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الدوحة ت�صر على موا�صلة نهجها يف دعم الإرهاب
قرقا�ش: عزلة قطر
 قد ت�ستمر �سنوات

•• عوا�صم-وكاالت:

اأكد معايل الدكت�ر اأن�ر قرقا�ش وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية يف 
لقاء مع �شحافيني يف باري�ش اأن عزل قطر قد ي�شتمر �شن�ات.

وقال قرقا�ش نراهن على ال�قت، ال نريد الت�شعيد، نريد عزلها.
اإن��ك��ار، وغ�شب راف�����ش��اً م�شطلح  ت���زال يف ح��ال��ة  واأ���ش��اف :ق��ط��ر ال 
احل�شار، قائاًل قطر لي�شت حتت احل�شار لكن العزلة التي يفر�شها 

جريانها عليها قد ت�شتمر �شن�ات.
وقال ال�زير اإن قائمة ال�شكاوى �شد الدوحة �شتك�ن جاهزة بعد اأيام 

قليلة.
ويف ما خ�ش الدور الرتكي، قال ال�زير االإماراتي: ناأمل اأن تتحلى 
تركيا باحلكمة وتدرك اأن م�شلحتها تكمن يف دعم القرارات العربية 

�شد قطر، م�شرياً اإىل اأنها حتاول حتى االن الت�ازن يف م�قفها. 
ن�شاطات  على  غربي  مراقبة  نظام  هناك  يك�ن  اأن  قرقا�ش  واق��رتح 

قطر حال تغري م�قفها من التطرف.  
على  اال�شرار  الدوحة  ت�ا�شل  الثالث  اأ�شب�عها  االأزم��ة  دخ���ل  ومع 
نهجها العدواين م�شرتطة انهاء املقاطعة التي تفر�شها عليها الدول 
ماأوى  وت�فري  لالرهاب  دعمها  ب�شبب  بقطر  عالقتها  قطعت  التي 
العربية  ال��دول  من  ع��دد  يف  متطرفة  عنا�شر  ومت�يل  لالرهابيني 
النظام القطري ان بالده م�شتمرة يف �شيا�شتها  واأكد وزير خارجية 

العدائية م�شريا اىل االعتماد على ايران وتركيا !!
قابلة  وال�شيا�شة اخلارجية، غري  الداخلية لقطر،  ال�ش�ؤون  اإن  وقال 

للتفاو�ش مبا يف ذلك م�شتقبل قناة اجلزيرة. 
ُيذكر اأن قناة اجلزيرة من اأبرز االأدوات التي تعتمدها الدوحة لن�شر 
االإرهاب ودعم املجم�عات املتطرفة يف الدول العربية، كما ت�فر لهم 

منرباً لن�شر اأفكارهم املت�شددة. 

حممد بن زايد خالل مباحثاته مع ال�شي�شي  )وام(

•• اأبوظبي ف-وام: 

بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  لت�جيهات  تنفيذا 
زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة “حفظه اهلل” و�شاحب 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شم� 
اأب�ظبي نائب القائد االأعلى للق�ات امل�شلحة ومتابعة 
�شم� ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم 
 .. االأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  رئي�ش  الظفرة  منطقة  يف 

90 جريحا مينيا  اأعلنت الهيئة ام�ش تكفلها بعالج 
ممن تاأثروا جراء احلرب واالنتهاكات احل�ثية وذلك 
. vps يف عدد من م�شت�شفيات الهند باإ�شراف واإدارة

ال�شحيني  امل��راف��ق��ني  ت��ك��ال��ي��ف  ال��ه��ي��ئ��ة  و���ش��ت��ت��ح��م��ل 
للجرحى ل�شمان تهيئة الظروف ال�شحية والنف�شية 
الذي  وامل��ع��ن���ي  النف�شي  ال��دع��م  برنامج  �شمن  لهم 

ي�فره الهالل للحاالت التي يتكفل بعالجها.
)التفا�شيل �ش3(

بحث مع الرئي�س امل�صري تعزيز العالقات الأخوية والق�صايا الإقليمية والدولية

حممد بن زايد يوؤكد حر�ش الإمارات على تعزيز التعاون العربي 
من اأجل عودة ال�ستقرار يف املنطقة والت�سدي للأجندات امل�سبوهة

بتوجيهات رئي�س الدولة وحممد بن زايد 

الإمارات تتكفل بعلج 90 جريحا مينيا يف امل�ست�سفيات الهندية

•• القاهرة-وام:

اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شم�  ���ش��اح��ب  ب��ح��ث 
نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد االأعلى للق�ات 
ال�شي�شي  الفتاح  عبد  الرئي�ش  فخامة  مع  امل�شلحة 
ال�شقيقة العالقات  رئي�ش جمه�رية م�شر العربية 
االأخ�ية بني البلدين وعددا من الق�شايا االإقليمية 
خالل  ذلك  جاء  امل�شرتك.  االهتمام  ذات  والدولية 

االج��ت��م��اع ال����ذي ع��ق��د ام�����ش يف ال��ق��اه��رة . ورحب 
ب�شاحب  اللقاء  بداية  يف  امل�شري  الرئي�ش  فخامة 
وتبادال  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شم� 
التهاين مبنا�شبة �شهر رم�شان املبارك داعني اهلل عز 
وجل ان يحقق للبلدين وال�شعبني ال�شقيقني كل ما 
يتطلعان اليه من رفعة ورقي وان يعيد هذا ال�شهر 
باليمن  واالإ�شالمية  العربية  االأمتني  على  الكرمي 

واخلري والربكات.           )التفا�شيل �ش2(
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رو�سيا: طائرات التحالف غرب الفرات اأهداف م�سروعة
•• مو�صكو-وكاالت:

اأعلنت وزارة الدفاع الرو�شية يف بيان تعليق التعاون مع اأمريكا ح�ل 
منع احل�ادث اجل�ية يف �ش�ريا بدءاً من ام�ش االثنني.

�ش�ريا،  يف  عملنا  مناطق  يف  طائرة  اأي  �شن�شتهدف  ال����زارة:  وقالت 
م�شرية اإىل اأن وا�شنطن مل ت�شتخدم قناة االت�شال معنا قبل اإ�شقاط 
التي  التحالف  �شنعترب طائرات  واأ�شافت:  ال�ش�ري.  النظام  مقاتلة 
رو�شية  اأنباء  وك��االت  وكانت  م�شروعة.  اأه��داف��اً  الفرات  غ��رب  حتلق 
على  اإن  االثنني  ق�له  الف��روف  �شريغي  اخلارجية  وزي��ر  عن  نقلت 
اأي  ال�ش�رية والكف عن  االأرا���ش��ي  اح��رتام وح��دة  املتحدة  ال���الي��ات 
اأفعال اأحادية يف البالد. وجاءت ت�شريحات الفروف بعدما اأ�شقطت 
طائرة حربية اأمريكية طائرة تابعة جلي�ش النظام ال�ش�ري االأحد يف 
ريف الرقة اجلن�بي وقالت وا�شنطن اإن الطائرة كانت ت�شقط قنابل 
باأن  النظام  �شرح  بينما  املتحدة،  ال���الي��ات  تدعمهم  مقاتلني  ق��رب 

الطائرة اأ�شقطت خالل مهمة ت�شتهدف متطريف تنظيم داع�ش.

زوارق  لثلثة  تت�سدى  ال�سعودية 
حمملة باأ�سلحة قرب من�سات نفطية

•• الريا�ض-وام:

اأكدت الق�ات البحرية يف اململكة العربية ال�شع�دية 
بالل�نني  علما  حتمل   - زوارق  لثالثة  ت�شديها 
االإقليمية  امل���ي���اه  دخ���ل���ت   - واالأح����م����ر  االأب���ي�������ش 
احلقل  من�شات  نح�  م�شرعة  واجتهت  ال�شع�دية 
البرتويل ال�شع�دي املرجان. ونقلت وكالة االأنباء 
ال�شع�دية وا�ش عن م�شدر يف الق�ات البحرية اأنه 
- ي�م اجلمعة 16 ي�ني� 2017 - اأطلقت الق�ات 
مل  حتذيرية  طلقات  جتاهها  ال�شع�دية  البحرية 
ت�شتجب لها الزوارق املعتدية وقد مت القب�ش على 
اأحد الزوارق وات�شح اأنه حممل باالأ�شلحة من اأجل 

هدف تخريبي .. فيما فر الزورقان االآخران .
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اأخبـار الإمـارات
المارات تدين الهجوم الإرهابي يف لندن وتوؤكد

 وقوفها اإىل جانب بريطانيا يف مواجهة العنف والتطرف
•• اأبوظبي-وام: 

اأدانت دولة االإم��ارات احلادث االإرهابي الذي ا�شتهدف عددا من 
الربيطانية  العا�شمة  يف  ب��ارك  فين�شربي  م�شجد  قرب  امل�شلني 
لندن ام�ش واأ�شفر عن مقتل �شخ�ش واإ�شابة 10 اآخرين بجراح. 
و اأعربت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف بيان لها عن اإ�شتنكار 
.. م�ؤكدة م�قف  االإره��اب��ي  العمل  لهذا  واإدانتها  االإم���ارات  دول��ة 
االإمارات الثابت والراف�ش ملختلف اأ�شكال العنف واالإرهاب الذي 

واأي��ا كان م�شدره  ي�شتهدف اجلميع دون متييز بني دين وع��رق 
احلك�مة  مع  وت�شامنها  االإم���ارات  وق���ف  اأك��دت  و  ومنطلقاته. 
الربيطانية يف م�اجهة العنف والتطرف.. داعية املجتمع الدويل 
اإىل التكاتف مل�اجهة هذه االآفة اخلطرية واجتثاثها من جذورها 

والتي تهدد اأمن وا�شتقرار دول العامل.
و اأعربت ال�زارة عن تعازي دولة االإم��ارات وم�ا�شاتها للحك�مة 
ال�شحية ج��راء هذه اجلرمية  واأه��ل وذوي  الربيطاين  وال�شعب 

النكراء متمنية ال�شفاء العاجل للم�شابني.

الإمارات تدين احلادث الإرهابي يف البحرين
•• اأبوظبي-وام:

اأدانت دولة االإمارات الهج�م االإرهابي الذي �شهدته ي�م اأم�ش االول قرية الدراز مبملكة البحرين 
واأ�شفر عن اإ�شت�شهاد رجل اأمن واإ�شابة اثنني اآخرين.

و اأعربت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف بيان لها ام�ش عن اإدانة دولة االإمارات واإ�شتنكارها 
لهذا العمل االإرهابي اجلبان .. م�ؤكدة م�قف االإمارات الثابت والراف�ش ملختلف اأ�شكال العنف 

واالإرهاب الذي ي�شتهدف اجلميع دون متييز بني دين وعرق واأيا كان م�شدره ومنطلقاته.
و اأكدت وق�ف دولة االإمارات وت�شامنها مع حك�مة مملكة البحرين ال�شقيقة يف م�اجهة العنف 
واالإرهاب .. داعية املجتمع الدويل اإىل التكاتف يف م�اجهة هذه االآفة اخلطرية التي تهدد اأمن 

وا�شتقرار دول العامل واجتثاثها من جذورها.
و عربت ال�زارة عن تعازي االمارات وم�ا�شاتها حلك�مة و�شعب البحرين ال�شقيق وذوي ال�شهيد 

جراء هذه اجلرمية النكراء .. متمنية ال�شفاء العاجل للم�شابني.

