب يف البلد الواقع 
يف جنوب �شرق اآ�شيا، الذي يقطنه اأكر عدد من 
�شد  العنف  ب�شاأن  ال��ع��امل،  يف  امل�شلمني  ال�شكان 

الروهينغا امل�شلمني يف ميامنار.
�شابط  اإن  ام�س  بيان  يف  جاكرتا  �شرطة  وق��ال��ت 

ال�شفارة  �شرطة كان يقوم بدورية يف �شارع خلف 
عندما ر�شد حريقاً يف الطابق الثاين من املبنى 
املحلي،  بالتوقيت   02:35 ال�شاعة  ح���وايل  يف 
البوابة  يحر�شون  الذين  ال�شرطة  �شباط  واأبلغ 

االأمامية لل�شفارة.
وقال البيان اإن ال�شرطة عرت بعد اإخماد احلريق 
على زجاجة حمطمة مل�شق بها فتيل، م�شيفاً اأن 
اجلاين املجهول ي�شتبه اأنه فر من املكان ب�شيارة.

اإن  ي��وون��و  اأرج���و  ال�شرطة  با�شم  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
�شرطة جاكرتا حتقق االآن يف احلادث ومل تعرف 

بعد الدافع وراء الهجوم.

وقالت وكالة اأنتارا الر�شمية للأنباء اإن جمموعة 
م��ن ال��ن��ا���ش��ط��ني ن��ظ��م��وا اح��ت��ج��اج��اً اأم�����س االأول 
نوبل  ملطالبة جلنة جائزة  ال�شفارة  اأمام  ال�شبت، 
�شان  اأوجن  ميامنار  زعيمة  م��ن  اجل��ائ��زة  ب�شحب 

�شو كي.
و�شط  يف  االأح���د،  ام�س  االحتجاجات  وا�شتمرت 
االأ�شخا�س  ع�شرات  دعا  حيث  جاكرتا،  العا�شمة 
نا�شطة  وج���م���اع���ات  اإ����ش���لم���ي���ة  ج���م���اع���ات  م����ن 
بفعالية  امل�����ش��ارك��ة  اإىل  االإن��دون��ي�����ش��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
يف وق���ف ان��ت��ه��اك��ات ح��ق��وق االإن�����ش��ان ���ش��د اأقلية 

الروهينغا.

ال�شرطة تفرق اأن�شار زعيم املعار�شة بالكوجنو 
•• كين�شا�شا-رويرتز:

ق���ال ���ش��اه��د م��ن روي����رتز اإن ال�����ش��رط��ة اأط��ل��ق��ت الغاز 
امل�شيل للدموع على اأن�شار زعيم املعار�شة يف الكوجنو 
الدميقراطية ام�س االأحد بعدما جتمعوا يف العا�شمة 
يف ظل ت�شاعد التوتر ب�شاأن تاأجيل االنتخابات الذي 
اأدى ال���ش��ت��م��رار ب��ق��اء ال��رئ��ي�����س ج���وزي���ف ك��اب��ي��ل يف 

ال�شلطة.
ت�شي�شيكيدي  فيليك�س  املعار�شة  حتالف  زعيم  ويعود 
فرتة  بعد  االأح��د  اليوم  كين�شا�شا  العا�شمة  اإىل  ج��وا 

اأن�شاره  ب��ع�����س  اخل������ارج. وجت��م��ع  ط��وي��ل��ة يف  غ��ي��اب 
موؤ�شرات على  اأي  دون  ال�شباح  اأ�شرته يف  اأم��ام منزل 

العنف.
مدين  ع�شيان  حلملة  الدعوة  ت�شي�شيكيدي  ويعتزم 
م��ن اأج���ل ال�����ش��غ��ط ع��ل��ى ك��اب��ي��ل ال���ذي ان��ت��ه��ت فرتة 

رئا�شته يف العام املا�شي للتنحي.
وحظرت ال�شلطات يف الكوجنو الدميقراطية اجتماعا 
حدوث  احتمال  اإىل  م�شرية  اليوم  املعار�شة  لتحالف 
عنف يف البلد الواقع يف و�شط اأفريقيا ويتجاوز عدد 

�شكانه 70 مليون ن�شمة.

ا�شت�شهاد فل�شطيني متاأثرا بجروحه 
بنريان اإ�شرائيلية

•• رام اهلل-اأ ف ب:

ال�شهر  مطلع  اأ�شيب  فل�شطيني  �شاب  ت��ويف 
متاأثرا  اإ�شرائيليني،  جنود  بطلقات  املا�شي 
بجروحه، بح�شب ما اأعلن م�شوؤول فل�شطيني 
البالغ  ال�شاحلي  رائ��د  ال�شاب  االأح���د.وك���ان 
21 عاما اأ�شيب بخم�شة عيارات من م�شافة 
الدهي�شة  اع��ت��ق��ال��ه يف خم��ي��م  ل���دى  ق��ري��ب��ة 
اأفاد  ما  بح�شب  املحتلة،  الغربية  ال�شفة  يف 

االأ�شرى  ���ش��وؤون  هيئة  رئي�س  ق��راق��ع  عي�شى 
اإىل  ال�شاب  الفل�شطينية.ونقل  ال�شلطة  يف 
احل��ي��اة. ف����ارق  ح��ي��ث  اإ���ش��رائ��ي��ل��ي  م�شت�شفى 

وت�����ش��ه��د ال���ق���د����س واإ����ش���رائ���ي���ل واالأرا������ش�����ي 
ب294  اأودت  ع��ن��ف  اأع���م���ال  الفل�شطينية 
واأمريكيني  اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ا  و47  فل�شطينيا 
و�شوداين  واإري���رتي  اثنني،  واأردن��ي��ني  اثنني، 
 2015 اأكتوبر  من  االول  منذ  وبريطاين، 

بح�شب تعداد اجرته فران�س بر�س.

الهند تعني وزيرة للدفاع 
يف تعديل وزاري 

•• نيودلهي-رويرتز:

عني رئي�س الوزراء الهندي ناريندرا مودي 
ام�����س االأح���د ن��ريم��اال ���ش��ي��ث��ارام��ان وزيرة 
للدفاع يف م�شعى للإ�شراع باأعمال التنمية 
بتعهداته  ل��ل��وف��اء  لل�شغط  ت��ع��ر���ش��ه  م��ع 
االن��ت��خ��اب��ي��ة خ����لل اآخ�����ر 20 ���ش��ه��را يف 
كبري  م�شوؤول  احلالية.وقال  واليته  فرتة 
�شتتوىل  �شيثارامان  نريماال  الرئا�شة  يف 

من�شب وزيرة الدفاع.
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•• ا�شطنبول-اأ ف ب:

اك��ر �شفقة  انقرة اىل امت��ام  تتجه 
االأوىل من  ���ش��ت��ك��ون  ا���ش��ل��ح��ة  ���ش��راء 
رو�شيا مثرية بذلك قلق  نوعها مع 
االطل�شي،  �شمال  حلف  يف  حلفائها 
تتحقق.  ال  ق���د  ال�����ش��ف��ق��ة  ان  رغ����م 
البلدين  م����ن  م���������ش����وؤول����ون  واك�������د 
التح�شريات  ك���اف���ة  م���ن  االن���ت���ه���اء 
ملنظومة  انقرة  �شراء  الإمتام �شفقة 
الدفاع ال�شاروخي ا�س-400، اكر 
���ش��ف��ق��ات ت��رك��ي��ا م���ع دول����ة ال تزود 

حلف �شمال االطل�شي باالأ�شلحة.
ال  ال�شفقة  ان  اإال  التاأكيدات  ورغ��م 

تزال يف طور التح�شري.
ت�شلم  امكانية  يف  حمللون  وي�شكك 
ت��رك��ي��ا ب��ط��اري��ات ���ش��واري��خ ار����س-
البع�س ان  ال��دف��اع��ي��ة. وي��ق��ول  ج��و 
الر�شالة التي توجهها هذه ال�شفقة 
اىل الغرب تفوق يف اهميتها عملية 

الت�شليم نف�شها.
واط���ل���ق ال��ب��ن��ت��اغ��ون حت���ذي���را عر 
اع��لن��ه ���ش��راح��ة ان���ه اج��م��اال فكرة 
�شمال  حلف  اع�شاء  يقوم  ان  جيدة 
قابلة  م���ع���دات  ب�������ش���راء  االط��ل�����ش��ي 

للت�شغيل يف ما بينهم.
الرتكي  الرئي�س  تباهى  جهته،  من 
رجب طيب اردوغان بال�شفقة التي 
�شاء  “ان  قائل  لها  التح�شري  يتم 
يف  ا�س-400  �شواريخ  �شرنى  اهلل 

بلدنا«.
وت��ذرع اردوغ���ان ب��ان اليونان العدو 
�شمال  ح��ل��ف  وال��ع�����ش��و يف  ال�����ش��اب��ق 
االطل�شي متتلك �شواريخ من طراز 
ا�س-300 تخزنها يف جزيرة كريت 

ت�شعينيات  اواخ����ر  ا���ش��رتت��ه��ا  ك��ان��ت 
ال���ق���رن امل��ا���ش��ي م���ن ق��ر���س التي 
نقلتها اىل اليونان جتنبا للت�شعيد 

يف اجلزيرة املق�شمة.
���ش��وغ��اي��ي��ف رئي�س  وق����ال دمي����رتي 
التقني  الع�شكري  التن�شيق  وك��ال��ة 
ان  كومر�شانت  ل�شحيفة  الرو�شية 
فقط  وهناك  جاهزة  �شبه  ال�شفقة 
يجب  التي  الدقيقة  االأم���ور  بع�س 

حلها.
“قد  املتحدة  ال��والي��ات  ان  وا���ش��اف 
ت���ك���ون غ��ا���ش��ب��ة ل��ك��ن ت��رك��ي��ا دول���ة 

م�شتقلة وميكنها اتخاذ قرارها«.
نائب  ديلنو  ايغور  ق��ال  جهته  من 
الفرن�شي  التحليلي  امل��رك��ز  م��دي��ر 
الرو�شي يف مو�شكو، ان لديه �شكوكا 
طريقها  ال�شفقة  جت��د  ب��ان  ك��ب��رية 

اىل التنفيذ.

وتابع ان رو�شيا غري مرتاحة لطلب 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ومواقع  ن��ق��ل  ت��رك��ي��ا 
ت�شهد  رو���ش��ي��ا  ان  م�شيفا  االن���ت���اج، 
ومن  قواتها  من  للمطالب  تراكما 

قبل حليفتها ال�شني.
وانقرة  مو�شكو  اإن  دي��لن��و  واو���ش��ح 
لكي  �شيا�شيا  امل�شالة  هذه  ت�شتغلن 

تظهرا للغرب عدم ارتياحهما.
وت�����ش��ه��د ع��لق��ات رو���ش��ي��ا م��ع حلف 
خلفية  على  توترا  االطل�شي  �شمال 
ودعمها  اوكرانيا  من  للقرم  �شمها 
ان��ف�����ش��ال��ي��ني م����وال����ني مل��و���ش��ك��و يف 

ال�شرق االوكراين.
ورغم ان تركيا دولة فاعلة يف حلف 
�شمال االطل�شي اال ان علقاتها، وال 
�شيما مع الواليات املتحدة، يعرتيها 
التاأزم ب�شبب دعم وا�شنطن لوحدات 
التي  ال����ك����ردي����ة  ال�������ش���ع���ب  ح���م���اي���ة 

تعترها انقرة منظمة ارهابية.
وق����ال دي��لن��و اإن ان��ق��رة مت��ي��ل اىل 
ا���ش��ت��خ��دام م�����ش��األ��ة ���ش��واري��خ ا����س-
اإزاء  انزعاجها  ع��ن  للتعبري   400
مع  االم��ريك��ي  الع�شكري  التن�شيق 

االكراد يف �شوريا.
ب��دوره، قال خبري ال�شوؤون الرتكية 
املجل�س  م�����ن  اح������م������دوف  ت���ي���م���ور 
ومقره  الدولية  للق�شايا  الرو�شي 
رو�شيا  �شاعدت  املحادثات  ان  انقرة 
التي  اال�شلحة  الأنظمة  الرتويج  يف 
ت��ن��ت��ج��ه��ا وزع���زع���ة ال��ث��ق��ة ب���ني دول 
حلف االطل�شي، فيما تريد تركيا ان 
تظهر حللفائها الغربيني ان لديها 

خيارا ا�شرتاتيجيا يف علقاتها.
مدة  طالت  كلما  احمدوف  واأ���ش��اف 
امل���ف���او����ش���ات ح����ول م��ن��ظ��وم��ة ا����س-
�شالح  يف  ذل�����ك  ك�����ان  ك��ل��م��ا   400

رو�شيا وتركيا .
وتركيا  رو����ش���ي���ا  م��ن��اق�����ش��ة  ت�����ش��ك��ل 
قويا  موؤ�شرا  ذاتها  حد  يف  لل�شفقة 
للتحول يف العلقات منذ امل�شاحلة 
تركيا  ا�شقاط  بعد  املا�شي  ال�شيف 
م��ق��ات��ل��ة رو���ش��ي��ة ع��ن��د احل�����دود مع 

�شوريا يف نوفمر 2015.
وت��ق��ف رو���ش��ي��ا وت��رك��ي��ا ع��ل��ى طريف 
حيث  ���ش��وري��ا  يف  ال���ن���زاع  يف  نقي�س 
ب�شار  الرئي�س  نظام  مو�شكو  تدعم 
ف�شائل  ان��ق��رة  ت��دع��م  فيما  اال���ش��د 

معار�شة.
مقاتلت  اج����رت   2012 وال���ع���ام 
من  متجهة  ���ش��وري��ة  ط��ائ��رة  تركية 
الهبوط  ع��ل��ى  دم�����ش��ق  اىل  م��و���ش��ك��و 
بنقلها  ل��ل���ش��ت��ب��اه  ان��ق��رة  م��ط��ار  يف 
تقارير  اف����ادت  ع�شكرية  جت��ه��ي��زات 
ملنظومة  تابع  رادار  من  اج��زاء  انها 

الدفاع اجلوي ال�شوري.
التحكم  على  ق��درة  البلدان  ويبدي 
بعدم  ب��ي��ن��ه��م��ا  ال���ع���لق���ات  اإدارة  يف 
الذي  االإق��ل��ي��م��ي  للتناف�س  ال�شماح 
يعود لقرون ما�شية يف التاثري على 
جماالت تعاون قد تكون مثمرة لكن 

حمدودة بينهما.
ويعتر حمللون ان املحادثات ب�شاأن 
بعيدة  ت��زال  ال  ا�س-400  �شواريخ 
لتحالف  م���وؤ����ش���را  ت�����ش��ك��ل  ان  م����ن 

ا�شرتاتيجي.
الوحيد  االم���ر  ان  اح��م��دوف  وق���ال 
ال�����ذي ي���دف���ع رو����ش���ي���ا وت���رك���ي���ا اىل 
ممار�شة  يف  رغبتهما  ه��و  ال��ت��ق��ارب 

�شغوط على الغرب.
وتابع ديلنو اإن ال�شريكني ال يثقان 
�شراكة  يقيمان  لكنهما  ببع�شهما 

•• لو�س اجنلي�س-اأ ف ب:

ان��دل��ع��ت ح��رائ��ق ه��ائ��ل��ة يف ال��غ��رب االأم���ريك���ي اأدت اىل 
اإخلء اآالف املنازل يف والية وا�شنطن واملئات قرب لو�س 

اجنلي�س حيث بلغ احلريق م�شتوى تاريخيا.
واأعلنت ال�شلطات حالة الطوارئ، التي ت�شمح خ�شو�شا 

بتعبئة املوارد الفدرالية، يف واليتي مونتانا ووا�شنطن.
وقال رئي�س بلدية لو�س اجنلي�س، ثاين اكر مدينة يف 
�شحايف  م��وؤمت��ر  يف  غار�شيتى  اإري���ك  املتحدة،  ال��والي��ات 
ام�س االأول ال�شبت ان احلريق الذي اأطلق عليه ا�شم ال 
تونا التهم حتى االآن اكر من الفي هكتار من امل�شاحات 

اخل�شراء وهو ا�شخم حريق يف تاريخ لو�س اجنلي�س.
واأعلن غار�شيتى حالة الطوارئ املحلية ودعا حاكم والية 

كاليفورنيا جريي براون اىل القيام باالأمر نف�شه.
دّمر ثلثة مبان  اأن احلريق  االإطفاء اىل  واأ�شار رجال 
700 منزل  اأكر من  بينها منزالن. واأخلت ال�شلطات 
املجاورة  ال�شواحي  من  العديد  ويف  اجنلي�س  لو�س  يف 
النريان  األ�شنة  م�شاهدة  ميكن  حيث  ب��ورب��ان��ك،  بينها 

املت�شاعدة من التلل من الطريق العام اأو من مناطق 
�شكنية.

وتقع ا�شتوديوهات ديزين ووورنر بروذرز.
ي�شارك  كما  احل��ري��ق  اخ��م��اد  يف  ط��ائ��رات  وا�شتخدمت 
ي��وؤازره��م مئة  ان  املتوقع  اطفائي من   500 اك��ر من 
اآخرون �شيعودون يف ال�شاعات املقبلة اىل لو�س اجنلي�س 
عمليات  يف  �شاركوا  حيث  تك�شا�س  بوالية  هيو�شنت  من 

االنقاذ بعد العا�شفة هاريف.
واندلع احلريق ال�شخم الذي مل يتّم ال�شيطرة اإال على 
ن�شبة %10 منه، خلل عطلة نهاية االأ�شبوع الطويلة 
فيه  ترتفع  وق��ت  يف  االم��ريك��ي،  العمل  عيد  مبنا�شبة 

درجات احلرارة يف الغرب.
ال���ري���اح ه���ي م�����ش��در قلقها  اأن  ال�����ش��ل��ط��ات  واأو����ش���ح���ت 
ويف  ب�شرعة  النريان  انت�شار  يف  ت�شاعد  الأنها  الرئي�شي 

اجتاهات ال ميكن التنبوؤ بها.
العامة  احلديقة  اىل  امل��وؤدي��ة  الطرقات  بع�س  واأغلقت 
ادارة  وح��ذرت  ب�شبب احلريق.  “يو�شيمايت”  ال�شهرية 
والروؤية  ال�شيئة  ال��ه��واء  نوعية  م��ن  زواره����ا  احل��دي��ق��ة 

حرائق هائلة يف غرب الوليات
 املتحدة واإخالء اآلف املنازل 

امل�شاك�ض �شولتز يف مواجهة مريكل 
•• برلني-اأ ف ب:

على  �شابقا  امل��دم��ن  �شولتز  م��ارت��ن  يعتمد 
�شهادة،  نيله  دون  م��ن  ت��رك  ال��ذي  الكحول 
االأوروب����ي،  ل��ل��رمل��ان  رئي�شا  اأخ���ريا  لي�شبح 
و�شورته  امل����األ����وف����ة  غ����ري  م�����ش��ريت��ه  ع���ل���ى 
توقعات  الإف�����ش��ال  ال�شعب  عامة  م��ن  كرجل 
مهنية  م�شرية  االأملانية.فبعد  االن��ت��خ��اب��ات 
ي�شتعد  االوروب��������ي،  ال���رمل���ان  يف  ام�����ش��اه��ا 
على من�شب  انغيل مريكل  ملناف�شة  �شولتز 
يف  اكت�شبها  �شمعة  اىل  م�شتندا  امل�شت�شار، 

امتلكه  عدم  م�شكلة  يواجه  لكنه  بروك�شل 
اي خرة �شيا�شية يف املانيا.وهذا اال�شرتاكي 
ال��دمي��وق��راط��ي م��ن��ذ ال��ب��داي��ة ال��ب��ال��غ من 
العمر 61 عاما، كان كر�س نف�شه حتى االآن 
للرملان االوروبي و�شاهم يف زيادة تاأثريه يف 

عمليات اتخاذ القرار.
فر�س  اأن  ال�����راأي  ا���ش��ت��ط��لع��ات  واأظ���ه���رت 
ان����ت���������ش����ار رئ����ي���������س احل���������زب اال�����ش����رتاك����ي 
املحافظة  امل�شت�شارة  ع��ل��ى  ال��دمي��وق��راط��ي 
التي يواجهها يف مناظرة تلفزيونية االأحد، 
جيدة،  ب��ف��وزه  االآم�����ال  ج���دا.وك���ان���ت  قليلة 

عندما ُعني مر�شحا عن احلزب اال�شرتاكي 
الدميوقراطي يف يناير فقدم نف�شه على انه 
الدميوقراطي  اال�شرتاكي  النموذج  �شامن 
االأمل�����اين يف م��رح��ل��ة ب��ال��غ��ة ال�����ش��ع��وب��ة وبداأ 
هجوما عنيفا على مريكل املم�شكة بال�شلطة، 

متاأثرا با�شتطلعات الراأي الواعدة.
%26 من  اأن  اأف��ادت  درا�شة حديثة  اأن  اإال 
االأملان يوؤيدون و�شوله اىل من�شب امل�شت�شار 

مقابل %49 ل�شالح مريكل.
االأمور  كل  االأملانية  �شبيغل  در  جملة  كتبت 
اأن ا�شم الفائز وا�شم اخلا�شر  جتعلنا نعتقد 

اأكر  يواجه  �شولتز  اأن  م�شيفة  معروفان، 
ملريكل.  ك��ب��دي��ل  نف�شه  ط��ارح��ا  ال��ت��ح��دي��ات 
���ش��ول��ت��ز موؤمنا  ي����زال  ����ش���يء، ال  ك���ل  ورغ����م 
ب��ام��ك��ان��ي��ة ف�����وزه وي�����رى يف م�����ش��ريت��ه غري 
م�شوؤول  اىل  بالن�شبة  وامل��ف��اج��ئ��ة  املنتظمة 
التي  االختبارات  ويف  امل�شتوى  بهذا  �شيا�شي 
التي  امل��وؤ���ش��رات  م��ن  ال��ع��دي��د  عليها،  تغلب 
من  منبثق  ورج���ل  كمنا�شل  �شفاته  تثبت 

ال�شعب، يف مواجهة مريكل.
و�شولتز الذي ولد يف 20 دي�شمر 1955 
يف اإ�شكويلر القريبة من مدينة اآخن ، ترك 

املدر�شة من دون �شهادة. وقال ملجلة بونتي 
االأملانية يف املدر�شة كنت م�شاك�شا حقيقيا.

وكان �شولتز عا�شق لكرة القدم ومن م�شجعي 
ب���اأن ي�شبح الع��ب كرة  ك��ول��ن، يحلم  ف��ري��ق 
قدم حمرتفا، قبل ان حتطم اآماله اإ�شابة يف 
ركبته.ومن �شدة حزنه اأدمن الكحول، وقال 
يف الع�شرين من عمري كنت ال�شاب االأكر 
جنونا يف كل اأملانيا. اأما االأ�شواأ فكان ال�شعور 

بالف�شل الذي رافقني يوميا اآنذاك.
الطريق  اىل  اأع�����اده  م��ك��ت��ب��ة  ع��م��ل��ه يف  ل��ك��ن 

ال�شحيح. 

اإغالق اآخر ال�شحف املعار�شة يف كمبوديا 
•• بنوم بنه-اأ ف ب:

كمبوديا  يف  امل�شتقلة  ال�شحف  اآخ��ر  اإح��دى  اأعلنت 
ت�شديد  لتعذر  ال�شدور  ع��ن  �شتتوقف  انها  ام�س 
�شرائب متاأخرة طالبتها بها فجاأة حكومة رئي�س 
الوزراء هون �شني الذي ي�شتبه يف انه يريد الق�شاء 

على اي معار�شة.
ال�شريبة هي  “قوة  ان  بيان  ال�شحيفة يف  وقالت 
24 عاما و�شهر و15  القوة على التدمري. وبعد 
كمبوديا  ذي  الكمبودية  احل��ك��وم��ة  دم���رت  ي��وم��ا، 
داي���ل���ي ال���ت���ي ك���ان���ت مت��ث��ل ف���رع���ا خ��ا���ش��ا ومميزا 

لل�شحافة احلرة يف كمبوديا«.
او�شحت ال�شحيفة ان طبعة اليوم االثنني �شتكون 
�شيا�شي.  ه��ج��وم  �شحية  ان��ه��ا  م��ع��ت��رة  االخ����رية، 
مليني   6،3 تبلغ  ب�شرائب  احلكومة  وتطالبها 
دوالر، وال ياأخذ هذا الرقم ح�شاباتها يف االعتبار، 

كما تقول.
ويف اأحد اعدادها االأخرية االأ�شبوع املا�شي، اعترت 
ال�شحيفة ان هذه املطالبة بال�شرائب هي حتول 

يهدد باإدخال كمبوديا يف مرحلة قمع جديدة.
و�شدر هذا االعلن بعد �شاعات على االإعلن عن 
توقيف زعيم املعار�شة كيم �شوخا بتهمة اخليانة.

رئي�شة  قالت  ب��ر���س،  فران�س  لوكالة  ت�شريح  ويف 
التحرير جودي ديجونغ ام�س االحد انه يوم كئيب 

حلرية ال�شحافة يف كمبوديا.
ناأتي �شباح  اننا لن  وا�شافت ال ميكننا ان ن�شدق 
انها  ال�شحيفة.  من  جديد  عدد  الإ�شدار  االثنني 

خ�شارة فادحة.
اأ�ش�س  كري�شر  ب��رن��ارد  االم��ريك��ي  ال�شحايف  وك��ان 
باللغة  التي ت�شدر  1993 ذي كمبوديا دايلي  يف 

االجنليزية، مع بع�س املقاالت بلغة اخلمري.
ابنته ديبورا كري�شر- وباع كري�شر ال�شحيفة اىل 

�شتيل يف ابريل.
با�شتياء  معلقا  ال��ك��م��ب��ودي  ال����وزراء  رئي�س  وق���ال 
“يريدون  ال�شحيفة  اإغ����لق  ع��ن  االع����لن  ب��ع��د 
يدفعون  ال  عندما  لكن  ال�شفافية.  يعلموننا  ان 
يعتروننا  امل����غ����ادرة،  م��ن��ه��م  ون��ط��ل��ب  ���ش��رائ��ب��ه��م 

م�شتبدين«.
واع��رب��ت ال��والي��ات امل��ت��ح��دة اال���ش��ب��وع امل��ا���ش��ي عن 
“قلقها العميق” حيال الدميوقراطية الكمبودية 
بعد اإبعاد منظمة امريكية غري حكومية وتهديدات 

باإغلق عدد كبري من ال�شحف امل�شتقلة.
وموجة القمع التي با�شرها رئي�س الوزراء تهدد يف 

الواقع �شحفا اأخرى.
�شد  اي�����ش��ا  �شريبية  ت��داب��ري  احل��ك��وم��ة  واع��ل��ن��ت 
اوف امريكا  وف��وي�����س  ايجيا  ف��ري  رادي���و  اإذاع��ت��ي 
توؤكد  فيما  امل��ت��ح��دة،  ال���والي���ات  متولهما  ال��ل��ت��ني 

وا�شنطن من جهتها احرتامها القوانني املحلية.

مقتل �شرطيني امام كني�شة يف كينيا 
•• نريوبي-اأ ف بك

عنا�شرها  من  اثنني  ان  الكينية  ال�شرطة  اأعلنت 
ق��ت��ل ب��ر���ش��ا���س جم��ه��ول��ني االح�����د ب��ي��ن��م��ا كانا 
يقومان باحلرا�شة امام كني�شة يف مدينة اوكوندا 
ع��ل��ى ال�����ش��واط��ئ اجل��ن��وب��ي��ة ل��ل��ب��لد ح��ي��ث تن�شط 
ال�شاحلية  املنطقة  �شرطة  قائد  ال�شياحة.وقال 
على املحيط الهندي الري كينغ “فقدنا عن�شري 
مو�شحا  كني�شة”،  امام  بالر�شا�س  قتل  �شرطة 
وقاما  نارية  دراج��ة  ي�شتقلن  كانا  املهاجمني  ان 
ي�شتوليا  ان  قبل  ال�شرطيني  على  النار  باإطلق 

على �شلحهما وينجحا بالفرار.
ال�شرطة ان حتقيقا فتح وال  امل�شوؤول يف  وا�شاف 
ان  م�شيفا  االره��اب��ي،  الهجوم  فر�شية  ن�شتبعد 
�شرطيا تويف على الفور يف حني ق�شى الثاين يف 

امل�شت�شفى متاأثرا بجروحه.

وظل الق�شم اجلنوبي من ال�شاحل الكيني بعيدا 
م��ن ه��ج��م��ات اال���ش��لم��ي��ني ال�����ش��وم��ال��ي��ني الذي 

خلل  البلد  �شرق  �شمال  على  �شرباتهم  رك��زوا 
ال�شنوات القليلة املا�شية.

جارتها  االأم���ن،  ملجل�س  ال��دائ��م��ني 
ع����ل����ى ال�����ت�����وق�����ف ع������ن االأف������ع������ال 
الو�شع  ت��زي��د  ال��ت��ي  “اخلاطئة” 
�شوءا. وقالت اإنها �شتطبق بالكامل 
اخلا�شة  امل��ت��ح��دة  االأمم  ق�����رارات 

بكوريا ال�شمالية.
الرو�شية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ودع���ت 

اإىل الهدوء.
موقعها  ع���ل���ى  ال����������وزارة  وق����ال����ت 
ال����ظ����روف  االإل������ك������رتوين يف ظ����ل 

مبعاهدة احلظر ال�شامل للتجارب 
النووية.

اإميانويل  الفرن�شي  الرئي�س  وقال 
مبا  ال���دويل  املجتمع  اإن  م��اك��رون 
يف ذل����ك جم��ل�����س االأم������ن ال����دويل 
ينبغي اأن يرد �شريعاً وبح�شم على 
اأحدث جتربة نووية اأجرتها كوريا 

ال�شمالية.
وقال ماكرون يف بيان ن�شره مكتبه 
اأع�شاء  اجلمهورية  رئي�س  ي��دع��و 

الرئي�س  يجتمع  اأن  امل��ق��رر  وم���ن 
الرو�شي فلدميري بوتني يف وقت 
الح��ق ال��ي��وم م��ع ن��ظ��ريه ال�شيني 

�شي جني بينغ يف ال�شني.
التجربة  م��ن  �شاعات  ب�شع  وقبل 
هاتفيا  ت���رام���ب  ات�����ش��ل  ال���ن���ووي���ة 
�شينزو  ال��ي��اب��اين  ال����وزراء  برئي�س 
اآبي ب�شاأن ت�شاعد االأزمة النووية. 
بيوجنياجن  اأط���ل���ق���ت  اأن  وب����ع����د 
اليابان  ف���وق  بالي�شتيا  ���ش��اروخ��ا 

ال��ط��ارئ��ة م��ن ال�����ش��روري احلفاظ 
اتخاذ  عن  واالمتناع  الهدوء  على 
اأي اإجراء قد يوؤدي اإىل املزيد من 
اأن  واأ���ش��اف��ت  ال��ت��وت��رات.  ت�شعيد 
بعواقب  ت��غ��ام��ر  ال�شمالية  ك��وري��ا 

وخيمة.
وحثت مو�شكو كل االأطراف املعنية 
اإنها  ق��ال��ت  اإج����راء حم��ادث��ات  على 
���ش��ت��ك��ون ال�����ش��ب��ي��ل ال���وح���ي���د حلل 
الكورية.  اجل��زي��رة  �شبه  م�شكلت 

ت�شدق  حتى  التنفيذ  حيز  تدخل 
ع��ل��ي��ه��ا ال�������ش���ني وم�������ش���ر وك���وري���ا 
ال�شمالية والهند واإيران واإ�شرائيل 
اإن  املتحدة،  وال��والي��ات  وباك�شتان 

الو�شع يجب اأن يتغري.
العام  االأم���ني  زي��رب��و  وق��ال ال�شينا 
يكون  اأن  حقيقة  اآم����ل  للمنظمة 
ذلك مبثابة جر�س االإنذار االأخري 
ل��ل��م��ج��ت��م��ع ال������دويل ل��ي��ح��ظ��ر كل 
العمل  ب���ب���دء  ال���ن���ووي���ة  ال���ت���ج���ارب 

تويرت  على  كتب  املا�شي  االأ�شبوع 
يقول املحادثات مل تعد هي احلل.

للطاقة  الدولية  الوكالة  وو�شفت 
ال�شاد�شة  النووية  التجربة  الذرية 
التي جتريها كوريا ال�شمالية منذ 
2006 باأنها عمل موؤ�شف للغاية 
املتكررة  املطالب  متاما  ويتجاهل 

من املجتمع الدويل.
وق���ال���ت م��ن��ظ��م��ة م��ع��اه��دة احلظر 
ال�شامل للتجارب النووية، التي لن 

ماكرون: ينبغي الرد �صريعًا وبح�صم على بيونغ يانغ

ردود عاملية على قنبلة كوريا ال�شمالية ودعوات ملحادثات 
•• لندن-رويرتز:

اأث��ارت اأكر جتربة نووية جتريها 
اإدان���������ات على  ك����وري����ا ال�����ش��م��ال��ي��ة 
الوكالة  ف���اأب���دت  ال��ع��امل  م�����ش��ت��وى 
التابعة  ال��ذري��ة  للطاقة  ال��دول��ي��ة 
وقالت  بالغا  قلقا  املتحدة  ل��لأمم 
عواقب  اإىل  ت��وؤدي  قد  اإنها  رو�شيا 

وخيمة.
ودف������ع ال���ت���ف���ج���ري ال������ذي اأج���رت���ه 
كوريا ال�شمالية وقالت اإنه لقنبلة 
ال�شكان  م��ت��ط��ورة  ه��ي��دروج��ي��ن��ي��ة 
عر احلدود يف ال�شني للفرار من 

منازلهم خوفا من وقوع زلزال.
ال��ي��اب��ان وك��وري��ا اجلنوبية  وق��ال��ت 
اإن الزلزال جاء اأقوى بع�شر مرات 
م��ن زل����زال اأع��ق��ب اأح����دث جتربة 

نووية اأجريت العام املا�شي.
وحث الرئي�س الفرن�شي اإميانويل 
التابع  االأم������ن  جم��ل�����س  م���اك���رون 
ب�شرعة  ال��رد  على  املتحدة  ل��لأمم 

وح�شم.
وقال يف بيان “يتعني على املجتمع 
ال���������دويل ال���ت���ع���ام���ل م�����ع اأح������دث 
الإعادة  احل�شم  مبنتهى  ا���ش��ت��ف��زاز 
اإىل  ���ش��رط  دون  ال�شمالية  ك��وري��ا 
قدما  مت�شي  وان  احل����وار  م�����ش��ار 
قابل  نهائي  تفكيك  ا�شتكمال  يف 
النووي  لرناجمها  منه  للتحقق 

وبرنامج ال�شواريخ البالي�شتية«.
الوحيد  احلليف  ال�����ش��ني،  وح��ث��ت 
االأع�شاء  م��ن  ال�����ش��م��ال��ي��ة  ل��ك��وري��ا 

الرد  اإىل  ال����دويل  االأم����ن  جمل�س 
االنتهاك  ه��ذا  على  �شريع  ب�شكل 
ال�شمالية  ك����وري����ا  م����ن  اجل����دي����د 

للقانون الدويل.
املجتمع  يتعامل  اأن  يجب  واأ�شاف 
الدويل مع هذا اال�شتفزاز باأق�شى 
ح���د م���ن احل�����ش��م م���ن اأج����ل عودة 
امل�شروطة  غ��ري  ال�شمالية  ك��وري��ا 
اإىل م�شار احلوار وموا�شلة تفكيك 
والبالي�شتي  ال���ن���ووي  ب��رن��اجم��ه��ا 
منه  التحقق  مي��ك��ن  ك��ام��ل  ب�شكل 

وال رجعة فيه.
االأم���ن  م�شت�شار  اأب��ل��غ  ج��ه��ت��ه  م��ن 
اآر  اإت�����������س  االأم�����ري�����ك�����ي  ال����ق����وم����ي 
م��ك��م��ا���ش��رت ن���ظ���ريه ال���ي���اب���اين اأن 
بالدفاع  متاماً  ملتزمة  وا�شنطن 
ع���ن ال���ي���اب���ان ب��ك��ل ق��وت��ه��ا، مب���ا يف 
التجربة  النووي بعد  ال��رادع  ذلك 
اأجرتها  ال��ت��ي  اجل���دي���دة  ال��ن��ووي��ة 

كوريا ال�شمالية.
اليابانية  ل��ل��ح��ك��وم��ة  ب��ي��ان  وق����ال 
التاأكيد  ه���ذا  اأب��ل��غ  مكما�شرت  اإن 
العام  املدير  تانييوت�شي  ل�شوتارو 
ملجل�س االأمن القومي الياباين يف 

ات�شال هاتفي.
التحالف  م���ع���اه���دة  ومب��ق��ت�����ش��ى 
وا�شنطن  ت��ع��ه��دت  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني 
وو�شعتها  ال��ي��اب��ان  ع���ن  ب��ال��دف��اع 
ما  وه���و  ال���ن���ووي���ة،  مظلتها  حت���ت 
االأ�شلحة  ا�شتخدام  اإمكانية  يعني 
النووية االأمريكية يف الرد على اأي 

هجوم على اليابان.