الإمارات تدين احلادث الإرهابي يف فرن�سا 
•• اأبوظبي -وام:

اأدان��ت دول��ة االإم���ارات الهج�م االإره��اب��ي ال��ذي وقع ام�ش يف منطقة 
ال�شانزليزيه بالعا�شمة الفرن�شية باري�ش.

واأعربت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف بيان لها ام�ش عن اإدانة 
م�ؤكدة   .. اجلبان  االإرهابي  العمل  لهذا  وا�شتنكارها  االإم��ارات  دول��ة 
واالإرهاب  العنف  اأ�شكال  ملختلف  وال��راف�����ش  الثابت  ال��دول��ة  م�قف 
والذي ي�شتهدف اجلميع دون متييز بني دين وعرق واأيا كان م�شدره 
ومنطلقاته. واأك��دت وق���ف دول��ة االإم��ارات وت�شامنها مع احلك�مة 
.. داعية املجتمع  العنف واالإره��اب والتطرف  الفرن�شية يف م�اجهة 
اأمن  تهدد  التي  االآف��ة اخلطرية  ه��ذه  مل�اجهة  التكاتف  اإىل  ال��دويل 

وا�شتقرار دول العامل واجتثاثها من جذورها.

بحث مع الرئي�س امل�صري تعزيز العالقات الأخوية والق�صايا الإقليمية والدولية

حممد بن زايد يوؤكد اأهمية التعاون العربي من اأجل عودة ال�ستقرار يف املنطقة والت�سدي للأجندات امل�سبوهة
ت�صاعد خطر التطرف والإرهاب بات يتطلب من الدول العربية اأن تقف �صفًا واحدًا يف مواجهة هذه الظاهرة التي ت�صعى اإىل تدمري مقدرات �صعوبنا 

ذلك  جاء  امل�شرتك.  االهتمام  ذات 
خالل االجتماع الذي عقد ام�ش يف 
الرئي�ش  فخامة  ورحب   . القاهرة 
ب�شاحب  اللقاء  بداية  يف  امل�شري 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم� 

مبنا�شبة  ال��ت��ه��اين  وت��ب��ادال  نهيان 
�شهر رم�شان املبارك داعني اهلل عز 
وجل ان يحقق للبلدين وال�شعبني 
ال�شقيقني كل ما يتطلعان اليه من 
ال�شهر  ه��ذا  رفعة ورق��ي وان يعيد 
العربية  االأم����ت����ني  ع��ل��ى  ال���ك���رمي 
واالإ�����ش����الم����ي����ة ب���ال���ي���م���ن واخل����ري 
ال�شم�  �شاحب  ون��ق��ل  وال��ربك��ات. 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
ال��ل��ق��اء حت��ي��ات �شاحب  ب���داي���ة  يف 
فخامة  اإىل  الدولة  رئي�ش  ال�شم� 
ال�شي�شي  ع��ب��دال��ف��ت��اح  ال��رئ��ي�����ش 
م�شر  جلمه�رية  �شم�ه  ومتنيات 
التقدم  ال�شقيق  ول�شعبها  العربية 
واالزده����ار ودوام االأم���ن واالأم���ان. 
الرئي�ش  ناحيته حمل فخامة  من 
�شاحب  ال���ل���ق���اء  خ����الل  امل�������ش���ري 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم� 
نهيان نقل حتياته ل�شاحب ال�شم� 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
رئي�ش الدولة حفظه اهلل ومتنياته 
ال�شقيق  و�شعبها  االإم���ارات  لدولة 

املزيد من الرفعة والرقي. 
وجرى خالل اللقاء الذي ح�شره 
اآل  زاي��د  ب��ن  من�ش�ر  ال�شيخ  �شم� 
نهيان نائب رئي�ش جمل�ش ال�زراء 
تعزيز  بحث  الرئا�شة  �ش�ؤون  وزي��ر 
و�شبل  املتينة  االأخ���ي��ة  ال��ع��الق��ات 
امل�شالح  ي��ح��ق��ق  مب����ا  ت���ط����ي���ره���ا 
وال�شعبني  ل��ل��ب��ل��دي��ن  امل�����ش��رتك��ة 
اجلانبان  وا�شتعر�ش  ال�شقيقني. 
القائمة  التعاون  جماالت  خمتلف 
التن�شيق  وم�شت�ى  البلدين  ب��ني 
التي  ال��ق�����ش��اي��ا  م����ن  ال���ع���دي���د  يف 
خ��ا���ش��ة اجل�انب  ال��ب��ل��دي��ن،  ت��ه��م 
ال�شيا�شية واالقت�شادية والتنم�ية. 
ال��ل��ق��اء مناق�شة  كما ج��رى خ��الل 
والدولية  االإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��ق�����ش��اي��ا 
وامل�شتجدات  االأح����داث  وت��ط���رات 

يف املنطقة.  
ال�شيخ  ال�������ش���م����  ����ش���اح���ب  واأك��������د 
حم��م��د ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان خالل 
ال���ل���ق���اء ح���ر����ش دول������ة االإم��������ارات 
�شاحب  ب��ق��ي��ادة  امل��ت��ح��دة،  العربية 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شم� 
نهيان، رئي�ش الدولة، حفظه اهلل، 
العالقات  وت���ط��ي��د  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
االأخ�ية ال�ثيقة بني البلدين مبا 
ويعزز  امل�����ش��رتك��ة،  امل�شالح  يحقق 
املنطقة  ل��دول  واال�شتقرار  االأم��ن 
و���ش��ع���ب��ه��ا.  واأ����ش���ار ���ش��م���ه اإىل اأن 
ت�شاعد خطر التطرف واالإرهاب يف 
املنطقة والعامل يف االآونة االأخرية 
بات يتطلب من الدول العربية اأن 
تقف �شفاً واح��داً يف م�اجهة هذه 
تدمري  اإىل  ت�شعى  التي  الظاهرة، 
مقدرات �شع�بنا، وحقها يف االأمن 

واال�شتقرار والتنمية. 
واكد �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد 
ال�شدد  ه��ذا  اآل نهيان يف  زاي��د  بن 
دعم دولة االإمارات العربية املتحدة 
جلمه�رية م�شر العربية ال�شقيقة 
م�شر  جانب  اإىل  الثابت  ووق�فها 

االإرهاب  م�اجهة  يف  و�شعبا  قيادة 
اأن  اإىل  �شم�ه  واأ���ش��ار  وال��ت��ط��رف. 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول���ة 
حت��ر���ش ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون مع 
وباقي  ال��ع��رب��ي��ة  م�شر  ج��م��ه���ري��ة 
االأ����ش���ق���اء ال���ع���رب م���ن اأج����ل ع�دة 
والت�شدي  املنطقة،  يف  اال�شتقرار 
لالأجندات امل�شب�هة التي ال تريد 
اإثارة  اإىل  وت�شعى  اخل��ري  ملنطقتنا 
ع�امل الف��شى واال�شطراب بني 
وا�شتقرار  اأمن  وت�شتهدف  رب�عها 

و�شالمة ال�شع�ب العربية. 
الرئي�ش  اأع��رب فخامة  من جانبه 
�شم�ه  بلقاء  �شعادته  عن  امل�شري 
البلدين على   يعك�ش حر�ش  الذي 
الثنائية وتط�رها  العالقات  متيز 
يف اإطار التعاون ال�ثيق بينهما، كما 
اأعرب فخامته عن �شكره وتقديره 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  ل��دول��ة 
ال�شيخ  ال�����ش��م���  ���ش��اح��ب  ب���ق���ي���ادة 
رئي�ش  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
م�اقفها  على  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
و�شعبها  م�شر  جانب  اىل  امل�شرفة 
فخامته  واأ�شاد  الظروف.  كافة  يف 
العربية  االإم����������ارات  دول������ة  ب������دور 
العربي  العمل  تعزيز  يف  امل��ت��ح��دة 
امل�شرتك م�ؤكدا حر�ش م�شر على 
م�ا�شلة تط�ير العالقات الثنائية 

على كافة االأ�شعدة.  
ويف ختام اللقاء اأكد اجلانبان على 
جتمع  التي  العالقات  ومتانة  ق�ة 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول���ة 
بف�شل  العربية  م�شر  وجمه�رية 
م�ا�شلة  على  امل�����ش��رتك  احل��ر���ش 
االأخ�������ي وحتقيق  ال���ت���ع���اون  ن��ه��ج 
امل�شالح املتبادلة. كما اأكدا م�ا�شلة 
بني  امل�شتمر  وال��ت�����ش��اور  التن�شيق 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول���ة 
ح�ل  ال��ع��رب��ي��ة  م�شر  وج��م��ه���ري��ة 
املختلفة،  املنطقة  واأزم���ات  ق�شايا 
الدقيقة  املرحلة  ه��ذه  يف  وخا�شة 
وتتعاظم  املنطقة،  ت�شهدها  التي 
امنها  تهدد  التي  التحديات  فيها 
اأهمية  على  و���ش��ددا  وا���ش��ت��ق��راره��ا، 

االإقليمية  اجل����ه�����د  م�����ش��اع��ف��ة 
وال���دول���ي���ة يف م��ك��اف��ح��ة االإره�����اب 
بكافة اأ�شكاله واجتثاثه من جذوره 
مت�يله  وم�شادر  منابعه  وجتفيف 

ومالحقة عنا�شره.
 ح�شر اللقاء معايل علي بن حماد 
العام  االأم������ني  ن���ائ���ب  ال�����ش��ام�����ش��ي 
ال�طني  لالأمن  االأعلى  للمجل�ش 
املبارك  خ��ل��ي��ف��ة  خ���ل���دون  وم���ع���ايل 
التنفيذية  ال�����ش���ؤون  ج��ه��از  رئي�ش 
املزروعي  م��ب��ارك  حممد  و���ش��ع��ادة 
اأب�ظبي  ع��ه��د  ويل  دي������ان  وك��ي��ل 

جمه�رية م�شر العربية.
يرافق �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان وفد ي�شم �شم� 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ من�ش�ر 
ال���زراء وزير  نائب رئي�ش جمل�ش 
بن  علي  وم��ع��ايل  الرئا�شة  ���ش���ؤون 
حماد ال�شام�شي نائب االأمني العام 
ال�طني  لالأمن  االأعلى  للمجل�ش 
املبارك  خ��ل��ي��ف��ة  خ���ل���دون  وم���ع���ايل 
التنفيذية  ال�����ش���ؤون  ج��ه��از  رئي�ش 
املزروعي  م��ب��ارك  حممد  و���ش��ع��ادة 

وكيل دي�ان ويل عهد اأب�ظبي.