�شفقة �شراء تركيا �شواريخ رو�شية تقلق الغرب 
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•• لندن-وكاالت:

“اإندبندنت”  ���ش��ح��ي��ف��ة  اأوردت 
لن�شاء  �شهادات ح�شرية  الريطانية 
يف  وال��ت��ع��ذي��ب  للغت�شاب  تعر�شن 
ب�شار  ال�شوري  الرئي�س  �شجون نظام 
دعاوى  ل��رف��ع  االأن  ي�شعني  االأ����ش���د، 
���ش��د جم���رم���ي ح���رب.ك���ان���ت زاه����رة 
وه������ذا ل��ي�����س ا���ش��م��ه��ا احل��ق��ي��ق��ي يف 
اعتقالها  ل��دى  واالأرب��ع��ني  اخلام�شة 
�شواحي  اإح���دى  يف  عملها  م��ك��ان  يف 
و�شولها  وف��ور   .2013 ع��ام  دم�شق 
خ�شعت  الع�شكري،  امل��زة  مطار  اإىل 
اإىل  وق���ي���دت  ع���اري���ة  وه���ي  لتفتي�س 
م���ن خم�شة  اغ��ت�����ش��اب��ه��ا  ���ش��ري��ر ومت 
جنود. وعلى مدى االأيام ال14 التي 
للغت�شاب  تعر�شت  اعتقالها،  تلت 
تلو  م���رة  ب��االغ��ت�����ش��اب  ال��ت��ه��دي��د  اأو 
اال�شتجوابات،  اإح��دى  وخ��لل  م��رة. 
ت���ع���ر����ش���ت فيها  اإن����ه����ا  ق���ال���ت  ال���ت���ي 
ما  بت�شوير  جندي  قام  للإغت�شاب، 
بعر�س  تهديدها  اإىل  وعمد  يجري 

الفيلم لعائلتها. 

عنف جن�صي و�صرب
اإىل �شجن  ���ش��ج��ن  ن��ق��ل��ه��ا م���ن  وب��ع��د 
خ�شعت  اأ���ش��ه��ر،  خم�شة  م���دى  ع��ل��ى 
اجلن�شي  العنف  اإىل  اإ���ش��اف��ة  زاه���رة 
املرات  اإح���دى  ويف  لل�شرب.  املتكرر، 
ب��ال��ك��ه��رب��اء وجلدها  و���ش��ل��ه��ا  ج���رى 
ب���خ���رط���وم م���ي���اه. ويف م����رة اأخ����رى 
لل�شرب  وتعر�شت  �شاعة  ملدة  ُقّيدت 

االإ�شتجوابات  وخ��لل  ال��وج��ه.  على 
و���ش��ع��ت يف احلجز  امل�����زة،  ���ش��ج��ن  يف 
يتجاوز  ال  زن����زان����ة  يف  االن�����ف�����رادي 
ط��ول��ه��ا امل����رت وع��ر���ش��ه��ا امل�����رت. ويف 
مبنى اال�شتخبارات الع�شكرية الفرع 
235، نامت يف زنزانة طولها ثلثة 
اأم��ت��ار وت�شم  اأرب��ع��ة  اأم��ت��ار وعر�شها 
48 ام��راأة اأخ��رى، كّن يتناوبن على 
با�شتخدام  لهن  ي�شمح  وك��ان  ال��ن��وم. 
�شاعة   12 ك�����ل  م������رة  امل����رح����ا�����س 
واالغت�شال مرة كل 40 يوماً . واأُفرج 
ال�شيئ  ع���درا  زاه���رة م��ن �شجن  ع��ن 
حالتها  �شاءت  بعدما  فقط  ال�شمعة 
اإىل  ونقلت  الوعي  وفقدت  ال�شحية 
امل�شت�شفى، وخ�شي �شجانوها اأن تقتل 

بني اأيديهم. 

يفوق اخليال 
واأ�شار اإىل اأنه بعد و�شول زاهرة اإىل 

عيادة طبية،
التهاباً  ت��ع��اين  اأن��ه��ا   وج���د االأط���ب���اء 
وف��ق��ر دم.  رئ��وي��اً  الكبد وال��ت��ه��اب��اً  يف 
اأرب���ع���ة  اأن مت�����ش��ي  ع��ل��ي��ه��ا  وت���ع���ني 
عمليات  الإج��راء  امل�شت�شفى  يف  اأ�شهر 
جراحية ومعاجلة اأ�شرار ت�شبب بها 

االغت�شاب الذي تعر�شت له. 
ال�����ش��ه��ل ق�������راءة ق�شة  ول���ي�������س م����ن 
زاه��رة. وما تعر�شت له يفوق خيال 

الكثريين منا. 
االأخريات  ال��ن�����ش��اء  وع�����ش��رات  لكنها 

اللواتي يتحلني بال�شجاعة، تقا�شمن 
االأطباء  م���ن  ���ش��ب��ك��ة  م���ع  ق�ش�شهن 
املنفى،  يف  ال�������ش���وري���ني  وامل���ح���ام���ني 
ال��ذي��ن وث��ق��وا يف ت��ق��ري��ر ج��دي��د ما 

تعر�شن له يف �شجون ب�شار االأ�شد. 

يف الزنزانة مع جثة
الن�شاء  اإح���دى  اأن  التقرير  يف  وج��اء 
لل�شتباه  اع��ت��ق��ل��ت  ال��ت��ي  احل���وام���ل 
باالأدوية،  ال��ث��وار  ي��زود  زوجها  اأن  يف 
ت�شحب  جل��ث��ث  م�شاهدتها  و���ش��ف��ت 
ع��ر امل��م��رات وك��ي��ف ط��ارده��ا �شراخ 

الذين يتعر�شون للتعذيب.
 وو�شفت �شجينة �شابقة كيف ُو�شعت 
يف زنزانة �شديدة ال�شواد مع جثة ملدة 

�شتة اأيام. وو�شعت �شفرة حادة هناك 
عمداً حيث حاولت قتل نف�شها. 

اآثار ج�صدية وعقلية
واأو�شح اأن االآثار اجل�شدية والعقلية 
على  �شتوؤثر  االعتقال  عن  الناجمة 
تلك الن�شوة طوال حياتهن. بع�شهن 
علقتهن  تغريت  وق��د  بالعار  ي�شعر 
م����ع جم��ت��م��ع��ات��ه��ن ب�����ش��ب��ب االآث�������ار 

الناجمة عن االغت�شاب. 
ت�شليط  ي�����وؤدي  اأن  يف  ي��اأم��ل��ن  وه���ن 
ي��ح��دث يف مراكز  ال�����ش��وء ع��ل��ى م���ا 
زيادة  اإىل  للأ�شد،  التابعة  االعتقال 
ال�شماح  اأج���ل  م��ن  ال����دويل  ال�شغط 
املراكز  ه��ذه  اإىل  بالدخول  ملفت�شني 
وو���ش��ع ح��د لت�شرف احل��ك��وم��ة من 

دون حما�شبة. 
اأن  اأي�����ش��اً  تعني  ���ش��ه��ادات��ه��ن  اأن  ك��م��ا 
ال�شورية  احل��ك��وم��ة  يف  امل�����ش��وؤول��ني 
وال���������ش����رط����ة واجل����ي���������س ي����ج����ب ان 
يخ�شعوا للمحا�شبة عن اأفعالهن يف 

حماكم جلرائم احلرب م�شتقبًل. 
اأع�شاب  ج���راح  ع��ن  التقرير  وينقل 
وع�شو موؤ�ش�س يف منظمة حمامون 
االإن�شان  ح��ق��وق  اأج����ل  م���ن  واأط���ب���اء 
املوجود يف مدينة غازي عنتاب على 
هذا  اإن  الرتكية-ال�شورية  احل���دود 
لدينا  دل��ي��ل  اأق���وى  ي�شكل  اأن  ميكن 
وفق ما يقول املحامون الدوليون...

ه��ذه ال�����ش��ه��ادات م��ن اأف�����ش��ل فر�شنا 
اجلرائم  ه���ذه  يف  ال��ع��دال��ة  لتحقيق 

�شد االإن�شانية.

•• غزة -وام:

اأك���د ال��دك��ت��ور راأف���ت ح��م��دون��ة م��دي��ر م��رك��ز االأ�شرى 
االإ�شرائيلية  ال�شجون  م�شلحة  اإدارة  اأن  للدرا�شات 
بحق  مار�شت   - االإ�شرائيلية  احلكومة  من  بغطاء   -
االأ����ش���رى واالأ����ش���ريات خ���لل ع��ي��د االأ���ش��ح��ى املبارك 
القوانني  ع���ن  اخل����ارج����ة  االن���ت���ه���اك���ات  م���ن  ال��ك��ث��ري 

واملواثيق الدولية املتعارف عليها.
وقال حمدونة -يف بيان له ام�س- اإن اإدارة ال�شجون مل 
تتفهم خ�شو�شية العيد حيث جتاهلت حالة االأ�شرى 
املر�شى واملعزولني يف ظروف قا�شية بجانب حرمانهم 
الطعام كما  الكتب و�شوء  اإدخ��ال  ال��زي��ارات ومنع  من 
ليل  الغرف  واقتحامات  العارية  والتفتي�شات  ونوعا 
وال��ن��ق��ل اجل��م��اع��ي ووج����ود االأ����ش���رى واالأ�����ش����ريات يف 

اأماكن اعتقال تفتقر ل�شروط احلياة االإن�شانية.
االحتلل  �شجون  يف  ويوجد  ياأتي  العيد  اأن  واأ���ش��اف 
بينهم  واأ���ش��رية  اأ���ش��ري  و500  اآالف  �شتة  ي��ق��ارب  م��ا 
ال�شيخ يف عمر ال�شبعني واالأطفال اأقل من 18 عاما 

واملر�شى. 
و����ش���دد ح��م��دون��ة ع��ل��ى خ�����ش��و���ش��ي��ة و���ش��ع االأطفال 
واالأ�شريات الذين يعانون من فقدان العناية ال�شحية 
داخل  مر�شدين  وج���ود  وع���دم  والنف�شية  والثقافية 

ال�شجن والتنكيل بهم اأثناء االعتقال وخلل التحقيق 
بحق  تعد وال حت�شى  التي ال  االنتهاكات  ف�شل عن 
ال�شجون  اإدارة  قبل  من  ال�شيئة  واملعاملة  االأ���ش��ريات 
معهن واالإجراءات العقابية امل�شددة بحقهن والتى مل 
تنقطع  كالغرامات والعقوبات ومنع الزيارات اإ�شافة 
للتفتي�شات امل�شتمرة واالأحكام الردعية وعزلهن وعدم 

مراعاة الو�شع ال�شحي لهن خا�شة املري�شات.
وطالب املوؤ�ش�شات احلقوقية والدولية بال�شغط على 
االحتلل االإ�شرائيلي لللتزام مبواد وبنود اتفاقيات 
ج��ن��ي��ف ال��ت��ي ت���وؤك���د ع��ل��ى ح��ق��وق االأ����ش���رى يف تاأدية 

العبادات واالحتفال باالأعياد .
وامل����ق����روءة  “املرئية  االإع�������لم  و����ش���ائ���ل  ط���ال���ب  ك��م��ا 
وامل�شموعة” بالرتكيز على تلك االنتهاكات وف�شحها 
وتقدمي �شكاوى من قبل املنظمات احلقوقية العربية 
م�شلحة  اإدارة  �شباط  من  مرتكبيها  بحق  والدولية 
جتاوز  يف  االإ�شرائيلية  االأم��ن��ي��ة  واجل��ه��ات  ال�شجون 

االتفاقيات الدولية اخلا�شة بحقوق االأ�شرى.
املوؤ�ش�شات  ل��ل��درا���ش��ات  االأ����ش���رى  م��رك��ز  م��دي��ر  ودع����ا 
لوقف  االحتلل  على  لل�شغط  والدولية  احلقوقية 
اتهام  الئحة  ودون  �شرى  مبلف  االإداري���ة  االعتقاالت 
وحترير كل االأ�شرى الذين مت اإعادة اعتقالهم ووقف 

اإعادة االأحكام الباطلة بحقهم.

 •• فرانكفورت-رويرتز:

ترك اآالف ال�شكان منازلهم يف وقت مبكر من �شباح ام�س االأحد يف 
فرانكفورت قبيل اإبطال مفعول قنبلة �شخمة من خملفات احلرب 
العاملية الثانية عر عليها يف مبنى يف فرانكفورت العا�شمة املالية 
الأملانيا.وتدفق النا�س، يف اأكر عملية اإجلء ت�شهدها فرانكفورت 

منذ احلرب، على موقع املعر�س التجاري باملدينة.
وعر على القنبلة االأ�شبوع املا�شي يف �شاحية ف�شتند حيث يقيم 
البنك  االإج��لء  وت�شمل منطقة  االأثرياء  امل�شرفيني  العديد من 

املركزي وبه احتياطي من الذهب تبلغ قيمته 70 مليار دوالر.
قادة  وق��ال  منازلهم  م��غ��ادرة  اإىل  �شخ�س  األ��ف   60 نحو  وا�شطر 
اإذا  القوة  �شي�شتخدمون  اإنهم  فرانكفورت  يف  وال�شرطة  االإطفاء 
تطلب االأمر الإخلء املنطقة وحذروا من اأن انفجارا غري حمكوم 

للقنبلة ميكن اأن ي�شوي املنطقة باالأر�س.
وطوقت ال�شرطة املنطقة التي يبلغ ن�شف قطرها 1.5 كيلومرت 
املنطقة  ع��ن  البع�س  واب��ت��ع��د  بحقائبهم  ال�����ش��ك��ان  خ���رج  ح��ني  يف 
املر�شى  اإج��لء  ا�شتكملت  اإنها  االإط��ف��اء  هيئة  بالدراجات.وقالت 
من م�شت�شفيني مبا يف ذلك اأطفال يف ح�شانات ومر�شى يف غرف 

مغادرة  على  م�شن   500 نحو  ت�شاعد  االآن  واإنها  املركزة  العناية 
القنابل  من  طن  األفي  نحو  على  بها.ويعر  يقيمون  رعاية  دور 
املباين. ويف  ذل��ك حتت  ع��ام مبا يف  اأملانيا كل  والذخائر احلية يف 
اكت�شف معلمون  اأن  بعد  اأطفال  رو�شة  اإخ��لء  يوليو متوز جرى 
االأرفف  اأح��د  على  الثانية  العاملية  احل��رب  م��ن  تنفجر  مل  قنبلة 
و�شط لعب االأطفال.ويف فرانكفورت �شي�شتخدم خراء املفرقعات 
طراز  من  وه��ي  القنبلة  �شمامات  فك  حماولة  يف  جديدا  نظاما 
ات�س.�شي 4000 من على م�شافة اآمنة. واإذا مل ينجحوا يف ذلك 

�شي�شتخدموا م�شخة مياه لف�شل ال�شمامات عن القنبلة.

انتهاكات بحق الأ�شرى الفل�شطينيني 
يف �شجون الحتالل خالل العيد

اإجالء اآلف من فرانكفورت قبل اإبطال مفعول قنبلة 

ال�شعودية تعلن جناح مو�شم احلج وتوؤكد اأنها مل متنع الإيرانيني وغريهم من اأداء املنا�شك
•• منى-وام:

اأعلن االأمري خالد الفي�شل م�شت�شار خادم احلرمني ال�شريفني 
جناح  امل��رك��زي��ة  احل��ج  جلنة  رئي�س  املكرمة  مكة  منطقة  اأم��ري 
متنع  مل  اململكة  اأن  موؤكدا   .. 1438ه�  العام  ه��ذا  حج  مو�شم 
اأن  عليهم  ت�شرتط  ولكن  اأداء احلج  اأو غريهم من  االإيرانيني 
يف  ت�شيي�س  فل  لل�شيا�شة  ولي�شت  فقط  للعبادة  ال��زي��ارة  تكون 
املكان  هذا  يف  الوقت  لهذا  ا�شتخدام  اأي  ترف�س  واململكة  احلج 

الأمر اآخر غري العبادة.
وحول االإجراءات التي اتخذتها اململكة جتاه احلجاج االإيرانيني 
املوؤمتر  خ��لل   - الفي�شل  ق��ال   .. احل��ج  ت�شيي�س  اإىل  ودعوتهم 

االإمارة  مبقر  عقده  ال��ذي  العام  ه��ذا  حلج  اخلتامي  ال�شحفي 
البلد  وه���ذه  م�شلمني  االإي��ران��ي��ون  اإن  ام�����س-   م��ن��ى  مب�شعر 
املنا�شك ومل مننع  واأداء  الأداء احلج  امل�شلمني  مفتوحة جلميع 
االإيرانيني ومل مننع اأحد من اأي جهة كانت يف العامل عن اأداء 
منا�شكهم اأو زيارة االأرا�شي املقد�شة ومكة املكرمة فهم مدعوون 
مثل غريهم من امل�شلمني للحج ولزيارة مكة املكرمة واملدينة 
اإىل  ياأتي  من  جميع  من  نرجو  ولكن  فرائ�شهم  الأداء  امل��ن��ورة 
هذه االأماكن اأن ياأتي للحج وللعبادة فقط الأن هذه اأر�س عبادة 
واأر�س جلميع امل�شلمني ليوؤدوا فري�شتهم ون�شكهم التي فر�شها 

اهلل عليهم.
طائفية  �شعارات  برفع  االإيرانيني  احلجاج  بع�س  قيام  وب�شاأن 

اأكد اأن اململكة ال ت�شمح بالقيام  و�شيا�شية يف امل�شجد احلرام .. 
بها  يقومون  االأ�شخا�س  بع�س  هناك  ولكن  االأم��ور  هذه  مبثل 
وهذه تخمد يف وقتها.و�شدد على اأن ال�شعودية ال ت�شمح الأحد 
اأن يتدخل يف �شوؤونها اخلا�شة وهي كذلك ال تتدخل يف �شوؤون 
الدول االأخرى باأي �شكل من االأ�شكال ولكن عندما ياأتي احلاج 
اأو الزائر اإىل هذه البلد تقدم له اململكة كل امل�شاعدات املمكنة 

لق�شاء حاجاته االإميانية.
% ويف   30 بلغت  ال��ع��ام  ه���ذا  احل��ج��اج  زي����ادة  ن�شبة  اأن  وب���ني 
االأعوام القادمة هناك توجه وروؤية للمملكة للرتقاء مب�شتوى 
م�شيفا   .. الطلب  م�شتوى  يف  دائما  لتكون  للحجاج  اخلدمات 
اأن اململكة تتخذ اإج��راءات كل عام لتحديد ولتطوير اخلدمات 

التي وقعت  املقد�شة.وعن احل��وادث  امل�شاعر  يف احلج ولتطوير 
االأعوام املا�شية اأفاد باأنها من اخت�شا�س اجلهات االأمنية و�شيتم 
االأمور  ا�شتثنائي يف كل  اأن احلج  االإع��لن عنها يف وقتها.واأكد 
من اخلدمات والطرق التي اتخذت يف اخلدمة واالإدارة وتنفيذ 
االأوامر والتعليمات والثقافة حيث اأن ثقافة احلج تطورت �شواء 
من ثقافات حجاج اأو خدمات .. الفتا اإىل اأن هناك روح ت�شامح 

وروح اإ�شلمية �شحيحة وروح حمبة واإخل�س.
وعن تو�شيع ال�شياحة الدينية يف مكة املكرمة .. قال ال يوجد 
�شياحة دينية يف مكة املكرمة بل اإنها مكان للحج وللعبادة حيث 
اأن كل من يق�شد بيت اهلل احلرام هو الأداء الفرو�س االإ�شلمية 

.. مبينا اأن ال�شياحة خارج حدود مكة وامل�شاعر املقد�شة.

اإىل �شوريا ويعملون جميعاً يف فروع 
اأجهزة  واأظ���ه���رت  للهيئة.  خمتلفة 
اأّن  ال�شرطة  زرع��ت��ه��ا  ال��ت��ي  التن�شت 
ال�شتعمال  خططوا  العملء  ه���وؤالء 
�شيارات االإ�شعاف للتهريب حني منع 
امل�شوؤولون املحليون ذهاب ال�شاحنات 

اإىل �شوريا.

ــات اأمــريــكــيــة  ــص ــال� ــد خل ــي ــاأك ت
�صابقة

اأن  وا����ش���ت���ط���اع���ت ق���ط���ر اخل����ريي����ة 
ت���ه���رب م���ن االت���ه���ام ب��ف�����ش��ل تدخل 
التحقيق  واإيقاف  الرتكية  احلكومة 
اأردوغ�����ان  اإق���ال���ة  ب�شبب  اأي�����ش��اً  ل��ك��ن 
اأق�شام  وروؤ�شاء  الق�شاة  من  لع�شرات 
االنقلب  ب��ع��د  واآخ����ري����ن  ال�����ش��رط��ة 
يف  يحققون  ك��ان��وا  وال��ذي��ن  الفا�شل 
واح���دة م��ن اأه���م خ��لي��ا ال��ق��اع��دة يف 
اإليه  تركيا. كل ذلك يوؤكد ما ذهبت 
اخلريية  ق��ط��ر  ق�����ش��ي��ة  يف  اأم���ري���ك���ا 
جلنة  �شّنفتها  وال��ت��ي   2008 �شنة 

ال����رغ����م م����ن اع���ت���ق���ال���ه �شنة  وع���ل���ى 
حوايل  بعد  ���ش��راح��ه  اأط��ِل��ق   2014

ت�شعة اأ�شهر.

على علم مبا يجري
ي��ت��اب��ع ب����وزك����ورت ن���اق���ًل ع���ن ملف 
التحقيق اأّن االأدلة �شّد الهيئة وقطر 
راقبت  ب��داأ جتميعها ح��ني  اخل��ريي��ة 
ال�شرطة عملء ين�شطون داخل خلية 
وا�شتخدم  ل�����ش��ن.  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ق��اع��دة 
كي  للخلية  اأخ��رى  ف��روع��اً  املقاتلون 
الطبية  وامل���واد  التمويلت  ير�شلوا 
وا�شتخدم  ���ش��وري��ا.  يف  ل��لإره��اب��ي��ني 
احلكومية  غ��ري  املنظمات  ه��ذه  �شن 
خمتلف  اإر�����ش����ال  اإخ����ف����اء  اأراد  ح���ني 
اإىل االإرهابيني بطريقة �شرية  املواد 
على  اخلريية  وقطر  الهيئة  وكانت 
باأّنهما  دراي��ة  وعلى  يجري  مبا  علم 
ك��ان��ت��ا م��ن��خ��رط��ت��ني يف امل�����ش��ه��د عن 
ثلثة  اإىل  ال�شرطة  وتعّرفت  اإرادة. 
الب�شائع  ت��ه��ري��ب  يف  ل�����ش��ن  ���ش��رك��اء 

داعم  ككيان  امل�شرتكة  اال�شتخبارات 
ل���لإره���اب ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ب����ارز. اأتى 
هذا بعدما اأو�شحت اللجنة اأّن قطر 
لتاأمني  واإرادة  نية  اأظهرت  اخلريية 
االإرهابية  للمنظمات  امل���ايل  ال��دع��م 
االأمريكيني  م��ه��اج��م��ة  ت��ري��د  ال��ت��ي 
عملي  دع��م  ت��اأم��ني  اأو  م�شاحلهم  اأو 
الدرجة  م���ن  اإره���اب���ّي���ة  مل��ج��م��وع��ات 
بوزكورت  وي�شري  وال��ث��ان��ي��ة.  االأوىل 
اإىل اأّن تدفق االأموال اإىل �شوريا من 
خلل قطر اخلريية، �شريكة تركيا، 
االإره�����اب حتت  ي���رز ق�شّية مت��وي��ل 

�شتار االأعمال اخلريية.

ــاعــي  ــرب ــا وفــرنــ�ــصــا وال ــك ــري اأم
الحقوا قطر اخلريية

اإّن قطر  اأم��ري��ك��ي��ون  ق���ال حم��ق��ق��ون 
لتمويل  و����ش���ي���ل���ة  ك����ان����ت  اخل����ريي����ة 
�شفارتي  ����ش���ّد  ال���ق���اع���دة  ه���ج���م���ات 
وتانزانيا  كينيا  يف  املتحدة  الواليات 
1998. ويف حتقيق فيديرايل  �شنة 

اإ�شايّف.  ري����ال  م��ل��ي��ون   3.5 ي��غ��ط��ي 
عملّيات  اخل����ريي����ة  ق���ط���ر  وم����ّول����ت 
العراق  مثل  اأخ���رى  دول  يف  الهيئة 
واإندوني�شيا  وال�شودان  واأفغان�شتان 
وتايلند والفيليبني وميامنار ودول 
اأّن  اإىل  ب���وزك���ورت  ال��ب��ل��ق��ان. وي�����ش��ري 
التي  الوحيدة  لي�شت  اخلريية  قطر 
الرتكية.  االإغ��اث��ة  هيئة  مع  تتعامل 
عبداهلل  ب��ن  ث��اين  ال�شيخ  فموؤ�ش�شة 
ل��ل��خ��دم��ات االإن�������ش���ان���ي���ة ع��م��ل��ت مع 
والفّلوجة  االأن���ب���ار  م���دن  يف  ال��ه��ي��ئ��ة 
والرمادي يف م�شاريع ت�شاوي حوايل 
 .2014 �شنة  دوالر  م��لي��ني   5.5
مئات  االإغ������اث������ة  ه���ي���ئ���ة  واأر������ش�����ل�����ت 
ال�����ش��اح��ن��ات م���ن امل�����ش��اع��دات الإدل���ب 
بدعم   2014 �شنة  وح��م��اه  وح��ل��ب 
بينها موؤ�ش�شة  عدد من اجلهات من 
تفتح  لكي  عبداهلل.  بن  ث��اين  ال�شيخ 
اللتينية،  اأم���ري���ك���ا  يف  ل��ه��ا  ف���رع���اً 
وق��ع��ت ه��ي��ئ��ة االإغ���اث���ة ع��ق��د �شراكة 
القطرية  مع موؤ�ش�شة عيد اخلريّية 
ونظمت م�شاريع يف يونيو 2017 يف 
بوغوتا. وهنالك مزيد من اخلطط 

يف االإكوادور والبريو.
�صوؤال برملاين

حول  ب����رمل����اين  ������ش�����وؤال  ع���ل���ى  ورّداً 

التمويالت ت�صاعد يف اإبعاد تركيا عن دميوقراطّيتها الربملانية 

كيف حمى اأردوغان متويل »قطر اخلريية« للن�شاطات الإرهابّية؟
حني اأوقف اأردوغان التحقيق 

حمققون  وجد  بعدما  املداهمة  اأت��ت 
هيئة  ل�����ش��ال��ح  ي��ع��م��ل  ���ش��خ�����ش��اً  اأّن 
االإغاثة كان ين�شط يف خلية للقاعدة 
وي�شتغل قطر اخلريية كغطاء لنقل 
�شوريا. لكن  اإىل مقاتلني يف  معّدات 
املحققني  ت��ع��م��ي��ق  ذل����ك، وق��ب��ل  م���ع 
تدخل  امل�شادرة  االأجهزة  لبحثهم يف 
حلماية  التحقيق  واأوق���ف  اأردوغ����ان 
زملئه الذين كانوا يديرون خطوطاً 
عر  االإره��اب��ي��ني  ل�شالح  لوج�شتية 
وبف�شل  ال�شورية.  الرتكية  احل��دود 
م���راق���ب���ة خم����اب����رات ال�����ش��رط��ة منذ 
2012، يعلم توركي�س مينت ق�شماً 
التي  القاعدة  خلية  ملف  من  وا�شعاً 
كان يديرها ابراهيم �شن والذي كان 
و�شوريا  تركيا  ب��ني  اإره��اب��ي��ني  يجّند 
م�شتخدماً الهيئة وجمموعات اأخرى 

الإخفاء �شبكته االإرهابية.

ـــــــرة �ــصــديــق  ــل حتــــت اإم ــم ــع ي
اأردوغان

ب��اك�����ش��ت��ان الرتباطه  يف  ���ش��ن  اع��ُت��ق��ل 
غوانتنامو  اإىل  ُن��ق��ل  ث���ّم  ب��ال��ق��اع��دة 
�شنة  ح����ت����ى  ه�����ن�����اك  اأب������ق������ي  ح����ي����ث 
امل�شوؤولون  يعيده  اأن  قبل   2005
مللف  ووفقاً  تركيا.  اإىل  االأمريكيون 
التحقيق يف تركيا، كان �شن يعمل مع 
الذي  الوطنية  اال�شتخبارات  جهاز 
ي���ق���وده ه���اك���ان ف���ي���دان امل���ق���رب جداً 
من اأردوغ��ان. وبداأ الرجل عمله مع 
�شوريا  االأزم��ة يف  بداية  اجلهاز منذ 
2011. وب�شبب متتعه بغطاء  �شنة 
اجلهاز  م��ع  �شري  وت��وا���ش��ل  �شيا�شي 
امل�شاكل.  ي��ت��ج��ّن��ب  اأن  ���ش��ن  ا���ش��ت��ط��اع 

اأّن  اإىل  اأ���ش��ري   ،2002 ع���ام  اأج����ري 
قطر  ا����ش���ت���خ���دم  الدن  ب����ن  اأ����ش���ام���ة 
القاعدة  ن�شاطات  لتمويل  اخلريية 
اال�شتخبارات  اأّم����ا  ال��ت�����ش��ع��ي��ن��ات.  يف 
اإّن   2013 �شنة  فقالت  الفرن�شية 
ت���ورط���ت يف متويل  ق��ط��ر اخل���ريي���ة 
مايل.  يف  للقاعدة  تابعة  جمموعة 
اأّن  اإىل  ال���ن���ظ���ر  ب�����وزك�����ورت  ول���ف���ت 
ال��رب��اع��ي امل��ن��اه�����س ل���لإره���اب و�شع 
االإرهاب  الئحة  على  اخلريية  قطر 
اإرهابية  ملجموعات  متويلها  ب�شبب 
م��ث��ل ال���ق���اع���دة وداع�������س واالإخ������وان 

امل�شلمني.

وتوطيد  الــ�ــصــجــالت  تــطــابــق 
العالقة

اخلريية  قطر  �شجّلي  اإىل  بالنظر 
هنالك  اأّن  ي��ب��دو  االإغ����اث����ة،  وه��ي��ئ��ة 
مّولتا  الأنهما  بينهما  كامًل  تطابقاً 
وتوطدت  امليلي�شيوية.  امل��ج��م��وع��ات 
�شاعد  منذ  الطرفني  بني  العلقات 
بتفادي  و�شريكتها  الهيئة  اأردوغ���ان 
 .2014 امل�شاكل القانونية يف يناير 
وه��م��ا وّق��ع��ت��ا ع��ل��ى م��ذك��رت��ي تفاهم 
ا�شرتاتيجيتني يف اأغ�شط�س 2014 
الهيئة  رئ��ي�����س  بح�شور  ال��دوح��ة  يف 
اإدارة  بولنت يلدرمي ورئي�س جمل�س 
اأحمد  ب���ن  ي��و���ش��ف  ق��ط��ر اخل���ريي���ة 
يف  التعاون  التجديد  ومّت  ال��ك��واري. 
دي�شمر 2016 ملّدة خم�س �شنوات.

قطر اخلريية متّول الهيئة على 
امتداد العامل

وخ���لل ال��ت��وق��ي��ع، ق���ال ال���ك���واري اإّن 
ريال  م��ل��ي��ون   350 اأّم��ن��ت  جمعيته 
الهيئة  مع  واالتفاق  ل�شوريا  قطري 

وزير  ق��ال  اخل��ريي��ة،  قطر  ن�شاطات 
اخل��ارج��ي��ة ال��رتك��ي م��ول��ود جاوي�س 
اإّن  امل���ا����ش���ي،  ي��ول��ي��و   17 يف  اأوغ���ل���و 
احلكومة �شمحت جلمعية قطر بفتح 
يف  اأن��ق��رة  يف  اإقليمي  متثيلي  مكتب 
افُتتح  وحني   .2015 دي�شمر   18
 ،2016 م��اي��و   9 يف  ر���ش��م��ّي��اً  املكتب 
الرتكي  ال����وزي����ر  االف���ت���ت���اح  ح�����ش��ر 
الوزير  اإىل  اإ�شافة  �شويلو  �شليمان 
قا�شم  ب��ن  نا�شر  ب��ن  حمد  القطري 
اآل ثاين. وكان رئي�س الهيئة من بني 
يف  �شويلو  هاجم  حينها،  املدعّوين. 
الدعم  باإعطاء  الغرب ووعد  خطابه 
ال��ك��ام��ل ل��ق��ط��ر اخلريية  احل��ك��وم��ي 
التي تخطط لفتح مكاتب جديدة يف 
ا�شطنبول وغازي عنتاب. كما وّقعت 
ق��ط��ر اخل���ريي���ة م���ع ت���ع���اون خلم�س 
والطوارئ  الكوارث  اإدارة  �شنوات مع 
يف تركيا عام 2016، ومذكرة تعاون 
اأخرى مع الهلل االأحمر الرتكي يف 

ال�شنة نف�شها.

�صرب  على  اأردوغـــــان  ت�صاعد 
الدميوقراطية

اأّن مت��وي��لت قطر  ي��وؤّك��د ب��وزك��ورت 
اإبعاد  يف  اأردوغ�����ان  ت�شاعد  اخل��ريي��ة 
الرملانية  دميوقراطّيتها  عن  تركيا 
االأم��وال ملجموعات مثرية  عر �شّخ 
ل��ل��ج��دل م��ث��ل ه��ي��ئ��ة االإغ����اث����ة التي 
الهيكلية املدنية  تعمل على تقوي�س 
اأردوغ����ان  اأّن حكومة  ط��امل��ا  ل��ل��دول��ة. 
هذه،  الظّل  �شبكات  بحماية  ت�شتمر 
االأموال  بكميات  التحقيق  ي�شتحيل 
ال��ع��م��ل اخل���ريي  اإىل  ت���ذه���ب  ال���ت���ي 
ل اإىل متويل االإرهاب  وتلك التي حُتوَّ

والنزاعات امل�شّلحة.

•• عوا�شم-وكاالت:

ملّف جديد �شمن ال�شل�شلة القطرية 
فتحه  ل��لإره��اب  متويل  يف  الطويلة 
مينت”  “توركي�س  موقع  يف  الكاتب 
ع��ب��داهلل ب���وزك���ورت ال���ذي اأ����ش���ار اإىل 
هّبوا  وحكومتها  تركيا  اإ�شلمّيي  اأّن 
مل�شاعدة الدوحة يف اأزمتها االأخرية. 

وتركيا  ق���ط���ر  الأّن  ذل�����ك  وف���ع���ل���وا 
نف�شها  املتطرفة  العقيدة  تت�شاركان 
ت�شيي�س  يف  ج�����ذوره�����ا  جت����د  ال���ت���ي 
االإ�شلم، والأّن االأتراك ال ي�شتطيعون 
ال��ق��ط��ري��ة التي  م��ق��اوم��ة االأم�������وال 
الرتكية  امل��ن��ظ��م��ات  ب���اجت���اه  ت��ذه��ب 
احل��ك��وم��ي��ة وغ���ري احل��ك��وم��ي��ة حتت 
وانتهى  اخل���ريي���ة.  االأع����م����ال  ���ش��ت��ار 
االأم�������ر ب���ه���ذه االأم���������وال اأح����ي����ان����اً يف 
وجمموعات  القاعدة  اإرهابيي  اأي��دي 

متطرفة اأخرى يف �شوريا.
اخلريية  قطر  اأّن  ب��وزك��ورت  يو�شح 
لدعم  احل���ك���وم���ة  اأن�������ش���اأت���ه���ا  ال���ت���ي 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ك����ان تعمل  م�����ش��اري��ع��ه��ا 
الكامل  الدعم  مع  تركيا  يف  بن�شاط 
م��ن ح��ك��وم��ة اأردوغ������ان. ل��ق��د مّولت 
جم���م���وع���ات م���ث���ل ه���ي���ئ���ة االإغ����اث����ة 
االإن�شانية وحقوق االإن�شان واحلريات 
ال�شلح  توؤّمن  كانت  والتي  الرتكية 
جمموعات  اإىل  اللوج�شتية  واملعّدات 
اإره���اب���ي���ة يف ���ش��وري��ا ول��ي��ب��ي��ا. وحني 
ان��ت�����ش��رت ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ال�����ش��ري��ة يف 
فان  حمافظة  �شرق  القاعدة  خليا 
اإي�����ران، م��ع مداهمات  ب��ال��ق��رب م��ن 
�شريعة ملكاتب الهيئة وقطر اخلريية 
للحدود  املجاورة  كيلي�س  منطقة  يف 
اأجهزة  م�������ش���ادرة  مّت����ت  ال�������ش���وري���ة، 

الكمبيوتر التابعة لهما. 