م��ب��ارك اجلنيبي  و���ش��ع��ادة ج��م��ع��ة 
جمه�رية  ل����دى  ال����دول����ة  ���ش��ف��ري 

م�شر العربية.
ال�شيخ  ال�������ش���م����  ����ش���اح���ب  وك�������ان 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي  عهد 
للق�ات امل�شلحة ام�ش اإىل القاهرة 
اأخ���ي��ة جلمه�رية م�شر  زي��ارة  يف 

العربية ال�شقيقة.
كان يف ا�شتقبال �شم�ه لدى و�ش�له 
ال�����دويل فخامة  ال���ق���اه���رة  م��ط��ار 
الرئي�ش عبدالفتاح ال�شي�شي رئي�ش 

�شعيد  ب��ن  م��اج��د  ال��دك��ت���ر  ال�شيخ 
دي������ان �شاحب  رئ��ي�����ش  ال��ن��ع��ي��م��ي 

•• عجمان-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م���  ���ش��اح��ب  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
ع�ش�  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  ح��م��ي��د 
املجل�ش االأعلى حاكم عجمان الليلة 
�� بح�ش�ر  املا�شية يف ق�شر الزاهر 
ب����ن حميد  ال�������ش���ي���خ ع���م���ار  ���ش��م��� 
النعيمي ويل عهد عجمان �� مدراء 
وم�شت�شاري  وم���ظ��ف��ي  واأط����ب����اء 

مدينة خليفة الطبية.
ال�شيخ  م�شت�شفيي  م���دراء  وت��ق��دم 
خليفة العام وال�شيخ خليفة للن�شاء 
لل�شكري  را�شد  ومركز  واالأط��ف��ال 
يتقدمهم  م�����ش��ف���ت  وم�����ش��ت�����ش��ف��ى 
�شعادة حمد ترمي ال�شام�شي مدير 
عام منطقة عجمان الطبية ا�شمى 
اآي���ات ال��ت��ه��اين وال��ت��ربي��ك��ات ب�شهر 

رم�شان املبارك .. �شائلني اهلل عز 
على  املنا�شبة  ه��ذه  يعيد  اأن  وج��ل 

�شم�ه مب�ف�ر ال�شحة وال�شعادة.
ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  تلقى  كما 
التهاين  النعيمي  را�شد  بن  حميد 
ال�شي�خ  املباركة من  املنا�شبة  بهذه 
واأبناء  وال�جهاء  امل�ش�ؤولني  وكبار 
الدولة  رج�����االت  وك���ب���ار  ال��ق��ب��ائ��ل 
وجم�ع امل�اطنني واملقيمني واأبناء 
واالإ�شالمية  ال��ع��رب��ي��ة  اجل��ال��ي��ات 

واالأجنبية.
بن  اأح��م��د  املقابلة..ال�شيخ  ح�شر 
�شاحب  مم��ث��ل  ال��ن��ع��ي��م��ي  ح��م��ي��د 
لل�ش�ؤون  ع��ج��م��ان  ح��اك��م  ال�����ش��م��� 
االإداري��������ة وامل���ال���ي���ة وال�����ش��ي��خ عبد 
رئي�ش  النعيمي  حميد  بن  العزيز 
وال�شيخ  ال�شياحية  التنمية  دائ��رة 

وع���دد من  ع��ج��م��ان  ح��اك��م  ال�شم� 
ال�شي�خ وكبار امل�ش�ؤولني.

رئي�ش  النعيمي  حميد  ب��ن  را���ش��د 
دائرة البلدية والتخطيط ومعايل 

حاكم عجمان ي�ستقبل م�سوؤويل وموظفي م�ست�سفيات خليفة الطبية

•• القاهرة-وام:

بحث �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي 
للق�ات  االأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 

عبد  الرئي�ش  فخامة  مع  امل�شلحة 
جمه�رية  رئي�ش  ال�شي�شي  الفتاح 
العالقات  ال�شقيقة  العربية  م�شر 
البلدين وع��ددا من  االأخ���ي��ة بني 
والدولية  االإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��ق�����ش��اي��ا 
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اأخبـار الإمـارات

بتوجيهات رئي�س الدولة وحممد بن زايد 

الإمارات تتكفل بعلج 90 جريحا مينيا يف امل�ست�سفيات الهندية

جمل�ش حممد بن زايد ي�ست�سيف حما�سرة بعنوان »عام على انطلق م�سروع �سولر اإمبل�ش« 

•• عدن- وام: 

وزعت هيئة الهالل االأحمر االإماراتي ك�ش�ة العيد يف عدد من قري 
حمافظة حلج اليمنية وذلك للم�شاهمة يف تخفيف املعاناة عن اآالف 
االأ�شر وم�شاعدتهم وال�ق�ف اإىل جانبهم مع قرب حل�ل عيد الفطر 
املبارك ويف اإطار نهج دولة االإم��ارات االإن�شاين الرائد بال�ق�ف اإىل 
القيادة  من  بت�جيهات  وذل��ك  حمنته  يف  وال�شديق  ال�شقيق  جانب 
رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شم�  ل�شاحب  الر�شيدة 
الدولة “حفظه اهلل«. �شاهم الهالل االأحمر االإماراتي بهذه اخلط�ة 
الفرحة  واإدخ���ال  ال��ق��رى  اأب��ن��اء ه��ذه  يف ر�شم االبت�شامة على وج���ه 
حتياها  التي  ال�شعبة  احلياتية  ال��ظ��روف  يف  قل�بهم  اإىل  وال�شرور 

ماليني االأ�شر اليمنية ب�شبب �شيا�شات ميلي�شا احل�ثي و�شالح التي 
خلفت الدمار واخلراب وزرعت الب�ؤ�ش. �شمل ت�زيع ك�ش�ة العيد قرى 
ال�شبيحة امل�شاربة التي ت�شم قرى الربكة وع�شه احلاج وديثاره و 
هجى فية واحلزين واملرية وفارع غامن واحلمراء وامل��شنة و هجة 

النخلة وح�شب املبيزق وح�شب العقل والف�ر غ�ر وك�مة والنبيق.
واملبادرات  باجله�د  اعتزازهم  امل�شتفيدة عن  القرى  اأه��ايل  اأع��رب  و 
النبيلة التي ت�شطلع بها دولة االإمارات قيادة وحك�مة و�شعبا جتاه 
ال�شعب اليمني عرب تقدمي الع�ن واالإغاثة الالزمة له .. م�ؤكدين 
اأن ما يق�م به وفد هيئة الهالل االأحمر من جه�د للت�ا�شل معهم 
املخل�شة وم�شاطرتهم ما  الن�ايا  العيد يربهن على  واإي�شال ك�ش�ة 

هم فيه من معاناة للخروج منها اإىل مرحلة اأكرث اإ�شراقا .

الهلل الأحمر الإماراتي يوزع ك�سوة العيد يف عدد من قرى حمافظة حلج اليمنية

•• اأبوظبي-وام: 

ا�شتكملت م�ؤ�ش�شة خليفة االإن�شانية 
العام  لهذا  ال�شائم  اإفطار  م�شروع 
املركز  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  نفذته  ال���ذي 
االن�شاين  للت�ا�شل  الفل�شطيني 
األف طرد غذائي   32 بت�زيع  فتا، 
والفقرية  امل��ح��ت��اج��ة  االأ����ش���ر  ع��ل��ى 
وال�شفة  وال��ق��د���ش  غ���زة  ق��ط��اع  يف 
الالجئني  وخم���ي���م���ات  ال���غ���رب���ي���ة 

الفل�شطينيني يف لبنان.
لت�جيهات  ت��ن��ف��ي��ذا  ذل����ك  وي���اأت���ي 
خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م���  ����ش���اح���ب 
الدولة  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
حفظه اهلل و�شاحب ال�شم� ال�شيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي  عهد 
للق�ات امل�شلحة ومتابعة من �شم� 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�ش�ر  ال�شيخ 
وزير  ال����زراء  رئي�ش جمل�ش  نائب 
م�ؤ�ش�شة  رئ��ي�����ش  ال��رئ��ا���ش��ة  ����ش����ؤون 
خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال 

االإن�شانية.
االإن�شانية  خليفة  م�ؤ�ش�شة  واأ�شادت 
لهذا  امل���������ش����روع  ت���ن���ف���ي���ذ  ب���ح�������ش���ن 
الطرود  ج������دة  ح��ي��ث  م���ن  ال���ع���ام 
العائالت  اختيار  واآليات  الغذائية 
يف  التنظيم  وم�����ش��ت���ى  امل�شتفيدة 
م�شروع  اأن  وقالت  الطرود.  ت�زيع 
الذي  الرم�شاين  ال�شائم  اإف��ط��ار 
تنفذه امل�ؤ�ش�شة �شن�يا يف فل�شطني 

م��ا يزيد  ع��الج  ال�شابقة  ال��ف��رتة  يف 
وم�شن  ط��ف��ل  اآالف  خ��م�����ش��ة  ع��ل��ى 
حني  يف  ال�ش�مالية  ال�شاجة  على 
للمر�شى  االج����م����ايل  ال����ع����دد  ب���ل���غ 
امل���������ش����ت����ف����ي����دي����ن م�������ن اخل������دم������ات 
من  اكرث  والعالجية  الت�شخي�شية 
5 ماليني طفل وم�شن يف خمتلف 

دول العامل.
ال�شامري  ع�����ادل  ال���دك���ت����ر  واك�����د 
مل���ب���ادرة زايد  ال��رئ��ي�����ش ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ال��ع��ط��اء رئ��ي�����ش ب��رن��ام��ج االم����ارات 
والتخ�ش�شي  امل��ج��ت��م��ع��ي  ل��ل��ت��ط���ع 
العيادة  ان  االم����ارات  اط��ب��اء  رئي�ش 
التخ�ش�شية املتنقلة جمهزة ب�حدة 
للط�ارئ ووحدة خمترب و�شيدلية 
الطاقة  لت�ليد  وح��دة  اىل  ا�شافة 

وامدادات طبية ذات اأجل حمدد.
املتنقلة  ال���ع���ي���ادة  ان  اىل  وا�����ش����ار 
ايجاد  م��ن  ف��ع��ال  ب�شكل  �شت�شاهم 
امل�شاكل  م��ن  للعديد  عملية  حل�ل 
ال�������ش���ح���ي���ة م����ن خ������الل ال��������ش����ل 
القرى  خم��ت��ل��ف  يف  امل���ر����ش���ى  اىل 

م��ي��زان ح�شنات  ذل���ك يف  ي��ك���ن  ان 
خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م���  ����ش���اح���ب 
الدولة  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
تق�م  مبا  واإ�شادتهم   .. اهلل  حفظه 
به دولة االإمارات وم�ؤ�ش�شة خليفة 
تنفيذ  يف  كبري  دور  من  االإن�شانية 
م�شاريع اإن�شانية يف قطاع غزة ل�شد 
ال��ت��ي تعاين  االأ���ش��ر  اآالف  ح��اج��ات 

�شع�بات معي�شية يف حياتها.
اب���ن���اء ال�شعب  ال��ع��دي��د م���ن  وع���رب 
الفل�شطيني يف خميمات الالجئني 
وتقديرهم  �شكرهم  ع��ن  لبنان  يف 
وامتنانهم ملا تقدمه دولة االإمارات 
م�ؤ�ش�شة  اأن  اإىل  م�����ش��ريي��ن  ل��ه��م، 
خليفة لها ب�شمات مهمة ووا�شحة 
يف خميماتهم وحتديدا من خالل 
التم�ر  اأو  الغذائية  الطرود  ت�زيع 
امل��ه��ن��ي وغ���ريه���ا من  ال��ت��دري��ب  اأو 
امل�������ش���اري���ع ال��ت��ن��م���ي��ة واالإغ���اث���ي���ة 

املهمة.