عمليات اغت�صاب موثقة بالفيديو وتهديد بالف�صح 

ن�شاء يف�شحن الرعب يف �شجون الأ�شد.. اأقوى دليل على جرائم احلرب
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•• مو�شكو-اأ ف ب:

قالت وزارة اخلارجية الرو�شية ام�س 
الواليات  اأ���ش��درت��ه  اأم���راً  اإن  االأح���د 
دبلوما�شية  م��ق��ار  ب��اإخ��لء  امل��ت��ح��دة 
هو  فران�شي�شكو  و�شان  وا�شنطن  يف 

عمل عدائي �شافر.
االإنرتنت  على  موقعها  على  وقالت 
ن���دع���و ال�����ش��ل��ط��ات االأم���ري���ك���ي���ة اإىل 
املن�شاآت  تعيد  واأن  موقفها  تغيري 

الدبلوما�شية الرو�شية على الفور.
وب�����داأ ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ون ال���رو����س يف 
ال����والي����ات  م���ن�������ش���اآت يف   3 اإخ��������لء 
املتحدة بينها القن�شلية املكونة من 
فران�شي�شكو  ���ش��ان  يف  ط��واب��ق  �شتة 
اأ�شدرته  ال����ذي  االأم����ر  ع��ل��ى  ن����زواًل 
الوجود  خف�س  على  رداً  وا�شنطن 

الدبلوما�شي االأمريكي يف رو�شيا. 
وط���ال���ب���ت رو����ش���ي���ا ام�������س ال���والي���ات 
اغلقها  يف  النظر  ب��اإع��ادة  امل��ت��ح��دة 
ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة، حمملة  م��ق��رات��ه��ا 
وا���ش��ن��ط��ن امل�������ش���وؤول���ي���ة ك��ام��ل��ة عن 
ال��ع��لق��ات بعد م��ا اعترته  ت��ده��ور 

مو�شكو عمل عدائيا �شدها.
الرو�شية  اخلارجية  وزارة  واأعلنت 
يف بيان نحن نعتر ما ح�شل عمل 
خطريا  وان��ت��ه��اك��ا  �شريحا  ع��دائ��ي��ا 
للقانون الدويل من قبل وا�شنطن.

واأ�شافت ندعو ال�شلطات االمريكية 

امل���ق���رات  واع��������ادة  ال���ع���ق���لن���ي���ة  اىل 
فاإن  واال  ال��رو���ش��ي��ة  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
التدهور  ج����راء  امل�����ش��وؤول��ي��ة  ك��ام��ل 
امل�شتمر يف العلقات بيننا تقع على 

عاتقها.
واأُج�������������رت رو�����ش����ي����ا ع����ل����ى اخ�����لء 
فران�شي�شكو  ����ش���ان  يف  ق��ن�����ش��ل��ي��ت��ه��ا 
نيويورك  يف  دبلوما�شيني  ومقرين 
ووا����ش���ن���ط���ن ب����ن����اء ع���ل���ى ام������ر من 
ال�شلطات االمريكية يف اآخر ف�شول 

النزاع الدبلوما�شي بني البلدين.
بعثة  مقر  فدراليون  عملء  وفّت�س 
جت���اري���ة يف وا���ش��ن��ط��ن ل��ل��ت��اأك��د من 
اخلئها يف خطوة ا�شتدعت تنديدا 

دبلوما�شيا قا�شيا من قبل مو�شكو.
واأعلنت وزارة اخلارجية ام�س االحد 
الفدرالية  اال�شتخبارات  اجهزة  ان 
ت�شيطر  ب��ات��ت  ال�����ش��رط��ة  مب�����ش��ان��دة 

على املباين التي متت م�شادرتها.
امل��ت��ح��دة باإغلق  ال���والي���ات  واأم����رت 
�شان  يف  ال����رو�����ش����ي����ة  ال���ق���ن�������ش���ل���ي���ة 
بعثات  ج���ان���ب  اىل  ف��ران�����ش��ي�����ش��ك��و 
ون��ي��وي��ورك يف  جت��اري��ة يف وا�شنطن 

اطار مبداأ املعاملة باملثل.
وياأتي االجراء ردا على قرار خف�س 
االأمريكيني  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ني  ع���دد 
البعثات  يف  ال����رو�����س  وامل���وظ���ف���ني 
 755 ب  رو����ش���ي���ا  يف  االأم����ريك����ي����ة 

�شخ�شا، باأمر من الرئي�س فلدميري 
اقت�شادية  عقوبات  على  ردا  بوتني 

جديدة فر�شتها وا�شنطن.
وي�شكل الت�شعيد اجلديد يف التوتر 
نك�شة  ال���ن���ووي���ت���ني  ال���ق���وت���ني  ب����ني 
دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة ل��ل��رئ��ي�����س االأم���ريك���ي 

دونالد ترامب.
حملته  خ���لل  تعهد  ت��رام��ب  وك���ان 
اول  ويف   2016 يف  االن��ت��خ��اب��ي��ة 
حت�شني  على  بالعمل  رئا�شته  اأي���ام 
الرو�شي  ال��رئ��ي�����س  م���ع  ال���ع���لق���ات 

فلدميري بوتني.
االمريكية  ال���ع���لق���ات  وت����ده����ورت 
ال��رو���ش��ي��ة اىل ادن����ى م�����ش��ت��وى منذ 

���ش��م رو�شيا  ب��ع��د  ال����ب����اردة  احل�����رب 
القرم عام 2014.

ع����ق����وب����ات على  ال�����غ�����رب  وف�����ر������س 
جارتها  ���ش��وؤون  يف  لتدخلها  رو���ش��ي��ا 
عليها  ردت  ال�����ش��اب��ق��ة  ال�����ش��وف��ي��ات��ي��ة 
مو�شكو بفر�س حظر على املنتجات 

الزراعية.
و���ش��ه��د ال���ع���ام امل��ا���ش��ي ت�����ش��ع��ي��دا يف 
اال�شتخبارات  ات���ه���ام  ب��ع��د  ال��ت��وت��ر 
ب��ت��دب��ري عملية  ب��وت��ني  االم��ريك��ي��ة 
احلملة  ع���ل���ى  وال����ت����اأث����ري  ق��ر���ش��ن��ة 
ل�شالح  االم���ريك���ي���ة  االن���ت���خ���اب���ي���ة 

ترامب.
ف��ف��ي اك��ت��وب��ر، حت��دث��ت ك��ل وكاالت 
عن  علنا  االم��ريك��ي��ة  اال�شتخبارات 
ان  اأو�شحت  يناير  مو�شكو.  تدخل 

بوتني يقف وراء ذلك.
اوب���ام���ا  اع���ل���ن  دي�����ش��م��ر   29 ويف 
وعمد  مو�شكو  على  عقوبات  فر�س 
دبلوما�شيا   35 ط��رد  اىل  خ�شو�شا 
امر  كما  جوا�شي�س،  اعتروا  رو�شيا 
باإغلق جممعات دبلوما�شية رو�شية 

يف نيويورك ومرييلند.
وامتنعت مو�شكو يف املقابل عن الرد 
على اخلطوة االمريكية اال ان اقرار 
�شدها  لعقوبات جديدة  الكونغر�س 
امر  ا�����ش����دار  اىل  ال��ك��رم��ل��ني  دف����ع 
بتقلي�س حجم البعثة الدبلوما�شية 

االأمريكية يف رو�شيا.

•• عوا�شم-وكاالت:

بن  عبيد  اأح��م��د  الدكتور  اليمني،  ال���وزراء  رئي�س  ق��ال 
دغر، اإن حكومته لن ت�شمح بوجود موطئ قدم الإيران اأو 
ن�شر ثقافتها وم�شروعها التدمريي يف اليمن واملنطقة 
“�شيقف �شعبنا اليمني وت�شانده دول  العربية. واأ�شاف 
التحالف العربي الإحباط هذا امل�شروع، و�شتنت�شر قيم 
العدالة وامل�شاواة واإر�شاء قواعد الدولة املدنية احلديثة 
احلوار  موؤمتر  يف  اليمنيون  عليها  اتفق  التي  والعادلة 
عاداًل  تقا�شماً  ت�شمن  احتادية  دول��ة  ال�شامل،  الوطني 
يف الروة وال�شلطة«.جاء ذلك خلل ا�شتقبال بن دغر 
املوؤقتة  اليمنية  بالعا�شمة  املعا�شيق  ام�س بق�شر  �شباح 
�شلطان  الركن  العميد  ال�شعودية،  القوات  قائد  ع��دن، 

بن ا�شلم، وعدد من �شباط اململكة امل�شاركني يف قوات 
موا�شلة  اليوم  “علينا  دغر  بن  العربي.واأكد  التحالف 
العمل والن�شال لتحرير ما تبقى من املحافظات التي 
مرارة  وتعاين  امليلي�شيات،  �شيطرة  تقبع حتت  زالت  ما 
فهي  تعز،  بتحرير  ن��ب��داأ  اأن  وعلينا  وتعنتهم،  بط�شهم 
يبداأ  والن�شر  الركني،  اجلمهورية  وركن  اليمن،  بوابة 
منها«. واأ�شاد بن دغر باالنت�شارات التي حققها اجلي�س 
التحالف  بقوات  م�شنودين  ال�شعبية  واملقاومة  الوطني 
ومب�شاركة  ال�شعودية،  العربية  اململكة  بقيادة  العربي 
فاعلة من دولة االإمارات وباقي دول التحالف يف خمتلف 
اإن و�شول القوات االإماراتية اإىل عدن  اجلبهات، قائًل 
جاء يف حلظة تاريخية فا�شلة، واأ�شهمت يف حترير املكل 

من القاعدة واإعادة اال�شتقرار حل�شرموت. 

بن دغر: لن ن�شمح مبوطئ 
قدم لإيران يف اليمن

غالبية الوزارات �شيطالها التغيري يف ت�شكيلة احلكومة التون�شية
••تون�س-وكاالت:

وا���ش��ل رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��ت��ون�����ش��ي ي��و���ش��ف ال�شاهد 
واملنظمات  االأح�������زاب  م���ع  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  م�������ش���اورات���ه 
االجتماعية الإجراء تعديلت على فريقه احلكومي، 
و�شط توقعات باإعلن الت�شكيلة احلكومية اجلديدة 
االإثنني.وبح�شب  ال��ي��وم  ول��ي�����س  امل��ق��ب��ل،  االأ���ش��ب��وع 
باإبقاء  ال�شاهد  مت�شك  اللندنية،  احل��ي��اة  �شحيفة 
وزير الداخلية امل�شتقل الهادي جمدوب يف من�شبه 
العلماين  تون�س”  “نداء  ح��زب  اق���رتاح  رغ��م  على 
و�شفري  ال�شابق  الداخلية  بوزير  ا�شتبداله  احلاكم 

تون�س لدى املغرب ناجم الغر�شلي. وعك�س ذلك رغبة 
ال�شاهد يف احلفاظ على اال�شتقرار واال�شتمرارية يف 

اأكر عدد من احلقائب الوزارية.
زيارته  ب��ه خ��لل  اأدىل  ت�شريح  ون��ف��ى جم���دوب، يف 
م���راك���ز ح����دودي����ة م���ع اجل����زائ����ر، اأن����ب����اء ع���ن نيته 
اال�شتقالة، واأكد تفاديه الدخول يف جتاذبات �شيا�شية، 
اهتمامها  ينح�شر  م��وؤ���ش�����ش��ة  اإىل  “اأنتمي  وق����ال: 
بالو�شع االأمني«.ورغم ذلك، كان طالب قبل اأ�شهر 
باإعفائه من من�شبه، قبل اأن يقنعه ال�شاهد، بح�شب 
على  بالبقاء  احلكومة،  رئا�شة  يف  م�شادر  اأكدته  ما 
الو�شع  ح�شن  ال��ذي  لعمله  اإيجابي  تقومي  خلفية 

االأمني يف البلد منذ توليه من�شبه قبل �شنتني.
وكان ال�شاهد ا�شطر اإىل اإطلق م�شاورات �شيا�شية 
الإجراء تعديل حكومي بعد ا�شتقالة وزير اال�شتثمار 
وال��ت��ع��اون ال���دويل وزي���ر امل���ال ب��االإن��اب��ة فا�شل عبد 
الكايف، وهو اأحد اأبرز الوزراء يف احلكومة واأكرهم 
قرباً من ال�شاهد، اإثر اإدانته يف ق�شايا مالية.ويواجه 
بعد  ال���وزراء،  من  ع��دد  تعيني  يف  �شعوبات  ال�شاهد 
راأ�س وزارة  اتفاق يق�شي بتعيني وزير م�شتقل على 
احلاكم  تون�س  ن��داء  حزب  من  ووزيرين  اال�شتثمار 
راأ���س وزارت��ي الرتبية واملالية، وت�شغط بع�س  على 
االأحزاب من اأجل اإبعاد وزراء مقربني منه على غرار 

غربية.و�شاهمت  ب��ن  مهدي  االإن�����ش��ان  حقوق  وزي��ر 
التعديلت  اإع�����لن  ت���اأخ���ري  يف  االأح�������زاب  م��ط��ال��ب 
الوزارية  احل��ق��ائ��ب  غالبية  واأ���ش��ب��ح��ت  احل��ك��وم��ي��ة، 
اإذ  وال�شياحة،  النقل  وزارة  منها  بالتغيري  معنية 
يجمع املراقبون على �شعف اأداء وزير النقل املنتمي 
اإىل حزب “نداء تون�س” منذ توليه من�شبه، اإ�شافة 
ال��ت��ي ذه���ب �شحيتها  ال��ط��رق��ات  اإىل ك���رة ح����وادث 
ال�شياحة  وزي��رة  تريد  املقابل،  املدنيني.ويف  ع�شرات 
مغادرة  تون�س”،  “نداء  حزب  يف  البارزة  والقيادية 
التح�شن  رغ���م  ع��ل��ى  �شخ�شية،  الأ���ش��ب��اب  احل��ك��وم��ة 
ويتوقع  ال��ع��ام،  ه��ذا  ال�شياحي  امل��و���ش��م  يف  امل��ل��ح��وظ 

تعيني وزير من احلزب يف حال قبول ا�شتقالتها.
على  االإ���ش��لم��ي��ة  “النه�شة”  ح��رك��ة  و���ش��ت��ح��اف��ظ 
وزرائ���ه���ا يف احل��ك��وم��ة، ع��ل��ى رغ���م ���ش��غ��وط متار�س 
العذاري،  زي��اد  التجارة  ووزي��ر  العام  اأمينها  الإب��ع��اد 
علماً اأن ال�شاهد يحاول اإقناع احلركة مبنح العذاري 
وزارة اأخرى واالحتفاظ بوزارتي العمل وتكنولوجيا 
رغم  املهني.وعلى  للتكوين  الدولة  ووزارة  االت�شال 
اأن حكومة ال�شاهد مل تكمل بعد عامها االأول، لكنه 
غري عدداً من ال��وزراء، وهو �شرح يف منا�شبات عدة 
اإىل تعديل وزاري �شامل الأنه يتطلب  اأنه ال يحتاج 

اإجراء تقومي كامل الأداء الوزراء. 

فتح: �شيا�شة ال�شتيطان ت�شتحق ردًا جادًا من اأوروبا البوذيون والهندو�ض يهربون اي�شا من معارك بورما 
•• رام اهلل-وكاالت:

قالت حركة فتح اإنها تاأمل ب�”وقفة اأوروبية جادة �شد 
الدولتني  اال�شتيطان متا�شياً مع مواقفها من حل 
وان�شجام ذلك مع قرارات ال�شرعية الدولية، خا�شة 
وذلك ح�شبما  املتعلقة ب�شرورة وقف اال�شتيطان”، 

اأوردت وكالة االأنباء الفل�شطينية وفا، ام�س االأحد.
با�شمها يف  للمتحدث  بيان  واأ�شافت حركة فتح، يف 
بات  اال�شتيطاين  التو�شع  اأن  ن���زال،  ج��م��ال  اأوروب����ا 
ومنها  االأوروب���ي���ة،  اخل��ط��وات  م��ن  للمزيد  بحاجة 
االإ�شرائيلية. االأوروبية  ال�شراكة  موؤمتر  عقد  عدم 

ودعت فتح اإىل تعليق اتفاقية ال�شراكة مع اإ�شرائيل 

لتعهداتها  منهجي  ب�شكل  اإ�شرائيل  ملخالفات  نظراً 
والتزاماتها النا�شئة يف هذه االتفاقية، خا�شة البند 
والقانون  االإن�شان  حقوق  باحرتام  يلزمها  الذي   2

الدويل االإن�شاين.
التي  االإ�شرائيلية  “الت�شرفات  اأن  اإىل  ن��زال  واأ�شار 
يقودها نتانياهو يف اأرا�شي فل�شطني املحتلة ت�شتدعي 
اإخ�شاعه الأ�شئلة يتوجب توجيهها من العامل باأ�شره، 
وهو يغري الو�شع يف اخلليل مبا يخالف بروتوكول 
.»1995 عام  التحرير  منظمة  مع  املوقع  اخلليل 

وتابع “مطلوب من نتانياهو االإجابة على اأ�شئلة عن 
معنى تقوي�شه حل الدولتني وهل هو االآن مع حل 
الدولة الواحدة، اأو متهيد الطريق اأمام االأبارتهايد 
لنتانياهو  ميكن  “ال  اأن���ه  م�شيفاً  معلن”،  ب�شكل 
م��وا���ش��ل��ة اال���ش��ت��ي��ط��ان وال��ت��خ��ل�����س ب��ذل��ك م��ن حل 
الدولتني، وهو راف�س الدولة الواحدة«.وزاد نتوقع 
من االحتاد االأوروبي بناء على �شيا�شاته االإيجابية 
من  اال�شتفادة  فر�شة  اإ�شرائيل  منح  عدم  املعروفة، 
االإيجابيات يف كل طرح، مع التن�شل يف الوقت نف�شه 
من االلتزامات املرتتبة على املفاهيم قيد التعاطي 

واالعتماد دولياً.

•• مونغداو-اأ ف ب:

من  الفلحني  �شغار  حياة  تكن  مل 
يف  االط���لق  على  �شهلة  م��رو  اتنية 
لكنها  ب��ورم��ا.  غ��رب  �شمال  ت��و  �شان 
الكلمة  معنى  بكل  كابو�شا  حتولت 
ب���ني اجلي�س  امل����ع����ارك  م��ن��ذ جت����دد 

البورمي واملتمردين .
للحدود  املتاخمة  راخ���ني،  والي��ة  يف 
بورما،  واالأف���ق���ر يف  ب��ن��غ��لد���س  م��ع 
يعي�س نحو مليون م�شلم من اقلية 
تعتر  والتي  امل�شطهدة  الروهينغا 
غريبة، ويقيم فيها اي�شا عدد كبري 
كالراخني  االأخ�����رى  االت��ن��ي��ات  م��ن 

ومرو والهندو�س و�شواها.
ه��ن��ا، غ��ال��ب��ا م���ا ت��ك��ون ال���ق���رى غري 
االتني،  ال�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  خم��ت��ل��ط��ة 
املجموعات  ب��ني  التعاي�س  وي�شهد 

مزيدا من التعقيد.
بر�س،  فران�س  لوكالة  ت�شريح  ويف 

ق��ال �شان ت��ون، ال��ب��وذي والع�شو يف 
�شهلة،  ح��ي��اة  نعي�س  كنا  م��رو  اتنية 
ب�شيطة. نحن مزارعون، على غرار 
ن�شعر  نعد  مل  اليوم  لكننا  اجدادنا، 
ب��االأم��ان. وك��ان يعي�س حتى االآن يف 
الواقعة  مونغداو،  من  قريبة  قرية 

و�شط اال�شطرابات.
اكتوبر  منذ  توترا  املنطقة  وتواجه 
املا�شي، وت�شهد هجمات على مراكز 
ال�������ش���رط���ة ي�����ش��ن��ه��ا م���ت���م���ردون من 

الروهينغا.
25 اغ�شط�س،  املعارك يف  وجت��ددت 
وا�شفرت عن 400 قتيل على االقل، 
ي�شكل  �شخ�س،  ال��ف   73 ب  ودفعت 
الروهينغا الق�شم االكر منهم، اىل 

االنتقال اىل بنغلد�س.
من  اآالف  ف���ر  ن��ف�����ش��ه،  ال���وق���ت  ويف 
امل���دن  ال���ب���وذي���ني وال���ه���ن���دو����س اىل 

الكرى يف املنطقة.
ومت��ك��ن��ت وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س من 

امل��ن��ط��ق��ة خلل  ه����ذه  ال��ت��وج��ه اىل 
زيارة نظمتها احلكومة.

للمرة االوىل، يجد افراد اتنية مرو 
انف�شهم و�شط النزاع. ويف اغ�شط�س، 
قتل متمردون م�شلمون ثمانية من 
�شالن  �شقيق  اأحدهم  االتنية،  افراد 
ت��و واب��ن��ه ال��ب��ك��ر، ك��م��ا ق���ال الرجل 

الذي يبلغ ال�شاد�شة واالربعني.
املجموعة  ذلك احلني، جلاأت  ومنذ 
انتقامية  اع��م��ال  م��ن  تتخوف  التي 
ي�شيطر  التي  املناطق  اىل  ج��دي��دة، 
خملفة  واحل��ك��وم��ة،  اجلي�س  عليها 
وراءه����������ا ح����ق����وال وم�����وا������ش�����ي، هي 
الو�شائل الوحيدة التي متكنهم من 

البقاء على قيد احلياة.
وق���ال اآ���ش��ف��ا ب��ات��ت وح��ده��ا، مل يعد 
واعتقد  او يطعمها،  احد،  بها  يهتم 

ان خنازيرنا نفقت االن.
ثني،  ه��ان  تقلق  نف�شها  ال��ه��واج�����س 
ال��ب��وذي��ة م��ن ات��ن��ي��ة راخ����ني، والتي 

يف  اك��ر مدينة  �شيتوي،  اىل  هربت 
الوالية، بعدما ام�شت ليلة خمتبئة 
يف الغابة مع عائلتها. واأ�شافت ثني 
ا�شعر  “كنت  دي���ر  اىل  جل����اأت  ال��ت��ي 
ال�شغار.  اطفايل  على  �شديد  بقلق 
�شيء  يف  ن��ف��ك��ر  ان  دون  م��ن  ه��رب��ن��ا 
وا�شطروا  �شلمتنا”.  ���ش��وى  اآخ���ر 
اىل  للو�شول  اي��ام  امل�شي ثلثة  اىل 

املدينة.
واىل جانبها �شان ماي، البوذية من 
املرة  انها  قالت  والتي  راخ��ني  اتنية 
مغادرة  اىل  ت�شطر  ال��ت��ي  ال��ث��ال��ث��ة 

قريتها.
العنف  اع��م��ال  م��ن  كبري  ف�شل  ك��ل 
نظر  يف  ل��ل��ت��ه��ج��ري  م�����رادف�����ا  ك������ان 
 2012 ك��م��ا ح�����ش��ل يف  ع��ائ��ل��ت��ه��ا. 
عندما ا�شفرت مواجهات عنيفة بني 
 200 ح��واىل  مقتل  ع��ن  الطوائف 
الق�شم  امل�����ش��ل��م��ون  ���ش��ك��ل  ���ش��خ�����س 

االكر منهم.

ع�����ش��ر ����ش���ه���را، اف������رج ع����ن اف�����راد 
الطاقم االمريكيني البالغ عددهم 
83. اكدت بيونغ يانغ ان ال�شفينة 
ان��ت��ه��ك��ت م��ي��اه��ه��ا االق��ل��ي��م��ي��ة لكن 

الواليات املتحدة نفت ذلك.

- ات�صاالت -
الرئي�س  ق���ام   ،1994 ي��ون��ي��و  يف 
كارتر  جيمي  اال���ش��ب��ق  االم��ريك��ي 
كوريا  اىل  م�شبوقة  غ��ري  ب��رح��ل��ة 

ال�شمالية.
من  ا�شهر  ثلثة  وبعد  اكتوبر  يف 

- امريكيون معتقلون -
طالب  اأوق�����ف   2016 ي��ن��اي��ر  يف 
وارمبييه  اوت����و  ي��دع��ى  اأم���ريك���ي 
وحكم عليه بال�شجن مع اال�شغال 
�شرقة  بتهم  ع��ام��ا  ل15  ال�شاقة 
اعلن دعائي. وقد تويف يف يونيو 
اعادته  على  ا���ش��ب��وع  بعد   2017

اىل بلده وهو يف حالة غيبوبة.
����ش���ج���ن ع������دد م�����ن االم���ريك���ي���ني 
ل�������ش���ن���وات ق���ب���ل ان ي���ت���م االف������راج 
امريكيني  ث��لث��ة  زال  م��ا  ع��ن��ه��م. 

معتقلني.

بتخفيف العقوبات.
وزيرة  التقت   ،2000 اكتوبر  يف 
مادلني  االم���ريك���ي���ة  اخل���ارج���ي���ة 
اولرايت الرئي�س كيم جونغ-ايل 

يف بيونغ يانغ.

- »حمور ال�صر«
الرئي�س  2002 حت��دث  يناير  يف 
االمريكي ج��ورج بو�س عن حمور 
ال�����ش��ر ال���ذي ���ش��م اي����ران والعراق 

وكوريا ال�شمالية.
يانغ  ب��ي��ون��غ  وا���ش��ن��ط��ن  ات��ه��م��ت   

توىل  ال��ذي  ايل-�شونغ  كيم  وف��اة 
ابنه كيم جونغ-ايل ال�شلطة بعده، 
وقعت بيونغ يانغ ووا�شنطن اتفاقا 
ال�شمالية  كوريا  وتعهدت  ثنائيا. 
جتميد وتفكيك برناجمها النووي 
مفاعلت  ب��ن��اء  مقابل  الع�شكري 

مدنية.
على  ع�����ام  وب���ع���د   1999 ال����ع����ام 
بال�شتي  ������ش�����اروخ  اول  اط�������لق 
بعيد امل����دى، ا���ش��در ك��ي��م ج��ون��غ-
التجارب  ب��ت��ج��م��ي��د  ق������رارات  اي����ل 
وا�شنطن  وق���ام���ت  ال�����ش��اروخ��ي��ة، 

- �صطبت من الئحة االإرهاب
يف اكتوبر 2008، 

كوريا  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  �شطبت 
ال�������ش���م���ال���ي���ة م����ن الئ����ح����ة ال�����دول 
االإره�������اب مقابل  ب���دع���م  امل��ت��ه��م��ة 
النووية  امل���ن�������ش���اآت  ك����ل  م���راق���ب���ة 

للنظ��ام ال�شيوعي.
اأدرج��������ت ب���ي���ون���غ ي���ان���غ ع���ل���ى هذه 
ب�شبب   1988 ال���ع���ام  ال��لئ��ح��ة 
اتهامها بالتورط يف ا�شقاط طائرة 
ركاب كورية جنوبية يف 1987 ما 

ادى اىل �شقوط 115 قتيل.

بامتلك برنامج الإنتاج اليورانيوم 
انتهاك  يف  ال��ت��خ�����ش��ي��ب  ال����ع����ايل 

التفاق 1994.
اعلنت   ،2004 اغ�����ش��ط�����س  يف 
امل�شتحيل  من  ان  ال�شمالية  كوريا 
جديدة  م��ف��او���ش��ات  يف  امل�����ش��ارك��ة 
ح������ول ب���رن���اجم���ه���ا ال�����ن�����ووي مع 

الواليات املتحدة.
ا�شواأ  طاغية  باأنه  بو�س  وو�شفت   

من هتلر وغبي �شيا�شي.
يانغ  بيونغ  اج���رت   2006 ال��ع��ام 

جتربتها النووية االوىل.

من التوتر بني كوريا ال�شمالية والوليات املتحدة  عامًا   70 •• وا�شنطن-اأ ف ب:

كوريا  ب����ني  ال���ع���لق���ات  ات�����ش��م��ت 
منذ  املتحدة  والواليات  ال�شمالية 
بتوتر  ال���ك���وري���ة  احل�����رب  ان���ت���ه���اء 
���ش��دي��د ت��خ��ل��ل��ه ب��ع�����س االن���ف���راج 

لفرتات ق�شرية.

�ــصــبــه اجلــزيــرة  تــقــ�ــصــيــم   -
الكورية -

االحتلل  ان��ت��ه��ى   1945 ال��ع��ام 
الكورية  اجل��زي��رة  ل�شبه  الياباين 
احلرب  نهاية  يف  طوكيو  بهزمية 
ق�����ش��م��ت كوريا  ال��ث��ان��ي��ة.  ال��ع��امل��ي��ة 
38، اىل  على طول خط العر�س 
�شمال يدعمه ال�شوفيات ابان عهد 
بحماية  وج��ن��وب  اي��ل-���ش��ون��غ  كيم 

الواليات املتحدة.
كوريا  اجتاحت   1950 يونيو  يف 
ال�����ش��م��ال��ي��ة اجل����ن����وب ب���دع���م من 
ال�شني واالحتاد ال�شوفياتي، لكن 
املتحدة  ال��والي��ات  ب��ق��ي��ادة  حتالفا 
���ش��ي��ول. وق��ع��ت يف يوليو  ا���ش��ت��ع��اد 
اىل  ت���ت���ح���ول  مل  ه���دن���ة   1953
وا�شطن  وف��ر���ش��ت  ���ش��لم،  ات��ف��اق 

عقوبات على كوريا ال�شمالية.

- اأزمة »�صفينة التج�ص�س«
كوريا  ا���ش��رت   ،1968 ي��ن��اي��ر  يف 
بويبلو”  ا���س  ا���س  “يو  ال�شمالية 
جت�ش�س  ���ش��ف��ي��ن��ة  ان����ه����ا  م�����وؤك�����دة 
ب��ع��د اح��ت��ج��از دام احد  ام��ريك��ي��ة. 

- ترامب �صد كيم -
اكد   2017 يناير  من  الثاين  يف 
دونالد ترامب ان كوريا ال�شمالية 
ق��ادرة على تطوير  اب��دا  لن تكون 
�شلح ذري قادر على بلوغ االرا�شي 
االمريكية.يف يوليو اطلقت كوريا 
عابرين  ����ش���اروخ���ني  ال�����ش��م��ال��ي��ة 
ان  اون  كيم جونغ  واك��د  ل��ل��ق��ارات 
ك��ل االأرا���ش��ي االأم��ريك��ي��ة باتت يف 
اغ�شط�س  من  الثامن  مرمانا.يف 
بالنار  ال�������ش���م���ال  ت����رام����ب  ت���وع���د 
والغ�شب.يف 28 اغ�شط�س اطلقت 
بال�شتيا عر  �شاروخا  يانغ  بيونغ 
اج����واء ال��ي��اب��ان. واك���د ت��رام��ب ان 
ال�شم�����الية  ك��وري��ا  م��ع  التفاو�س 

لي�س احلل.
يف الث�����الث من �شبتم������ر اج������رى 
جت������ربة  ال�شم������اليون  الك���وريون 
نووي�����ة �شاد�ش������ة موؤك���������دين انه�����م 

اختروا قنبلة هيدروجينية.
كتب ترامب يف تغريدة اأن �شيا�شة 
التهدئة حيال كوريا ال�شمالية لن 
اأن كوريا  ت��ك��ون جم��دي��ة.واأ���ش��اف 
لهم،  قلت  كما  ت���درك،  اجلنوبية 
كوريا  م���ع  ال��ت��ه��دئ��ة  ���ش��ي��ا���ش��ة  اإن 
ال�شمالية لن جتدي نفعا، اإنهم ال 

يفهمون �شوى �شيء واحد.
اأخ�����رى  تغ����ريدة  يف  كتب  كم�����ا 
وافع�������الهم  ت�شريح�����اتهم  ان 
جدا  وخ��ط��رية  ع��دائ��ي��ة  ت����زال  ال 
ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة يف ا����ش���ارة اىل 

بيونغ يانغ.

مو�صكو: قرار اأمريكا اإخالء من�صاآت دبلوما�صية رو�صية "عمل عدائي �صافر"

مو�شكو تطالب وا�شنطن باإعادة مقراتها الدبلوما�شية امل�شادرة 
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ن�شائح ذهبية للحماية من 
الفريو�شات والربجميات ال�شارة 

اأن  جمازين«  �صي  »بي  جملة  ذكــرت 

الربجميات ال�صارة وبرامج الت�صفري 

اإزعاجًا  والرتوجان ت�صبب 

ــــريًا ملــ�ــصــتــخــدمــي  كــــب

وقد  الكمبيوترات، 

فقدان  اإىل  ـــوؤدي  ت

ــومــات  ــل ــع ــات الــهــامــة وامل ــان ــي ــب ال

احل�صا�صة.

االأملانية  املجلة  تــقــدم  يلي  وفيما 

ـــادات  ـــص واالإر� الن�صائح  مــن  جمــمــوعــة 

ال�صارة  االأكــواد  من  للحماية  املفيدة 

والفريو�صات اخلبيثة. 

اإعادة تثبيت نظام ويندوز: 
الفريو�شات  م��ن  للتخل�س  تعقيدا  االأك���ر  الطريقة  وي��ن��دوز  ن��ظ��ام  تثبيت  اإع����ادة  تعتر 
الن�شخ  اإج��راء عملية  امل�شتخدم  القيام بذلك يتعني على  ال�شارة، ولكن قبل  والرجميات 
االحتياطي لبياناته الهامة على و�شائط تخزين خارجية مثل قر�س �شلب خارجي اأو وحدة 

.USB ذاكرة فل�شية
واأو�شحت املجلة االأملانية اأن البيانات قد ت�شتمل يف بع�س االأحيان على برجميات الرتوجان، 
اإجراء  ب��دون  ا�شتخدامها  اإع��ادة  اأو  ال�شبكة  البيانات يف  ولذلك ال يجوز تخزين مثل هذه 
ويندوز  ن�شخة  تثبيت  يتم  ذل��ك  وبعد  الفريو�شات،  مكافحة  برامج  بوا�شطة  م�شح  عملية 
جديدة متاماً على احلا�شوب، وقبل عملية التثبيت يتعني على امل�شتخدم التاأكد من وجود 

جميع ملفات التثبيت للرامج اخلا�شة به.

تنظيف اجلهاز
ال�شارة  االأك����واد  م��ن  الكثري  على  التعرف  امل��ج��اين   AdwCleaner لرنامج  ميكن 
وبرامج الرتوجان والتخل�س منها ب�شكل موثوق، وال ي�شطر امل�شتخدم لتثبيت هذه االأداة 
على حا�شوبه، بل يتم ت�شغيلها مبا�شرة، ولذلك فاإنها تعمل كاأداة جوالة ب�شكل مثايل على 
 AdwCleaner واإذا قام امل�شتخدم بتنزيل الرنامج .USB وحدة الذاكرة الفل�شية
املجاين، فلبد من ن�شخ امللف .exe على احلا�شوب املراد تنظيفه، وبعد ذلك يتعني على 
امل�شتخدم النقر على بند اأوافق » I Agree«، وبالتايل يتم تفعيل زر البحث، وبعد ذلك 
يتم اإزالة جميع الفريو�شات والرجميات ال�شارة، التي مت العثور عليها يف جميع علمات 
التبويب، ويف النهاية يتم اإجراء عملية البحث عن الفريو�شات مرة اأخرى بوا�شطة االأداة 

املجانية ملكافحة الفريو�شات.

مكافحة الفريو�صات 
موقع  من   Live-CD بتنزيل  امل�شتخدم  يقوم 

 ISO ملف  ن�شخ  يتم  ذلك  وبعد  كا�شبري�شكي، 
ك�����ش��ورة ل��و���ش��ي��ط ال��ب��ي��ان��ات، ث���م ي��ت��م اإق���لع 

ويتم   ،DVD اأ�شطوانة  من  احلا�شوب 

االإنقاذ  الأ���ش��ط��وان��ة  ال��ر���ش��وم��ي��ات  و���ش��ع  ف��ت��ح 
كا�شبري�شكي، وبعد ذلك يتم اإجراء اأول حتديث، 
»التحقق  التبويب  اإىل علمة  االنتقال  يتم  ثم 
من املو�شوعات«، وهنا يتم حتديد كل االأقرا�س 
النقر  ويتم  الت�شغيل،  بنظام  املرتبطة  ال�شلبة 

على التحقق من املو�شوعات.

 :Norton Power Eraser اأداة
ميكن  والتي  اخل��ط��رية،  الرجميات  من  اخلفية  واجل���ذور  البوتات  تعتر 

�شركة  ق��دم��ت  ول��ذل��ك  ال���رتوج���ان،  ب��رام��ج  احل��وا���ش��ي��ب مثل  اإىل  تت�شرب  اأن 
على  تعمل  التي  املجانية،   Norton Power Eraser اأداة  �شيمانتيك 

فح�س احلا�شوب بحثا عن البوتات واجلذور اخلفية ح�شرياً، وال يحتاج امل�شتخدم 
على  االأداة  ت�شغيل  ب��دء  عليه  ما  كل  بل  حتديثها،  اأو  حا�شوبه  على  االأداة  ه��ذه  تثبيت  اإىل 

احلا�شوب وتبداأ عملية البحث عن الرجميات ال�شارة.