املجانية  اخل��دم��ات  م��ن  ومتكينهم 
ل��ل��ك�����ش��ف امل���ب���ك���ر ع�����ن االم�����را������ش 
املر�شية  للحاالت  ال��ع��الج  وت��ق��دمي 

التي ت�شيب االطفال وامل�شنني.
�شتعمل  املتحركة  العيادة  ان  وق��ال 
ع����ل����ى ب�����ن�����اء ال�������ق�������درات ل����ل����ك�����ادر 
الطب  جم�������ال  يف  ال�������ش����م���ال���ي���ة 
ي�هلها  وامل���ي���داين مم���ا  امل��ج��ت��م��ع��ي 
املتنقلة  ال��ع��ي��ادات  الدارة  م�شتقبال 
وامل�������ش���ت�������ش���ف���ى امل������ي������داين وال�������ذي 
اال�شرتاتيجية  يتما�شى مع اخلطة 
العمل  ف�����ري�����ق  م�����ن  امل����������ش�����ع����ة 
امل�شرف  وال�������ش����م���ايل  االم����ارات����ي 
على الربامج الطبية امل�شرتكة على 

ال�شاحة ال�ش�مالية.
امل�ش�ؤول�ن  ا���ش��اد  اخ���رى  ج��ه��ه  م��ن 
االن�شانية  ب��امل��ه��ام  ال�����ش���م��ال��ي���ن 
وعياداتها  اخل����ري  زاي�����د  ل���ق����اف���ل 
امليدانية  وم�شت�شفياتها  املتنقلة 
والتي قدمت نقلة ن�عية يف م�شت�ى 
وامليدانية  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  اخل����دم����ات 

للمر�شى من االطفال وامل�شنني.

على  االإن�����ش��ان��ي��ة  خليفة  م���ؤ���ش�����ش��ة 
واملت�ا�شل  ال���دائ���م  ���ش��م���ه��م  دع���م 
و�شريا  اق��ت��داء  و�شعبها  لفل�شطني 
زايد  ال�شيخ  له  املغف�ر  خطى  على 
ب���ن ���ش��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان ط��ي��ب اهلل 
ع���ن �شكرها  اأع���رب���ت  ك��م��ا  ث������راه.. 
وتقديرها مل�ؤ�ش�شة خليفة االإن�شانية 
وك���اف���ة ال���ك����ادر وال��ع��ام��ل��ني فيها 
ومتابعتهم  امل��ت���ا���ش��ل��ة  جل��ه���ده��م 
امل�شروع  تنفيذ  مل��ج��ري��ات  احلثيثة 
وحر�شهم على يتم التنفيذ باأعلى 

درجات الر�شا من امل�شتفيدين.
من جهة اأخرى نقل املهند�ش و�شام 
فتا يف قطاع  جرغ�ن مدير مركز 
غزة حتيات و�شعادة العائالت التي 
ا�شتفادت من الطرود التي قدمتها 
م���ؤ���ش�����ش��ة خ��ل��ي��ف��ة االن�������ش���ان���ي���ة يف 
و�شعادة  فرحة  وكذلك  غ��زة  قطاع 
تنفيذ  اإمت��ام  يف  باملركز  املتط�عني 
ال��ت���زي��ع ب��ن��ج��اح ك��ب��ري داع����ني اهلل 

بت�جيهات من القيادة الر�شيدة يف 
دولة االإمارات ركز هذه ال�شنة على 
ق��ط��اع غ���زة وال��ق��د���ش ح��ي��ث ت�جد 
معاناة و�شع�بات اقت�شادية كبرية 
وكذلك على خميمات الالجئني يف 
زيادة  تعاين  التي  ولبنان  ال�شفة 

ن�شبة الفقر والبطالة.
م�����ن ج���ان���ب���ه���ا اأك���������دت ال����دك����ت�����رة 
رئ��ي�����ش��ة جمل�ش  دح������الن  ج��ل��ي��ل��ة 
للت�ا�شل  الفل�شطيني  املركز  اإدارة 
االن�شاين “فتا” اأن ت�زيع الطرود 
تعزيزا  ي��اأت��ي  ال��ع��ام  لهذا  الغذائية 
املجتمع  يف  االج��ت��م��اع��ي  ل��ل��ت��ك��اف��ل 
اأبناء  ل�شم�د  ودع��م��ا  الفل�شطيني 
���ش��ع��ب��ن��ا ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي خ���ا����ش���ة يف 
خميمات  ويف  غ��زة  وقطاع  القد�ش 
الالجئني يف ال�شفة ولبنان، ومن 
االأ�شر  معاناة  م��ن  التخفيف  اأج��ل 
�شهر  يف  امل��ح��ت��اج��ة  الفل�شطينية 
رم�������ش���ان ال����ك����رمي يف ظ����ل ت����ردي 

واالقت�شادية  املعي�شية  االأو����ش���اع 
�شعبنا  ي��ع��ي�����ش��ه��ا  ال���ت���ي  ال�����ش��ع��ب��ة 

ال�شامد واملرابط على اأر�شه.
الكبرية  ���ش��ع��ادت��ه��ا  ع���ن  واأع����رب����ت 
خليفة  م����ؤ����ش�������ش���ة  م����ع  ل���ل���ت���ع���اون 
االإن�������ش���ان���ي���ة م��ث��م��ن��ة م����ا ت���ق����م به 
وم�شاريع  ب���رام���ج  م���ن  امل���ؤ���ش�����ش��ة 
التكافل  ت��ع��زي��ز  ب���ه���دف  اإمن���ائ���ي���ة 
التنمية  عجلة  ودف���ع  االج��ت��م��اع��ي 

امل�شتدامة يف فل�شطني.
وال�شكر  واالك��ب��ار  التحية  ووجهت 
والتقدير اإىل �شاحب ال�شم� ال�شيخ 
رئي�ش  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
�شاحب  واإىل  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شم� 
نائب  اأب����ظ���ب���ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�شلحة  ل��ل��ق���ات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
واإىل �شم� ال�شيخ من�ش�ر بن زايد 
جمل�ش  رئ��ي�����ش  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال�زراء وزير �ش�ؤون الرئا�شة رئي�ش 

•• اأبوظبي -وام: 

زاي���د اخل��ري مهامها  ق���اف��ل  كثفت 
بتد�شني  ال�����ش���م��ال  يف  االن�����ش��ان��ي��ة 
خدمات  ت��ق��دم  متنقلة  ع��ي��ادة  اأول 
ووقائية  وع���الج���ي���ة  ت�����ش��خ��ي�����ش��ي��ة 

ملختلف املناطق املنك�بة.
وت�شاهم هذه العيادة يف اإيجاد حل�ل 
واق��ع��ي��ة وم��ي��دان��ي��ة ل��ع��الج احلاالت 
وامل�شنني  االط����ف����ال  م����ن  امل����ع�����زة 
واحلد من انت�شار االمرا�ش املعدية 
حت���ت ا����ش���راف ال��ف��ري��ق االم���ارات���ي 
وبالتن�شيق  التط�عي  ال�����ش���م��ايل 
ال�ش�مالية  ال�����ش��ح��ة  وزارة  م���ع 
ومببادرة ان�شانية م�شرتكة من زايد 
الربوم�ؤ�ش�شة  دار  وجمعية  العطاء 
وجمم�عة  اخلريية  ال�شارقة  بيت 
االملانية  ال�����ش��ع���دي��ة  امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 
االن�شاين  للعمل  مم��ي��ز  من�����ذج  يف 

امل�شرتك.
وت������اأت������ي احل���م���ل���ة ان�������ش���ج���ام���ا مع 
ال�شيخ  ال�����ش��م���  ت���ج��ي��ه��ات ���ش��اح��ب 
رئي�ش  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
ي��ك���ن عام  ب���اأن  ال��دول��ة حفظه اهلل 
مع  وت��زام��ن��ا  للخري  ع��ام��ا   2017
وتعزيزا  �ش�مال  ي��ا  الأج��ل��ك  حملة 
االن�شانية  ور�شالتها  االمارات  لدور 
واحل�شارية يف التخفيف من معاناة 

ال�شعب ال�ش�مايل.
املتنقلة  ال���ع���ي���ادة  ع��م��ل  ي���اأت���ي  ك��م��ا 
االن�شانية لق�افل  للمهام  ا�شتكماال 
اإ�شافة  ال�����ش���م��ال  اخل���ري يف  زاي���د 
االماراتي  امل�شت�شفى  لعمل  مميزة 
ا�شتطاع  امل��ت��ح��رك وال���ذي  امل��ي��داين 

•• اأبوظبي ف-وام: 

تنفيذا لت�جيهات �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�ش������م�  و�شاحب  اهلل  حفظه  الدولة 
ويل عهد اأب�ظبي نائب القائ������د االأعلى للق�ات امل�شلحة ومتابع������ة �شم� 
الظفرة  منطق�������ة  يف  احلاك��������م  ممثل  نهيان  اآل  زايد  بن  حمدان  ال�شيخ 

رئي�ش هيئة الهالل االأحمر ..
 اأعلنت الهيئة ام�ش تكفلها بعالج 90 جريحا مينيا ممن تاأثروا جراء 

وق��د وف���رت هيئة ال��ه��الل االأح��م��ر ال������ش��ائ��ل ك��اف��ة لنقل اجل��رح��ى اإىل 
وفقا  اليمنية  بالتن�شيق مع احلك�مة  ب�شكل ف�ري  املعتمدة  امل�شت�شفيات 

لربنامج مت اإعداده بهذا اخل�ش��ش.
ونظرا ملا يعانيه القطاع ال�شحي يف اليمن من �شعف االإمكانات الطبية 
والك�ادر ال�شحية .. تكفلت هيئة الهالل االأحمر االإماراتي بعالج هذه 

احلاالت ا�شتمرارا لدور االإمارات الداعم لل�شعب اليمني ال�شقيق .
وقد و�شلت االأو�شاع االإن�شانية وال�شحية يف اليمن اإىل م�شت�يات كارثية 
ب�شبب تعنت امللي�شيات يف منع و�ش�ل امل�شاعدات االإغاثية والدوائية اإىل 

احلرب واالنتهاكات احل�ثية وذلك يف عدد من م�شت�شفيات الهند باإ�شراف 
. vps واإدارة

تهيئة  ال�شحيني للجرحى ل�شمان  املرافقني  تكاليف  الهيئة  و�شتتحمل 
الظروف ال�شحية والنف�شية لهم �شمن برنامج الدعم النف�شي واملعن�ي 

الذي ي�فره الهالل للحاالت التي يتكفل بعالجها.
تاأتي هذه اخلط�ة يف اإطار الدعم املت�ا�شل الذي تقدمه دولة االإمارات 
لالأ�شقاء يف اليمن للتخفيف من معاناتهم وال�ق�ف اإىل جانبهم وذلك 

يف ظل الظروف ال�شعبة التي ت�اجههم .