تثبيت التحديثات
لي�شبح  االفرتا�شية  االأدوات  بوا�شطة   10 ويندوز  ت�شغيل  نظام  تهيئة  للم�شتخدم  ميكن 
اأكر اأمناً، ولذلك فاإن االأمر يتطلب اإجراء بع�س التعديلت على االإعدادات االفرتا�شية 

لنظام ت�شغيل مايكرو�شوفت، والتي ال تكون مثالية يف بع�س االأحيان.
وميكن العثور على اأه��م اإع��دادات االأم��ان لنظام ويندوز 10 عن طريق زر اب��داأ ثم قائمة 
االإع��دادات ثم بند التحديث واأخ��رياً بند االأم��ان، ويف البداية يتعني على امل�شتخدم القيام 
ب�شبط جميع بنود القائمة واالإعدادات، بحيث تكون اآمنة قدر االإمكان، وتتمثل اأهم خطوة 
اجلديد  الوظائف  من  العديد  معها  جتلب  الأنها  نظرا  يف تثبيت حتديثات ويندوز 10؛ 
حالة  م��ن  التحقق  امل�شتخدم  على  ويتعني  الت�شغيل،  نظام  يف  التح�شينات  م��ن  والكثري 

التحديثات ب�شورة منتظمة، حتى يظل احلا�شوب على اأحدث و�شع.

بــــــدائــــــل 
Defender ويندوز

هناك العديد من برامج مكافحة 
ت���وف���ر حماية  ال���ت���ي  مايكرو�شوفت ال���ف���ريو����ش���ات،  ت�شغيل  لنظام 

تتوفر ويندوز 10 اأف�شل من برنامج ويندوز  مل  واإذا   ،Defender
لدى امل�شتخدم ن�شخة مدفوعة من برامج مكافحة الفريو�شات، فاإن املجلة االأملانية تن�شح 
 G Data Internet Security امل�شتخدم با�شتعمال الن�شخة الكاملة من برنامج
اأو Panda، والتي عادة ما   Avira اأو   Avast �شركات  من  املجانية  البدائل  اأو   ،SE

توفر حماية اأف�شل من الرنامج االفرتا�شي من مايكرو�شوفت.

االإ�صافات االآمنة للمت�صفح
يتعني على  ول��ذل��ك  االآم���ن،  م��ن احلا�شوب  يتجزاأ  االآم���ن ج��زءا ال  ال��وي��ب  يعتر مت�شفح 
مايكرو�شوفت  اأو  ك��روم  غوغل  مثل  االآمنة  الت�شفح  برامج  اأح��د  على  االعتماد  امل�شتخدم 
مت�شفح  يحظى  كما   ،10 ويندوز  نظام  مع  االفرتا�شي  املت�شفح  يعتر  وال��ذي   ،Edge
ميتاز  ال��ذي  اأوب��را،  مت�شفح  وكذلك  امل�شتخدمني،  بني  وا�شع  بانت�شار  فايرفوك�س  موزيل 

بالعديد من الوظائف املفيدة.
وتتوفر اأدوات اإ�شافية جلميع برامج الت�شفح، والتي تعمل على حت�شني جوانب االأمان 
 Avast Online االإ�شافية  االأداة  تنزيل  للم�شتخدم مثل  بدرجة كبرية، وميكن 
Security للحماية من هجمات القر�شنة االإلكرتونية، حيث ميكنها التعرف على 

مواقع الويب اخلطرة.

حتديث املت�صفح
حتديث  وميكن  منتظمة،  ب�شورة  الويب  ت�شفح  برامج  حتديث  امل�شتخدم  على  يتعني 
اأعلى  يف  املتوازية  اأ�شرطة  الثلثة  قائمة  على  النقر  خ��لل  من  ك��روم  جوجل  مت�شفح 
ك��روم«، ويتم حتديث مت�شفح موزيل  »امل�شاعدة-حول غوغل  الي�شار، ثم حتديد قائمة 
فايرفوك�س بنف�س الطريقة، من خلل النقر على االأزرار Alt + H، ثم حتديد بند حول 

فايرفوك�س، وبعد ذلك يلزم اإعادة ت�شغيل املت�شفح جمدداً.

مت�صفح Tor البديل: 
يتمكن امل�شتخدم عن طريق باقة مت�شفح Tor املجاين من االإبحار يف عامل االإنرتنت 
 Tor مع اإخفاء الهوية، بغ�س النظر عن نوعية املت�شفح اخلا�س به، ويعتمد مت�شفح
جتعل  افرتا�شي  ب�شكل  اإ�شافية  اأدوات  ويت�شمن  فايرفوك�س،  موزيل  برنامج  على 
حركة البيانات على الويب اأكر اأمنا، وخا�شة عند ا�شتعمال ال�شبكات غري االآمنة مثل 

�شبكات WLAN الل�شلكية يف الفنادق واالأماكن العامة. 
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الوكالة الأمريكية للتنمية تراجع �شيا�شتها جتاه جنوب ال�شودان 
•• واو-رويرتز:

مارك  الدولية  للتنمية  االأمريكية  الوكالة  رئي�س  ق��ال 
حمادثات  يف  ك��ري  �شلفا  ال�����ش��ودان  جنوب  لرئي�س  جرين 
بالعا�شمة جوبا اإنه وبعد اأربعة اأعوام من احلرب االأهلية 
التي �شهدت هجمات وح�شية على مدنيني فاإن الواليات 
املتحدة تراجع الدعم الذي تقدمه لهذا البلد االأفريقي.
وقال جرين يف اأول زيارة له اإىل اأفريقيا ب�شفته م�شوؤول 
اإنه دعا  دونالد ترامب  الرئي�س  اإدارة  امل�شاعدات يف  ملف 
اإقليمية  كري الأن ياأخذ على حمل اجلد جولة حمادثات 
ج��دي��دة ب�����ش��اأن ال�����ش��لم ودع���اه اإىل وق��ف ف���وري الإطلق 

النار.
ملدة  ال�شودان  جنوب  برئي�س  االأمريكي  امل�شوؤول  والتقى 
45 دق��ي��ق��ة اأم�����س اجل��م��ع��ة ل��ن��ق��ل ر���ش��ال��ة ���ش��ري��ح��ة من 
وا���ش��ن��ط��ن و���ش��ط خم����اوف ب�����ش��اأن وق����وع اأع���م���ال وح�شية 
وكاالت  ومعاملة  القانون  وانعدام  اال�شطرابات  وتفاقم 
امل�شاعدات.ويدل اللقاء على اأن اإدارة ترامب تعيد النظر 
يف دعم كري الذي و�شل اإىل ال�شلطة بدعم وا�شنطن عندما 
انف�شل جنوب ال�شودان الغني بالنفط عن ال�شودان يف عام 

2011 بعد عقود من ال�شراع.
اأهلية يف عام  اإىل حرب  انزلق  العامل  اأح��دث بلد يف  لكن 
اإقالة  2013 بعد قرار كري الذي ينتمي لقبائل الدنكا 

نائبه ريك م�شار املنتمي لقبائل النوير.
وا�شعة  اغت�شاب  وج��رائ��م  مدنيني  ذب��ح  ال�����ش��راع  و�شهد 
اأقاليم  اإىل  البلد  العرقية  امليلي�شيات  وق�شمت  النطاق. 

مت�شارعة.
تقريبا  ال�شكان  ثلث  اأي  �شخ�س  اأربعة مليني  وفر نحو 
من منازلهم مما اأوجد اأكر اأزمة الجئني يف القارة منذ 
جرائم االإبادة اجلماعية يف رواندا عام 1994. ويف العام 
�شلة  وه��و  اال�شتوائي  االإقليم  اإىل  القتال  انتقل  املا�شي 
جماعة  ح��دوث  يف  ت�شبب  مما  ال�شودان  جنوب  يف  اخلبز 

لفرتة ببع�س مناطق البلد مطلع العام اجلاري.
يغادر  ن�شرها حتى  ك��ان حمظور  وق��ال جرين يف مقابلة 

البلد لدواع اأمنية حقيقة اأننا ندعم �شعب جنوب ال�شودان 
لكن املوقف تدهور اإىل احلد الذي ي�شبح فيه من امللئم 

اأن جنري اإعادة نظر جادة يف ال�شيا�شة االأمريكية.
املقبلة  القليلة  االأ���ش��اب��ي��ع  يف  اأن���ه  “اأبلغته  ي��ق��ول  وت��اب��ع 
�شنجري مراجعة كاملة ل�شيا�شتنا جتاه جنوب ال�شودان” 
اأعلى امل�شتويات”  “اأجازتها  اأن مناق�شاته مع كري  موؤكدا 
للم�شاعدات  مانح  اأك��ر  املتحدة  وا�شنطن.والواليات  يف 
االأمم  تقدميها  على  ت�شرف  ال��ت��ي  ال�شخمة  االإن�شانية 
 518 نحو  وا�شنطن  واأنفقت  ال�شودان.  جلنوب  املتحدة 
2.7 مليار دوالر  العام اجل��اري واأنفقت  مليون دوالر يف 
املخاوف  اإنه حتدث عن  2013.وقال جرين  العام  منذ 

ومعاملة  االإن�شانية  امل�شاعدات  و�شول  ب�شاأن  االأمريكية 
اأك����ر م��ن 80 ع��ام��ل اإغاثة  م��ن��ظ��م��ات االإغ���اث���ة. ول��ق��ي 
م�شاعدات  و�شكت منظمات  ال�شراع  ا�شتعال  منذ  حتفهم 

من قيود تفر�شها احلكومة على حركتها.
اأن  ونفى  للو�شع.  االأمريكي  التقييم  مع  كري  يتفق  وال 
النار  اإن وقفا الإط��لق  العنف وقال  قوات احلكومة وراء 

من جانب واحد ما زال �شاريا منذ مايو اأيار.
بالكوجنر�س  �شابق  ج��م��ه��وري  ع�شو  وه��و  ج��ري��ن  وق���ال 
تقييمنا  على  يوافق  ال  “هو  تنزانيا  ل��دى  �شابق  و�شفري 
االإن�شانية...  امل�شاعدات  و���ش��ول  يف  م�شاكل  توجد  ب��اأن��ه 

اأريده اأن يفهم اأننا جادون يف اإجراء مراجعة«.

•• دبي-الفجر:

النقاب  ل��ك�����ش��ف  دب���ي   2020 اإك�����ش��ب��و  ي�����ش��ت��ع��د 
املذهلة  ال��ت��ط��وي��ري��ة  خ��ط��ط��ه  ع���ن  م����رة  الأول 
اإ�شدال ال�شتار على  ملوقع احلدث لفرتة ما بعد 
ف��ع��ال��ي��ات��ه، وذل���ك خ���لل م�����ش��ارك��ت��ه يف معر�س 
الذي   2017 غ��ل��وب��ال  �شكيب  �شيتي  وم��وؤمت��ر 
االأ�شبوع  العاملي  التجاري  دبي  ي�شت�شيفه مركز 

املقبل 11-13 �شبتمر. 
ا�شت�شافة  ب�������ش���رف  دب�����ي  ف�����وز  اإع�������لن  وم���ن���ذ 
اأعمال  رك��زت  �شنوات،  اأرب��ع  2020 قبل  اإك�شبو 
التطوير  م�شاألة  على  رئي�شي  ب�شكل  التخطيط 
اإرث��ه ملا بعد  املتكامل ملوقع احل��دث لكي ي�شتمر 
عن  الك�شف  يتم  مل  االآن،  حتى  ولكن   .2021
اال�شم الذي �شيحمله املوقع بعد الفرتة املذكورة 

وخططه وتفا�شيله وروؤيته.

ال�شاد�شة  الن�شخة  دب��ي   2020 اإك�شبو  وي���رى 
�شكيب  “�شيتي  وم���وؤمت���ر  م��ع��ر���س  م���ن  ع�����ش��رة 
روؤيته  ع��ن  للك�شف  م��ث��ال��ي��ة  ف��ر���ش��ة  غلوبال” 
احلدث  ه��ذا  ب��ه  يتمتع  مل��ا  ن��ظ��راً  االإرث،  ملرحلة 
العقاري من مكانة مرموقة باعتباره من اأكر 
اأهمية وت�اأثرياً على  املعار�س العقارية واأكرها 
ال�شعيد العاملي، حيث يوفر لزواره من خمتلف 
بع�س  على  للتعرف  رائ��دة  العامل من�شة  اأنحاء 
امل�شاريع  واأح�����دث  امل��ع��م��اري��ة  االإب����داع����ات  اأروع 
على  االط��لع  عن  ف�شًل  املبتكرة،  التطويرية 
القطاع  يف  اجل����ذاب����ة  اال���ش��ت��ث��م��اري��ة  ال���ف���ر����س 

العقاري.
و�شيتمكن زوار جناح اإك�شبو 2020 دبي خلل 
املعر�س من اإلقاء نظرة اأوىل على امل�شتقبل من 
اإىل  باالإ�شافة  خا�شة،  تفاعلية  من�شات  خ��لل 
اإي��ج��اب��ي خلل  دور  ل��ع��ب  ع��ل��ى كيفية  ال��ت��ع��رف 

مرحلة االإرث بعد انتهاء فعاليات احلدث العاملي 
يف 2021.

نائب  فريدوين،  مرجان  قالت  املنا�شبة،  وبهذه 
 2020 اإك�����ش��ب��و  يف  االإرث  ل�����ش��وؤون  اأول  رئ��ي�����س 
ال�شتار على  اإ�شدال  بعد  �شيحدث  ال��ذي  ما  دبي 
فعاليات اإك�شبو 2020 دبي يف اأبريل 2021؟ 
كان ذلك اأكر االأ�شئلة التي تلقيتها منذ اليوم 
احلدث  ب��ا���ش��ت�����ش��اف��ة  دب���ي  ف���وز  الإع�����لن  االأول 
�شنقدم  باأننا  القول  وي�شعدين  املرتقب،  العاملي 
�شكيب  �شيتي  خلل  الت�شاوؤل  هذا  على  االإجابة 

غلوبال.
واأ�شافت “لقد اأوكل اإلينا �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 
رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي، رع���اه اهلل، 
ب�شرف  اإعلن فوز دبي  مهمتني رئي�شيتني بعد 
 ،2013 ال��ع��ام  يف   2020 اإك�����ش��ب��و  ا�شت�شافة 

اجلميع  يده�س  ع��امل��ي  ح��دث  ت��ق��دمي  يف  متثلتا 
بروعته، ويف الوقت نف�شه ترك اإرث طويل االأمد 
والعامل  واملنطقة  االإم���ارات  دول��ة  منه  ت�شتفيد 

اأجمع.«
وت��اب��ع��ت ه��ن��اك اأرب���ع���ة اأ����ش���ك���ال ل�����لإرث ن�شعى 
واالإرث  ال�����ش��م��ع��ة  اإرث  يف  ت��ت��م��ث��ل  ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا، 
االجتماعي-  واالإرث  املادي  واالإرث  االقت�شادي 
وخلل االأ�شبوع املقبل، �شوف ن�شتعر�س اأمام زوار 
جناحنا كيف متكنا من دمج كافة هذه العنا�شر 
يف اخل��ط��ط امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة ط��وي��ل��ة االأم�����د ملوقع 
اإك�شبو 2020 دبي الذي حتت�شنه منطقة دبي 
خلل  من  دبي   2020 اإك�شبو  اجلنوب.ويقدم 
و�شنع  ال��ع��ق��ول  “توا�شل  الرئي�شي  مو�شوعه 
ورعاية  لدعم  قّيمة  عاملية  من�شة  امل�شتقبل”، 
االإبداع واالبتكار وتعزيز التعاون الدويل، ف�شًل 
عن توفري نافذة تتيح ملليني الزوار اإطللة مل 

امل�شتقبل،  ي�شبق لها مثيل على معامل وملمح 
عر املو�شوعات الفرعية الثلثة للحدث وهي 

الفر�س والتنقل واال�شتدامة.
دبي   2020 اإك�شبو  قائلة:  ف��ري��دوين  واأردف���ت 
ال�شرق  يعي�س يف منطقة  لكل من  عاملية  وجهة 
و�شيكون  اآ���ش��ي��ا،  وج���ن���وب  واأف��ري��ق��ي��ا  االأو����ش���ط 
على  ال�شوء  وي�شلط  باجلميع  يحتفي  مق�شدا 
االأف��ك��ار اخل��لق��ة، م��ع احل��ر���س على ت��رك اإرث 
وال����داين بعد  ال��ق��ا���ش��ي  م��ن��ه  ي�شتفيد  م�����ش��ت��دام 
انتهاء فعالياته.لهذا ال�شبب، يعتر االإرث الذي 
الرتكيز  حم��ور  دب��ي   2020 اإك�شبو  �شيرتكه 
منذ  التطويرية  خططنا  جميع  يف  الرئي�شي 
ا�شتقينا  2020. وقد  العام  بداية رحلتنا نحو 
التي  وال�شلبيات  االإيجابيات  من  مهمة  درو���ش��اً 
انطلق  منذ  ال�شابقة،  اإك�شبو  دورات  �شجلتها 
اأول اإك�شبو يف لندن يف العام 1851 وحتى اآخر 

ن�شخة منه قبل نحو عامني. وكان من الوا�شح 
اأه��م��ي��ة عن  امل��ع��ر���س ال يقل  اأن م��ا يعقب  ج���داً 
�شتة  التي متتد  انعقاده  ما يحدث خلل فرتة 

اأ�شهر.
وت��اب��ع��ت ل��ذل��ك، ن��دع��و ك��ل ال�����ش��رك��ات واالأف����راد 
املجتمع لزيارة جناحنا يف �شيتي �شكيب غلوبال 
كيف  باأنف�شهم  للتعرف  املقبل  االأ���ش��ب��وع  خ��لل 
بعد  دب����ي   2020 اإك�����ش��ب��و  ر����ش���ال���ة  ���ش��ت�����ش��ت��م��ر 
ميكنهم  وك��ي��ف   2021 يف  ف��ع��ال��ي��ات��ه  ان��ت��ه��اء 
ممار�شة دورهم خلل رحلتنا قبل وبعد احلدث 

للم�شاهمة يف بناء م�شتقبل اأف�شل للب�شرية.
اأبوابه   2017 غ��ل��وب��ال  �شكيب  �شيتي  ويفتتح 
العاملي  ال��ت��ج��اري  دب��ي  اأم���ام اجلمهور يف م��رك��ز 
11 �شبتمر  املوافق  خلل الفرتة من االثنني 
�شبتمر اجل��اري، من   13 االأربعاء  يوم  ولغاية 

ال�شاعة 10 �شباحاً وحتى ال�شابعة م�شاًء.

اإك�شبو 2020 دبي يك�شف النقاب عن خططه التطويرية املذهلة ملا بعد 2021 خالل "�شيتي �شكيب غلوبال"

ترامب يلمح لالإن�شحاب من اتفاقية التجارة احلرة مع �شيوؤولم�شايف تك�شا�ض تبداأ يف العمل من جديد 

فنادق راأ�ض اخليمة تزدحم بزوار عيد الأ�شحى

•• هيو�شتون-رويرتز:

الرئي�شية يف  امل�شايف  ب��داأ عدد من 
والية تك�شا�س االأمريكية يف العمل 
الطبيعية  العمليات  ا�شتئناف  على 
العا�شفة  تعطيل  من  اأ�شبوع  بعد 
تكرير  ط���اق���ة  رب�����ع  ن���ح���و  ه������اريف 
النفط يف الواليات املتحدة ورفعها 
م�شتوى  اأعلى  اإىل  البنزين  اأ�شعار 

لها منذ عامني.
وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن اأن ك��ث��ريا من 
تكرير  لعملية  االأ���ش��ا���ش��ي��ة  البنية 
م��ازال متعطل  املنطقة  النفط يف 
امل�شايف  ب����دء  ف�����اإن  ه�����اريف  ب�����ش��ب��ب 
العمل من جديد خطوة اأوىل نحو 
اإم����دادات  ب�����ش��اأن  امل��خ��اوف  تخفيف 

الوقود يف الواليات املتحدة.
اإنها  موبيل  اإك�شون  �شركة  وقالت 
ب��داأت من جديد ت�شغيل حمطتها 
تبلغ  وال��ت��ي  بتك�شا�س  ب��اي��ت��اون  يف 
طاقتها 650 األف برميل يف اليوم 
اأك���ر م�شفاة نفط يف  ث��اين  وه��ي 
غمرتها  اأن  بعد  املتحدة  ال��والي��ات 
مياه ال�شيول.وقالت �شركة فيلب�س 

ا�شتئناف  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  اإن���ه���ا   66
التابعة  �شويني  م�شفاة  يف  العمل 
لها والتي تبلغ طاقتها 247 األف 
برميل يوميا باالإ�شافة اإىل ميناء 
بعد  االإعلنان  هذا  بايتاون.وجاء 
اأن قالت �شركة فالريو اإنريجي يف 
اجلمعة  م�شاء  من  متاأخرة  �شاعة 
يف  م�شافيها  يف  االإن��ت��اج  زادت  اإنها 

كورب�س كري�شتي مبنطقة تك�شا�س 
باالإ�شافة اإىل تقييم االأ�شرار التي 
بورت  م�����ش��ف��اة  يف  ه����اريف  �شببتها 

اأرثر بوالية تك�شا�س .
ال��ب��ن��زي��ن للبيع  اأ���ش��ع��ار  وارت��ف��ع��ت 
�شنت   17.5 م��ن  اأك��ر  بالتجزئة 
منذ 23 اأغ�شط�س اآب قبل و�شول 
هاريف و�شط خماوف من اأن توؤدي 

العا�شفة اإىل نق�س االإمدادات.
وق�����ال�����ت ج���م���اع���ة اأي������ه.اأي������ه.اأي������ه 
ال��داع��م��ة ل��ق��ائ��دي ال�����ش��ي��ارات اإن 
اأ�شعار البنزين بلغت 2.59 دوالر 
للجالون يوم ال�شبت بزيادة ثلثة 
وبزيادة  اجلمعة  ي��وم  ع��ن  �شنتات 
عن  امل��ت��و���ش��ط  يف  امل��ئ��ة  يف   16.7

العام ال�شابق

•• اأبوظبي-الفجر:

�شي  اإم  “اإن  ����ش���رك���ة  اأ����ش���ب���ح���ت 
�شركة  اأك��ر  ال�شحية”،  للرعاية 
خا�شة يف جمال الرعاية ال�شحية 
املتكاملة يف دولة االإمارات العربية 
منطقة  يف  ���ش��رك��ة  اأول  امل��ت��ح��دة، 
ال�����ش��رق االأو�����ش����ط ي��ت��م اإدراج���ه���ا 
تاميز  “فاينان�شال  موؤ�شر  �شمن 
100” ال��ذي يجمع اأك��ر 100 
ال�شوقية  القيمة  �شركة من حيث 
م��درج��ة يف ���ش��وق ل��ن��دن ل����لأوراق 
الذي يرهن  االإدراج  املالية، وهو 
ع���ل���ى م���ت���ان���ة ال�������ش���رك���ة واأدائ�����ه�����ا 
ثقة  زاد  ال�����ذي  االأم������ر  امل��ت��م��ي��ز، 
قيمتها  لت�شل  ب��ه��ا  امل�شتثمرين 
ال�شوقية مع اإغلق م�شاء اجلمعة 
اإ�شرتليني  جنيه  مليار   5،5 اإىل 

26 “مليار درهم اماراتي« . 
�شهدت  ق�����د  ال���������ش����رك����ة  وك�����ان�����ت 
اأ�شهمها  قيمة  يف  ك��ب��رياً  ارت��ف��اع��اً 

الثاين  الربع  خلل   %22 بن�شبة 
م���ن ال���ع���ام اجل������اري، ل��ي��غ��ل��ق عند 
نقطة،    2،670 م�������ش���ت���وي���ات  
ب��ن��ت��ائ��ج م��ال��ي��ة فاقت  م���دع���وم���اً 
تو�شعية  خ��ط��ط  م���ع  ال���ت���وق���ع���ات 
طموحة وعق����ود اإدارة ج������ديدة يف 

عدد من دول الع����امل. 
وق�����ال ���ش��ع��ادة ���ش��ع��ي��د ب���ن حممد 
م�شاهم  اأك��ر  القبي�شي،  بطي  بن 
للرعاية  ���ش��ي  اإم  “اإن  ���ش��رك��ة  يف 

ال�شحية”: 
ال�����ش��رك��ة على  وج����ود  اأن  ���ش��ك  ال 
هو  املهم  االقت�شادي  املوؤ�شر  ه��ذا 
التي  العاملية  امل��ع��اي��ري  على  دل��ي��ل 
وقد  تعاملتها،  ك��اف��ة  يف  تتبعها 
اأعلى  تطبيق  على  دائ��م��اً  حر�شنا 
يف  واالف�����ش��اح  ال�شفافية  معايري 
العاملية،  البور�شات  اأك��ر  اإح���دى 
عاملية  �����ش����رك����ات  ت�������ش���م  وال�����ت�����ي 
ال���ي���وم �شمن  ك���ب���رية، ووج����ودن����ا 
م��وؤ���ش��ر ف��اي��ن��ان�����ش��ال ت��امي��ز 100 

يف  امل�شتثمرين  لثقة  انعكا�س  هو 
واخلطط  احل����ايل  ال�����ش��رك��ة  اأداء 
امل�شتقبلية لها.واأ�شاف القبي�شي: 
لهذا  ب���و����ش���ول���ن���ا  ن���ف���خ���ر  ن���ح���ن 
امل�����ش��ت��وى ال��ع��امل��ي ال����ذي ي��ت��م فيه 
�شي”  اإم  “اإن  مبكانة  االع����رتاف 
الرعاية  ق���ط���اع  يف  رائ�����د  ك��ك��ي��ان 
ال�����ش��ح��ي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل، 
للعملء،  م�����ش��اف��ة  ق��ي��م��ة  ي���ق���دم 
وامل�شتثمرين  االأع���م���ال  وملجتمع 
النم������و  باإمك�����انيات  الذين يثقون 
الكبي���رة التي تتمتع بها ال�شرك����ة.
 19 حالياً  اإم �شي”  “اإن  ومتتلك 
مرفقاً �شحياً ما بني م�شت�شفيات 
ت�شل  اإجمالية  ب�شعة  تخ�ش�شية 
وم���راك���ز  ����ش���ري���ر،   1000 اإىل 

�شحية متنوعة،
املا�شي  ال��ع��ام  خ���لل  وا�شتقبلت   
عر  زائ��ر  مليون   4.3 يقارب  ما 
���ش��ب��ك��ت��ه��ا ال�����ش��ح��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة يف 

خمتلف اأنحاء العامل.

الراحة  ملحبي  مف�شلة  �شياحية  وج��ه��ة  اخليمة  راأ����س 
اال�شرتخاء، وامل�شاركة يف االأن�شطة العائلية املمتعة. 

ويف ظل جناح حملة هيئة راأ�س اخليمة لتنمية ال�شياحة 
اخلا�شة بعرو�س ال�شيف، والتي �شاهمت يف رفع معدل 
التي  املتنوعة  واالأن�شطة  اجل��ذب  وجهات  حول  الوعي 
ت��ذخ��ر ب��ه��ا االإم������ارة، ف��م��ن امل��ت��وق��ع ل��راأ���س اخل��ي��م��ة اأن 
ترحب م��رة اأخ��رى ب��اأع��داد متنامية من ال���زوار، حيث 
متنوعة  رائعة  اإج��ازة  بق�شاء  الراغبني  لل�شياح  ميكن 

من اخليارات الفندقية املذهلة. 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

ا�شتقبلت فنادق  ومنتجعات راأ�س اخليمة تتوقع اأعدادا 
متزايدة من الزوار خلل عطلة عيد االأ�شحى املبارك، 
ال��ذي حققته حملة  ال��لف��ت  النجاح  اأع��ق��اب  وذل��ك يف 
راأ�س  هيئة  اأطلقتها  التي  ال�شيفية  ال�شياحي  الرتويج 

اخليمة لتنمية ال�شياحة.
التنفيذي  الرئي�س  مطر،  هيثم  ق��ال  املنا�شبة،  وبهذه 
�شكلت  لطاملا  ال�شياحة:  لتنمية  اخليمة  راأ����س  لهيئة 

قيمة ال�صركة ال�صوقية تتخطى حاجز 5.5 مليار جنيه اإ�صرتليني 

»اإن اإم �شي للرعاية ال�شحية« اأول �شركة يف ال�شرق الأو�شط 
يتم اإدراجها �شمن موؤ�شر »فاينان�شال تاميز 100«

•• وا�شنطن-رويرتز:

�شيناق�س  اإن��ه  ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  قال 
اتفاقية للتجارة  االأ�شبوع م�شري  مع م�شت�شاريه هذا 
احلرة مت اإبرامها قبل 5 �شنوات بني الواليات املتحدة 
ان�شحاب  ت�����ش��ه��د  ق���د  وك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة، يف خ��ط��وة 
للواليات  رئي�شي  حليف  مع  االتفاقية  من  وا�شنطن 
املتحدة يف وقت تتزايد فيه التوترات يف �شبه اجلزيرة 

الكورية.
واأدىل ترامب بهذه الت�شريحات 
لل�شحافيني اأثناء زيارته مدينة 
هيو�شتون التي اجتاحها اإع�شار، 
م�����ن حتدثه  واح�������د  ي������وم  ب���ع���د 
ال��ك��وري اجلنوبي  ال��رئ��ي�����س  م��ع 
اتفاق  واإب��������رام  اإن،  ج��ي��ه  م����ون 
على  باحل�شول  ل�شيوؤول  ي�شمح 
باالإ�شافة  املدى  بعيدة  �شواريخ 

اإىل احتمال بيع اأ�شلحة لها.
وكثرياً ما انتقد ترامب اتفاقية 
الواليات  ب���ني  احل����رة  ال���ت���ج���ارة 
املتحدة وكوريا اجلنوبية، والتي 

تو�شل اإليها �شلفه الدميقراطي باراك اأوباما.
وك����ان ت��رام��ب ه���دد خ���لل م��ق��اب��لت يف وق���ت �شابق 

باالن�شحاب مما و�شفه باتفاق غري متكافئ،
ال�شلعي مع  االأم��ري��ك��ي  ال��ت��ج��اري  ال��ع��ج��ز  ف��ي��ه  يبلغ   

�شيوؤول نحو 28 مليار دوالر.
وع��ن��دم��ا ���ش��ئ��ل ت���رام���ب ع��م��ا اإذا ك���ان ���ش��ي��ت��ح��دث مع 
م�شت�شاريه و�شيفعل �شيئاً ما ب�شاأن هذه االتفاقية هذا 

االأ�شبوع،
ذه���ن���ي  يف  ه�������ذا  اإن  ق�������ال   
ك��ب��ري.وق��ال��ت غرفة  ب�����ش��ك��ل 
التجارة االأمريكية يف ر�شالة 
ع����ر ال����ري����د االإل����ك����رتوين 
وجماعات  اإن��ه��ا  الأع�����ش��ائ��ه��ا، 
تلقت  اأخ��������������رى  جت�������اري�������ة 
اإدارة  ب����اأن  م��ت��ع��ددة  ت��ق��اري��ر 
ت����رام����ب ت�����ش��ت��ع��د الإخ����ط����ار 
باعتزامها  اجلنوبية  ك��وري��ا 
اتفاقية  م����ن  االن�������ش���ح���اب 
ال����ت����ج����ارة احل�������رة ي������وم غد 
الثلثاء ورمبا يف وقت اأقرب 

من ذلك.

"نور بنك" يفوز 
بجائزة "البتكار يف 
التمويل الإ�شالمي" 

•• دبي -وام:

“االبتكار  ب��ج��ائ��زة  ب��ن��ك  ن���ور  ف���از 
 ”2017 االإ���ش��لم��ي  التمويل  يف 
املبتكرة”  “العمليات  فئة  �شمن 
م���ن جم��ل��ة غ��ل��وب��ال ف��اي��ن��ان�����س يف 

نيويورك.
وج��������اء ف�������وز ال����ب����ن����ك ب����اجل����ائ����زة 
املهيكلة  ال��ت��م��وي��ل  ح��ل��ول  ل��ت��م��ي��ز 
التاأمني  ي��وف��ره��ا يف جم���ال  ال��ت��ي 
والذي  املخاطر  اأح��ادي  االئتماين 

يتوفر للعملء من ال�شركات.
وقال اإح�شان اأحمد رئي�س خدمات 
املعاملت الدولية واال�شرتاتيجية 
اإن حلول  ب��ن��ك  ن���ور  ل��ل�����ش��رك��ات يف 
توفري  م�����ن  مت���ك���ن���ن���ا  ال����ت����م����وي����ل 
لل�شركات  مت��وي��ل��ي��ة  ت�����ش��ه��ي��لت 
يعزز تخفيف  الكبرية حتت هيكل 

املخاطر ب�شكل فعال .
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املال والأعمال
"كهرباء دبي" تنفذ م�شروع �شبكات نقل مياه بكلفة 260 مليون درهم

•• دبي-وام:

ن��ف��ذت هيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب��ي م�����ش��روع توريد 
ن��ق��ل م��ي��اه رئي�شية  ���ش��ب��ك��ات  ومت���دي���د وت��د���ش��ني 
ك��ي��ل��وم��رتا يف   46 اىل  ت�شل  اإج��م��ال��ي��ة  ب���اأط���وال 
اإىل  ت�شل  اإجمالية  وبتكلفة  دبي  مناطق  خمتلف 

260 مليون درهم .
ياأتي امل�شروع يف اإطار خطة الهيئة اال�شرتاتيجية 
لرفع كفاءة واعتمادية �شبكات املياه لتلبية النمو 
يف الطلب ورفع كميات التدفق املائي لتلبية النمو 

املت�شارع على املياه.

واأو����ش���ح ���ش��ع��ادة ���ش��ع��ي��د حم��م��د ال��ط��اي��ر الع�شو 
تنفيذ  مت  ان��ه  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  املنتدب 
نحو 13 كلم حتى اليوم اأي ما ن�شبته 30 باملائة 
م���ن امل�����ش��روع االإج���م���ايل وال�����ذي ي�����ش��م��ل متديد 
املقوى  ال���زج���اج  م��ن  رئي�شية  م��ي��اه  ن��ق��ل  اأن��اب��ي��ب 
ب��اأق��ط��ار خمتلفة ب��ني ك��ل م��ن ���ش��ارع حم��م��د بن 
زاي���د و���ش��ارع االإم����ارات على ام��ت��داد ���ش��ارع ح�شة 
وعلى امتداد �شارع القدرة ومن جبل علي لهباب 
باجتاه �شارع االإم��ارات يف املنطقة ما بني �شارعي 
دب��ي ال��ع��ني وال��ق��درة ب��االإ���ش��اف��ة اإىل مت��دي��د خط 
�شارع  تقاطع  حتى  اللي�شيلي  خ��زان  م��ن  رئي�شي 

العني و�شارع جبل علي لهباب وخطوط خمتلفة 
اأخرى من حمطة م�شرف باجتاه منطقة الورقاء 
وعلى امتداد �شارع اخلليج وذلك من اأجل تزويد 
املياه عن طريق اجلاذبية يف حاالت الطوارئ لعدة 
مناطق وتزويد منطقة الرمي وامل�شاريع امل�شتقبلية 
االأخرى على جانبي �شارع القدرة باملياه باالإ�شافة 
اإىل م��ت��ط��ل��ب��ات امل�����ش��اري��ع ال��ت��ط��وي��ري��ة االأخ����رى 
امل�شروع  اأن  اإىل  املناطق.واأ�شار  تلك  يف  املياه  من 
املائي و�شمان  التدفق  اأي�شا برفع كميات  ي�شاهم 
ونخلة  ال��ورق��اء  ملنطقة  املياه  و�شول  ا�شتمرارية 

ديرة ورفع ال�شغط عن ال�شبكة .

ب�صبب »هاريف«.. 
اأمريكا ت�شحب 4.5 مليون برميل من النفط الحتياطي 

•• وا�شنطن-رويرتز:

وزير  اإن  االأم��ري��ك��ي��ة  ال��ط��اق��ة  وزارة  ق��ال��ت 
اإىل  ي�شل  االإف����راج عما  واف���ق على  ال��ط��اق��ة 
من  اخل���ام  النفط  م��ن  برميل  مليون   4.5
ب�شبب  اال�شرتاتيجي  البرتويل  االحتياطي 

تاأثري االإع�شار هاريف.
برميل  م��ل��ي��ون   3.5 ع��ل��ى  ذل���ك  وي��ن��ط��وي 
اإ���ش��اف��ي��ة ف���وق امل��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل ال����ذي جرت 

املوافقة على االإفراج عنها بالفعل حتى اأم�س 
اخلمي�س.