•• اأبوظبي-وام: 

ا�شت�شاف جمل�ش �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأب�ظبي نائب القائد االأعلى للق�ات امل�شلحة �� يف البطني �� حما�شرة بعن�ان 
اأندريه  الطياران  األقاها  والتي  امبل�ش  �ش�الر  م�شروع  انطالق  على  ع��ام 
امل�شروع  اللذان ت�ليا م�ش�ؤولية قيادة طائرة  بيكارد  ب�ر�شبريغ وبريتراند 

التي جابت العامل انطالقا وانتهاء يف اأب�ظبي.
ح�شر املحا�شرة .. �شم� ال�شيخ �شعيد بن زايد اآل نهيان ممثل حاكم اأب�ظبي 
و�شم� ال�شيخ حامد بن زايد اآل نهيان رئي�ش دي�ان ويل عهد اأب�ظبي وعدد 
���ش��ف��راء الدول  امل�����ش���ؤول��ني بجانب ع��دد م��ن  م��ن ال�شي�خ وال�����زراء وك��ب��ار 

ال�شديقة.
التي تعمل  امل�شروع  ق��ي��ادة ط��ائ��رة  ال��ل��ذان ت�ليا مهمة   ���� ال��ط��ي��اران  و���ش��رح 
بالطاقة ال�شم�شية يف رحلة ح�ل العامل �� الدور البارز الذي لعبته اأب�ظبي 
يف جناح امل�شروع مما يج�شد اإ�شرار دولة االإمارات على الرتويج ال�شتخدام 
الطاقة املتجددة رغم تاأكيدات العلماء واخلرباء ا�شتحالة جناح الطائرة يف 

مهمة الط�اف ح�ل العامل دون ا�شتخدام ال�ق�د.
واأن م�شتقبل  اأب�ظبي  النظيفة ير�شم يف  اأن م�شتقبل الطاقة  واأكد بيكارد 
�� مرتبط بعا�شمة دولة  اإن�شانيا للب�شرية كلها  �� الذي يحمل بعدا  القطاع 
االإمارات وجه�دها الكبرية .. م�شريا اإىل اأن حتليق �ش�الر امبل�ش ف�ق اأربع 
قارات وثالثة بحار وحميطني خالل رحلتها �� التي ت�شمنت 17 مرحلة �� 
كان كافيا لتاأكيد حجم االإ�شرار الذي متتلكه اأب�ظبي للنه��ش بخيارات 

الطاقة البديلة والنظيفة.
وقال اإن االإجنازات الب�شرية العظيمة ال ميكن اأن تتحقق دون ا�شرتاتيجيات 

بها برتراند الأول مرة ح�ل العامل يف منطاد ممل�ء باله�اء �شنة 1999 
وا�شطر حينها للهب�ط يف م�شر بعد نفاذ ال�ق�د .. ف�شمم حينها على ان 

يطري جمددا ح�ل العامل دون اأن يتقيد بت�افر ال�ق�د.
اأن تقدمه  امل�����ش��روع ب��ره��ن ل��ل��ع��امل م��ا مي��ك��ن  اأن جن���اح  واأك����د ال��ط��ي��اران 
لدينا  واال�شتهالك  االن��ت��اج  ط��رق  تغيري  اإط���ار  يف  النظيفة  التكن�ل�جيا 
وه� ما �شي�ؤدي اإىل تقليل تاأثرينا ال�شلبي على البيئة وي�ؤمن فر�ش عمل 

جديدة ومبتكرة وقادرة على حتقيق االأرباح يف ال�قت ذاته.
اأن م�شارعة   .. الطياران  اأكد  امل�شروع  واجهها  التي  التحديات  اأب��رز  وح�ل 
امل�شروع  واجهت  التي  التحديات  اأبرز  كان  الفكرة  با�شتبعاد جناح  اخلرباء 
مقدار  اإىل  بالنظر  م�شتحيال  املهمة  جن��اح  حينها  اخل���رباء  اع��ت��رب  حيث 
اأي  لرفع  الالزمة  الطاقة  وكمية  تخزينها  ميكن  التي  ال�شم�شية  الطاقة 
طائرة عن االأر�ش وقاال اإن ذلك �شكل حتديا حقيقيا اإال اأن االإ�شرار الذي 
جناح  على  ع��ام  بعد  الي�م  نلتقي  جعلنا  امل�شروع  على  القائم�ن  به  حتلى 

امل�شروع.
واأو�شح اأندريه اأن جناح م�شروع �ش�الر اإمبل�ش مل يكن �شهال ل�ال االإميان 
جعلهم  ال��ذي  اال�شتطالع  وحب  الف�ش�ل  وهي  عليها  والعمل  قيم  بثالث 
بداية االأمر ي�شمم�ن طائرة خمتلفة متاما عن باقي الطائرات واملثابرة 
واال�شرار التي جعلتهم يجتازون عددا من التحديات واملع�قات التي كانت 

تقف اأمامهم ثم االحرتام الذي كان ي�ش�د بني اأع�شاء الفريق.
ووجه اأندريه تركيزه على االإعالم م�ؤكدا اإميانه بالدور البارز الذي لعبته 
و�شائل االإعالم يف نقل ر�شالة امل�شروع يف احلفاظ على البيئة ون�شر ثقافة 
اأن ت�شليط و�شائل االعالم اهتمامه بامل��ش�ع  اإىل  بيئية م�شتدامة م�شريا 

جعل النا�ش يرتقب�ن وي�ؤمن�ن باأننا حققنا جناحا ورقما قيا�شيا مهما.

وا�شحة والكثري من االإ�شرار على ال��ش�ل اإىل النتائج .. م�شيفا اأن جتربة 
دولة االإمارات اأثبتت للجميع اأن الهمم العالية واالإ�شرار املت�ا�شل ميكن 

اأن يحقق ما يعتربه البع�ش م�شتحيال.
واأ�شاف اأن اإ�شراراملغف�ر له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه 
التحديات  حتتمها  التي  الرتابة  رغ��م  والتط�ير  البناء  على  وا�شحا  ك��ان 
اأن ما ت�شهده دولة االإمارات  على عمليات البناء الط�يلة االأمد .. م�ؤكدا 
الي�م دليل وا�شح على ما ميكن اأن ي�فره التخطيط ال�شليم واالإ�شرار على 
م�ا�شلة البناء والتط�ير على خمتلف مناحي احلياة وها هي جه�د دولة 
االإمارات تت�شدر اجله�د العاملية يف جمال اإيجاد البدائل احلقيقية مل�ارد 
لتغريات  الكبري  التاأثري  بحكم  الب�شرية  حتديات  تت�شدر  والتي  الطاقة 

املناخ الناجمة عن االإ�شراف يف ا�شتخدام م�ارد االأر�ش ب�شكل خاطئ.
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شم�  تبني �شاحب  اأن  واأك��د 
اأب�ظبي نائب القائد االأعلى للق�ات امل�شلحة فكرة امل�شروع �شكل انطالقة 

حقيقية ما كان باالإمكان حتقيقها من دونه.
يتجاوز وزن  وزنها مل  اأن  اإال  امبل�ش �شخم  �ش�الر  اأن حجم طائرة  ورغ��م 
�شيارة عادية فيما اأجنحتها ت�شاوي حجم اأجنحة طائرة تقليدية من طراز 

ب�ينغ 747 .. وزودت ب� 17 األف خلية �شم�شية لتخزين الطاقة.
وح�ل رحلة �ش�الر امبل�ش امتدت املرحلة االأط�ل التي قطعتها الطائرة 
حل�ايل ثمانية اآالف و 924 كيل� مرتا من مدينة ناج�يا يف اليابان اإىل 
جزر هاواي التابعة لل�اليات املتحدة والتي ا�شتغرقت 118 �شاعة طريان 

مت�ا�شل.
وكانت الطائرة اأجنزت مهمتها �شبه امل�شتحيلة قبل نح� عام من االآن بعد 
اأكرث من 15 عاما من العمل بعد اأن انبثقت فكرته من الرحلة التي قام 

ال�شعب  معاناة  زي��ادة  عليه  ترتب  ال��ذي  االأم��ر  اليمنية  املناطق  خمتلف 
اليمني ومن هذا املنطلق ت�ا�شل دولة االإمارات العربية املتحدة تقدمي 
امل�شاعدات االإغاثية والتنم�ية والتي و�شلت منذ بداية االأزمة اإىل اأكرث 

من ملياري دوالر للتخفيف من معاناة االأ�شقاء يف اليمن.
كانت هيئة الهالل االأحمر االإماراتي قد تكفلت �شابقا بعالج العديد من 
اجلرحى اليمنيني و�شريت الق�افل الطبية واالإغاثية دعما لالأ�شقاء يف 
اليمن حيث تقدم االإمارات اأن�اع الدعم التنم�ي كافة واالإغاثة لل�شعب 

اليمني ال�شقيق.

والالفت اأن امل�شروع جمع بني �شخ�شني من عاملني خمتلفني كل االختالف 
املهند�ش ورجل  واأندريه  “ طبيب نف�شي وم�شتك�شف  بيكارد  برتراند  ف” 
االأعمال وعلى الرغم من اخللفيات وجتارب املختلفة جدا اإال اأنهما كمال 
البع�ش ووحدا روؤية م�شرتكة مكنتهما من من ايجاد حل�ل مل  بع�شهما 

يكن ليجدها كل منهما مبفرده.
وب�شاأن التحديات ال�شخ�شية التي واجهتهما خالل تنفيذ امل�شروع حتدث 
برتراند عن حتدي اإيجاد وتاأمني �شركاء ي�شاطرونه التفكري نف�شه وعلى 
التي ميكن عربها  والكيفية  امل�شروع  ق���ة  على  للحفاظ  امل��ال  راأ���ش  زي��ادة 
النظيفة..لكنه  التقنيات  ال�شتخدام  ت��روج  ق�ية  ر�شالة  اإىل  روؤيته  حت�يل 
كان م�شمما اأي�شا على قيادة الطائرة ذات املقعد ال�احد والتي من �شاأنها 
اأندريه فقد واجه حتديات خمتلفة  اأن حتقق حلمه يف نهاية املطاف..اأما 
اأقلها �شناعة طائرة من نقطة ال�شفر.. طائرة قال عنها اخلرباء  ولي�ش 
اإنها لن تك�ن قادرة على الطريان ورغم اأنه مهند�ش طيار حمرتف اإال اأن 
هذه التجربة كانت جديدة بالن�شبة له ولفريقه فقد كان عليهم اأن يعيدوا 
بناء فريق مبهارات  يعني  وه��ذا  ال��ط��ريان  ع��ن  يعرف�نه  م��ا  ك��ل  النظر يف 
التقاء تلك  التفكري الأن  وخلفيات خمتلفة جدا مع طرق غري منطية يف 

االأفكار ه� ما �شي�شاعدهم يف التقدم اإىل االأمام.
كما جنح برتراند واأندريه وفريقهما يف مهمتهم ون�شر ر�شالتهم يف جميع 
اأنحاء العامل .. والي�م ي�شعى كال الطيارين اإىل اإي�شال هذه الر�شالة اإىل 
العاملي  التحالف  تاأ�شي�ش  على  حاليا  برتراند  يعمل  حيث  ذل��ك  من  اأبعد 
التحالف  ه��ذا  ويتطلع  اإمبل�ش  �ش�لر  م�ؤ�ش�شة  �شمن  الفعالة  للحل�ل 
ال�فاء  على  احلك�مات  مل�شاعدة  ومريح  وفعال  نظيف  األف حل  اإيجاد  اإىل 

بالتزاماتها حيال اتفاقية باري�ش للمناخ.

قوافل زايد اخلري تد�سن اأول عيادة متحركة يف ال�سومال خليفة الإن�سانية ت�ستكمل توزيع الطرود الغذائية يف فل�سطني وخميمات لبنان
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اأخبـار الإمـارات

ملكافحة  ال����دويل  املجتمع  وج��ه���د  ال��راه��ن��ة  وال��دول��ي��ة 
االإرهاب. واأ�شار �شم� ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان 
العمل يف  اأهمية  اإىل  ال��دويل  وزير اخلارجية والتعاون 
امل�شتمر والتن�شيق امل�شرتك بني  الت�ا�شل  اإطار �شيا�شة 
ال�شديقني  البلدين  عالقات  م�شت�ى  لرفع  اجلانبني 
اإىل اآفاق اأرحب .. م�ؤكدا متانة العالقات الثنائية بني 
البلدين وامل�شت�ى املتميز الذي و�شلت اإليه يف املجاالت 
بزيارة  ل�دريان  جان  معايل  رحب   .. جانبه  من  كافة. 
�شم� ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 
م���ؤك��دا حر�ش بالده   .. فرن�شا  اإىل  ال���دويل  وال��ت��ع��اون 
بني  الرا�شخة  اال�شرتاتيجية  ال��ع��الق��ات  ت�طيد  على 
البلدين وتعزيزها وتنميتها يف �شتى املجاالت.. م�شيدا 
معاليه بدور دولة االإم��ارات على ال�شعيدين االإقليمي 

والدويل.