ال��ط��اق��ة يف  ب��ا���ش��م وزارة  وق���ال���ت م��ت��ح��دث��ة 
ر�شالة اإلكرتونية، اإنه يف �شوء االآثار املرتتبة 
على االإع�����ش��ار ه���اريف، واف��ق��ت ال����وزارة على 
االإفراج عن تلك الكميات من موقعي وي�شت 

هاكبريي وبايو ت�شوكتاو.
ليك  يف  للتكرير  فيليب�س  م�شفاة  وتقدمت 
ل�شحب  بطلبني  ل��وي��زي��ان��ا  ب��والي��ة  ت�����ش��ارل��ز 

كميات من املخزون اال�شرتاتيجي اإجماليها 
املنخف�س  اخل����ام  م���ن  ب��رم��ي��ل  األ����ف   400
اخلام  م���ن  ب��رم��ي��ل  األ����ف  و600  ال��ك��ري��ت 
العايل الكريت من موقع وي�شت هاكبريي.

كما طلبت ماراثون برتوليوم ثلثة مليني 
برميل من اخلام املنخف�س الكريت وطلبت 
ب��رم��ي��ل من  األ�����ف   500 اإن����رج����ي  ف���ال���ريو 
بايو  م��وق��ع  م��ن  ال��ك��ري��ت  املنخف�س  اخل���ام 

ت�شوكتاو.

 "بور�شة دبي للذهب" ت�شهد منوا يف
 اأحجام تداول العمالت خالل اأغ�شط�ض

»ال�صكوك الوطنية« تطلق املرحلة الثالثة من »موتور �صيتي« »جرين كوميونيتي«

فلل وا�شعة للتملك احلر مع خطة دفع 10 �شنوات بعد الت�شليم و5 �شنوات ر�شوم خدمة جمانية

م�شر تعلن اأعلى تكلفة لتطوير املرتو 
ب�1.6 مليار دولر

•• القاهرة-وكاالت:

اأع��ل��ن��ت م�����ش��ر، ام�����س االأح�����د، ت��ط��وي��ر م��رف��ق مرتو 
 1.6 “حوايل  جنيه  مليار   30 تبلغ  بتكلفة  االأنفاق 
مليار دوالر”، وهي تكلفة التطوير االأعلى منذ اإن�شاء 

هذا املرفق احليوي يف 1987.
عرفات،  ه�شام  امل�شري،  النقل  لوزير  ت�شريح  ووف��ق 
اأوردته �شحيفة االأهرام احلكومية، فاإن بلده لديها 
والثاين  االأول  اخلطني  ك��ف��اءة  ورف��ع  لتطوير  خطة 
مل��رف��ق م���رتو االأن���ف���اق ال����ذي ي�����ش��م ث��لث��ة خطوط 

رئي�شية تربط اأحياء القاهرة الكرى.
وقال عرفات اإن تكلفة تطوير اخلط االأول تبلغ حوايل 
26 مليار جنيه “1.4 مليار دوالر” واخلط الثاين 
4 مليارات جنيه حوايل 200 مليون دوالر. دون ذكر 

تفا�شيل ب�شاأن توقيت االنتهاء من خطة التطوير.
واأو�شح املتحدث با�شم ال�شركة امل�شرية ملرتو االأنفاق 
احلكومية، اأحمد عبد الهادي، يف ت�شريحات �شحفية، 
اليوم، اأن تكلفة تطوير اخلطني االأول والثاين للمرتو 

هي االأعلى منذ اإن�شائه يف البلد قبل 30 عاما.
واخلط االأول ملرتو االأنفاق دخل اخلدمة يف 1987، 
ويربط بني �شمال القاهرة وجنوبها، اأما اخلط الثاين 

للمرتو فبداأ ت�شغيله يف 1996،
 ويربط بني �شمال العا�شمة وغربها.

ت��ذاك��ر مرتو  اأ���ش��ع��ار  رف��ع��ت م�شر  امل��ا���ش��ي،  اآذار  ويف 
 11“ جنيهني  اإىل  لت�شل   100% بن�شبة  االأن��ف��اق 
�شنتا” للتذكرة.ويعد مرتو االأنفاق اأحد اأهم خدمات 
النقل يف م�شر، وي�شتقله نحو 4 مليني راكب يوميا، 

وفق اإح�شاءات ر�شمية.

اأزمة الدوحة تدفعها لبيع بنك لوك�شمبورغ

النفط  اإنتاج  % من   6
الأمريكي ما زال متوقفًا

النم�شا ت�شهد اأكرب تراجع يف ن�شبة 
البطالة منذ �شت �شنوات بواقع 3.6 %

الرئي�ض ال�شيني يحث دول بريك�ض على حترير التجارة 

•• عوا�شم-وكاالت:

اأجرت اأزمة املقاطعة العربية للدوحة، احلكومة القطرية 
اال�شتثمارية  ال���ذراع  ال���دويل،  لوك�شمبورغ  بنك  بيع  على 
الأفراد يف االأ�شرة احلاكمة، فيما اأ�شار مراقبون اإىل تفاقم 
اأزمة االقت�شاد القطري ب�شبب االنفاق العايل الذي تقوم 

به احلكومة ملواجهة ق�شيتها اخلا�شرة.
املقاطعة  ظل  يف  قطر  على  االقت�شادية  االأزم��ة  وتفاقمت 
العربية لها، حيث اأجرت االأزمة احلكومة القطرية على 
 161 قبل  تاأ�ش�س  ال���ذي  ال���دويل،  لوك�شمبورغ  بنك  بيع 
الأفراد  اال�شتثمارية  ال��ذراع  كابيتال،  بري�شي�شن  من  عاماً 
الوزراء  رئي�س  بينهم  من  القطرية،  احلاكمة  االأ���ش��رة  يف 
القطري ال�شابق حمد بن جا�شم اآل ثاين، وفقاً ل�شحيفة 
الوطن ال�شعودية.  وكانت �شركة ليجند هولدنغز ال�شينية 
يف   90% ن�شبتها  ح�شة  على  لل�شتحواذ  �شفقة  اأبرمت 
بنك لوك�شمبورغ الدويل من االأ�شرة املالكة يف قطر مقابل 

1.48 مليار يورو، يف اأكر عملية ا�شتحواذ لها باخلارج.

واأك����د االق��ت�����ش��ادي اأح��م��د ال�����ش��ه��ري ع��ل��ى ع���دم ا�شتطاعة 
دول  ال�شيا�شية مع  اأزمتها  ال�شمود يف  القطرية  احلكومة 
اخل��ل��ي��ج، يف ظ��ل االن��ف��اق ال��ع��ايل ال���ذي ت��ق��وم ب��ه ملواجهة 
هذه  م��ث��ل  اأن  اإىل  اخل��ا���ش��رة.ول��ف��ت  ال�شيا�شية  ق�شيتها 
نقدي  ا���ش��ت��ن��زاف  يف  متمثلة  وم��ت��وق��ع��ة  طبيعية  ال��ن��ت��ائ��ج 
كبري للقت�شاد القطري، الذي �شيوؤثر بدرجة اأوىل على 
مبال  غ��ري  قطر  حاكم  ك��ون  القطري  ال�شعب  اقت�شادات 

باالقت�شاد الداخلي. 
انفاق  على  تعمل  القطرية  احلكومة  اأن  ال�شهري  واأ�شاف 
اأموالها يف ق�شية خا�شرة، واأموال ال�شعب القطري ت�شتنزف 
ولي�س  اقت�شادياً،  م�شتفيدة  ل��دول  فواتري  دف��ع  اأج��ل  من 

لديها قناعة مب�شاندة قطر، اإمنا ترتبح من االأزمة.
اأن قطر معروفة بقوتها اال�شتثمارية  اإىل  ال�شهري  واأ�شار 
يقول  االقت�شادي  واملوؤ�شر  االأجنبية،  االأ�شول  يف  النقدية 
�شيكون  التدهور  وا�شتمرار  نقدية،  اأزم��ة  من  تعاين  اإنها 
يف  التخريبية  �شيا�شاتها  تتوقف عن  لقطر حتى  م�شتمراً 

املنطقة واملعادية لدول اخلليج.

•• وا�شنطن-رويرتز:

لوزارة  التابع  البيئية  ال�شلمة  حماية  مكتب  ق��ال 
اإنتاج  م��ن   6.1% ح��وايل  اإن  االأم��ري��ك��ي��ة،  الداخلية 
متوقفاً  زال  ما  املك�شيك  خليج  يف  االأمريكي  النفط 

ب�شبب العا�شفة املدارية هاريف.
وتعافى االإنتاج االأ�شبوع املا�شي بعد اأن اجتاحت هاريف 
اخلليج، مما ت�شبب عند الذروة يف توقف حوايل 25 

باملئة من اإنتاج النفط يف املنطقة.
الغاز  اإن��ت��اج  م��ن   10.5% اإن ح���وايل  امل��ك��ت��ب  وق���ال 
اأعقاب  يف  م��ت��وق��ف��اً  زال  م���ا  اخل��ل��ي��ج  يف  ال��ط��ب��ي��ع��ي 

العا�شفة.

•• فيينا-وام:

البطالة  ن�شبة  ت��راج��ع  النم�شا  يف  العمل  وزارة  اأك���دت 
 3.6% ب��واق��ع  امل��ا���ش��ي  اأغ�شط�س  �شهر  خ���لل  ل��دي��ه��ا 
النم�شا  ت�شهده  البطالة  ن�شبة  تراجع يف  اأك��ر  م�شجلة 

منذ نحو �شت �شنوات.
واأظهرت نتيجة اأحدث اإح�شائية دورية - اأعدتها الوزارة 
عن الو�شع الراهن يف �شوق العمل- اأن االأرقام الر�شمية 
يف  ا�شتمرت  النم�شا  يف  العمل  �شوق  حالة  اأن  اأو�شحت 
واأن  متوقعا  ك���ان  ك��م��ا  اأغ�شط�س  �شهر  خ���لل  ال��ت��ع��ايف 
ر�شد  مع  بالتزامن  جاء  البطالة  ن�شبة  يف  االنخفا�س 
اإجمايل عدد الوظائف ال�شاغرة خلل  زي��ادة كبرية يف 

نف�س ال�شهر بلغت نحو 62 األف وظيفة .

•• بكني-رويرتز:

اإن  قال الرئي�س ال�شيني �شي جني بينغ ام�س االأح��د 
حترير  على  تعمل  اأن  يجب  بريك�س  جمموعة  دول 

التجارة وفتح االقت�شاد العاملي.
بريك�س،  اأع��م��ال قمة جمموعة  ب��دء  �شي يف  واأ���ش��اف 
التي ت�شم الرازيل ورو�شيا والهند وال�شني وجنوب 
�شرق  بجنوب  �شيامن  مدينة  يف  واملنعقدة  اأفريقيا 
دول  ع��ل��ى  ينبغي  اأن���ه  اأي����ام،  ث��لث��ة  وت�شتمر  ال�����ش��ني 

بريك�س اأن ت�شتك�شف و�شائل ابتكار غري مكلفة.
دول  م��ن  ب�شركات  ب��ح��رارة  ت��رح��ب  ال�شني  اأن  وت��اب��ع 

اأخرى لل�شتثمار فيها.
يف  امل��ج��م��وع��ة  دول  ق���ادة  و�شيتجمع 

الثلثاء،  غ��د  ي���وم  ح��ت��ى  �شيامن 
باعتبارها  ال�شني  مينح  م��ا  وه��و 
جديدة  فر�شة  امل�شيفة،  ال��دول��ة 
يف  للعوملة  كح�شن  نف�شها  لتوؤكد 
مواجهة اأجندة الرئي�س االأمريكي 

دونالد ترامب “اأمريكا اأوال«.
بريك�س  ق���م���ة  اإىل  و���ش��ت��ن�����ش��م 
وه���ي  ك���م���راق���ب���ني  اأخ���������رى  دول 
وم�شر  وامل���ك�������ش���ي���ك  ت����اي����لن����د 
و�شيناق�س  وطاجيك�شتان،  وغينيا 
امل�����ش��وؤول��ون خ��ط��ة ب��ري��ك�����س زائد 

لتو�شعة حمتملة للمجموعة وقبول اأع�شاء جدد.
ومن املنتظر اأن ي�شل الرئي�س املك�شيكي اإنريكي بينيا 
نييتو اإىل ال�شني ملناق�شة م�شائل التجارة واال�شتثمار، 
التجارة  اتفاقية  ب��اإل��غ��اء  جم���ددا  ت��رام��ب  تهديد  م��ع 
احلرة الأمريكا ال�شمالية نافتا، التي وقعت منذ 23 
عاما، والتي يقول اإنها تقتل فر�س العمل يف الواليات 

املتحدة.
اأمام روؤ�شاء �شركات وم�شوؤولني كبار يجب  وقال �شي 
اأن من�شي قدما �شوب فتح االقت�شاد العاملي وحترير 
وت�شهيل التجارة، وخلق قيمة عاملية جديدة، وحتقيق 

اإعادة التوازن للقت�شاد العاملي.
ت��زال لديه ثقة كاملة يف تنمية دول  اأن��ه ال  واأ���ش��اف 
بت�شاوؤل  ادع������اءات  رغ���م  ب��ري��ك�����س، 
لتباطوؤ  ن��ظ��را  امل��ج��م��وع��ة  اأه��م��ي��ة 

النمو.
ويف وق��ت ���ش��اب��ق، ق��ال ن��ائ��ب وزير 
اإن  ون  �شو  وان��غ  ال�شيني  التجارة 
اجتماع  يتو�شل  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن 
اتخاذ  ع��ل��ى  ت���واف���ق  اإىل  ب��ري��ك�����س 
اإجراءات ملعار�شة �شيا�شة احلماية 

التجارية. 
مهتمة  ال�������ش���ني  اأن  واأ�������ش������اف 
باتفاقية جتارة حرة حمتملة مع 

املك�شيك.

م�شروعا  " تنجز  ال�شارقة  " كهرباء 
لالإنارة بالطاقة ال�شم�شية يف خورفكان

•• ال�شارقة-وام: 

اإنارة يف منطقة الريموك  اأجنزت هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة م�شروع 
ب خورفكان الأول مرة مبجموعة من اأعمدة االإنارة التي تعمل بالطاقة 
عددها  جتاوز  والتي  العالية  الكفاءة  ذات  الكا�شفة  واالأ�شواء  ال�شم�شية 

100 عمود اإنارة.
ومياه  كهرباء  هيئة  رئي�س  الليم  را�شد  املهند�س  الدكتور  �شعادة  واأك��د 
ال�شارقة اأن الهيئة ت�شعى التخاذ كافة االجراءات التي ت�شاهم يف تر�شيد 
خلل  من  امل��وارد  و�شون  البيئة  حماية  على  وتعمل  الطاقة  ا�شتهلك 

مواكبة التحوالت والتطورات العاملية يف املجاالت البيئية املختلفة .
للبيئة  �شديقة  م�شابيح  ا�شتخدام  على  حتر�س  الهيئة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
وموفرة للطاقة يف كافة مناطق االإمارة منها ما يعّمل بالطاقة املتجّددة 
وحتقيق  املتجددة  الطاقة  ا�شتخدام  تفعيل  يف  الهيئة  ل�شيا�شة  تعزيزاً 
التي  الطاقة  م�شادر  حفظ  مل��ب��ادئ  وف��ق��اً  مل��وارده��ا  االأم��ث��ل  اال�شتخدام 
تكفل بها مكتب االأمم املتحدة لتطوير الرامج ال�شناعية والتي تبنتها 

. منظمة املقايي�س العاملية حتت م�شمى ايزو 50001 
ولفت اإىل اأن تنفيذ م�شروع اإنارة ال�شوارع يف منطقة الريموك با�شتخدام 
مبدينة  م��ن��اط��ق  ع���دة  يف  امل�����ش��روع  تنفيذ  ب��ع��د  ج���اء  ال�شم�شية  ال��ط��اق��ة 
الطاقة  كميات  حيث  من  اقت�شادية  ج��دوى  ذات  نتائج  وحقق  ال�شارقة 
التي يتم توفريها والتاأثريات البيئة التي يحققها حيث مت تركيب اأكر 

من 1200 عمود اإنارة تعمل بالطاقة ال�شم�شية يف مدينة ال�شارقة .
روؤيتها  لتحقيق  الهيئة  �شعي  اإط��ار  يف  ياأتي  امل�شروع  ه��ذا  اأن  واأو�ش������ح 
ب�شمان التنمية امل�شتدامة وتوافقا مع �شيا�شتها وخطتها اال�شرتاتيجية 
اإمارة  مناطق  يف  فعلياً  وتطبيقها  املتجددة  الطاقة  م�شروعات  تبني  يف 

ال�شارقة.

•• دبي-وام: 

وال�شلع  للذهب  دب��ي  بور�شة  �شجلت 
اأح���ج���ام  يف  ق���وي���ا  من�����وا   DGCX
�شوء  يف  الرئي�شية  منتجاتها  ت���داول 
بعرو�س  امل�شتثمرين  اه��ت��م��ام  ت��زاي��د 
ال��ب��ور���ش��ة م��ن ع��ق��ود ال��ي��ورو االآجلة 
الهندية  ال���روب���ي���ة  خ����ي����ارات  وع���ق���ود 

وعقود االأ�شهم الهندية املفردة.
ا�شرتاتيجي  ب�شكل  البور�شة  وعملت 
اأ���ش��ه��ر ال�شيف  ع��ل��ى اال���ش��ت��ف��ادة م��ن 
تطوير  على  تركز  م��ب��ادرات  الإط���لق 
تعزيز  ب��ه��دف  و���ش��راك��ات��ه��ا  منتجاتها 

ح�شورها يف اأ�شواق املال االإقليمية.
وال�شلع  للذهب  دب��ي  بور�شة  وك��ان��ت 
الوحيدة  ال���ذه���ب  ب���ور����ش���ة  وه����ي   -
اخلا�شعة للتنظيم يف منطقة ال�شرق 
خطتها  موؤخرا  اأعلنت  قد   - االأو�شط 
الإطلق اأول عقد ذهب فوري متوافق 
املنطقة  يف  االإ�شلمية  ال�شريعة  م��ع 
وذلك بال�شراكة مع جمموعة عائ�س 
البور�شة  ال�����ش��ع��ودي��ة.ووق��ع��ت  دع��ج��م 
ات��ف��اق��ي��ة م��ع اأم����اين ل��ل���ش��ت�����ش��ارات - 
اال�شت�شارية  اخلدمات  �شركات  اإحدى 
املالية  يف  املتخ�ش�شة  الرائدة  العاملية 
ال�شراكات  هذه  وتهدف   - االإ�شلمية 

اإ�شلمية خا�شة  اإىل تطوير منتجات 
وال�شلع  للذهب  دب��ي  ب��ور���ش��ة  ب�شوق 
ل��ت��ع��ل��ن ع����ن دخ������ول ال���ب���ور����ش���ة اإىل 
اأبرز  االإ�شلمية.وت�شمل  املالية  قطاع 
اإجن��ازات بور�شة دبي للذهب وال�شلع 
عقود  ت�شجيل  اأغ�شط�س  �شهر  خ��لل 
ال��ي��ورو االآج��ل��ة اأع��ل��ى ت��داوالت��ه��ا على 
2013 حمققة  االإط��لق منذ يناير 
منوا �شهريا بن�شبة 77 يف املائة ومنوا 

�شنويا بن�شبة 19 يف املائة.

���ش��ه��دت ع��ق��ود االأ���ش��ه��م الهندية  ك��م��ا 
االآجلة منوا قويا حيث ارتفعت اأحجام 
تداولها بن�شبة 583 يف املائة مقارنة 

بالفرتة نف�شها من العام املا�شي.
وب���ي���ن���م���ا ي���ب���ح���ث امل�������ش���ت���ث���م���رون عن 
التقلبات  م���ن  ف����رتة  ب��ع��د  احل���م���اي���ة 
املنخف�شة ارتفع ن�شاط عقود خيارات 
الهندية لت�شجل منوا �شنويا  الروبية 
جوراجن  امل���ائ���ة.وق���ال  يف   40 بن�شبة 
لبور�شة  التنفيذي  الرئي�س  دي�شاي 

البور�شة  اإن  وال�����ش��ل��ع  ل��ل��ذه��ب  دب���ي 
ال�شوق  يف  امل�شاركني  منح  اإىل  ت�شعى 
ال��ق��درة ع��ل��ى ال��و���ش��ول اإىل ع���دد من 
املنتجات لتلبية احتياجاتهم من حيث 

اال�شتثمار والتحوط واملراجحة .
امل��ت��زاي��د يف  ال��ن�����ش��اط  اأن  اإىل  م�����ش��ريا 
ت����داول م��ن��ت��ج��ات م��ث��ل ع��ق��ود اليورو 
وعقود االأ�شهم الهندية املفردة االآجلة 
يف  امل�شاركني  اأن  على  م��وؤ���ش��را  يعتر 
ي���ق���درون وي��ع��ت��م��دون ب�شكل  ال�����ش��وق 

م��ت��زاي��د ع��ل��ى جم��م��وع��ة وا���ش��ع��ة من 
منتجات بور�شة دبي للذهب وال�شلع.

واأ�شاف اأن بور�شة دبي للذهب وال�شلع 
ت�����ش��ت��ع��د الإط������لق ع��ق��د ذه����ب ف���وري 
يف  االإ�شلمية  ال�شريعة  م��ع  متوافق 
ال��ع��ام واإ�شافة  وق���ت الح���ق م��ن ه���ذا 
الناجح  االإدراج  اأع��ق��اب  ويف  ذل��ك  اإىل 
لفروقات  امل���ا����ش���ي  ي���ون���ي���و  ���ش��ه��ر  يف 
الذهب  عقود  منتجات  على  التقومي 
 G6 واأزواج العملت الرئي�شية ال�شت
فروقات  اإدراج  تعتزم  البور�شة  ف���اإن 
تك�شا�س  غ��رب  خ��ام  عقود  يف  التقومي 
ال��و���ش��ي��ط وع��ق��ود خ���ام ب��رن��ت لتعزيز 

حمفظة منتجات الطاقة لديها.
بداأت  البور�شة  اأن  اإىل  دي�شاي  واأ�شار 
بتنفيذ خطة لتو�شيع ح�شورها ونظرا 
ل�شهرة دبي التي تعرف با�شم “مدينة 
اجلغرافية  التطورات  ف��اإن  الذهب” 
والتقلبات  االأخرية  العاملية  ال�شيا�شية 
تنامي  اإىل  اأدت  ق��د  للذهب  امل��ت��زاي��دة 
االه��ت��م��ام ب��ال��ت��ح��وط واال���ش��ت��ث��م��ار يف 
الذهب و�شي�شهم املنتج اجلديد املقرر 
الفوري  ال��ذه��ب  اإط��لق��ه الحقا عقد 
املتوافق مع ال�شريعة يف تعزيز عرو�س 
التداول  متطلبات  وتلبية  منتجاتنا 

املتنوعة لقاعدة عملء البور�شة.

•• دبي:

الوطنية  العقارية  ذراع��ه��ا  خ��لل  وم��ن  الوطنية،  ال�شكوك  �شركة  تعتزم 
ومبنى  فلوري�س  كا�شا  فلل  ت�شمل  والتي  الثالثة  املرحلة  اإط��لق  العقارية، 
ايدين ابارمتنت�س لل�شقق ال�شكنية يف جممع جرين كوميونيتي يف موتور 
�شيتي يف حفل خا�س �شيقام يف فندق جمريا اأبراج االإمارات يوم 9 �شبتمر 
اجلاري، من ال�شاعة العا�شرة �شباحاً وحتى العا�شرة م�شاًء. و�شيتم اإطلق 
الذي   ،2017 جلوبال  �شكيب  �شيتي  معر�س  فعاليات  �شمن  اأي�شا  امل�شروع 
اأبوابه خلل الفرتة من 11 اإىل 13 �شبتمر اجل��اري، من ال�شاعة  �شيفتح 
دبي  م��رك��ز  يف  امل��ع��ار���س  مبجمع  م�����ش��اًء  ال�شابعة  وح��ت��ى  �شباحاً  ال��ع��ا���ش��رة 

التجاري العاملي. 
وقد مت الت�شويت ملوتور �شيتي كاأف�شل جمتمع للعي�س داخل دبي وفقا مل�شح 
اأجرته FlatReviews.com �شم اأكر من 2000 من ال�شكان املقيمني 
امل�شاريع العقارية يف دب��ي، تقدم »موتور  اأرق��ى  اأح��د  يف االم��ارة. وبو�شفها 
من  متنوعاً  مزيجاً  ال��دويل  واملجتمع  واملنطقة  واالإم����ارات  لدبي  �شيتي« 

الرتفيه واال�شتجمام والتعليم والطعام يف مكان واحد فريد بت�شميمه.
الوطنية  ال�شكوك  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  العلي،  قا�شم  حممد  وق��ال 
ت�شتكمل ال�شكوك الوطنية خطتها اال�شتثمارية يف العقارات داخل الدولة 
اإمياناً منها مب�شرية التنمية االجتماعية واالقت�شادية التي تتبناها القيادة 
احلكيمة للمارة يف توفري اأف�شل مقومات احلياة الكرمية. ويعتر جممع 

جرين كوميونيتي جزءاً مهماً من مدينة موتور �شيتي الغنية بالتنوع، فهو 
يوفر منطاً فريداً للحياة يف بيئة اآمنة و�شحية، خالية ن�شبياً من ال�شيارات، 
حيث ت�شكل امل�شاحات اخل�شراء العن�شر االأ�شا�شي يف الرخاء وال�شلم الذي 

مينحه املجمع وينفرد به.
3 من جرين كوميونيتي على فلل وا�شعة  واأ�شاف العلي: ت�شتمل املرحلة 
عملي  طابع  وذات  اجل��ودة  مقايي�س  باأعلى  �شممت  فاخرة،  �شكنية  و�شقق 
اأي  بها  يحلم  التي  الع�شرية  احلياة  منط  يحاكي  نف�شه،  الوقت  يف  واأنيق 

م�شتثمر.
ت�شتمل فلل كا�شا فلوري�س على 137 فيل فقط مما يجعلها فر�شة فريدة 
من نوعها وح�شرية لل�شتثمار. وتتوفر الفلل مع خيارات من ثلث غرف 
ا�شتقبال  �شالة  كل منزل  االأر���ش��ي من  الطابق  وي�شم  ن��وم.  غ��رف  واأرب���ع 
من  وت�شطيبات  ب����اأدوات  بالكامل  م���زودة  ومطابخ  معي�شة  وغ��رف  كبرية 
الطراز االأول، متنح الهدوء وال�شكينة، اإ�شافة اإىل م�شاحة للتخزين، والتي 
قلما نراها يف املنازل حاليا. كما ي�شتمل الطابق االأر�شي على غرفة غ�شل 
وغرفة للخادمة. اأما ت�شاميم الطابق العلوي فتحتوي على غرفة عائلية 
وا�شع،  النوم على حمام  ن��وم. وت�شتمل جميع غرف  وث��لث غرف  ف�شيحة 
فيما اخلزائن متوفرة يف كل مكان. ومت تخ�شي�س مواقف تت�شع ملركبتني 

وحديقة يف اجلزء اخللفي من املنزل لل�شتمتاع باجلمال اخلارجي.
وي�شم مبنى اإيدن اأبارمتنت�س 136 �شقة فاخرة باأ�شعار معقولة، مع خيارات 
غرف  ت�شم  ن��وم،  بغرفتي  و�شقق  واح��دة  ن��وم  وغرفة  اال�شتوديوهات،  من 

معي�شة وطعام وا�شعة. يتمتع املبنى مبوقع ا�شرتاتيجي على م�شافة قريبة 
املتاجر.  من  والعديد  واملدار�س  وال�شيدليات  ال�شوبرماركت  حملت  من 
وعلوة على ذلك، فاإن جميع ال�شقق �شيكون لديها مواقف �شيارات وافرة 
هاربور  �شركة  قبل  م��ن  ال�شكني  املبنى  اإدارة  و�شتتم  وال����زوار.  للقاطنني 
االمارات  يف  العقارات  الإدارة  �شركة  اف�شل  جائزة  على  احلائزة  للعقارات، 
وتعود اأ�شول ال�شركة اىل اأ�شرتاليا ومقرها احلايل يف دبي منذ عام 2007.

قيمة  ال�شكنية  اأبارمتنت�س«   اإي���دن   « و�شقق  فلوري�س«  »كا�شا  فلل  وت��وف��ر 
ا�شتثنائية نظراً لت�شميمها وت�شييدها باأعلى معايري اجلودة والفخامة، ما 
يجعلها متاحة جلميع الفئات االجتماعية على اختلف ميزانياتها خا�شًة 
مع توفري نظام االإيجار املنتهي بالتمليك الفريد من نوعه واحلائز على 
جائزة اأف�شل منتج متويل عقاري يف جوائز اخلليج العقارية لعام 2017 
التي مت حتت ا�شراف دائرة االأرا�شي واالأملك يف دبي واإدارة �شركة اواردز 

انرتنا�شيونال العاملية.
و�شيحظى امل�شرتين بخطة دفع فريدة من نوعها مل يتم طرحها من قبل 
يف ال�شوق االماراتي حيث �شيقوموا بدفع 10 يف املئة فقط، خلل مرحلة 
اإن�شاء الفلل مما �شي�شمح للم�شرتين والأول مرة يف قطاع العقارات حتقيق 
عوائد عقارية تعتر االأعلى يف العامل، وت�شتحق ال�90 يف املئة املتبقية من 
يف  الت�شليم  بعد  �شهرية  اأق�شاط  �شكل  على  �شنوات،  ع�شر  خ��لل  الدفعات 

الربع االأخري من العام املقبل 2018. 
خدمات  ور�شوم  ال�شنوي  االإيجار  عائد  �شايف  من  امل�شتثمرون  و�شي�شتفيد 

�شنوية جمانية ملدة 5 �شنوات وكذلك دفع 2 يف املئة فقط ر�شوم الت�شجيل 
يف دائرة االأرا�شي واالملك بدال من 4 يف املئة، حيث �شيقوم املطور بدفع 

الباقي.
للذين  فقط  متاحاً  �شيكون  ن��وع��ه  م��ن  وال��ف��ري��د  املبتكر  العر�س  ه��ذا  اإن 
ال�شكوك  �شركة  �شتقيمه  ال���ذي  احل�����ش��ري  االإط����لق  حفل  �شيح�شرون 
الوطنية يوم 9 �شبتمر، يف فندق جمريا اأبراج االإمارات ويف معر�س �شيتي 

�شكيب جلوبال.
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حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12112 بتاريخ 2017/9/4   

اإنذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5852   

املنذر   االأول : باري ماكاب 
املنذر الثانية : ترا�شي ماكاب 

املنذر اليه االأول : مانع عبداهلل ح�شن املاجد العلي 
املنذر اليه الثاين : مطعم ومقهى �شوريانا وميثله مديره / عادل عزيز حنو�س 

املبينة  للعني  الوحيدين  والقانوين  ال�شرعي  املالك  ب�شفتهما  امل��ن��ذران  ف��ان  العديل  االن��ذار  ه��ذا  مبوجب 
رق��م  2008/28782   دب��ي حتت  ب��اإم��ارة  دائ��رة االرا���ش��ي واالأم���لك  ال�شادر من  امللكية  �شند  بعالية مبوجب 
الفرتة من  �شداد بدل االيجار عن  والثانية وينذرهما ب�شرورة  االأول  اليهما  املنذر   ، بتاريخ 2008/11/24 
2016/11/15 وحتى تاريخه وما ي�شتجد على اأ�شا�س بدل اإيجار �شنوي مبلغ وقدره -/27.800 درهم ، وذلك 
خلل مدة اق�شاها 30 يوما من تاريخ ا�شتلم هذا االنذار ، واال يحق للمنذران يف حالة عدم ال�شداد اتخاذ 
كافة االجراءات القانونية جتاه املنذر اليها القت�شاء حقهما يف قيمة بدل االيجار ، باال�شافة اىل الر�شوم 

وامل�شاريف ، ومع حفظ كافة احلقوق االخرى ،، 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12112 بتاريخ 2017/9/4   

اإنذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5806   

املنذر : ورثة املرحوم ، حممد عبداهلل �شعيد بن غالب الفل�شي 
املنذر اليها / فندق �شاندرا�س ان - ذ م م - وميثلها املدير / اروكيتي كي�شافان راجو - 

جمهول حمل االقامة 
�شيغة االعلن بالن�شر 

يعلن املنذر ويخطر املنذر اليها بف�شخ عقدااليجار املوؤرخ يف 2016/9/1 والزامها باخلء 
الفندق وت�شليمه خاليا من اال�شخا�س وال�شواغل و�شليم من اي تلف ، هذا وباال�شافة 
اىل �شداد املبالغ املرت�شدة يف ذمته وما ي�شتجد حلني متام االخلء ، مع احتفاظ املنذر 

بحقه يف املطالبة بالتعوي�س عما حلقه من خ�شارة وما فاته من ك�شب. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12112 بتاريخ 2017/9/4   

اإنذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5853   

املنذر  : �شون  اوكلي  
املنذر اليه االأول : مانع عبداهلل ح�شن املاجد العلي 

املنذر اليه الثاين : مطعم ومقهى �شوريانا وميثله مديره / عادل عزيز حنو�س 
مبوجب هذا االنذار العديل فان املنذران ب�شفته املالك ال�شرعي والقانوين الوحيدين للعني املبينة 
بعالية مبوجب �شند امللكية ال�شادر من دائرة االرا�شي واالأملك باإمارة دبي حتت رقم  2008/28788  
بتاريخ 2008/11/24 ، املنذر اليهما االأول والثانية وينذرهما ب�شرورة �شداد بدل االيجار عن الفرتة 
�شنوي مبلغ وق��دره -/39.384  اإيجار  اأ�شا�س بدل  ي�شتجد على  تاريخه وما  من 2016/11/15 وحتى 
درهم ، وذلك خلل مدة اق�شاها 30 يوما من تاريخ ا�شتلم هذا االنذار ، واال يحق للمنذر يف حالة 
عدم ال�شداد اتخاذ كافة االجراءات القانونية جتاه املنذر اليهما القت�شاء حقه يف قيمة بدل االيجار ، 

باال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف ، ومع حفظ كافة احلقوق االخرى ،، 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12112 بتاريخ 2017/9/4   

اإنذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5854   

املنذر  : يوجني ت�شارل�س هيجينز 
 املنذر اليه االأول : مانع عبداهلل ح�شن املاجد العلي 

املنذر اليه الثاين : مطعم ومقهى �شوريانا وميثله مديره / عادل عزيز حنو�س 
مبوجب هذا االنذار العديل فان املنذر ب�شفته املالك ال�شرعي والقانوين الوحيد للعني املبينة بعالية 
رق��م  2008/28783   باإمارة دبي حتت  واالأم��لك  االرا�شي  دائ��رة  ال�شادر من  امللكية  �شند  مبوجب 
بتاريخ 2008/11/24 ، املنذر اليهما االأول والثانية وينذرهما ب�شرورة �شداد بدل االيجار عن الفرتة 
من 2016/11/15 وحتى تاريخه وما ي�شتجد على اأ�شا�س بدل اإيجار �شنوي مبلغ وقدره -/26.640 
درهم ، وذلك خلل مدة اق�شاها 30 يوما من تاريخ ا�شتلم هذا االنذار ، واال يحق للمنذر يف حالة 
عدم ال�شداد اتخاذ كافة االج��راءات القانونية جتاه املنذر اليهما القت�شاء حقه يف قيمة االيجار ، 

باال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف ، ومع حفظ كافة احلقوق االخرى ،، 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12112 بتاريخ 2017/9/4   

اإنذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5855   

املنذر : براين فران�شي�س هيت�شين�شون  
املنذر اليه االأول : مانع عبداهلل ح�شن املاجد العلي 

املنذر اليه الثاين : مطعم ومقهى �شوريانا وميثله مديره / عادل عزيز حنو�س 
مبوجب هذا االنذار العديل فان املنذر ب�شفته املالك ال�شرعي والقانوين الوحيد للعني املبينة بعالية 
رق��م  2008/28781   باإمارة دبي حتت  واالأم��لك  االرا�شي  دائ��رة  ال�شادر من  امللكية  �شند  مبوجب 
بتاريخ 2008/11/24 ، املنذر اليهما االأول والثانية وينذرهما ب�شرورة �شداد بدل االيجار عن الفرتة 
من 2016/11/15 وحتى تاريخه وما ي�شتجد على اأ�شا�س بدل اإيجار �شنوي مبلغ وقدره -/39.384 
درهم ، وذلك خلل مدة اق�شاها 30 يوما من تاريخ ا�شتلم هذا االنذار ، واال يحق للمنذر يف حالة 
عدم ال�شداد اتخاذ كافة االج��راءات القانونية جتاه املنذر اليهما القت�شاء حقه يف قيمة االيجار ، 

باال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف ، ومع حفظ كافة احلقوق االخرى ،، 
  الكاتب العدل

العدد 12112 بتاريخ 2017/9/4   
حل�سور اجتماع خربة ح�سابية

املطلوب اعلنه : نيكاردون للتجارة العامة - �س ذ م م وا�شتافروبولوز ا�شتيف ونيكرايدن 
جروب كون�شولتينغ - م م ح  - بهذا يعلن اخلبري احل�شابي/ ايوب عبداهلل اأحمد املعني 
من قبل حماكم دبي يف الق�شية رقم 2016/520 نزاع تعيني خرة جتاري ، املقامة من 
نيكاردون   / �شدهم  املتنازع  �شد  املحدودة   لوجي�شتك�س  بروجيكت  اأجيليتي   / املتنازعة 
للتجارة العامة - �س ذ م م وا�شتافروبولوز ا�شتيف ونيكرايدن جروب كون�شولتينغ - م م 
ح - بان املتنازع �شدهم مدعوين لتقدمي دفاعهم وح�شور اجتماع اخلرة املحدد لعقده 
يوم اخلمي�س  املوافق 2017/9/7 - وذلك يف متام ال�شاعة احلادية ع�شر �شباحا يف مكتب 
رقم  مكتب  الثاين  الطابق   - كا�شكو  بناية   -  3 ال�شناعية  الق�شي�س  يف  الكائن  اخلبري 

)216( - �شارع دم�شق - هاتف : 043433131
اخلبري/ ايوب عبداهلل

اعالن بالن�سر

العدد 12112 بتاريخ 2017/9/4   
 يف الدعوى رقم 2017/337  مدين كلي

اىل املدعي عليه )�شاجنيف قندهار فراج من�شوترا( 
الدعوى  بندبنا خبري ح�شابي يف  دب��ي  م��ن حم��اك��م  ال�����ش��ادر  احل��ك��م  مب��وج��ب 
اأع��م��ال اخل��رة احل�شابية ، وعليه يتوجب  امل��ذك��ورة اع��له ، وق��د مت ال��ب��دء يف 
عليكم احل�شور اىل مكتبنا اخل�شر وم�شاركوه حما�شبون قانونيون وبرفقتكم 
فين�شرز  اكوا   ( ال�شادة  املقامة من  الدعوى  امل�شتندات اخلا�شة مبو�شوع  كافة 
انرتنا�شونال ح م م ( وذلك حل�شور اجتماع خرة مبقر مكتبنا الكائن مبنطقة 
)دبي - املمزر - بناية اأبراج املمزر- مكتب )A-506( يف تاريخ 2017/9/10 يف 

متام ال�شاعة 11.00 �شباحا 
 اخلبري احل�سابي 
�سامل را�سد �سامل اخل�سر ال�سام�سي 

دعوة اجتماع خربة ح�سابية

العدد 12112 بتاريخ 2017/9/4   
الدعوى رقم 2017/1109 جتاري جزئي - ابوظبي

املدعي عليها / مدينة الف�شاء للمقاوالت العامة 
يف الدعوى املرفوعة من قبل املدعية / اليا�س للنقل العام - �س ذ م م 

مو�شوع  معكم  اخل���رة  جل�شة  حل�شور  ق��ان��ون��ا  عنكم  ي��ن��وب  م��ن  او  مكلفون  فانتم 
الدعوى يف يوم االثنني  املوافق 2017/9/11  وتقدمي م�شتنداتكم واأدلتكم اأمام خبري 
الدعوى ال�شاعة اخلام�شة ع�شرا يف مقر اخلره يف �شارع الن�شر برج حمر عني 1401، 
واالت�شال مع اخلبري على الرقم 0556658511 للهمية - مع العلم اأنه يف حال عدم 
النتائج  ب�شحة  منكم  وتفوي�س  واإق���رار  موافقة  فيعتر  اخلبري  مهمة  مع  التعاون 

و�شيتم ال�شري يف الدعوى بدونكم وتتحملون كافة العواقب.
�صدر با�صم وتوقيع 
اخلبري الهند�صي املنتدب 
غ�صان عبد القادر هربه      

اعالن اجتماع خربة

العدد 12112 بتاريخ 2017/9/4   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1504
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ هارميت �شينغ هاربهاجان �شينغ راجبال - هندي اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 50 % وذلك اىل ال�شيد/ افتاب اأحمد �شري 
خان - باك�شتاين اجلن�شية يف الرخ�شة امل�شماة )ور�شة املجرد ل�شيانة ال�شيارات( تاأ�ش�شت باإمارة 

ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )744891( ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية بال�شارقة. 
تعديلت اخرى:- ال يوجد. 

وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعلن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12112 بتاريخ 2017/9/4   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1505

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ مروان ح�شن فاخر �شليمان  - اإماراتي  اجلن�شية يرغب 
امل�شماة )�شالون  التجارية  البالغة 100%  يف الرخ�شة  البيع والتنازل عن كامل ح�شته  يف 
ح�شن ريا�س للحلقة( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )547446( وذلك اىل 
ال�شيد/ غلم ح�شني حممد بوتا- باك�شتاين اجلن�شية  تعديلت اخرى : - مت تغيري ال�شكل 
اال�شم  تغيري  مت   - خدمات  بوكيل  فردية  موؤ�ش�شة  لي�شبح  فردية  موؤ�ش�شة  من  القانوين 

التجاري من )�شالون ح�شن ريا�س للحلقة( لي�شبح )دار التميز للحلقة( 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 

امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعلن. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
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وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12112 بتاريخ 2017/9/4   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/647 جتاري كلي                                                

اىل املحكوم عليهما/ 1- مطعم القونا  ، 2-حممد ماجد حممد الوي�شي - جمهويل حمل 
الدعوى  يف    2017/6/8 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  االقامة 
يوؤديا له  بان  املدعي عليهما  ال��زام  االأول فرع دبي  املذكورة اعله ل�شالح/ بنك اخلليج 
الف  وثمانون  ومائتني  مليونان  )فقط  دره��م   2.280.880.05 وق��دره  مبلغ  بالت�شامن 
املبلغ  ذلك  على  �شنويا   %9 بواقع  والفائدة  فلو�س(  وخم�شة  درهما  وثمانون  وثمامنائة 
من اليوم التايل لتاريخ 2015/11/30 حتى ال�شداد التام ف�شل عن امل�شاريف ومبلغ الف  
درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12112 بتاريخ 2017/9/4   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/266 جتاري جزئي                                                
الزاريفا   2-ل��ي��ودم��ي��ل  م   م  ذ  ���س   - لل�شياحة  ال��ن��اف��ورة  عليهما/1-  املحكوم  اىل 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة  حم��ل  جمهويل 
دبي  فرع   - االول  اخلليج  بنك  ل�شالح/  اع��له  املذكورة  الدعوى  يف   2017/7/13
: بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا بالت�شامن والتكافل للمدعي مبلغ 476.650.64 
درهم والفائدة بواقع 9% من تاريخ 2016/10/13 وحتى متام ال�شداد مع الزامهما 
مبثابة  حكما  امل��ح��ام��اة.   اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومبلغ  بامل�شاريف  بالت�شامن 
احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر 
هذا االعلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12112 بتاريخ 2017/9/4   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/316 عقاري كلي                                                
اىل املحكوم عليه/1- حممد جياء الدين حممد  جعفر جمهول حمل االقامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/8/24  يف الدعوى املذكورة اعله 
للبنك  ي��وؤدي  بان  املدعي عليه  بالزام  ع  م  الوطني - �س  االإم���ارات دبي  ل�شالح/ بنك 
الف  وثلثون  وخم�شة  و�شبعمائة  )مليون  درهما   1.735.017 ومقداره  مبلغ  املدعي 
و�شبعة ع�شر درهما( والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية 
درهم  ال��ف  ومببلغ  بالر�شوم  والزمته  ال�شداد  مت��ام  وحتى   2017/5/15 يف  احلا�شلة 
مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12112 بتاريخ 2017/9/4   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/340 عقاري كلي                                              
اىل املدعي عليه/1- نونا علري�شا ابراهيمي بزاز  جمهول حمل االقامة مبا اأن املدعي 
/ بنك االإمارات دبي الوطني - �س م ع  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة 
بتاريخ  2017/8/9  يف الدعوى املذكورة اعله ل�شالح/ بنك االإمارات دبي الوطني  - 
�س م ع بالزام املدعي عليها بان توؤدي اىل البنك املدعي مبلغ مقداره )711.929.53 
درهم( �شبعمائة واإحدى ع�شر الف ت�شعمائة ت�شعة وع�شرون درهم وثلثة وخم�شون 
وحتى   2017/3/2 يف  احلا�شل  املطالبة  تاريخ  من  �شنويا   %9 بواقع  والفائدة  فل�س 
املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  وال��ف  وامل�شروفات  بالر�شوم  الزمتها  كما  التام  ال�شداد 
اليوم  م��ن  اعتبارا  يوما  ثلثني  خ��لل  لل�شتئناف  قابل  احل�شوري  مبثابة  حكما 
التايل لن�شر هذا االعلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12112 بتاريخ 2017/9/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1166 احوال نف�س م�سلمني 

اىل املدعي عليه / 1-حممد عبداملعطي حممد خليل  جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي/ الري�شا زابلتين�شكايا - قد اأقام 
وحددت  لل�شرر.   تطليق  دع��وى  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
لها جل�شة يوم االثنني  املوافق  2017/9/18  ال�شاعة 8.30 �س 
بالقاعة )6(  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12112 بتاريخ 2017/9/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2867  جتاري جزئي              

���ش��اه  جم��ه��ول حمل  ���ش��اه ف�شل ح�شني  / 1- حممد حم�شن  عليه  امل��دع��ي  اىل 
االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ م��ل��ك  االم��راط��وري��ه للتجارة العامة - ���س ذ م م قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ وقدره 
حتى  اال�شتحقاق  تاريخ  من   %9 القانونية  والفائدة  للمدعية  دره��م(   134.442(
متام ال�شداد وال��زام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف.   وح��ددت لها جل�شة يوم 
االربعاء  املوافق  2017/9/20  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12112 بتاريخ 2017/9/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2736  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- 3  �شكوير للت�شميم الداخلي - �س ذ م م   جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/ باحل�شا كار رينتال - �س ذ م م وميثله : ح�شني علي 
عبدالرحمن لوتاه   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   88.456( وق��دره  مببلغ  عليها  
والفائدة  12% من تاريخ اال�شتحقاق  وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة 
يوم االحد املوافق 2017/9/17  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12112 بتاريخ 2017/9/4   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1534  جتاري كلي               

املدعي عليه / 1- �شيتي�شكيب �شركة ذات م�شوؤولية حم��دودة  جمهول حمل  اىل 
االقامة مبا ان املدعي/ نات�شيورال �شتون للتجارة - ذ م م وميثله : حمدان حممد 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ال�شام�شي  عبداهلل  حمدان 
واتعاب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   859778.21( وق���دره  مببلغ  عليها   امل��دع��ي 
املحاماة والفائدة 12%  الزام املدعي عليها مببلغ 100000  درهم تعوي�س عن كافة 
اال�شرار.  وحددت لها جل�شة يوم االثنني  املوافق  2017/9/11  ال�شاعة 9.30 �س 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12112 بتاريخ 2017/9/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/816  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1- بروف�شنال للخدمات والتعهدات الريا�شية - اعمال مدنية 
: حمدان  داليباجيج  وميثله  داف��وري��ن  امل��دع��ي/  ان  االق��ام��ة مبا  جمهول حمل 
املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - الكعبي  �شيف  �شبيح  ع��ب��داهلل 
درهم(  وتذكرة عودة مببلغ )3000  درهم(  مب�شتحقات عمالية وقدرها )79484 
لها  وح��ددت   )MB167203188AE(ال�شكوى رقم  وامل�شاريف   والر�شوم 
 Ch1.A.2 جل�شة يوم االثنني املوافق 2017/9/18  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12112 بتاريخ 2017/9/4   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/245  تنفيذ عقاري   

ن�شينج  جمهول حمل االقامة  ان  �شينج ديو  املنفذ �شده/1-بارويندر  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/بنك االإمارات دبي الوطني - �س م ع وميثله : احمد 
ح�شن رم�شان اآل علي - قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2017/8/28  
اإخطار ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )1928887.20( درهم خلل �شهر من 
تاريخ التبليغ واال بيع رقم االر�س : 62 - مبنطقة الثنية اخلام�شة - ا�شم 
املبنى : جرين ليك�س ا�س 3 - رقم ال�شقة 2001 والعائدة لكم بطريق املزايدة 

وفقا ملقت�شيات ن�س املادة 295 من قانون االجراءات املدينة.   
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12112 بتاريخ 2017/9/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1808  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- بروتوكول للخدمات الفنية - �س ذ م م جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد قدو�س �شوداغر -  قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)4333( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. باال�شافة اىل مبلغ 
617 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا االعلن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12112 بتاريخ 2017/9/4   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/2960   تنفيذ عمايل 

م    م  ذ  �س   - ال�شيافة  للخدمات  ب��ون  �شارولوت  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ جيان ديل كروز يرو - 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )3967( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   920 مبلغ  اىل  باال�شافة 
املحكمة �شتبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعلن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12112 بتاريخ 2017/9/4   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/2263   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �شده/1- ابراهيم �شعيد عبداهلل ابراهيم اليا�س  جمهول حمل 
ع  م  �س   - اال�شلمي  االإم���ارات  التنفيذ/م�شرف  ان طالب   االقامة مبا 
وميثله : احمد ح�شن رم�شان اآل علي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )332016.92( درهم 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعلن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12112 بتاريخ 2017/9/4   
 يف الدعوى  رقم  2017/1959 جتاري جزئي  

املدعي : بنك ام القيوين الوطني - �س م ع 
املدعي عيها : لورنا �شيكولي�س فيدل  

حمكمة  قبل  من  واملعني   ، الهادي  ح�شن  هادي  حممد  عقيل  الدكتور:  اخلبري  "يعلن 
واملقامة   ، جزئي  جتاري   2017/1959 رقم  الدعوى  يف  م�شرفيا  خبريا  االبتدائية  دبي 
من املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �س م ع - وتنفيذا للمهمة فان املدعي عليه / لورنا 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  امل�شرفية  اخلرة  االجتماع  حل�شور  مدعوة  فيدل   �شيكولي�س 
معتمد ، واملقرر عقده يوم االثنني  املوافق 2017/9/4 م يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا 
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يف املوعد املحدد اعله " 
عن/ اخلبري امل�سريف       
د - عقيل حممد هادي ح�سن    

دعوة حل�سور 
اجتماع اخلربة امل�سرفية 
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الفجر الريا�ضي

مليحة  ن������ادي  يف  ال�������ش���ت���ار  اأ�����ش����دل 
الن�شاط  ع��ل��ى  ال��ري��ا���ش��ي  ال��ث��ق��ايف 
ال�شاد�س  للعام  يقام  ال��ذي  ال�شيفي 
على التوايل �شمن فعاليات امل�شروع 
للهيئة  ب������لدي  ل�����ش��ي��ف  ال���وط���ن���ي 
والريا�شة  ال�شباب  لرعاية  العامة 
ملجل�س  التا�شع  ال�شيفي  والن�شاط 
بحكومة  ال����ري����ا�����ش����ي  ال���������ش����ارق����ة 
الرنامج  وا���ش��ت��ق��ط��ب  ال�������ش���ارق���ة 
ع��ل��ى م�����دار خ��م�����ش��ة اأ���ش��اب��ي��ع اأك���ر 
م��ن م��ئ��ت��ني وث��لث��ني م�����ش��ارك من 
من  املجاورة  واملناطق  مليحة  اأبناء 
. ال�شنية  واملراحل  االعمار   خمتلف 
�شامل  اهلل  عبد  اخل��ت��ام  حفل  و�شهد 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س  اخل���ا����ش���وين 
متيم  ب��ن  ح��م��ي��د  وخ��ل��ي��ف��ة  االإدارة، 
را�شد  اهلل  ال��ع��ام،وع��ب��د  ال�شر  اأم���ني 
الريا�شية   االإدارة  رئي�س  القايدي 
و����ش���امل ع��ت��ي��ق م��ط��ر ال��ك��ت��ب��ي نائب 

م�شرف الن�شاط ال�شيفي بالنادي. 
الوطني  ال�شلم  بعزف  احلفل  ب��داأ 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  ل��دول��ة 
ك��ت��اب اهلل  ،ثم  اآي���ات بينات م��ن  ث��م 
األ����ق����ى ����ش���ع���ادة خ��ل��ي��ف��ة ح��م��ي��د بن 
العام  ال�����ش��ر  اأم�����ني  ال��ك��ت��ب��ي  مت��ي��م 
مليحة  ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����س  ك��ل��م��ة 
اأن  اإىل  فيها  اأ�شار  الريا�شي  الثقايف 
وثقافياً  ريا�شياً  النادي يعد �شرحاً 
والتوجيهات  ال��روؤى  بف�شل  متميزاً 

ال�شمو  ل�شاحب  والبناءة  ال�شديدة 
حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 
ال��ق��ا���ش��م��ي ح���اك���م ال�������ش���ارق���ة ال���ذي 

معنى  يج�شد  نرا�شا  ال��ن��ادي  جعل 
يف  والريا�شة  الثقافة  بني  التلقي 
اأبهى �شورة ويعزز من م�شاركة اأبناء 

الوطن يف املنطقة واملناطق املجاورة 
�شباباً و�شغاراً يف ن�شاطاته املتنوعة.، 
كما �شكر جمل�س ال�شارقة الريا�شي 

الدائمة،  املتابعة  على  العام  واأمينه 
ال�شباب  ل��رع��اي��ة  ال��ع��ام��ة  وال��ه��ي��ئ��ة 
وال��ري��ا���ش��ة ع��ل��ى ال��ت��وا���ش��ل الإجناح 

ال��ف��ع��ال��ي��ات ومت��ك��ني امل�����ش��ارك��ني من 
الرامج  خم��ت��ل��ف  م���ن  اال����ش���ت���ف���ادة 
واالأن�����ش��ط��ة . ث��م األ��ق��ى ���ش��امل عتيق 

الن�شاط  رئي�س  نائب  الكتبي  مطر 
بجهود  فيها  اأ���ش��اد  كلمة  ال�شيفي 
رئي�س  راأ���ش��ه��م  وع��ل��ى  ال��ن��ادي  اإدارة 

جمل�س االدارة يف توفري كل ما يلزم 
وتقدم  ال�شيفي.  الن�شاط  الإجن���اح 
بال�شكر جلميع من �شاهم و�شارك يف 
بال�شكر  وخ�س  الن�شاط  هذا  اجن��اح 
للتطوع  مليحة   ن��ادي  فريق  اأي�شا 
للم�شرفني  وع��ون��ا  �شندا  ك��ان  ال��ذي 
النظام  ال��رن��ام��ج يف حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى 
االنتفاع  وحت���ق���ي���ق  واالن�������ش���ب���اط 

االأمثل من الرامج والفعاليات.
عن  ع��رت  الفعاليات  اأن  اإىل  الف��ت��اً 
باأهمية  وق��ن��اع��ت��ه��م  ال�����ش��ب��اب  رغ��ب��ة 
املنظم،  ال��ع��م��ل  ه���ذا  االن���خ���راط يف 
وم��ع��رة اي�����ش��اً ع��ن ح��ر���س النادي 
التي  اخل��دم��ات  اأف�شل  تقدمي  على 
ت�����ش��ب يف ا���ش��ت��ث��م��ار اأوق��������ات ف����راغ 
عليهم  يعود  مبا  وال�شباب،  الطلبة 

وعلى وطنهم بالفائدة. 
وعر�شت مادة مرئية م�شورة �شلطت 
الن�شاط  منا�شط  كافة  على  ال�شوء 
االأن�شطة  �شملت  وال��ت��ي  ال�����ش��ي��ف��ي 
والتوجيهية   والتعليمية  الرتاثية 
والبيئية  وال��ري��ا���ش��ي��ة  وال�����ش��ح��ي��ة 

وبرامج االأمن وال�شلمة.
ويف ختام احلفل مت تكرمي اجلهات 
تنفيذ  يف  ال�����ن�����ادي  م����ع  امل���ت���ع���اون���ة 
الثقافة  دائ�������رة  وه�����ي  ال���ف���ع���ال���ي���ات 
ن��ا���ش��ئ��ة مليحة  وم���رك���ز  واالع�������لم 
و�شركة  الطبية  ال�شارقة  ومنطقة 

بيئة. وكل الرعاة وامل�شاهمني.

�شجل اي�شكو هدفني من ركلة حرة 
خارج  من  جميلة  وي�شارية  بيمناه 
و�شع  اىل  ا���ش��ب��ان��ي��ا  ف��ق��اد  املنطقة 
ك��اأ���س العامل  ن��ه��ائ��ي��ات  ق��دم��ه��ا يف 
فوزها  بعد  القدم،  لكرة   2018
ايطاليا  ���ش��ي��ف��ت��ه��ا  ع��ل��ى  ال��ك��ب��ري 
املجموعة  ق���م���ة  يف  -3�شفر، 
ال�شابعة من الت�شفيات االوروبية، 
من  �شربيا  اق���رتاب  �شهدت  ال��ت��ي 
املفاجئ  اي�شلندا  و�شقوط  التاأهل 

امام فنلندا.
 ،2010 بطلة  ا���ش��ب��ان��ي��ا،  ورف��ع��ت 
 7 ن��ق��ط��ة م���ن   19 ر���ش��ي��ده��ا اىل 
بفارق  بال�شدارة  منفردة  مباريات 
ايطاليا بطلة العامل  نقاط عن   3
بخ�شارتها  التي منيت  م��رات  ارب��ع 

االوىل بالت�شفيات.
انتهت  ال����ذه����اب  م����ب����اراة  وك����ان����ت 
بالتعادل 1-1 يف نوفمر 2016، 
���ش��وط��ا كبريا  ا���ش��ب��ان��ي��ا  ف��ق��ط��ع��ت 
يتاأهل  اذ  رو���ش��ي��ا،  ن��ه��ائ��ي��ات  ن��ح��و 
اىل  مبا�شرة  االأول  املركز  �شاحب 
ال��ن��ه��ائ��ي��ات، ب��ي��ن��م��ا ���ش��ي��ت��ع��ني على 
اأف�������ش���ل ث��م��ان��ي��ة م��ن��ت��خ��ب��ات حتل 
املجموعات  يف  ال���ث���اين  امل���رك���ز  يف 
الت�شع خو�س ملحق فا�شل حل�شم 
ال��ب��ط��اق��ات االأرب�����ع امل��ت��ب��ق��ي��ة. ومل 
60 مباراة  اآخر  ا�شبانيا يف  تخ�شر 
ال��ع��امل حمققة  ك��اأ���س  ت�شفيات  يف 
47 فوزا و13 تعادال، فيما منيت 
 57 يف  االوىل  بخ�شارتها  ايطاليا 
وحتديدا  ال��ت�����ش��ف��ي��ات،  يف  م���ب���اراة 
امام �شلوفينيا يف اكتوبر 2004. 
وه���ي اق�����ش��ى ه��زمي��ة الإي��ط��ال��ي��ا يف 
الت�شفيات على غرار �شقوطها امام 

الرتغال �شفر3- عام 1957.
ا���ش��ب��ان��ي��ا خولني  واخ����ت����ار م�����درب 
راأ�س  دون  م��ن  ت�شكيلة  لوبيتغي 
ح��رب��ة ���ش��ري��ح، م��ع��وال على دافيد 
واي�شكو،  ا�شن�شيو  وم��ارك��و  �شيلفا 
و�شريجيو  ايني�شتا  اندري�س  ام��ام 
الفارو  ت��ارك��ا  وك��وك��ي،  بو�شكيت�س 
موراتا واملخ�شرم العائد دافيد فيا 

على مقاعد البدالء.
ايطاليا  م�����درب  اع���ت���م���اد  وب���رغ���م 
افتقد  ال�����ذي  ف��ن��ت��ورا  ج��ان��ب��ي��ريو 
ك�����لودي�����و م���ارك���ي���زي���و وج���ورج���و 
هجومية  ت�شكيلة  على  كييليني، 
4-2-4 مع اندريا بيلوتي وت�شريو 
اميوبيلي مدعومني من لورنت�شو 
اإال  كاندريفا،  وانطونيو  ان�شينيي 
االول  ال�����ش��وط  يف  االف�����ش��ل��ي��ة  ان 

كانت ال�شبانيا ب�شكل وا�شح.
�شانتياغو  ف���ري���ق���ه  م��ل��ع��ب  ع���ل���ى 
اي�شكو  افتتح  م��دري��د،  يف  برنابيو 
جميلة  ح��رة  �شربة  من  الت�شجيل 
جانلويجي  احل����ار�����س  مي���ني  اىل 

بوفون.
الذي  بوفون  ام�شية  اي�شكو  وعكر 
ال�170،  الدولية  مباراته  خا�س 
اللعبني  الئ��ح��ة  ع��ل��ى  اخل��ام�����س 
الدولية  للمباريات  خو�شا  االكر 

ب��ح�����ش��ب م��وق��ع االحت�����اد ال����دويل، 
بعد امل�شريني احمد ح�شن وح�شام 
�شواريز  كلوديو  املك�شيكي  ح�شن، 
واحلار�س ال�شعودي حممد الدعيع 

وجميعهم قد اعتزلوا.
ايطالية  ف��ع��ل  ردة  اول  وج������اءت 
وجدت  لبيلوتي  قوية  راأ�شية  م��ن 
عليها  رد  خيا،  دي  دافيد  احلار�س 
املدافع جريار بيكيه برا�شية اخرى 

من م�شافة قريبة فوق العار�شة .
ا�شتلم  ا�شبانية،  �شيطرة  ظ��ل  ويف 
م�شارف  على  ايني�شتا  م��ن  اي�شكو 
ار�شية  ي�شارية  فاطلقها  املنطقة، 
م�شجل  ب��وف��ون  ي�شار  اىل  جميلة 
العب  اول  لي�شبح  ال��ث��اين،  هدفه 
مباراة  يف  هدفني  ي�شجل  ا�شباين 
واحدة من خارج املنطقة منذ عام 
ابدت  ث��اين  ال�شوط  ويف   .2004
بالهجوم  ا�شافية  رغ��ب��ة  ايطاليا 

لتقلي�س الفارق، لكن احلار�س دي 
ا�شبانيا  لتلحق  ذل��ك  حرمها  خيا 
5 دقائق  بها خ�شارة قا�شية، فبعد 
�شجل  اليني�شتا،  بديل  نزوله  من 
الفارو موراتا هدف ا�شبانيا الثالث 
من م�شافة قريبة يف املرمى اخلايل 
ب��ع��د ه��دي��ة م��ن امل���داف���ع �شريخيو 

رامو�س من اجلهة اليمنى.
وعلى وقع خروج اي�شكو حتت وابل 
حما�شية  وع�����ودة  ال��ت�����ش��ف��ي��ق  م���ن 
التاريخي  ال��ه��داف   ، ف��ي��ا  ل��داف��ي��د 
اطلق   ، اال�����ش����ب����اين  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب 
احلكم �شافرته معلنا فوز ا�شبانيا 

بثلثية نظيفة.
ويف املجموعة عينها، حققت البانيا 
الثالثة فوزا متوقعا على �شيفتها 
-2�شفر  املتوا�شعة  لي�شتن�شتاين 

يف اإلبا�شان.
رو�شي  اأودي�������ش���ي  ل��ل��ف��ائ��ز  و���ش��ج��ل 

واأن�شي اأغويل ، لرتفع البانيا التي 
ي�شرف عليها االيطايل كري�شتيان 
بانوت�شي، ر�شيدها اىل 12 نقطة، 
ب��ف��ارق ث��لث ن��ق��اط ع��ن ا�شرائيل 
التي خ�شرت امام مقدونيا يف حيفا 

بهدف غوران بانديف.
تعادلت  ال���راب���ع���ة،  امل��ج��م��وع��ة  ويف 
الثالثة  للمرة  ايرلندا  جمهورية 
م�شيفتها  م�����ع  ال������ت������وايل  ع���ل���ى 
 1-1 ج���ورج���ي���ا و���ش��ي��ف��ة ال����ق����اع 
�شربيا  ف���ان���ف���ردت  ت��ب��ي��ل��ي�����ش��ي،  يف 
ال�شهل  ب����ف����وزه����ا  ال�����������ش�����دارة  يف 
متذيلة  م��ول��داف��ي��ا  �شيفتها  ع��ل��ى 

الرتتيب -3�شفر يف بلغراد.
دايف  �شاين  منح  االول،  ال��ل��ق��اء  يف 
م�شجل  الإي��رل��ن��دا  مبكرا  ال��ت��ق��دم 
قبل  براأ�شية  االول  ال��دويل  هدفه 
كازاي�شفيلي  ف����ال����ريي  م���ع���ادل���ة 
م�شافة  م����ن  االر��������س  الأ����ش���ح���اب 

قريبة.
االيرلندي  امل�����درب  ف���ري���ق  ورف�����ع 
ر�شيده  اون���ي���ل  م���ارت���ن  ال�����ش��م��ايل 
 15 م����ق����اب����ل  ن����ق����ط����ة،   13 اىل 
ال�شاب  ل��ه��ا  اف��ت��ت��ح  ال��ت��ي  ل�شربيا 
ميات غا�شينوفيت�س الت�شجيل، ثم 
اللك�شندر  حا�شمة  مت��ري��رة  ل��ع��ب 
كوالروف، قبل ان يختتم الك�شندر 
نهاية  يف  ال��ث��لث��ي��ة  ميرتوفيت�س 
اللقاء رافعا ر�شيده اىل 6 اهداف 

يف الت�شفيات.
اىل  ال��ف��ارق  الثالثة  ويلز  وقل�شت 
نقطتني مع ايرلندا بفوزها املتاأخر 
 ، ال��راب��ع��ة  ال��ن��م�����ش��ا  �شيفتها  ع��ل��ى 
االنكليزي  ليفربول  الع��ب  بهدف 
ال���ي���اف���ع ب��ن��ج��ام��ني وودب���������ورن يف 
مباراته الدولية االوىل وذلك بعد 

نزوله . على  دقائق   5
حققت  ال��ت��ا���ش��ع��ة،  امل��ج��م��وع��ة  ويف 
االول  فوزها  القاع  و�شيفة  فنلندا 
م��ت��ت��ال��ي��ة على  5 خ�������ش���ارات  ب��ع��د 
-1�شفر  الثانية  اي�شلندا  ح�شاب 
يف تامبريي، مقدمة خدمة كبرية 
لكرواتيا التي توقفت مباراتها مع 
�شيفتها كو�شوفو االخرية بعد اقل 
انطلقها  ع��ل��ى  ���ش��اع��ة  ن�شف  م��ن 
ب�����ش��ب��ب ه��ط��ول ام���ط���ار غ���زي���رة يف 
زغ��رب، لتقام جم��ددا ام�س االحد 
الدويل  اأع��ل��ن االحت���اد  م��ا  بح�شب 
ال��ك�����ش��ن��در رينغ  ف��ي��ف��ا. واق��ت��ن�����س 
ه���دف امل���ب���اراة ال��وح��ي��د م���ن ركلة 
االي�شر،  امل��ق�����س  يف  ج��م��ي��ل��ة  ح���رة 
املباراة  اكملت  اي�شلندا  ب��ان  علما 
روريك  ط��رد  بعد  الع��ب��ني  بع�شرة 
من  ���ش��اع��ة  رب���ع  ق��ب��ل  غي�شل�شون 

النهاية.
 13 عند  اي�شلندا  ر�شيد  وجتمد 
نقطة بالت�شاوي مع كرواتيا، فيما 
مباراة  ت��اأج��ي��ل  اوك��ران��ي��ا  ا�شتغلت 
لتت�شدر  وج��ه  اأكمل  على  كرواتيا 
الهام  ف��وزه��ا  ب��ع��د  نقطة   14 م��ع 
-2�شفر  ت���رك���ي���ا  ���ش��ي��ف��ت��ه��ا  ع���ل���ى 

بهديف اندري يارمولنكو.

نادي مليحة ي�شدل ال�شتار على فعالياته بعد اأن �شهد م�شاركة 
اأكرث من مائتني وثالثني  منت�شبًا يف الن�شاط ال�شيفي هذا العام

مبابي يريد اأن يطبع تاريخ باري�ض مع �شان جرمان 
�شان  ب��اري�����س  ل��ن��ادي  ال��لع��ب اجل��دي��د  م��ب��اب��ي،  كيليان  ك�شف 
جرمان الفرن�شي، رغبته ان يطبع تاريخ العا�شمة الفرن�شية 
القيا�شي حمليا من  انتقاله  م��ن  اأي���ام  بعد  وذل��ك  ول��د،  حيث 
نادي موناكو بطل الدوري. وقال اللعب ال�شاب يف ت�شريحات 
لرنامج ريا�شي على قناة “تي اأف 1” الفرن�شية ام�س االأحد 
ال��لع��ب��ون ال��ك��ب��ار ط��ب��ع��وا ت��اري��خ ب��ل��ده��م اأك����ان ع��ل��ى م�شتوى 
املنتخب الوطني اأو على م�شتوى ناديهم. اأ�شاف مبابي املتحدر 
من بوندي يف ال�شواحي الباري�شية ما اأريده هو ان اأطبع فعل 
الذي  امل�شروع  فعل  كان  جرمان  �شان  باري�س  مدينتي.  تاريخ 

يتيح يل موا�شلة تطوري.

اأوروبا،  اأب��رز املواهب ال�شاعدة يف  ال��ذي يعد من  وك��ان مبابي 
قد اأثار اهتمام اأندية كرى قاريا، اال ان نادي العا�شمة اأعلن 
 31 ال�شيفية  االن��ت��ق��االت  ف��رتة  االأخ���ري م��ن  ال��ي��وم  �شمه يف 
انتقاله  خيار  م��ع  واح��د  ملو�شم  االإع���ارة  �شبيل  على  اأغ�شط�س 
ب�شكل نهائي، يف �شفقة قدرت قيمتها بنحو 180 مليون يورو، 
ث��اين �شفقة  وك��ان مبابي  قيا�شي للعب فرن�شي.  وه��و مبلغ 
الرازيلي  بعد  ال�شيف،  الباري�شي هذا  النادي  كرى يرمها 
مليون   222 مقابل  اال���ش��ب��اين  بر�شلونة  م��ن  املنتقل  نيمار 
يورو، ما جعل منه اأغلى العب يف تاريخ كرة القدم. وردا على 
اأثر قدوم نيمار على خياره باالنتقال اىل �شان  اذا  �شوؤال عما 

اللعب مع  ان  انه �شدد على  اإال  اأج��اب مبابي بالنفي،  جرمان، 
�شان جرمان كان يثري  باري�س  ا�شتثنائي فعل.  اأمر  نيمار هو 
اهتمامي حتى قبل نيمار، معترا ان قدوم االأخري �شكل دفعة 
يطمح  النوع،  هذا  ناد من  اىل  تن�شم  عندما  اأ�شاف  اإ�شافية. 
اىل ان ي�شبح اأف�شل ناد يف العامل، ي�شبح لديك طموح باإحراز 
اأوروب���ا هو ج��زء من ه��ذه االألقاب،  اأبطال  كل االأل��ق��اب. دوري 
لذا �شنلعب للفوز به. ويف الرنامج التلفزيوين نف�شه، اعتر 
ان  االإنكليزي،  اأر���ش��ن��ال  ن��ادي  م��درب  فينغر  اأر���ش��ني  الفرن�شي 
اإ�شارة  مبابي يتمتع بقدرة توؤهله الأن ي�شبح بيليه جديدا، يف 

اىل اأ�شطورة كرة القدم الرازيلية.

اي�شكو يوجع الطليان ويعبد الطريق اأمام ا�شبانيا 

يف  االأول  امل��رك��ز  هاميلتون  ل��وي�����س  ال��ري��ط��اين  مر�شيد�س  ���ش��ائ��ق  اأح����رز   
جائزة اإيطاليا الكرى، املرحلة الثالثة ع�شرة من بطولة العامل ل�شباقات 
الفورموال واحد، ليت�شدر الرتتيب العام على ح�شاب �شائق فرياري االأملاين 

�شيبا�شتيان فيتل الذي اكتفى باملركز الثالث.
وغداة ك�شره الرقم القيا�شي لعدد مرات االإنطلق من املركز االأول، تفوق 
املو�شم والثاين  ال�شاد�س هذا  هامليتون على مناف�شه االملاين وحقق فوزه 
على التوايل، ليحتل �شدارة الرتتيب العام للبطولة بفارق ثلث نقاط. 
كما اأظهر فريق مر�شيد�س تفوقه على فرياري يف عقر داره، بحلول �شائقه 

الثاين الفنلندي فالتريي بوتا�س يف املركز الثاين.
وهيمن هاميلتون الباحث عن لقب رابع يف بطولة العامل واأول منذ العام 
على ال�شباق الذي اأقيم على حلبة مونزا، منذ انطلقه يف املركز   ،2015
ال�شبت،  االنطلق  اجن��از  هاميلتون  م�شريته. وحقق  69 يف  للمرة  االأول 

حمطما الرقم القيا�شي للإ�شطوري االأملاين ميكايل �شوماخر.
وحقق هاميلتون فوزه التا�شع واخلم�شني يف م�شريته، والرابع على احللبة 

االيطالية التي متتاز ب�شرعاتها العالية ومنعطفاتها الوا�شعة.
ومل يتمكن فيتل الذي فقد �شدارة الرتتيب العام للمرة االأوىل هذه ال�شنة، 
من ت�شكيل خطر على مناف�شه الريطاين، ال�شيما بعد انطلقه من املركز 
ال�شاد�س، على رغم انه متكن من التقدم اىل املركز الثالث يف اللفة الثامنة 

من ال�شباق الذي امتد 53 لفة.
36،317 ثانية عن  ال�شباق بفارق  اأربع مرات،  واأنهى فيتل، بطل العامل 
هاميلتون، من دون ان يتمكن من اإهداء فرياري فوزا يكمل به االحتفاالت 

بالعيد ال�شبعني للفريق االيطايل اأمام جمهوره.
وهي املرة الثالثة هذا املو�شم يحرز فريق مر�شيد�س ثنائية املركزين االأول 

والثاين، لي�شاهم ذلك يف تعزيز �شدارته للرتتيب العام للفرق.
وحل رابعا �شائق فريق ريد بول اال�شرتايل دانيال ريكياردو الذي انطلق من 
املركز ال�شاد�س ع�شر بعد معاقبته، متقدما على الفنلندي كيمي رايكونن 

زميل فيتل يف فرياري، والفرن�شي ا�شتيبان اأوكون “فور�س انديا«.