•• باري�ض-وام: 

وزير  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شم�  التقى 
اخلارجية والتعاون الدويل ام�ش معايل جان ل�دريان 

وزير اأوروبا وال�ش�ؤون اخلارجية يف فرن�شا.
وجرى خالل اللقاء - الذي عقد يف اإط��ار زي��ارة �شم�ه 
التعاون  ت��ط���ي��ر  �شبل  ب��ح��ث   - ف��رن�����ش��ا  اإىل  ال��ر���ش��م��ي��ة 
امل�����ش��رتك ومنها  االه��ت��م��ام  ذات  امل���ج���االت  ال��ث��ن��ائ��ي يف 
والثقافية  والتجارية  واالقت�شادية  ال�شيا�شية  املجاالت 
البلدين  وتطلعات  ط��م���ح��ات  يحقق  مب��ا  والتعليمية 
وال�شعبني ال�شديقني. كما بحث اجلانبان اأوجه تعزيز 
ال�شراكة اال�شرتاتيجية بني البلدين يف ظل ما ت�شهده 
وت��زاي��د م�شتمر يف حجم  م��ن من���  الثنائية  ال��ع��الق��ات 
التبادل التجاري. وا�شتعر�شا اآخر التط�رات االإقليمية 

ال�شيخ  �شم�  اأم�ش حتت رعاية  اأقيم  الذي  الثاين ع�شر 
من�ش�ر بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش ال�زراء 
وزير �ش�ؤون الرئا�شة وبح�ش�ر معايل ال�شيخ نهيان بن 
مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة وعدد من 

ال�زراء وامل�ش�ؤولني.
���ش��م���ه لتميز طلبة  م��ن  ت��ق��دي��راً  امل��ن��ح��ة  وت���اأت���ي ه���ذه 
املزيد  على  وت�شجيعهم  االأكادميي  ع�شر  الثاين  ال�شف 
درا�شتهم  ال�شتكمال  وحتفيزهم  العلمي  ال��ت��ف���ق  م��ن 
اأرقى  اإح��دى  تعد  والتي  اأب�ظبي  جامعة  يف  اجلامعية 

م�ؤ�ش�شات التعليم العايل بالدولة.

•• اأبوظبي-وام:

وجه �شم� ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم 
يف منطقة الظفرة رئي�ش جمل�ش اأمناء جامعة اأب�ظبي 
والطالبات  للطالب  درا���ش��ي��ة  منحة   40 بتخ�شي�ش 
الدولة  م�شت�ى  على  ع�شر  ال��ث��اين  ال�شف  يف  االأوائ����ل 
وذلك بزيادة 100 يف املائة عن العام املا�شي.. وهي منح 
الأي  اجلامعة  يف  اجلامعية  درا�شتهم  ال�شتكمال  �شاملة 

من التخ�ش�شات املطروحة مبرحلة البكال�ري��ش.
جاء االإعالن عن املنح خالل حفل تكرمي اأوائل ال�شف 

امل�ؤ�شرات..  تلك  يف  ال��دول��ة  مرتبة 
الفريق  2016م قام  ويف بداية عام 
ب��اع��ت��م��اد خ��ط��ة ال��ع��م��ل ال��ت��ي جرى 
اأن  اإىل  واأ�شار  العام.  خالل  تنفيذها 
تب�ء دولة االإمارات �شدارة الرتتيب 
العاملي يف م�ؤ�شر مدى فعالية هيئات 
مبا�شرة  ن��ت��ي��ج��ة  مي���ث���ل  اجل����م����ارك 
خل���ط���ط احل���ك����م���ة ل���الن���ت���ق���ال من 
اإىل احلك�مة  االإلكرتونية  احلك�مة 
اال�شرتاتيجية  واع���ت���م���اد  ال���ذك���ي���ة 
االإمارات  دولة  يف  لالبتكار  ال�طنية 
وك��ذل��ك ت���ج��ي��ه��ات روؤي����ة االإم�����ارات 
االإجناز  اأن هذا  اإىل  2021 م�شريا 
ي��د���ش��ن م��رح��ل��ة ج��دي��دة م��ن جه�د 
ال����ت����ط�����ي����ر وال����ت����م����ي����ز اجل���م���رك���ي 
اإىل  االن�����ت�����ق�����ال  ع�����رب  ال������دول������ة  يف 
اأحدث  ا���ش��ت��خ��دام  م��ن  اأع��ل��ى  مرحلة 
التطبيقات الذكية لتقنية املعل�مات 
اجلمركية  اخل������دم������ات  وت�����ق�����دمي 
اأيام  الذكية على مدار ال�شاعة طيلة 
اجلمركية  امل��ن��اف��ذ  ودع����م  االأ���ش��ب���ع 
باأحدث التقنيات واالأجهزة يف جمال 

•• اأبوظبي-وام: 

تب�اأت دولة االإمارات املركز االأول 
فعالية هيئات  م�ؤ�شر مدى  عامليا يف 
ال�شن�ي  ل��ل��ك��ت��اب  وف���ق���ا  اجل����م����ارك 
ل��ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��ع��ام 2017 
الذي ي�شدره املعهد الدويل للتنمية 
االإداري�����������ة وم����ق����ره م���دي���ن���ة ل������زان 
ب�����ش���ي�����ش��را. وي��ق��ي�����ش امل���ؤ���ش��ر مدى 
العاملية  اجل���م���ارك  ه��ي��ئ��ات  ف��ع��ال��ي��ة 
�ش�ؤال  يت�شمن  ا�شتبيان  خ��الل  م��ن 
االأعمال  ورج��ال  االأع��م��ال  م�ؤ�ش�شات 
عن االإج��راءات املي�شرة والت�شهيالت 
ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا ه��ي��ئ��ات اجل���م���ارك يف 
63 دولة ح�ل العامل يف جمال نقل 

الب�شائع من واإىل الدولة.
و يقيم التقرير الدول ح�شب كفاءتها 
االزدهار  لتحقيق  م���ارده��ا  اإدارة  يف 
على  منهجيته  يف  ويعتمد  ل�شع�بها 
و   33.3% االأع����م����ال  رج�����ال  اآراء 
تخدم   66.7% اإح�شائية  ب��ي��ان��ات 

346 م�ؤ�شرا.

واأمتتة العمليات اجلمركية.
العاملني  ب��ج��ه���د  م��ع��ال��ي��ه  اأ����ش���اد  و 
ك��اف��ة يف ق��ط��اع اجل��م��ارك يف الدولة 
ومفت�شني  وم���ظ��ف��ني  ق���ي���ادات  م���ن 
امل�����ش��ت���ي��ني االحت�����ادي واملحلي  ع��ل��ى 
وال�������ش���رك���اء اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ني من 
اجل������ه������ات احل����ك�����م����ي����ة وامل���ح���ل���ي���ة 
والتجار  اخلا�ش  القطاع  وم�ؤ�ش�شات 
واملخل�شني  وامل�شت�ردين  وامل�شدرين 
وتعاونهم  دعمهم  على  اجلمركيني 
من اأجل االرتقاء مب�شت�ى االأداء يف 
وتطبيق  بالدولة  اجلمركية  املنافذ 

اأف�شل املمار�شات العاملية.
ودوائر  الهيئة  ح��ر���ش  على  ���ش��دد  و 
اجلمارك املحلية على اإزالة املع�قات 
والقي�د اجلمركية التي تع�ق حركة 
العربية  االإم��ارات  التجارة بني دولة 
عرب  وذل�����ك  ال���ع���امل  ودول  امل��ت��ح��دة 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى جم��م���ع��ة م��ن املحاور 

دوائر  واأداء  اجلمركية  االإج�����راءات 
اجل���م���ارك يف ال���دول���ة و���ش��اه��م��ت يف 
م�شت�ى  ورف�����ع  ال��ت��ك��ال��ي��ف  خ��ف�����ش 
�شعادة املتعاملني وامل�ظفني على حد 
�ش�اء م�ؤكدا اأن جتربة دولة االإمارات 
يف جمال االبتكار اجلمركي تعد من 

اأبرز التجارب العاملية حاليا.
�شعادة حممد جمعة  ق��ال  من جهته 
اإن  للهيئة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ب�ع�شيبة 
املحلية  اجل���م���ارك  ودوائ������ر  ال��ه��ي��ئ��ة 
تناف�شية  مب�شت�ى  لالرتقاء  ت�شعى 
الدولة عامليا من خالل متكني الدولة 
جمركيا ورفع م�شت�اها يف امل�ؤ�شرات 
ذات العالقة بالعمل اجلمركي ومن 
الل�ج�شتي  ال��دع��م  م���ؤ���ش��رات  بينها 
مدى  وم���ؤ���ش��ر  اجلمركية  وال��ك��ف��اءة 
ف��ع��ال��ي��ة ه��ي��ئ��ات اجل���م���ارك ويف هذا 
“فريق  �شمن  الهيئة  تعمل  ال�شدد 
ع���م���ل م���ت���اب���ع���ة ت���ن���ف���ي���ذ م�����ؤ�����ش����رات 
متابعة  ع��ل��ى  العاملية”  التناف�شية 
العاملية اخلا�شة مب�ؤ�شرات  التقارير 
ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة وال��ع��م��ل ع��ل��ى حت�شني 

من بينها اأمتتة العمليات اجلمركية 
وتط�ير اأنظمة التخلي�ش اجلمركي 
االقت�شادي  امل�شغل  ن��ظ��ام  وتطبيق 
املعتمد وت�حيد وتب�شيط االإجراءات 
واخت�شار زمن التخلي�ش اجلمركي.

: حتر�ش  الكعبي  علي  وق��ال معايل 
املحلية  اجل���م���ارك  ودوائ������ر  ال��ه��ي��ئ��ة 

و اأكد معايل مف��ش اجلمارك رئي�ش 
الهيئة اأن هذا االإجناز ميثل ح�شيلة 
وخمل�شة  دوؤوب���������ة  وط���ن���ي���ة  ج���ه����د 
للجمارك  االحتادية  الهيئة  قدمتها 
املحلية على مدى  ودوائ��ر اجلمارك 
التجارة  ت��ي�����ش��ري  جم���ال  يف  ���ش��ن���ات 
اجلمركية  االإج����������راءات  وت��ب�����ش��ي��ط 

اللجان  ب��ف��ع��ال��ي��ة يف  امل�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى 
اجلمركية امل�شرتكة حمليا واإقليميا 
التفاهم  م���ذك���رات  وت���ق��ي��ع  ودول���ي���ا 
مع  والدولية  الثنائية  واالتفاقيات 
واملنطقة  ال��ع��امل  دول  م��ن  ال��ع��دي��د 
وامل�شاركة يف االجتماعات اجلمركية 
واجتماعات  وال��ع��رب��ي��ة  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
منظمة اجلمارك العاملية اإ�شافة اإىل 
للمنافذ  اخلليجية  الفنية  الزيارات 
التعاون  جم��ل�����ش  ب����دول  اجل��م��رك��ي��ة 
مل��ت��اب��ع��ة ت��ن��ف��ي��ذ م��ت��ط��ل��ب��ات االحت����اد 
على  ولل�ق�ف  اخلليجي  اجلمركي 
التجارة  حركة  تع�ق  التي  املع�قات 
ال��ب��ي��ن��ي��ة وو����ش���ع وت��ن��ف��ي��ذ امل���ب���ادرات 

الت�شحيحية لها.
دوائ��ر اجلمارك  اإن  واأ���ش��اف معاليه 
عامليا  ومتيزا  براعة  اأظهرت  املحلية 
يف جمال االبتكار يف العمل اجلمركي 
�شاهمت يف االرتقاء مب�شت�ى فعالية 

�شبيح  ب�����ن  ع����ل����ي  م����ع����ايل  ق�������ال  و 
م��ف������ش اجل���م���ارك رئي�ش  ال��ك��ع��ب��ي 
ال��ه��ي��ئ��ة االحت�����ادي�����ة ل���ل���ج���م���ارك اإن 
تب�ء االإم��ارات املركز االأول عامليا يف 
م�ؤ�شر مدى فعالية هيئات اجلمارك 
اإىل  ي�شاف  كبريا  عامليا  اإجن��ازا  يعد 
االإجن�������ازات اخل���ال���دة لدولة  ���ش��ج��ل 
جمال  يف  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
امل�ؤ�ش�شات  وكفاءة  االقت�شادي  االأداء 
مثالية  ب��ي��ئ��ة  وت����ف���ري  احل��ك���م��ي��ة 

وحمفزة لال�شتثمار والعمل.
االإجنازات  ه��ذه  اإن  معاليه  واأ���ش��اف 
ال��ت��ي ت����زداد وت��ت��ن���ع ي���م��ا ب��ع��د ي�م 
كافة  االق���ت�������ش���ادي���ة  ال���ق���ط���اع���ات  يف 
والقدرة  امل�شتقبلية  ال��روؤي��ة  تعك�ش 
و�شياغة  ال��ت��خ��ط��ي��ط  ع��ل��ى  ال��ع��ال��ي��ة 
التي  امل�شتقبل  وا�شت�شراف  امل��ب��ادرات 
والطم�ح  احلكيمة  قيادتنا  متلكها 
االحتادية  الهيئة  لدى  يت�فر  ال��ذي 
املحلية  اجل��م��ارك  ودوائ���ر  للجمارك 
املراتب  اأع���ل���ى  اإىل  االرت����ق����اء  ن��ح��� 

العاملية يف جمال العمل اجلمركي.

•• اأبوظبي -وام:

املجل�ش  رئي�ش  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ه��زاع  ال�شيخ  �شم�  اأك��د 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  اأن  اأب�ظبي  الإم���ارة  التنفيذي 
ت�شري بثبات نح� حتقيق اأهدافها التنم�ية وذلك بف�شل املرونة 
وه�  ا�شرتاتيجياتها  متيز  التي  الق�ة  عنا�شر  من  واال�شتفادة 
والعامل  املنطقة  بها  التي متر  التحديات  ما ميكنها من جت��اوز 
قيادتها  واإ���ش��رار  عزمية  من  م�شتفيدة   .. فر�ش  اإىل  وحت�يلها 
اأداء  يف  وتفانيهم  وب��ن��ات��ه��ا  اأب��ن��ائ��ه��ا  ووف����اء  واإخ���ال����ش  احلكيمة 

واجباتهم.
 2017 اأب�ظبي  لتقرير  االفتتاحية  الكلمة  �شم�ه - يف  وق��ال    
العام  يكن  -  مل  ام�ش  ال�شادر  لالأعمال  اأك�شف�رد  جمم�عة   –
املا�شي 2016 �شهال على ال�شعيدين االإقليمي والعاملي .. لكنه 
ا�شتمرت عجلة التط�ير  ات�شم بالتميز.. فقد  يف دولة االإم��ارات 
والبناء واأطلقت م�شاريع ا�شرتاتيجية طم�حة وحتققت اإجنازات 
م�شت�ى  وارتفع  للدولة  والعاملية  االإقليمية  املكانة  وتنامت  عدة 
وتف�قت  تناف�شيتها  حت�شني  وت�ا�شل  لال�شتثمارات  جاذبيتها 
و�شه�لة  التحتية  البنية  ال�شيما  قطاعات  عدة  يف  وعامليا  عربيا 
واملعي�شة  وج���دة  االإن��رتن��ت  ب�شبكة  واالت�شال  االأع��م��ال  ممار�شة 
واخل���دم���ات احل��ك���م��ي��ة وا���ش��ت��ت��ب��اب االأم����ن وغ��ريه��ا ال��ك��ث��ري من 
امل�ؤ�شرات التي جتعل من االإم��ارات مق�شدا عامليا للباحثني عن 
ال�شيخ  ال�شم�  اأن �شاحب  اإىل  �شم�ه  ون���ه     .« وال��ري��ادة  التميز 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة “حفظه اهلل” ت�ج جه�د 
عام  ليج�شد  اخلري  عام  باإطالق  واالإن�شانية  االإغاثية  االإم���ارات 
2017 نهج دولة االإمارات يف امل�شارعة اإىل تقدمي الدعم الذي 
اأرج��اء املعم�رة لتعزيز وحتفيز مبادرات  اإىل �شتى  و�شلت ثماره 
املجتمع ودجمها  فيها من جميع مك�نات  وامل�شاهمة  امل�شاعدات 
مع اجله�د التي داأبت دولة االإمارات على بذلها مع تكري�ش عام 
االإمارات  ل�شهداء  كافة  وبراجمه  وم�شروعاته  مببادراته  اخلري 
فارقا يف  �شيك�ن   2017 ع��ام  اأن  .. م�ؤكدا  الطاهرة  واأرواح��ه��م 
وتخفيف  ت�شميد جراح  �شت�شهم يف  مبادرات  اأعمال اخلري عرب 

االآالم.
اأب�ظبي  اإن��ن��ا يف  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ه��زاع  ال�شيخ  �شم�  واأ���ش��اف 
اح��ت��ف��ي��ن��ا مب����رور 50 ع��ام��ا ع��ل��ى اإن�����ش��اء اجل���ه���از احل��ك���م��ي يف 
لنف�شها مكانة مرم�قة  اأوج��دت  التي  .. هذه احلك�مة  االإم��ارة 
كبريين  وت��ف��اوؤل  بثقة  للم�شتقبل  وتتطلع  العامل  حك�مات  بني 
ال�شيخ  له  املغف�ر  دعائهما  اأر�شى  التي  االأ�ش�ش  ق�ة  اإىل  م�شتندة 

زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه .
وتابع �شم�ه والأن الراحل الكبري ال�شيخ زايد كان قائدا �شب�را 
مثابرا حمبا للعمل م�شت�شرفا للم�شتقبل.. فقد حت�لت الروؤية 
ملم��ش  واق��ع��ا  اأب���ظ��ب��ي  وملكانة  االإم����ارات  الحت��اد  و�شعها  التي 

الدولة  للم�شتقبل يف  وا�شت�شرافه  وانت�شر فكره وب�شريته  االأثر 
وخ��ارج��ه��ا وحت���ل��ت دول���ة االإم�����ارات من���ذج��ا ع��امل��ي��ا يف التنمية 
التي  النه�شة  ب�اكري  حم�ر  االإن�شان  وكان  واالبتكار  والتط�ير 
حمل رايتها طيب اهلل ثراه ب�شجاعة الفر�شان فركز على التعليم 
املجل�ش  رئي�ش  نائب  �شم�  وق��ال  للتنمية.  كاأول�يتني  وال�شحة 
امل�شتنرية  النظرة  ه��ذه  اإث��ر  على  اإن��ه  اأب�ظبي  الإم���ارة  التنفيذي 
الذي   1966 ال��ع��ام  يف  التخطيط  جمل�ش  اأب���ظ��ب��ي  اأ�ش�شت   ..
اآنذاك  لت�شكل  االأوىل  اخلم�شية  خطتها   1968 العام  يف  و�شع 
جماالت  يف  وخ�ش��شا  املنطقة  حك�مات  ب��ني  ج��دي��دا  مفه�ما 
التعليم والبنية التحتية واالأمن والعدالة لتك�ن تلك اخلطة هي 
االنطالقة الفعلية الأب�ظبي وجت�شد ق�شة جناح جتربة متفردة 

يف منطقة ال�شرق االأو�شط حتى ي�منا هذا.
و�شدد �شم�ه على اأن تلك البداية املباركة مهدت الطريق ملزيد من 
التنم�ية  1966 اخلطط  العام  وت�الت منذ  ال��روؤى واخلطط 
روؤية  اأب���ظ��ب��ي  خ��الل��ه  و�شعت  ال���ذي   2007 ع��ام  اإىل  و���ش���ال 
للم�شتقبل ت�شع اقت�شادها وم�اردها الب�شرية يف مراكز الريادة 

والتميز عامليا وت�شمن لها االرتقاء مبكانتها االقت�شادية.
واأ�شاف �شم�ه والأن هذا امل�شار التنم�ي عمل مت�ا�شل ويتطلب 
عزمية وجهدا كبريين .. متثل خطة اأب�ظبي التي اأطلقت العام 
املا�شي امتدادا مل�شرية جناح ط�يلة من عملية التخطيط املتاأنية 
واملدرو�شة التي و�شع ق�اعدها ال�شيخ زايد والتي ال تزال متثل 
اأحد املرتكزات الرئي�شية الآلية عمل اجلهاز احلك�مي يف اأب�ظبي 

حتى ي�منا احلا�شر.
اإن هذه اخلطة متثل  اآل نهيان  وقال �شم� ال�شيخ هزاع بن زايد 
التزاما ق�يا من اأب�ظبي بتحقيق روؤيتها الطم�حة نح� جمتمع 
اآمن وواثق واقت�شاد تناف�شي م�شتدام منفتح عامليا حيث ترتجم 
االإمارة  ملناطق  وا�شح  ا�شرتاتيجي  خمطط  اإىل  اأب�ظبي  روؤي��ة 
عرب  حتقيقها  على  �شنعمل  رئي�شيا  هدفا   25 يت�شمن  الثالث 
عرب  اأع����ام   5 خ��الل  جميعها  تنفذ  حك�مي  عمل  برنامج   83

عملية تن�شيق وثيقة و�شفافة بني جميع اجلهات احلك�مية«.
وتابع �شم�ه كما �شنق�م مبتابعة نتائج اخلطة ب�شكل ربع �شن�ي 
وتقييمها بناء على م�ؤ�شرات اأداء وتقارير دورية حر�شا على �شري 
اخلطة  اأه��داف  حت�يل  ي�شبح  وبذلك  وفاعلية  ب�شال�شة  العمل 
جميعا  �شنك�ن  دوؤوب���ا  وعمال  متجددا  م�شعى  ملم��شة  لنتائج 

�شركاء يف تنفيذه.
واأو�شح �شم�ه اأن اخلطة تت�زع على 5 قطاعات للعمل احلك�مي 
وهي التنمية االجتماعية والتنمية االقت�شادية والبنية التحتية 
ب�شكل  احلك�مية  وال�ش�ؤون  وال�شالمة  والعدل  واالأم��ن  والبيئة 

ي�شمن تط�ر اأب�ظبي امل�شتمر .
ملهامها  اجلهات  تنفيذ  اأهمية  على  وللتاأكيد  باأنه  �شم�ه  واأف���اد 
وحتقيق االأهداف املرج�ة منها و�ش�ال للتميز .. �شتك�ن جائزة 