هاميلتون يت�شدر ترتيب 
بطولة العامل للفورمول 

عودة بعثة منتخب الإمارات للجولف عقب 
امل�شاركة يف اأ�شيوية » اآ�شيا واملحيط الهادئ«

عادت بعثة منتخب االإمارات للجولف عقب امل�شاركة يف الن�شخة الثانية من بطولة “اآ�شيا واملحيط 
الهادئ” للعبني الهواة يف هونغ كونغ .

وحافظ املنتخب الياباين على اللقب للعام الثاين على التوايل مبجموع 263 �شربة، وو�شيفه 
املنتخب االأ�شرتايل �شاحب جمموع 270 �شربة ، فيما حل املنتخبان الكوري والياباين بالفريق 
الثاين املركز الثالث مبجموع 276 �شربة. وجاءت اأف�شل النتائج االإماراتية عر الثنائي رميا 

احللو وحممد الهاجري، بتحقيقهما املركز ال� 34 .
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الفجر الريا�ضي

حممد  النا�شئ  لل�شباقات  اأب��وظ��ب��ي  �شائق  اأك��م��ل 
املطّوع ال�شحي م�شاركته الرابعة يف بطولة فرن�شا 
برنامج  ���ش��م��ن   -  2017 ل��ل��رال��ي��ات  ال��وط��ن��ي��ة 
ال�����ش��ائ��ق��ني ال��ن��ا���ش��ئ��ني ل��ل��رال��ي��ات - ب��ن��ج��اح حتت 
مع  كبرية  خ��رة  مكت�شباً  متقلبة  جوية  ظ��روف 
ملحه نايل بورنز على منت �شيرتوين دي.ا�س3 
ت��وزع رايل موبلن على يومني وتاألف من  اآر3. 

كيلومرتاً   200 طولها  بلغ  معبدة  مرحلة   12
اك�شبته  ج��دي��دة  امل��ط��ّوع حت��دي��ات  واج���ه خللها 
خرة جديدة يف الراليات التي تقام على م�شارات 
لل�شباقات  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��ائ��ق  وا���ش��ط��ر  ا���ش��ف��ل��ت��ي��ة، 
ع��ل��ى ات��ب��اع وت����رية ق��ي��ادة م��ع��ت��دل��ة ب��ني ال�شغط 
واحلذر واالبتعاد عن املخاطرة واالأخطاء ب�شبب 

التحديات التي واجهها خلل الرايل الفرن�شي.

فيها  و�شيقة  �شريعة  كانت  االأول  اليوم  مراحل 
قال  وا�شعة  ط��رق��ات  يف  مت��ر  التي  املقاطع  بع�س 

املطّوع.
االأمطار وهو  التحدي مع هطول  ب��داأ  واأ�شاف:   
هطول  نتوقع  كنا  امل��راح��ل،  طبيعة  على  اأث���ر  م��ا 
منها  كان  التي  باملراحل  تفاجاأنا  ولكن  االأمطار 
جاف واآخر مبتل ومنها ما كان قد اكت�شى بالوحل 

وهو ما رفع من وترية التحدي. ويف نهاية اليوم 
على  وال�شيطرة  بالت�شكل  ال�شباب  ب���داأ  االأول، 
االأجواء وهو ما دفعنا اإىل تخفيف �شرعتنا ب�شكل 
م�شاكل  دون  ب�شلم  امل��رح��ل��ة  اإن��ه��اء  ب��ه��دف  كبري 

�شيما واأن الروؤيا كانت �شبه معدومة.
مل يكن الرايل �شهًل يف اليوم الثاين حيث واجه 
ولكنه عرف كيف  اأخ��رى  املطّوع حتديات  حممد 

يتخطاها بنجاح وقال: جنحت مع ملحي نايل 
اللقاء  منا�شبة  ���ش��رع��ة  اإىل  ال��و���ش��ول  يف  ب��ورن��ز 
يف  ي�شكل حتدياً  اإذ كان ذلك  املراحل،  ملحظات 
بنجاح  العقبة  تلك  تخطينا  ولكننا  ال���رايل  ه��ذا 
اأنا �شعيد جداً بهذه  خلل مراحل اليوم الثاين. 
من  اكت�شبناها  التي  الكبرية  وباخلرة  التجربة 
كانت  �شيارتنا  تاأدية  موبلن.  رايل  يف  م�شاركتنا 

جتهيز  على   PHSport هنا  وا���ش��ك��ر  مم��ت��ازة 
ال�شيارة و�شيانتها. وا�شكر طبعاً ال�شيخ خالد بن 
اأبوظبي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  القا�شمي،  في�شل 
املتوا�شل،  دعمه  وعلى  بي  ثقته  على  لل�شباقات، 
وا���ش��ك��ر اأي�����ش��ا م��لح��ي ن��اي��ل ب��ورن��ز ع��ل��ى تاأديته 
الإك��م��ال م�شرية اكت�شاب  ال��رائ��ع��ة واأت��ط��ل��ع ق��دم��اً 

اخلرة من خلل م�شاركتي املقبلة.

رايل موبالن - بطولة فرن�صا الوطنية للراليات 2017

املط��ّوع يجن���ي خب���رة كبي���رة من رال����ي »موب����الن« الفرن�ش�����ي
حممد املطّوع: اأنا �صعيد باإكمال رايل موبالن بنجاح حتت ظروف جوية متقلبة

روجيه  ثالثا  امل�شنف  وال�شوي�شري  ن��ادال  رافايل  عامليا  اأول  امل�شنف  اال�شباين  وا�شل 
املتحدة  ال��والي��ات  بطولة  يف  بينهما  مرتقب  نهائي  ن�شف  نحو  م�شريتهما  ف��ي��درر، 
الدور  ك��ل منهما  ال��ك��رى، ببلوغ  االأرب���ع  ال��ب��ط��والت  اآخ���ر  امل�����ش��رب،  ك��رة  املفتوحة يف 

الرابع.
نيويورك، طرد االيطايل  املقامة على ملعب فل�شينغ ميدوز يف  البطولة  و�شهدت 
فابيو فونييني ب�شبب تعليقات م�شيئة ل�شيدة كانت تتوىل حتكيم مباراته مع مواطنه 

�شتيفانو ترافاغليا يف الدور االأول.
و2013، على   2010 ن��ادال بطل فل�شينغ ميدوز  تفوق  ال�شبت،  الثالث  ال��دور  يف 
 ،1-6  ،3-6  ،)7-3(  7-6 بنتيجة  عامليا   59 امل�شنف  ماير  ليوناردو  االأرجنتيني 
دولغوبولوف  األك�شندر  االأوك����راين  املقبل  ال���دور  يف  “املاتادور”  و�شيلتقي  و4-6. 

الفائز على ال�شربي فيكتور تروي�شكي بثلث جمموعات 6-1، -6�شفر، و4-6.
وكما يف لقاء الدور الثاين اأمام الياباين تارو دانيال امل�شنف 121 عامليا، احتاج نادال 

اىل وقت لدخول جو املباراة.
ك�شر  من  ن��ادال  متكن  اذ  حت��ول،  نقطة  الثانية  املجموعة  من  ال�شابع  ال�شوط  وك��ان 
اإر�شال مناف�شه بعد خم�س حماوالت فا�شلة يف ال�شوط الذي امتد ع�شر دقائق. وبعد 

ال�����ش��وط، مل يتمكن م��اي��ر من  ه��ذا 
اأ�شواط  خم�شة  يف  �شوى  الفوز 

املجموعات  ام��ت��داد  ع��ل��ى 
الباقية.

وقال نادال ان املباراة 
“كانت �شعبة. تطلب 

االأمر 14 فر�شة لك�شر 
حتقيق  ق���ب���ل  االإر�������ش������ال 

ذل��ك. هذا لي�س جيدا. اال 
ذهنيا  ح��ا���ش��را  ك��ن��ت  ان���ن���ي 
وق���ات���ل���ت ب�����ش��ك��ل ك���ب���ري يف 

اللحظات ال�شحيحة«.
ووا�������ش������ل ف���ي���درر 

اىل  ال���������ش����اع����ي 
يف  �شاد�س  لقب 

فل�شينغ ميدوز، 
بفوزه  م�����ش��ريت��ه 

ع����ل����ى اال�����ش����ب����اين 
لوبيز  فيلي�شيانو 

 ،3-6  ،3-6
و5-7.

وي����ل����ت����ق����ي ف����ي����درر 
ال���راب���ع  ال��������دور  يف 
امل��خ�����ش��رم االمل���اين 
فيليب كول�شراير، 
ال��������ف��������ائ��������ز ع����ل����ى 
جون  اال�����ش����رتايل 
 5-7 م����ي����ل����م����ان 

و6-2 و4-6.
الدور  مباراة  وكانت 

الثالث االأوىل يف هذه 
يتمكن  التي  البطولة 

ال�شوي�شري من ح�شمها باأقل من خم�س جمموعات، اذ احتاج اىل ذلك يف الدور االأول 
اأمام االمريكي امل�شنف 70 عامليا فران�شي�س تيافو، ويف الثاين �شد الرو�شي ميخائيل 

يوجني.
وهي املرة االأوىل يحتاج فيها فيدرر اىل خم�س جمموعات يف الدورين االأولني الإحدى 
القيا�شي يف  انه ي�شعى يف فل�شينغ ميدوز اىل تعزيز رقمه  البطوالت الكرى، علما 

األقاب الغراند �شلم .
نيويورك، قائل  ال�شاد�شة ع�شرة يف  للمرة  الرابع  ال��دور  لبلوغه  وبدا فيدرر مرتاحا 
امل�شاء، وذل��ك يف �شعيه  انني لعبت مباراة نظيفة هذا  اإال  االأول��ني  الدورين  عانيت يف 
لقبه  اأح��رز  عندما   2008 العام  منذ  له  واالأول  املتحدة،  ال��والي��ات  يف  �شاد�س  للقب 

اخلام�س تواليا.
وبلغ النم�شوي امل�شنف �شاد�شا دومينيك تييم الدور الرابع يف فل�شينغ ميدوز للمرة 

اأدريان  الفرن�شي  على  ب��ف��وزه  االأخ����رية،  االأرب��ع��ة  االأع����وام  يف  الثالثة 
مانارينو 7-5، 6-3 و4-6.

و�شيواجه تييم بطل 2009 االأرجنتيني خوان مارتن 
باوتي�شتا  روبرتو  اال�شباين  على  املتفوق  بوترو  دل 

اآغون 6-3، 6-3، و4-6.
الرابع،  ال��دور  �شمن  اأخ��رى  مباريات  ويف 
يلتقي الرو�شي اأندري روبليف البلجيكي 
امل�شنف تا�شعا دافيد غوفان الذي تاأهل 
مونفي�س  غايل  الفرن�شي  ح�شاب  على 

ركبته  يف  الإ����ش���اب���ة  امل��ن�����ش��ح��ب 
اليمنى.

اإج���������������راء  ويف 
ع����ق����اب����ي، 

اىل  م�شيئة  ع��ب��ارات  توجيهه  بعد  فونييني  االي��ط��ايل  ط��رد  البطولة  منظمو  اأع��ل��ن 
احلكم لويز اإنغزيل خلل مباراته يف الدور االأول لفردي الرجال، والتي خ�شرها اأمام 

ترافاغليا.
وتلفظ فونييني بعبارات م�شيئة �شد احلكم ال�شويدية، ما دفع املنظمني اىل ايقافه عن 
اإ�شعار اآخر وا�شتبعاده تاليا من مباراته الدور الثالث لزوجي الرجال،  امل�شاركة حتى 

ا�شافة اىل تغرميه مبلغ 24 األف دوالر.
بطولة  م�شاركة يف  اأي  “ب�شكل موقت عن  منع  االيطايل  ان  بيان  املنظمون يف  وق��ال 
الواليات املتحدة يف انتظار قرار نهائي ب�شاأن ما اذا كان قد ارتكب اإ�شاءة كرى خلل 

الدور االأول لفردي الرجال«.
ويف حني برر املنظمون تاأخر فر�س العقوبة بحق االيطايل باحلاجة اىل وقت لرتجمة 
“تتطلب  ال�شبت  ق��ال  ال��ذي  ن��ادال  انتقاد  التاأخري  لقي  ب��ه،  تلفظ  ما 

الرتجمة اأربعة اأيام؟ ال اأعتقد ذلك. االأمر �شهل«.
اأ�شرع،  ب�شكل  االأم���ور  حت�شل  ان  ميكن  “بالتاأكيد  اأ���ش��اف 
النني اأعتقد انه خا�س مباراتني يف الزوجي )بعد املباراة 
مو�شع ال�شكوى(. اذا اأرادوا ايقافه، من االأف�شل القيام 

بذلك فورا«.
موقع  على  ح�شابه  عر  اللعب  اعتذر  جهته،  من 
امل�شجعني،  من  “اأعتذر  بااليطالية  قائل  تويرت، 

من احلكم، على ما جرى«.
ذل��ك ال يرر  �شيئا ج��دا، لكن  “كان يوما  اأ���ش��اف 
ت�شريف يف املباراة كنت خمطئا. لكن يف نهاية االأمر 
هذه مباراة كرة م�شرب فقط”.ولدى ال�شيدات، 
امل�شنفة  بلي�شكوفا  كارولينا  الت�شيكية  ت��ف��ادت 
بفوز  الثالث،  ال��دور  االق�شاء من  عامليا  اأوىل 
���ش��ع��ب ع��ل��ى ال�����ش��ي��ن��ي��ة ����ش���واي ج��ان��غ 6-3 

و7-5 و4-6.
وخ�شرت بلي�شكوفا املهددة بفقدان �شدارة 
املا�شي  العام  نهائي  العاملي،  الت�شنيف 
اأم���ام االأمل��ان��ي��ة اأجن��ل��ي��ك ك��ريب��ر التي 
وفقدت  االول  ال����دور  م��ن  خ��رج��ت 

اللقب.
ال�شوط  بلي�شكوفا يف  واأنقذت 
ال����ع����ا�����ش����ر م������ن امل���ج���م���وع���ة 
ملناف�شتها  ف��ر���ش��ة  ال��ث��ان��ي��ة، 
للفوز  ع��امل��ي��ا،   27 امل�����ش��ن��ف��ة 
باملباراة. وقالت “كنت على بعد 
لنف�شي  قلت  اخل���روج.  م��ن  نقطة 
حينها اين مل احاول اليوم كثريا �شرب كرات 

طويلة على اخلطوط، وهذه هي اللحظة املنا�شبة واإال ...
وتواجه بلي�شكوفا يف الدور الرابع االأمريكية جينيفر برايدي، 
للت�شنيف  ب�شدارتها  الت�شبث  حت��اول  الت�شيكية  ان  علما 
وميبلدون  بطلة  موغوروت�شا  غاربيني  اال�شبانية  اإزاء 

2017، واالأوكرانية اإلينا �شفيتولينا.
االمريكية  راب��ع��ة  امل�شنفة  �شفيتولينا  وتلتقي 
تواجه  ب��ي��ن��م��ا   ،15 امل�����ش��ن��ف��ة  ك��ي��ز  م��ادي�����ش��ون 
موغوروت�شا الثالثة الت�شيكية برتا كفيتوفا 

امل�شنفة 13.

نادال وفيدرر الزحف لن�شف نهائي فال�شينغ ميدوز 

ت�شدرت اإيطاليا بطولة العامل لرماية االأطباق واملقامة 
حاليا مبو�شكو �شمن 73 دولة م�شاركة.

ذهبيات  ثلث  بينها  ميداليات  خم�س  اإيطاليا  وجمعت 
يف بطولة فردي ال�شيدات للرامية جي�شكا رو�شي وفردي 
ال�شابات للرامية ماريا لوزيانا وبطولة الفرق لل�شابات 
بطولة  يف  االأوىل  برونزيتني  ميداليتني  على  ع���لوة 
للرامية  ال�شابات  ف��ردي  يف  والثانية  لل�شيدات  ال��ف��رق 

من  االط��ب��اق  رم��اي��ة  يف  وجميعها  غيلريدو�شي  دي��ان��ا 
احلفرة “الرتاب«.

وكانت نتائج مناف�شات الفرق ال15 على �شعيد ال�شيدات 
ا�شفرت عن فوز املنتخب االمريكي باملركز االأول وذهبية 
الفرق بر�شيد 203 اأطباق وحل يف املركز الثاين ونال 
امليدالية الف�شية منتخب �شيدات فنلندا بر�شيد 203 
اأطباق ب�شبب نتيجة اجلولة االأخرية وفق القانون كما 

ونالت  ايطاليا  �شيدات  الر�شيد  نف�س  ت�شاوت معهن يف 
امليدالية الرونزية .

فاز  ف��رق   8 م�شاركة  �شهدت  التي  ال�شابات  بطولة  ويف 
الذهبية  وامل��ي��دال��ي��ة  االأول  ب��امل��رك��ز  اإي��ط��ال��ي��ا  منتخب 
ال���ث���اين ونال  امل���رك���ز  200 ط��ب��ق وت����له يف  وب��ر���ش��ي��د 
امليدالية الف�شية منتخب رو�شيا فيما حل ثالثا منتخب 

اأمريكا ونال امليدالية الرونزية.

اإيطاليا حت�شد ذهبيتي ال�شيدات وال�شابات ببطولة 
العامل للرماية مبو�شكو

�شاحل العاج تعزز �شدارتها وفوز 
كا�شح للمغرب 

عززت �شاحل العاج �شدارتها للمجموعة الثالثة بفوزها على م�شيفتها الغابون -3�شفر، واكت�شح املغرب �شيفته 
مايل -6�شفر يف اجلولة الثالثة من ت�شفيات افريقيا لكرة القدم املوؤهلة اىل نهائيات مونديال 2018 يف رو�شيا. 
2015، باهداف العب بورمنوث االنكليزي ماك�س االن غراديل   يف ليرفيل، فازت �شاحل العاج، بطلة افريقيا 
التي غاب  الغابون  ر�شيد  نقاط وجتمد  �شبع  اىل  ر�شيدها  دومبيا لرتفع  �شيدو  الرتغايل  �شبورتينغ  ومهاجم 
عنها قائدها وهداف بورو�شيا دورمتوند بيار-اميرييك اوباميانغ، عند نقطتني. وانتقل املغرب اىل املركز الثاين 
بخم�س نقاط بعد ان اكت�شح مايل �شاحبة النقطة الوحيدة بن�شف دزينة من االهداف تعاقب عليها حكيم زيا�س 
وخالد بوطيب وا�شرف حكيمي وفي�شل فجر وميمون ماهي. ولعبت مايل معظم ال�شوط الثاين بت�شعة افراد بعد 

طرد باكاي ديبا�شي وحممد عمر كوناتيه لنيل كل منهما انذارين.

لوف ينتقد 
الهتافات 

النازية يف براغ
اع���ت���ر م�����درب امل��ن��ت��خ��ب االمل����اين 
ل��ك��رة ال���ق���دم ي��واك��ي��م ل���وف ام�س 
ان ال��ه��ت��اف��ات ال��ن��ازي��ة ال��ت��ي رددها 
ب����راغ  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب يف  م�������ش���ج���ع���ون 
خلل مواجهة ت�شيكيا يف ت�شفيات 
مونديال 2018، هي مبثابة عار 

على اأملانيا.
وخلل املباراة اجلمعة يف العا�شمة 
 )1-2 اأمل��ان��ي��ا  ال��ت�����ش��ي��ك��ي��ة )ف�����ازت 
الثالثة  املجموعة  ت�شفيات  �شمن 
اأطلق  مل��ون��دي��ال رو���ش��ي��ا،  امل��وؤه��ل��ة 
م�شجعون اأملان �شافرات ا�شتهجان 
خلل عزف الن�شيدين الوطنيني، 
ما  امل��ب��اراة،  خ��لل  نازية  و�شعارات 
لقي تنديد العديد من اللعبني.

ع�شية  ���ش��ح��ايف  م���وؤمت���ر  وخ�����لل 
املنتخب  ����ش���ي���ف���ه  ����ش���د  امل������ب������اراة 
قال  ����ش���ت���وت���غ���ارت،  يف  ال����رنوج����ي 
اأنتقل مبا�شرة  لوف ال ميكنني ان 
دون  م��ن  الريا�شية  االأ���ش��ئ��ل��ة  اىل 

التعليق على ما جرى يف براغ.
متاأثر  واأن�����ا  ال��غ�����ش��ب،  »ي��ت��م��ل��ك��ن��ي 
ي�شمون  م����ن  ب��ع�����س  ان  ل�����روؤي�����ة 
ي�شتخدمون  م�شجعني،  اأنف�شهم 
ك��رة ال��ق��دم، وم��ب��اراة دول��ي��ة لرفع 
م�شيفا  القبيل،  ه��ذا  من  �شعارات 

هم يجلبون العار لبلدنا.
ون�����وه ل����وف ب���ق���رار الع���ب���ني عدم 
املعتادة  ال��ت��ح��ي��ة  الأداء  ال���ت���وج���ه 
للم�شجعني بعد املباراة، واالنتقال 
مبا�شرة اىل غرف تبديل امللب�س.

عقوبات  لفر�س  موؤيد  اأن��ا  اأ���ش��اف 
ق����ا�����ش����ي����ة ج���������دا ب�����ح�����ق م����ث����ريي 
نريدهم،  ال  ه��وؤالء.  اال�شطرابات 
ولي�شوا  الوطني،  منتخبهم  ل�شنا 
يف  االأخ����ذ  م��ع  م��ت��اب��ع��ا  م�شجعينا، 
االع��ت��ب��ار ت��اري��خ��ن��ا، م���ن امل��ه��م ان 
منثل بجدارة بلدنا ومثل الت�شامح 
واالح���رتام واالن��ف��ت��اح على العامل 

التي يتمتع بها.
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الفجر الريا�ضي

تعادلت جمهورية ايرلندا للمرة الثالثة على التوايل فانفردت �شربيا 
خدمة  املتوا�شعة  فنلندا  قدمت  فيما  الرابعة،  املجموعة  �شدارة  يف 
الت�شفيات  م��ن  ال�شابعة  اجل��ول��ة  يف  اي�شلندا،  باإ�شقاطها  ل��ك��روات��ي��ا 

االأوروبية ملونديال رو�شيا 2018 يف كرة القدم.
املجموعة  ثانية  اي��رل��ن��دا  خ�شرت  والنم�شا،  وي��ل��ز  م��ع  تعادلها  فبعد 
و�شيفة  جورجيا  م�شيفتها  مع  بتعادلها  جديدتني  نقطتني  الرابعة 

القاع 1-1 يف تبيلي�شي.
ومنح �شاين دايف التقدم مبكرا الإيرلندا م�شجل هدفه الدويل االأول 
براأ�شية قبل معادلة فالريي كازاي�شفيلي الأ�شحاب االأر�س من م�شافة 

قريبة.
ورفع فريق املدرب االيرلندي ال�شمايل مارتن اونيل ر�شيده اىل 13 
نقطة، مقابل 15 ل�شربيا التي انفردت بال�شدارة بفوزها ال�شهل على 

�شيفتها مولدافيا متذيلة الرتتيب -3�شفر يف بلغراد.
وافتتح ال�شاب ميات غا�شينوفيت�س الت�شجيل، ثم لعب متريرة حا�شمة 
اللك�شندر كوالروف، قبل ان يختتم الك�شندر ميرتوفيت�س الت�شجيل 

يف نهاية اللقاء رافعا ر�شيده اىل 6 اهداف يف الت�شفيات.
منهما  ولكل  الرابعة  النم�شا  مع  الثالثة  ويلز  الح��ق  وق��ت  يف  وتلعب 
االأول مبا�شرة اىل النهائيات، بينما  املركز  �شاحب  ويتاأهل  نقاط.   8
�شيكون على اأف�شل ثمانية منتخبات حلت ثانية يف املجموعات الت�شع 

خو�س ملحق فا�شل حل�شم البطاقات االأربع املتبقية.
ويف املجموعة التا�شعة، حققت فنلندا و�شيفة القاع فوزها االأول بعد 
5 خ�شارات متتالية على ح�شاب اي�شلندا الثانية -1�شفر يف تامبريي، 

مقدمة خدمة كبرية لكرواتيا.
جميلة  حرة  ركلة  من  الوحيد  املباراة  هدف  رينغ  الك�شندر  واقتن�س 

يف املق�س االي�شر، علما بان اي�شلندا اكملت املباراة بع�شرة العبني بعد 
طرد روريك غي�شل�شون قبل ربع �شاعة من النهاية. وجتمد ر�شيد 
اي�شلندا عند 13 نقطة بالت�شاوي مع كرواتيا التي ت�شتقبل كو�شوفو 
االخرية يف وقت الحق، فيما تخو�س اوكرانيا مواجهة قوية مع تركيا 
البانيا  حققت  ال�شابعة،  املجوعة  ويف  نقطة.   11 متلك  منهما  وك��ل 
الثالثة فوزا متوقعا على �شيفتها لي�شتن�شتاين املتوا�شعة -2�شفر يف 
اإلبا�شان. و�شجل للفائز اأودي�شي رو�شي واأن�شي اأغويل، لرتفع البانيا 
 12 بانوت�شي، ر�شيدها اىل  االإيطايل كري�شتيان  ي�شرف عليها  التي 
واللتني  املت�شدرتني  وايطاليا  ا�شبانيا  ع��ن  ن��ق��اط   4 ب��ف��ارق  نقطة 

تلتقيان يف وقت الحق.
ال���راب���ع���ة م���ع مقدونيا  ا���ش��رائ��ي��ل  امل��ج��م��وع��ة ع��ي��ن��ه��ا  ت��ل��ع��ب يف  ك��م��ا 

اخلام�شة.

�شربيا تنفرد بال�شدارة وفنلندا تقدم خدمة لكرواتيا 

بلوغ  من  للقرتاب  كاين  ه��اري  الهداف  على  االإنكليزي  املنتخب  يعول 
حاملة  اأملانيا  ت�شعى  بينما   ،2018 القدم  ك��رة  يف  العامل  كاأ�س  نهائيات 

االأوروبية  الت�شفيات  �شمن  وذلك  تاأهلها،  ل�شمان  اللقب 
املوؤهلة للمونديال الرو�شي اليوم االثنني.

ت�شت�شيف  الت�شفيات،  من  الثامنة  اجلولة  ف�شمن 
انكلرتا �شلوفاكيا يف قمة املجموعة ال�شاد�شة التي 

يت�شدرها “االأ�شود الثلثة” بر�شيد 17 نقطة 
من �شبع مباريات، بفارق نقطتني عن �شيف 

االثنني.
االن���ك���ل���ي���زي على  امل��ن��ت��خ��ب  ف�����وز  ويف ح�����ال 

ال�شلوفاكي، �شيكون يف موقع  نظريه 
التاأهل  ل�����ش��م��ان  االأف�������ش���ل���ي���ة 

امل��ب��ا���ش��ر ع��ن امل��ج��م��وع��ة، اذ 
مباراة  ب��ع��د  ل���ه  ت��ت��ب��ق��ى 

االث�����ن�����ني، م���ب���ارات���ان 
اأمام  ن�شبيا،  اأ���ش��ه��ل 

ال�شلوفيني  �شيفه 
وم�شيفه  ال��راب��ع  
الليتواين اخلام�س 

يف اكتوبر املقبل.
�شاحب  وي���ت���اأه���ل 
االأول  امل��������رك��������ز 
اىل  م������ب������ا�������ش������رة 

بينما  ال���ن���ه���ائ���ي���ات، 
اأف�شل  ع���ل���ى  ����ش���ي���ك���ون 

م��ن��ت��خ��ب��ات حلت  ث��م��ان��ي��ة 
ثانية يف املجموعات الت�شع 
فا�شل  م���ل���ح���ق  خ�����و������س 
االأرب���ع  ال��ب��ط��اق��ات  حل�شم 
فوز  ح����ال  ويف  امل��ت��ب��ق��ي��ة. 
على  االث�����ن�����ني  ان����ك����ل����رتا 
ملعب وميبلي ال�شهري يف 
املنتخب  �شي�شبح  ل��ن��دن، 
نقطتني  اىل  ح���اج���ة  يف 
ف����ق����ط م�����ن م���ب���ارات���ي���ه 

االأخريتني.
املنتخب  م����درب  وراأى 
غ���اري���ث ���ش��اوث��غ��ي��ت ان 
الهجومية  ال������ق������درة 
مل���ن���ت���خ���ب���ه، ال����ف����ائ����ز يف 
اجل��������ول��������ة ال���������ش����اب����ع����ة 
امل�شيفة  ع��ل��ى  اجل��م��ع��ة 
م�������ال�������ط�������ا ب����ن����ت����ي����ج����ة 

�شتكون  -4�شفر، 
التفوق،  م��ف��ت��اح 

بوجود  منوها 
الع��ب��ني من 

ط������ي������ن������ة 

ماركو�س را�شفورد وداين ويلبيك وجيمي فاردي من على مقاعد البدالء، 
ا�شافة اىل جريماين ديفو ودانيال �شتاريدج.

واعتر ان مقاعد البدالء يف اللعبة احلديثة اأمر حموري نظرا الأهمية 
، م�شريا اىل ان ه��اري كاين  20 االأخ��رية  ال�  اأو   15 ال�  الدقائق 

لقد  لنا.  االأه���داف  و�شي�شجل  امل��ب��اراة  ط��وال  ي�شكل خطرا 
امل��ب��اري��ات االأخ���رية بت�شجيله خم�شة  اأث��ب��ت ذل��ك خ��لل 

اأهداف يف ثلث مباريات.
اأ�شاف وجوده معنا هو امتياز بالن�شبة اإلينا ، علما 

توتنهام هوت�شر، ت�شدر  نادي  ان كاين مهاجم 
املمتاز  االن��ك��ل��ي��زي  ال����دوري  ه���دايف  ترتيب 

ملو�شم 2016-2017 مع 29 هدفا.
و�شجل كاين هدفني من الرباعية 

م���رم���ى  يف  االن����ك����ل����ي����زي����ة 
م�����ال�����ط�����ا اجل����م����ع����ة، 
يلق  مل  ف�������وز  يف 

امل�شجعني،  ر���ش��ى 
مالطا  ان  ال���ش��ي��م��ا 
تعد من اأ�شعف 
ت  ملنتخبا ا
وحت�����ت�����ل 
امل�����رك�����ز 
ال������������������������ 
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ت�شنيف  يف 
االحتاد الدويل لكرة 
و�شجل  ف��ي��ف��ا.  ال���ق���دم 
االنكليزي  امل��ن��ت��خ��ب 
ال�شوط  يف  اأه�����داف�����ه 

الثاين.
�شلوفاكيا  وت����دخ����ل 

املباراة بعد فوز �شعب 
ال�شابعة  اجل����ول����ة  يف 

على �شيفتها �شلوفينيا 
-1�شفر،  ب���ن���ت���ي���ج���ة 

اآدم  ����ش���ج���ل���ه  ه�������دف  يف 
نيميت�س يف الدقيقة 81، 
موقع  ت��ع��زي��ز  يف  ���ش��اه��م 

املركز  يف  ب�����لده  م��ن��ت��خ��ب 
اأرب�����ع نقاط  ب���ف���ارق  ال���ث���اين 

ع��ن ا���ش��ك��ت��ل��ن��دا و���ش��ل��وف��ي��ن��ي��ا يف 
املركزين الثالث والرابع.

بيرت  ال�����ش��ل��وف��اك��ي  ال��لع��ب  وراأى 
قريبا  ب���ات  منتخبه  ان  ب��ي��ك��اري��ك 
للملحق  يوؤهله  ال��ذي  املوقع  من 

، م�شريا اىل ان مزاج اللعبني 
ف��وز واملهم  ك��ل  رائ���ع، كما بعد 
جديدة  م���ب���اراة  ان  ن��ت��ذك��ر  ان 

تنتظرنا.
واعتر ان انكلرتا حتقق اأداء 
اننا  اإال  اأر���ش��ه��ا  ع��ل��ى  ج��ي��دا 

�شنقاتل.
االنكليزي  امل��ن��ت��خ��ب  وف����از 
ال����ث����لث  امل������ب������اري������ات  يف 
اأر�شه  له على  االأخ��رية 

الت�شفيات  �شمن 
االأوروب��������ي��������ة 

املوؤهلة.

وت�شتقبل  م��ال��ط��ا  م�شيفتها  ا�شكتلندا  تلتقي  نف�شها،  امل��ج��م��وع��ة  ويف 
�شلوفينيا ليتوانيا. وال يزال املنتخبان اال�شكتلندي وال�شلوفيني يف موقع 
اأربع  املناف�س على بطاقة امللحق على االأقل، اذ يبتعدان بفارق 
ن��ق��اط ف��ق��ط ع��ن ���ش��ل��وف��اك��ي��ا، ق��ب��ل ث���لث ج���والت على 

انتهاء الت�شفيات.
حاملة  اأمل��ان��ي��ا  اق��رتب��ت  الثالثة،  املجموعة  ويف 
ال��رازي��ل، من  2014 يف  العامل  كاأ�س  لقب 
ع�����ش��رة يف  التا�شعة  ل��ل��م��رة  ال��ن��ه��ائ��ي��ات  ب��ل��وغ 

تاريخها.
وفازت اأملانيا يف اجلولة املا�شية ب�شعوبة على 
�شدارتها  لتوا�شل   ،1-2 الت�شيكية  اجلمهورية 
مباريات،  �شبع  من  نقطة   21 بر�شيد  للمجموعة 

وبفارق خم�س نقاط عن ايرلندا ال�شمالية الثانية.
م��ان�����ش��اف��ت االثنني  ن��ا���ش��ي��ون��ال  وي�����ش��ت�����ش��ي��ف 
املنتخب الرنوجي، يف 
ي�شعى  م��ب��اراة 
خ������لل������ه������ا 
الع�����������ب�����������و 
امل�������������������درب 
االأمل��������������������������اين 
ي��واك��ي��م ل���وف، اىل 
نقاط ثلث �شت�شمن لهم 
ب��ل��وغ ال��ن��ه��ائ��ي��ات يف ح���ال تعر 
الذي  ال�شمايل  االيرلندي  املنتخب 
)الثالثة  الت�شيكية  اجلمهورية  ي�شت�شيف 

مع ت�شع نقاط(.
وكان لوف اأعرب عن عدم ر�شاه عن اأداء منتخب بلده 
يف مباراته االأخرية، معترا ان العبيه كانوا حمظوظني يف 

املباراة �شد ت�شيكيا.
�شعبنا  اأي�شا  اننا  اال  ب�شكل جيد،  داف��ع  االأخ��ري  ان  اىل  واأ���ش��ار 
االأم��ور على اأنف�شنا مل نلعب كما رغبنا يف الثلث االأخري من 

امللعب .
بذلك  ل��ي��ح��اف��ظ  االأهم”،  ه��و  ه���ذا  ف���زن���ا...  “لقد  اأ����ش���اف 
�شبع  م��ع  الت�شفيات،  امل��ث��ايل  �شجله  على  االمل���اين  املنتخب 
اأخ���رى �شمن  ان��ت�����ش��ارات يف �شبع م��ب��اري��ات. ويف م��ب��اري��ات 
�شعبة  مواجهة  يف  نف�شها  ايرلندا  جتد  نف�شها،  املجموعة 
على اأر�شها اأمام ت�شيكيا، بعدما فوزها على م�شيفتها �شان 

مارينو املتوا�شعة يف املرحلة ال�شابقة -3�شفر.
اأ�شدها  امل��ن��اف�����ش��ة ع��ل��ى  ت��ب��دو  امل��ج��م��وع��ة اخل��ام�����ش��ة،  ويف 
���ش��ب��ع مباريات  ن��ق��ط��ة م��ن   16 ب��ول��ن��دا  امل��ت�����ش��درة  ب��ني 
تت�شاويان  الثالثة  وال��دمن��ارك  الثانية  ومونتينيغرو 

بالنقاط مع 13 نقطة.
الدمنارك  اأمام  املفاجئة �شفر4-  بولندا  فبعد خ�شارة 
وفوز مونتينيغرو على كازاخ�شتان -3�شفر، اختلطت االأوراق 
يف هذه املجموعة. ويف مواجهات االثنني، ت�شت�شيف مونتينيغرو 
رومانيا الرابعة مع ت�شع نقاط، بينما حتل الدمنارك �شيفة على 

بولندا اأرمينيا اخلام�شة مع �شت نقاط،  وت�����ش��ت�����ش��ي��ف 
مع نقطتني.كازاخ�شتان االأخرية 

اأملانيا ت�صعى حل�صم التاأهل للمونديال

اإجنلت����را تع���ول عل���ى كاي���ن يف موقع����ة �شلوفاكي������ا

اأنفق نادي باري�س �شان جرمان الفرن�شي لكرة القدم ما يناهز 400 
وبات  مبابي،  كيليان  والفرن�شي  نيمار  الرازيلي  ل�شم  يورو  مليون 
اأمام مهمة البحث عن ال�شبل التي جتنبه خرق قواعد اللعب املايل 
النظيف للحتاد االأوروبي. واأعلن االحتاد القاري للعبة )ويفا( هذا 
هيئة  اململوك من  للنادي  املفرط  االنفاق  فتح حتقيق يف  االأ�شبوع 
قطر لل�شتثمارات الريا�شية، ل�شم نيمار من بر�شلونة اال�شباين 
مقابل 222 مليون يورو، ومبابي من موناكو يف �شفقة قد ت�شل 
اىل 180 مليون يورو، علما انه �شبق للحتاد تغرمي النادي خلرقه 

القواعد نف�شها يف العام 2014.
اإال ان النادي الذي جعل من اللعبني املذكورين االأغلى يف تاريخ 
 20 ان��ه يتوقع زي��ادة يف عائداته مبا بني  ال��ق��دم، �شدد على  ك��رة 
االإي����رادات  خ��لل  م��ن  ال�شيما  باملئة،  و40  باملئة 
ال��ت��ذك��ارات، بيع تذاكر  بيع  ال��رع��اي��ة،  ال��دول��ي��ة، 
النتائج  ال��ت��ل��ف��زي��وين،  النقل  ح��ق��وق  امل��ب��اري��ات، 

الريا�شية، واجلوالت ال�شيفية وال�شتوية«.
ت��ن�����س ق��واع��د ال��ل��ع��ب امل����ايل ال��ن��ظ��ي��ف ع��ل��ى ان 
اأك�����ر م���ن 30  ال����ن����ادي ال مي��ك��ن ان ي��خ�����ش��ر 
مليون يورو �شنويا. و�شتكون الطريقة االأمثل 

خلل  اللعبني  من  عدد  بيع  ايراداته،  لزيادة  الباري�شي  النادي  اىل  بالن�شبة 
فرتة االنتقاالت ال�شتوية خلل �شهر يناير املقبل.

وتقدر مواقع الكرتونية ريا�شية قيمة العبي �شان جرمان بنحو 520 مليون 
اال�شباين  امل��درب  ويجد  اأعلى.  الفعلية هي  القيمة  ب��اأن  تقديرات  و�شط  ي��ورو، 
اأوناي اإميري نف�شه اأمام خيار التخلي عن العبني مل يعد يف حاجة ما�شة اليهم 
 2011 يف  املن�شم  با�شتوري  خافيري  كاالرجنتيني  ال�شيفية،  االنتقاالت  بعد 
والرازيلي  مليونا،   63 ماريا  دي  اأنخل  ومواطنه  ي��ورو،  مليون   42 مقابل 

لوكا�س مورا 40 مليونا.
يوليان  واالمل��اين  كافاين  اإدين�شون  واالأوروغ��واي��اين  ومبابي،  نيمار  وج��ود  ويف 
دراك�شلر، قد يجد با�شتوري ودي ماريا ومورا �شعوبة يف احل�شول على مركز 

اأ�شا�شي يف الت�شكيلة.
يورو  مليون   222 النفاق  جرمان  �شان  دفعت  التي  الرئي�شية  االأ�شباب  اأح��د 
ل�شم نيمار، هو قدرته الت�شويقية والرتويجية الكبرية، ال�شيما بف�شل ع�شرات 
النادي  رئي�س  يخف  ومل  االجتماعي.  التوا�شل  مواقع  على  املتابعني  مليني 

توقعه باأن تت�شاعف قيمة اللعب خلل عامني.
التجهيزات  ���ش��رك��ة  م��ع  اأ���ش��ا���ش��ي��ت��ني  رع��اي��ة  ب�شفقتي  ح��ال��ي��ا  ال��ن��ادي  وي��ح��ظ��ى 
على  ال�شفقتان  وت��در  االم���ارات.  ط��ريان  و�شركة  نايكي  االأمريكية  الريا�شية 
من  بكثري  اأق��ل  اأي  التقديرات،  بح�شب  �شنويا،  ي��ورو  مليون   40 نحو  ال��ن��ادي 

مداخيل ال�شفقات االعلنية الأندية اأوروبية اأخرى.
يورو  مليون   150 على  املثال  �شبيل  على  يح�شل  اال�شباين  فر�شلونة 

 67 االنكليزي  يونايتد  مان�ش�شرت  ينال  بينما  “نايكي”،  من  �شنويا 
الرئي�شي  الراعي  االمريكية،  �شيفروليه  �شركة  من  �شنويا  مليونا 

لقمي�شه. ويبدو �شان جرمان حاليا يف موقع يتيح له اإبرام �شفقات 
اإعلنية كرى، ت�شاهم يف احلد من خماوف خرق قواعد اللعب 
منذ  القطريون  ومالكوه  الفرن�شي  ال��ن��ادي  يخف  مل  النظيف. 
عام 2011 الرغبة اجلاحمة يف اإحراز لقب دوري اأبطال اأوروبا 

عدة:  مالية  بفوائد  ال��ن��ادي  على  ذل��ك  يعود  وق��د  االأوىل.  للمرة 
فعائدات النقل التلفزيوين ملباريات امل�شابقة القارية االأهم و�شلت 
اىل م�شتويات قيا�شية، وميكن لبلوغ نهائي امل�شابقة ان يعود على 
النادي بنحو مئة مليون يورو. ا�شتعادة لقب الدوري الفرن�شي من 
موناكو قد يوفر للنادي عائدات اإ�شافية اأي�شا، كما ان حقوق البث 
ترتفع  ان  يرجح  االأوىل،  الفرن�شية  ال��درج��ة  ل��دوري  التلفزيوين 

الدرجة  مباريات  حقوق  وبيعت  ا�شبانيا.  من  نيمار  انتقال  بعد  اأي�شا 
�شنتي  بني  للفرتة  �شنويا  ي��ورو  مليون   80 عامليا مببلغ  االأوىل  الفرن�شية 

700 مليون يورو للدرجة اال�شبانية االأوىل،  مقابل  يف  و2024،   2018
ومليار يورو للدوري االنكليزي املمتاز.

خيارات �شان جرمان لتفادي خرق »اللعب النظيف« 

اأر�شنال يعر�ض 100 
مليون يورو ل�شم ليمار 

ك�شف الفرن�شي اأر�شني فينغر مدرب نادي اأر�شنال االإنكليزي لكرة القدم، 
ل�شم  فرن�شا  بطل  موناكو  على  ي��ورو  مليون   100 عر�س  االأخ��ري  ان 

العبه الدويل توما�س ليمار اإال ان اللعب قرر البقاء مع ناديه.
وخلل مقابلة �شمن برنامج ريا�شي على قناة “تي اأف 1” الفرن�شية 
االأحد، حتدث فينغر عن رغبته يف �شم اللعب الدويل البالغ من العمر 
اليوم االأخري من فرتة االنتقاالت ال�شيفية التي  يف  وذلك  عاما،   21

اختتمت اخلمي�س 31 اأغ�شط�س.
وردا على �شوؤال عما اذا كان النادي اللندين قد حاول ا�شتقطاب ليمار يف 
“نعم”، قبل ان يو�شح ان االنتقال مل  اللحظات االأخرية، اأجاب فينغر 

يح�شل الأن اللعب قرر البقاء يف موناكو.
100 مليون يورو،  اذا كان النادي قد عر�س  وردا على �شوؤال ثان عما 
اأجاب “نعم”، مررا املبلغ باأن اللعب يتمتع بقدرة هائلة حول الكرة، 

وهو �شبه كامل يف الهجوم والدفاع... هو العب متوازن جدا.
مرمى  يف  مرتني  بت�شجيله  الدولية  اأهدافه  اأول  اجلمعة  ليمار  وحقق 

هولندا -4�شفر �شمن الت�شفيات االأوروبية املوؤهلة ملونديال 2018. 
وقال اللعب ردا على �شوؤال �شحايف بعد مباراة اخلمي�س، انه العب يف 
نادي موناكو، واأنا �شعيد جدا هناك. االآن، اأريد ان اأحقق مو�شما جيدا 

مع النادي، ملحاولة التطور والتقدم يف م�شريتي.
واأحرز موناكو املو�شم املا�شي لقب الدوري الفرن�شي لكرة القدم للمرة 
2000، معتمدا على ت�شكيلة �شابة مبعظمها. وتخلى  االأوىل منذ عام 
ال�شبان،  العبيه  من  عدد  عن  ال�شيفية  االنتقاالت  فرتة  خلل  النادي 
اأبرزهم الدويل الفرن�شي كيليان مبابي الذي انتقل اخلمي�س اىل باري�س 
ب�شكل  �شرائه  خيار  م��ع  واح��د  ملو�شم  االع���ارة  �شبيل  على  ج��رم��ان  �شان 

نهائي، يف �شفقة تقدر قيمتها بنحو 180 مليون يورو.



    
م�شت�شفى يوظف قطًا

حمطات  اإح���دى  م��ن  ب��ال��ق��رب  بتجواله  ا�شتهر  ودود  ق��ط  ح�شل 
ا�شكتلندا، على وظيفة خا�شة يف م�شت�شفى  ال�شكك احلديدية يف 

يقع بالقرب من املحطة بعدما قام بزيارة املر�شى ب�شكل متكرر.
قامت اإدارة م�شت�شفى غارتنافل، باإعطاء بطاقة هوية خا�شة للقط 
املحلني يف مدينة غل�شكو،  ال�شكان  كايل بني  با�شم  ا�شتهر  الذي 

بعد قيامه بزيارات متكررة اإىل امل�شت�شفى.  
وكان القط كايل قد بداأ بالت�شكع حول حمطة هيندالد يف غل�شكو 
امل�شافرين وموظفي املحطة  منذ نحو عام، واأ�شبح معروفاً لدى 

على حد �شواء، حيث اعتاد اأن ين�شر البهجة وال�شرور بينهم. 
طاملاً  نيوز:  �شتي  ل�شحيفة  هانلون  كاتي  املحطة  موظفة  وقالت 
عادة  ي��ق��وم  للغاية.  ودوداً  وك���ان  ال�شباح،  يف  املحطة  ك��اي��ل  ارت���اد 

باللحاق بامل�شافرين حتى يجذب انتباههم.
ال��ق��ط ك��اي��ل بزيارة  ي��ق��وم  امل��ح��ط��ة،  وب��االإ���ش��اف��ة اإىل جت��وال��ه يف 
اإدارة  دف��ع  ال���ذي  االأم���ر  م��ت��ك��رر،  ب�شكل  منها  ال��ق��ري��ب  امل�شت�شفى 
امل�شت�شفى اإىل منحه بطاقة هوية فخرية خا�شة بامل�شت�شفى حتمل 
ا�شمه.  ويذكر باأن القط كايل يحظى باهتمام ورعاية العديد من 
موظفات امل�شت�شفى اللواتي يقدمن الطعام له اأربع مرات يف اليوم، 

بح�شب ما ورد يف موقع يو بي اآي االإلكرتوين. 

يحفر بركة منذ 27 عامًا
تعاين  التي  املياه  نق�س  م�شكلة  عاتقه حل  على  رج��ل هندي  اأخ��ذ 
منها قريته منذ زمن طويل، وقرر اأن يحفر بيديه العاريتني، بركة 
لتجميع مياه االأمطار، ل�شد العجز الكبري يف املياه. وكان �شيام الل 
قد عر�س فكرة حفر بركة يف قرية �شاجا باهاد، وهو بعمر 15 عاماً 
فقط، وبداًل من اأن يتطوع �شكان القرية مل�شاعدته، راحوا ي�شخدون 
من الفكرة. لكن ذلك مل يثن ال�شاب عن عزمه على حفر الركة، 
وبداأ العمل لوحده على هذا امل�شروع، والذي تطلب اإجنازه نحو 27 

عاما، بح�شب موقع اأوديتي �شنرتال.
وبات �شيام اليوم يعتر بطًل يف قريته، فاحلفرة ال�شغرية التي بداأ 
بحفرها قبل اأكر من ربع قرن، حتولت اإىل بركة كبرية متتلىء 
باملاء، وت�شل م�شاحتها اإىل نحو 1 هكتار، وبعمق 15 قدماً، وتوؤمن 
املياه اللزمة جلميع اأبناء القرية. ويقول �شيام يف حديث ل�شحيفة 
حلفر  امل�����ش��اع��دة  يل  اأح���د  ي��ق��دم  مل  املحلية  ت��امي��ز  هيندوني�شيان 
قد  حلمه  اأن  اإىل  م�شرياً  القرية.  �شكان  وال  ال�شلطات  ال  الركة، 
املاء الكايف ل�شكان القرية وموا�شيها. واأ�شاف  حتقق االآن، بتوفري 
ا�شتعداد ملد يد العون  "من الطريف كيف بات اجلميع على  �شيام 
اأح��داً مل يكلف نف�شه عناء ذلك يف املا�شي، عندما كنت  االآن، لكن 
يف اأم�ّس احلاجة للم�شاعدة. وات�شرت ق�شة �شيام موؤخراً يف جميع 
اإىل  م��اه��ن��دراغ��اره  مقاطعة  يف  ال�شلطات  دف��ع  مم��ا  الهند،  اأن��ح��اء 
االعرتاف اأخرياً باإجنازه الكبري، وقام ع�شو يف اجلمعية الت�شريعية 
االإقليمية بزيارة القرية، وعر�س على �شيام جائزة مالية مقدارها 

10 اآالف روبية )156 دوالر( تقديراً جلهوده يف حفر الركة.

تهدد باإجها�ض جنينها اإذا مل حت�شل على 4000 ريتويت
كبري  ع��دد  اأ���ش��اء  االجتماعي،  للتوا�شل  تويرت  موقع  اإن�شاء  منذ 
من امل�شرتكني ا�شتخدام هذا املوقع ال�شهري، وا�شتعان به البع�س، 
ابتزاز  التي حاولت  امل���راأة،  ه��ذه  بينهم  نبيلة، وم��ن  الأه��داف غري 
م�شاعر م�شتخدمي املوقع، عر التهديد باإجها�س جنينها، يف حال 

مل حت�شل على عدد كبري من اإعادة التغريد ملن�شورها.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

هل مت بناء اأهرامات على �شطح القمر؟
اإنه متكن من حتديد هيكل على �شكل هرم على �شطح  قال اأحد املهتمني بالبحث عن حياة خارج كوكب االأر���س، 

القمر، خلل بحثه عر �شور وكالة الف�شاء االأمريكية نا�شا.
ون�شر مارك �شواحلة مقطع فيديو على يوتيوب بعنوان "هرم على �شطح القمر" اأو�شح فيه كيف الحظ وجود هذا 
الهيكل الهرمي، من خلل �شورة التقطتها نا�شا بالقرب من حفرة اإك�شيدو�س على �شطح القمر، بح�شب �شحيفة 

اإك�شري�س الريطانية.
الهرم على �شطح  ال�شخمة، الحظت وج��ود هذا  اإىل اخلريطة  اأنظر  م��ارك عن هذا االكت�شاف عندما كنت  وق��ال 

القمر، كما متكن زملئي من العثور على اأج�شام غريبة اأخرى يف ال�شورة.
وكان مارك قد اكت�شف العديد من االأ�شياء االأخرى، خلل بحثه عن اأدلة، على احلياة خارج كوكب االأر�س، ومن 
بينها ر�شومات غريبة وهياكل على �شكل مكعبات، وغريها من االأ�شكال االأخرى على �شطح القمر، وحتى على كوكب 

الزهرة.
وتقول نظريات املوؤامرة، اإن القمر حمتل من قبل املخلوقات الف�شائية، وهذا ما منع نا�شا من اإطلق رحلت اإليه، 
منذ اأن انتهت مهام مركبة اأبولو الف�شائية يف ال�شبعينات من القرن املا�شي. ويفرت�س املروجون لهذه الفر�شيات، 
اأن يكون مثل هذا الهرم والهياكل امل�شابهة، مت بناوؤها من قبل ح�شارات قدمية على القمر، مماثلة لتلك التي كانت 

موجودة على �شطح االأر�س يف املا�شي.
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تعرف على ملكة الفلفل احلار 
تقام كل عام يف ت�شيلي م�شابقة فريدة من نوعها لتناول الفلفل احلار، مير 
لكن  كل مرحلة،  مع  ال�شعوبة  فيها  ت��زداد  مراحل،  بعدة  فيها  املت�شابقون 
لتحمل   ،2014 عام  منذ  امل�شابقة  على  ت�شيطر  العمر،  منت�شف  يف  �شيدة 
ب�شيطة من  اأن��واع  امل�شابقة مع  وتبداأ  التي ال تهزم".  الفلفل  "�شيدة  لقب 
التعر�س الآثار جانبية خطرية،  تناولها دون  للكثري  الفلفل، والتي ميكن 
يف  املت�شابقون  لي�شل  جولة،  كل  مع  �شرامة  اأك��ر  ي�شبح  التحدي  ولكن 
بح�شب موقع  العامل،  ح��رارة يف  الفلفل  اأن��واع  اأ�شد  اإىل  االأخ���رية،  اجلولة 
اأوديتي �شنرتال. وما يزيد االأمور �شعوبة على املت�شابقني، حتظر �شروط 
ويجد  الفلفل،  حر  تطفئ  اأن  ميكن  م�شروبات  اأي��ة  اأو  امل��اء  تناول  امل�شابقة 
بهم  وينتهي  املوا�شلة،  على  قادرين  غري  اأنف�شهم  املت�شابقني  من  العديد 
امل�شابقة، من  التغلب على �شعوبة  اآخ��رون  احلال بالتقيوؤ، يف حني يحاول 
املرحلة  وت�شهد  احل���ار.  الفلفل  بفعل  غ��زي��رة  تنهمر  التي  ال��دم��وع  خ��لل 
االأخرية من امل�شابقة عادة و�شول مت�شابقني اثنني فقط، وخلل االأعوام 
االأربعة املا�شية، كانت ال�شيدة �شيد باربر، من بني طريف اجلولة النهائية، 
ولي�س ذلك فقط، بل متكنت من الفوز بامل�شابقة يف 3 منا�شبات، مما جعلها 

تتحول اإىل اأ�شطورة حقيقية بني ع�شاق االأطعمة احلاّرة.

اإ�شارات غام�شة قادمة من الف�شاء 
ك�شفت مبادرة مت اإن�شاوؤها للعثور على علمات للحياة الذكية يف الكون 
 3 تبعد نحو  رادي��وي��ة غام�شة، قادمة من جم��رة �شغرية،  اإ���ش��ارات  عن 

مليارات �شنة �شوئية عن كوكب االأر�س.
15 نب�شة راديوية من الف�شاء  اإنهم ح�شلوا على حوايل  وقال العلماء، 
اإ�شارات  الرغم من حتديد  وعلى   ،2012 ع��ام  نوفمر   2 ي��وم  ال�شحيق، 
املزيد  واأث��ارت  النب�شات فريدة من نوعها  اأن ما يجعل هذه  اإال  اأخ��رى، 
من االهتمام، اأن االأجهزة التقطتها مرة اأخرى عام 2015، ومت حتديد 

موقعها بعد عام من ذلك، بح�شب �شحيفة هافينغتون بو�شت.
وقالت منظمة بريكرو لي�شتني يف بيان ن�شرته موؤخراً، اإنها ا�شتخدمت 
معدات خا�شة يف غربي والية فرجينيا، ملراقبة املوقع الذي �شدرت عنه 
النب�شات الراديوية ملدة 5 �شاعات يوم ال�شبت املا�شي، وا�شتطاعت حتديد 

15 نب�شة على نطاق ترددي بني 4 و8 غيغا هريتز.
كيف ميكن  املعقول  هارفارد من غري  ويليامز من جامعة  بيرت  ويقول 
اأي مكان يف هذه املجموعة  اأن تطفو على ال�شطح يف  للر�شقات الفردية 
الوا�شعة من ال��رتددات، على الرغم من اأن كل نب�شة فردية لها تغطية 
ترددية �شيقة ن�شبيا. مل يقدم اي �شخ�س بعد تف�شرياً منطقياً لكيفية 

حدوث ذلك.

اأ�شخم مت�شاح 
عملية  اأن  م�����ن  ال�����رغ�����م  ع���ل���ى 
وال�شيطرة  التما�شيح  ا�شطياد 
عمليات  اأك���ر  م��ن  تعتر  عليها 
وتتطلب  وعناء،  خطورة  ال�شيد 
وال�شر،  اخل�����رة  م���ن  ال��ك��ث��ري 
ال�شيادين  م���ن  جم��م��وع��ة  ف����اإن 
االأمريكيني متكنوا من ا�شطياد 
اأ�شخم مت�شاح يف اأمريكا حمققني 

بذلك رقماً قيا�شياً جديداً. 
ق��ال م�����ش��وؤول��و احل��ي��اة ال��ري��ة يف 
االأمريكية  مي�شي�شيبي  والي����ة 
ال�شيادين  م���ن  جم��م��وع��ة  ب�����اأن 
على  قيا�شياً جديداً  رقماً  حققوا 
ب��ع��دم��ا متكنوا  ال��ب��لد  م�����ش��ت��وى 
م��ن ا���ش��ط��ي��اد اأ���ش��خ��م مت�����ش��اح يف 

الواليات املتحدة. 
باالإم�شاك  ال�������ش���ي���ادون  وجن�����ح 
قدماً   12 طوله  يتجاوز  بتم�شاح 
اأي ما يعادل 3.6 مرت حمطمني 
ال�شابق  القيا�شي  ال��رق��م  ب��ذل��ك 

على م�شتوى البلد. 
وبلغ وزن التم�شاح 766.5 رطُل 
اأي ما يعادل 347.6 كيلوغراماً، 
اإن�شاً   69 بينما بلغ حميط بطنه 

اأي ما يعادل 175 �شنتيمرتاً. 
ب���اأن عملية  بالذكر  اجل��دي��ر  م��ن 
االإم���������ش����اك ب��ال��ت��م�����ش��اح مت����ت يف 
"اليغيتور  منطقة  غ��رب  ج��ن��وب 
براين  ال�شيادين  قبل  زون" من 
�شتيفن  اآ���ش��ي،  كولبي  ب��رون��زي��د، 
اآ���ش��ي، بح�شب  ب����رادي واأن���ط���وين 
اآي"  ب���ي  "يو  م���وق���ع  يف  ورد  م���ا 

االإلكرتوين. 

مدينة مهجورة تظهر 
من حتت املاء

ظهرت مدينة اإ�شبانية كانت قد اختفت قبل 
60 عاماً من جديد، وذلك يف اأعقاب  نحو 
وانح�شرت  املنطقة،  �شرب  ال��ذي  اجلفاف 
اأط���لل املدينة امل��ه��ج��ورة. وتقع  امل��ي��اه ع��ن 
ال  وادي  يف  �شيريا  دي��ل  مان�شيل  مدينة 
170 ميًل من العا�شمة  ريوجا، على بعد 
باملياه  مغمورة  وتبقى  م��دري��د،  االإ�شبانية 
م��ع��ظ��م اأي������ام ال�����ش��ن��ة، ب��ح�����ش��ب م���ا ذك���رت 
نقل  ومت  الريطانية.  ميل  ديلي  �شحيفة 
ال�شكان يف عام 1959 قبل اأن ُتغمر املدينة 
جديدة  ق��ري��ة  وبنيت  الفي�شانات،  مب��ي��اه 
قريبة. ومع  ال�شكان يف منطقة  ال�شتيعاب 
م�شتويات  تنخف�س  ال�شيف،  ف�شل  حلول 
املياه، مبا يكفي ليمنح امل�شتك�شفني فر�شة 
التجول بني اأطلل املدينة، وميكن للزوار 
االأ�شلية،  امل����م����رات  ط����ول  ع��ل��ى  ال���ت���ج���ول 
واالأ�شجار  امل��ت��داع��ي��ة  امل���ب���اين  وم�����ش��اه��دة 

املتحجرة واجل�شور املنهارة.

تطلب من ال�شرطة م�شاعدتها يف ا�شتخدام في�ض بوك  
قامت امراأة بريطانية تفتقر للخرة الكافية يف التعامل 
من  امل�شاعدة  بطلب  االجتماعي،  التوا�شل  و�شائل  م��ع 
عن  ب��وك  في�س  على  ابنها  ح�شاب  من  للخروج  ال�شرطة 

طريق اخلطاأ. 
على  اخل��ا���ش��ة  �شفحتها  اإىل  ال��دخ��ول  حماولتها  اأث��ن��اء 
في�س ب���وك، اأر���ش��ل��ت ل��ورن��ا ت��وم��ا���س ر���ش��ال��ة ب��اخل��ط��اأ اإىل 
ح�شاب  من  �شومر�شت  �شرطة  لق�شم  الر�شمية  ال�شفحة 
ابنها دانيال، ت�شاأله فيها عن كيفية اخلروج من �شفحته 

والدخول اإىل �شفحتها اخلا�شة. 
وقالت توما�س يف ر�شالتها: مرحباً دانيال، اأنا اأمك. كيف 

ميكنني العودة اإىل ح�شابي اخلا�س على في�س بوك؟.
ولدى م�شاهدة �شباط ق�شم ال�شرطة للر�شالة، تلقت االأم 
لك  حتياتي  فيها:  ق��ال  اأحدهم  من  �شوؤالها  على  اإجابة 
يا اأم دانيال، هذا ق�شم ال�شرطة، قومي بالنقر على رمز 
واختاري  ال�شفحة  من  اليمنى  العليا  الزاوية  يف  ال�شهم 
ت�شجيل اخلروج من القائمة. وبعد جناحها يف الدخول 
توما�س  ال�����ش��ي��دة  ق��ام��ت  ب���وك،  في�س  ع��ل��ى  ح�شابها  اإىل 
على  اعتذارها  وقدمت  ال�شرطة،  لق�شم  ال�شكر  بتوجيه 
ابنها  ق��ام  وك��ذل��ك  ارتكبته.  ال��ذي  املق�شود  غ��ري  اخل��ط��اأ 
دانيال بتوجيه ال�شكر واالعتذار لق�شم ال�شرطة يف وقت 
الحق، بح�شب ما ورد يف موقع "يو بي اآي" االإلكرتوين. 

بريغر كينغ تقدم وجبات جمانية ملن فقد عمله
ال�شريعة  للوجبات  كينغ  بريغر  مطاعم  �شل�شلة  اتبعت 
يتم طردهم  الذين  املوظفني  �شيا�شة جديدة بخ�شو�س 
من العمل، لتخفيف وطاأة خ�شارتهم لعملهم عر تقدمي 
اإن  لها:  بيان  يف  ال�شل�شة  وقالت  لهم.   جمانية  وجبات 
التعر�س للطرد من العمل اأمر �شعب وموؤمل، لذا قررنا 
يتعر�شون  الذين  للموظفني  جمانية  وجبات  نقدم  اأن 

للطرد من العمل كنوع من املوا�شاة لهم.
و����ش���رح ن���اط���ق ب��ا���ش��م ���ش��ل�����ش��ل��ة امل��ط��اع��م ال�����ش��ه��رية باأن 
ميكنهم  م��وؤخ��راً،  وظائفهم  خ�شروا  ال��ذي��ن  االأ���ش��خ��ا���س 
الت�شجيل للح�شول على ر�شالة وكوبون جماين يخولهم 

طلب وجبات جمانية من بريغر كينغ.
واأ���ش��اف ال��ن��اط��ق ب���اأن على االأ���ش��خ��ا���س ال��ذي��ن تعر�شوا 
للطرد من عملهم موؤخراً، اأن ين�شروا ر�شالة على موقع 
تعر�شوا  باأنهم  فيها  ي�شرحون  االإل��ك��رتوين،  اإن  لينكد 
للطرد واأنهم يرغبون بوجبات جمانية من بريغر كينغ، 

وفق ما ورد يف موقع "يو بي اآي" االإلكرتوين. 

يلقن جلي�شة اأطفاله املهملة در�شًا ؟
طوال  تن�شاه  لن  قا�شياً  در�شاً  اأطفاله  جلي�شة  رجل  لقن 
حياتها بعدما عاد اإىل املنزل ووجدها تغط يف نوم عميق 

تاركة اأطفاله دون اأي عناية اأو رعاية. 
بعد اأن غادر كري�شتوفر وزوجته املنزل اإىل العمل تاركني 
اأطفالهما بعهدة جلي�شة االأطفال، عاد الرجل بعد وقت 
ليجد  ن�شيها  ال��ت��ي  امل�����ش��ت��ن��دات  بع�س  الإح�����ش��ار  ق�شري 

جلي�شة االأطفال تغط يف نوم عميق. 
وما كان من كري�شتوفر اإال اأن قرر ا�شطحاب اأطفاله اإىل 
خارج املنزل دون اأن تنتبه جلي�شة االأطفال �شارة وينتظر 

ردة فعلها على غياب االأطفال. 
املمثل واملخرج جورج كلوين وزوجته اأمل ي�صريان على ال�صجادة احلمراء حل�صور عر�س فيلم "�صوبوربيكون" 

يف مهرجان البندقية ال�صينمائي باإيطاليا.   )رويرتز(

مئات العلماء 
يجتمعون مبكان واحد

اأو�����ش����ان����ا هيلث  ����ش���رك���ة  اح��ت��ف��ل��ت 
اخلام�شة  ب����ال����ذك����رى  ���ش��ي��ن�����ش��ز 
خلل  م��ن  لتاأ�شي�شها  والع�شرين 
االأ�شخا�س  م��ن  ع���دد  اأك���ر  ح�شد 
ي���رت���دون م��لب�����س خا�شة  ال���ذي���ن 
�شخ�شاً   893 و���ش��ل  ب��ال��ع��ل��م��اء.  
يرتدون ملب�س خمترات بي�شاء 
ال�شنوي  ال�������دويل  امل�����وؤمت�����ر  اإىل 
ل��ل�����ش��رك��ة يف م��دي��ن��ة ���ش��ول��ت ليك 
االأمريكية  ي���وت���ا  ب���والي���ة  ���ش��ي��ت��ي 
لتحقيق رقم قيا�شي عاملي، ودخول 
"اأكر  ل��ق��ب  حت��ت  غيني�س  �شجل 
جتمع للأ�شخا�س الذين يرتدون 

زي العلماء"
املتحدث  م����اك����وج����ا،  دان  وق�������ال 
للأرقام  غيني�س  مو�شوعة  با�شم 
اأو�شانا  �شركة  "حتتفل  القيا�شية: 
عر  ال��ف�����ش��ي  يوبيلها  ال��ع��ام  ه���ذا 
جديد،  عاملي  قيا�شي  رق��م  حتقيق 
غيني�س  �شجل  دخ���ول  وجن��ح��ت يف 
لل�شخا�س  جت���م���ع  اأك�������ر  ب���ل���ق���ب 
الذين يرتدون زي العلماء، وذلك 
حتية لل�شركة التي قدمت اإجنازات 
الدكتور  وملوؤ�ش�شها  ه��ام��ة،  علمية 

مايرون وينتز".
امل�������ش���ارك���ني يف هذه  م����ن  وُط����ل����ب 
معطف  ارت��داء  الهامة،  التظاهرة 
واقية  ون����ظ����ارات  اأب��ي�����س  خم��ت��ر 
اخ��ت��ب��ار، ك�شرط  اأن���ب���وب  وح���ي���ازة 

اأ�شا�شي لقبول م�شاركتهم. 
م����ن اجل����دي����ر ب���ال���ذك���ر ب������اأن عدد 
ال��ع��ل��م��اء امل�������ش���ارك���ني يف احل����دث، 
الفعالية  يف  امل�����ش��ارك��ني  ع���دد  ف���اق 
م�شاركاً،   489 بلغ  ال��ذي  ال�شابقة 
بي  "يو  م��وق��ع  يف  ورد  م��ا  بح�شب 

اآي" االإلكرتوين. 

اأمرية تتزوج من العامة وترتك الإمرباطورية 
قالت وكالة رعاية الق�شر االإمراطوري اإن االأمرية 
ماكو احلفيدة االأكر للإمراطور الياباين اأكيهيتو 
انكما�س  يزيد من  �شابقا مما  درا�شة  �شتتزوج زميل 
اأن ت�شبح من العامة بعد  االأ�شرة امللكية حيث البد 
اليابانية  والتلفزيون  االإذاع���ة  هيئة  وبثت  ال���زواج. 
اأربعة  بني  من  واح��دة  وماكو  اخلطبة.  نباأ  العامة 
اأختها  هم  االآخ��رون  والثلثة  للإمراطور.  اأحفاد 
ال�شغرى كاكو و�شقيقها هي�شاهيتو واأيكو ابنة ويل 
العائلة  اأف��راد  انكما�س عدد  واأث��ار  ناروهيتو.  العهد 
امللكية، الذي يعك�س املجتمع الياباين االأو�شع االآخذ 
يكون  ق��د  االأم���ري  اأن  م��ن  خم���اوف  ال�شيخوخة،  يف 

االأخري.
وهي�شاهيتو الذي يبلغ من العمر ع�شر �شنني واحد 
اأربعة ورثة وياأتي ترتيبه يف والية العر�س  من بني 
بعد ابني اكيهيتو وهم يف منت�شف العمر وزوجتيهما 
�شقيق  الثمانيني  وما�شاهيتو  اخلم�شينات  اأوائ��ل  يف 
اأك��ي��ه��ي��ت��و. وت���اأت���ي خ��ط��وب��ة م��اك��و م��ن ك��ي كومورو 

بعدما  ط��وك��ي��و  يف  حم��ام��اة  مكتب  يف  يعمل  ال���ذي 
م�شروع  على  ح��زي��ران  يونيو  يف  امل�����ش��رع��ون  ���ش��ادق 
تنحيه  حالة  ويف  بالتنحي.  الأكيهيتو  ي�شمح  قانون 
العائلة  يف  نوعه  م��ن  االأول  ه��و  التنحي  ه��ذا  يكون 

االإمراطورية اليابانية منذ 1817.
وقال االإمراطور، وهو اأول اإمراطور ال ُينظر اإليه 
على اأنه مقد�س، منذ عام يف ظهور نادر اإنه يخ�شى 

من اأن يت�شبب ال�شن يف �شعوبة اأداء مهامه.
83 عاما  العمر  ال��ب��ال��غ م��ن  االإم���راط���ور  واأج����رى 
�شرطان  م����ن  ع���لج���ا  وت���ل���ق���ى  ج���راح���ي���ة  ع��م��ل��ي��ة 

الرو�شتاتا.
اأكيهيتو فقط ال  ال��ذي يطبق على  الت�شريع،  ولكن 
املوا�شيع  من  اأي  اإىل  ي�شر  مل  القادمني،  االأب��اط��رة 
النظر مرة  �شيتم  ك��ان  اإذا  م��ا  ح��ول  للجدل  امل��ث��رية 
اأخ����رى يف ق��ان��ون ت���ويل ال���رج���ال ف��ق��ط امل��ن�����ش��ب اأو 
االإمراطورية  العائلة  يف  بالبقاء  للن�شاء  ال�شماح 

بعد زواجهن.

ماندي مور تتعر�ض 
حلادث موؤمل  

33 �شنة حلادث  تعر�شت النجمة العاملية ماندي مور البالغة من العمر 
موؤمل، وهو ا�شطدام عينها مبقب�س الباب مما اأّدى اىل ورم حوال عينها 

مع بقع زرقاء و�شوداء.
ال�شخ�شي  اإثر ذلك، قامت مور بن�شر �شورتها بعد احلادث عر ح�شابها 
امل�شاعدة  حمبيها  م��ن  وطلبت  االج��ت��م��اع��ي،  التوا�شل  م��واق��ع  اأح���د  على 

لتتخل�س من الورم الذي تعاين منه وطلبت تقدمي االإقرتاحات.
الإظهار  عيونهم  على  وو�شعوه  باملاكياج  باال�شتعانة  حمبيها  بع�س  فقام 
على هذه  ف�شكرتهم  باأنها م�شابة  ت�شعر  ال  ولكي  ماندي  معها  تعاطفهم 

اخلطوة موؤكدة اأنها لديها اأف�شل فريق عمل.