اأب�ظبي لالأداء احلك�مي املتميز ومن خالل اجلائزة امل�شتحدثة 
تنفيذ خمرجات اخلطة  املتميزة يف  للجهة  اخلام�شة  دورتها  يف 
امل��ش�عة  اأهدافها  حتقيق  يف  عملنا  نتائج  على  وا�شحا  برهانا 
منظ�مة  وت��ط���ر  اأداء  لقيا�ش  عمليا  ومقيا�شا  االآخ���ر  تل�  عاما 

العمل احلك�مي ككل.
اخلطة  ه��ذه  �شعى  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  ال�شيخ  �شم�  واأك���د 
ن�شيجها  ت��ق���ي��ة  وا���ش��ت��م��راره��ا يف  اأب���ظ��ب��ي  ت��ف���ق  ���ش��م��ان  اإىل 
اإىل  من�ها   .. الكبرية  االقت�شادية  ومكانتها  املتميز  االجتماعي 
اأن االإج��راءات االأخرية بدمج بع�ش الكيانات االقت�شادية �شكلت 
خط�ات ملحة لزيادة تناف�شية اأب�ظبي ت�شع م�اردها املالية يف 
اجتاهات اقت�شادية حمددة حتقق لها الف�ائد الق�ش�ى من هذه 

الكيانات.
وقال �شم�ه اإنني ببالغ ال�شرور .. ي�شعدين التاأكيد على اأنه ي�ما 
بعد ي�م .. ت�شبح اأب�ظبي اأقل اعتمادا على النفط واأكرث اعتمادا 
على ثروتها من اأبنائها وبناتها الذين اأ�شاد �شاحب ال�شم� ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد االأعلى 
بقدراتهم  ل��الإم��ارة  التنفيذي  املجل�ش  رئي�ش  امل�شلحة  للق�ات 
وبعطائهم اجلزيل يف خمتلف جماالت التنمية وميادين العمل 

الأنهم غاية عملية التنمية واأهم مكت�شباتها.
عكفت   .. االق��ت�����ش��ادي  النم�  ا���ش��ت��دام��ة  ول�شمان  �شم�ه  وت��اب��ع 
اأب�ظبي على تطبيق خطط طم�حة لتن�يع م�شادر دخلها وقد 
القطاعات غري  ارتفاع ح�شة  اأكلها مب�ا�شلة  تلك اخلطط  اآتت 

النفطية من الناجت املحلي االإجمايل الأب�ظبي.
االقت�شادي  النهج  جناعة  تثبت  اأخ��رى  �ش�اهد  ثمة  اأن  واأو���ش��ح 
ظل  يف  متدنية  ت�شخم  م�شت�يات  على  احل��ف��اظ  م��ع  الأب���ظ��ب��ي 
معدالت من� اقت�شادي مرتفعة حتققت خالل االأع�ام املا�شية .. 
ففي ال�قت الذي ت�شاعفت فيه ال�شادرات غري النفطية خالل 5 
�شن�ات ت�شاعف ر�شيد التدفقات اال�شتثمارية االأجنبية املبا�شرة 

اإىل اأب�ظبي خالل الفرتة نف�شها.
واأكد �شم�ه اأن حتقيق تلك االإجنازات مل يكن ممكنا دون الدعم 
واملتابعة امل�شتمرين من �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
ال�شيخ حممد  ال�شم�  و�شاحب  اهلل  الدولة حفظه  رئي�ش  نهيان 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد االأعلى للق�ات 
امل�شلحة رئي�ش املجل�ش التنفيذي الإمارة اأب�ظبي للتاأكد من �شري 
التميز  تكفل حتقيق  بعناية  العمل وفق خطط مدرو�شة  برامج 
يف منظ�مة العمل احلك�مي يف اأب�ظبي وتدعم م�شرية التنمية 
امل�شتدامة. وقال �شم�ه يف ختام كلمته “ مثلما عملنا جميعا يف 
اأب�ظبي ط���ال 5 عق�د على �شمان رفعة االإم��ارة وازده��اره��ا .. 
اأف�شل  اإىل  لل��ش�ل  واملثابرة  العمل  اأب�ظبي  حك�مة  �شت�ا�شل 
م�شت�يات االإنتاجية واجلاهزية خالل ال�شن�ات املقبلة و�شيك�ن 
ممكن  م�شتقبل  اأف�شل  و�شمان  حا�شرنا  ازده���ار  دائ��م��ا  هدفها 

غ��ن��ام ال��رم��ي��ث��ي م�����ش��اع��د االأم���ني 
هيئة   - ال�شمكية  ل��ل��رثوة  ال��ع��ام 

البيئة - اأب�ظبي.
يذكر اأن جلنة اإدارة وت�شيري عمل 
جمعيات �شيادي االأ�شماك باإمارة 
من  ب��ق��رار  ت�شكيلها  مت  اأب���ظ��ب��ي 
التنمية االقت�شادية  رئي�ش دائرة 

يف اأبريل املا�شي.

ب����������زارة اخل����ارج����ي����ة وال���ت���ع���اون 
ال���������دويل وال�������ش���ي���خ حم���م���د بن 
حمدان بن زايد اآل نهيان وال�شيخ 
را����ش���د ب���ن ح���م���دان ب���ن زاي�����د اآل 
الركن  ال����ل�����اء  وم����ع����ايل  ن���ه���ي���ان 
طيار فار�ش خلف املزروعي رئي�ش 
امل��ن�����ش��اآت احلي�ية  ج��ه��از ح��م��اي��ة 
وال�����ش���اح��ل واأح��م��د ث��اين مر�شد 

ذللت  ل���ل�������ش���ي���ادي���ن  ال����ر�����ش����ي����دة 
االأعباء  م���ن  وخ��ف��ف��ت  ال�����ش��ع��اب 
ممار�شة  ج��راء  عليهم  امل��رتاك��م��ة 
املهنة التي متثل م�روث االأجداد 

واالآباء.
بن  �شلطان  ال�شيخ  اللقاء  ح�شر 
نهيان مدير  اآل  زاي��د  بن  حمدان 
والبا�شيفيك  اآ���ش��ي��ا  ���ش��رق  اإدارة 

•• اأبوظبي -وام:

بن  حمدان  ال�شيخ  �شم�  ا�شتقبل 
احلاكم  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د 
هيئة  رئي�ش  ال��ظ��ف��رة  منطقة  يف 
النخيل  بق�شر  اأب�ظبي   - البيئة 
وفدا من جلنة اإدارة وت�شيري عمل 
جمعيات �شيادي االأ�شماك باإمارة 

اأب�ظبي.
جمرن  حممد  من  �شم�ه  واطلع 
اللجنة  رئي�ش  امل���رر  حميد  بطي 
اللجنة  واإخت�شا�شات  مهام  على 
اأو�����ش����اع  وامل���ت���م���ث���ل���ة يف درا������ش�����ة 
ل�شيد  ال���ت���ع���اون���ي���ة  اجل���م���ع���ي���ات 
اأب�ظبي  اإم���������ارة  يف  االأ�����ش����م����اك 
وح�شر  �����ش�����ؤون����ه����ا  وت�������ش���ري���ف 
على  ال����ت����زام����ات  اأو  ح���ق����ق  اأي������ة 
ل�شيد  ال���ت���ع���اون���ي���ة  اجل���م���ع���ي���ات 
واإعداد  اأب�ظبي  باإمارة  االأ�شماك 
اأو�شاع واأن�شطة  تقرير كامل عن 
ومركزها  وف��روع��ه��ا  اجل��م��ع��ي��ات 

خالل  البنكية  وح�شاباتها  امل��ايل 
فرتة جمل�ش اإدارتها.

و اأكد �شم� ال�شيخ حمدان بن زايد 
ال�شم�  �شاحب  حر�ش  نهيان  اآل 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 

لينعم�ا  لهم  والرعاية  االهتمام 
بالعي�ش الكرمي واحلياة االأ�شرية 
وال�شحية واالجتماعية الالئقة.

الر�شيدة  القيادة  اإن  �شم�ه  وق��ال 
للدولة تقدم كل الع�ن لل�شيادين 

رئي�ش الدولة حفظه اهلل و�شاحب 
اآل  ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد 
اأب���ظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
امل�شلحة  ل��ل��ق���ات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
كل  وت�فري  ال�شيادين  دع��م  على 

ب�����اإع�����ت�����ب�����اره�����م م������ن ال���������ش����رائ����ح 
الدولة  يف  امل��ه��م��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة 
اإ�شرتاتيجية  �شلعة  ت�فر  وال��ت��ي 
مهمة ولك�نها من الفئات االأكرث 
اح��ت��ي��اج��ا ول��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ي��ه��ا من 

الت�شرب.
و دع��ا �شم�ه اإىل االرت��ق��اء مبهنة 
ال�شيادين  دور  وت��ع��زي��ز  ال�شيد 
هذه  على  واملحافظة  املجتمع  يف 
اأبناء  وت�����ش��ج��ي��ع  ال��ع��ري��ق��ة  امل��ه��ن��ة 
واإي�شالها  الدولة على ممار�شتها 

لالأجيال املقبلة .
من جانبهم ثمن رئي�ش واأع�شاء 
جلنة اإدارة وت�شيري عمل جمعيات 
اأب�ظبي  باإمارة  االأ�شماك  �شيادي 
رئي�ش  ال�شم�  ���ش��اح��ب  م���ب���ادرات 
ودع����م����ه  اهلل  ح���ف���ظ���ه  ال������دول������ة 
امل��ت���ا���ش��ل مل��ه��ن��ة ال�����ش��ي��د واحلث 
واملحافظة  ب��ه��ا  ال��ت��م�����ش��ك  ع��ل��ى 

عليها لالأجيال املقبلة ..
القيادة  متابعة  اأن  اإىل  واأ���ش��اروا   

حمدان بن زايد ي�ستقبل وفدا من جلنة اإدارة وت�سيري عمل جمعيات �سيادي الأ�سماك باإمارة اأبوظبي

الحتادية العليا ترف�ش الطعون وتثبت اأحكاما �سادرة مبعاقبة املدانني
•• اأبوظبي -وام:

رف�شت املحكمة االحتادية العليا يف جل�شتها ام�ش طع�ن الحكام �شادرة 
من حمكمة ا�شتئناف اب�ظبي االحتادية، وتثبت االحكام ال�شادرة بحق 

املدانني.
����ش.م.ج.م،  من  املقدم  الطعن  العليا  االحت��ادي��ة  املحكمة  رف�شت  فقد 
ال�شادر  احلكم  وثبتت  عاما،   35 العمر  من  ويبلغ  اجلن�شية  اآ�شي�ي 
مبعاقبته بال�شجن ملدة 10 �شن�ات عن التهم املن�ش�بة اإليه وم�شادرة 
اأجهزة االت�شاالت امل�شتخدمة يف اجلرمية... وباإبعاده عن البالد بعد 

انق�شاء فرتة احلكم وباإلزامه بدفع جميع امل�شاريف الق�شائية.
العليا برف�ش الطعن  الثانية، حكمت املحكمة االحتادية  ويف الق�شية 

مبعاقبته  االحت��ادي��ة  اب�ظبي  ا�شتئناف  حمكمة  ام��ام  بحقه  ال�شادر 
واب��ع��اده عن  اتهامات  اليه من  ا�شند  �شن�ات عما  ث��الث  مل��دة  بال�شجن 
ال��ب��الد ب��ع��د تنفيذ م���دة ال��ع��ق���ب��ة... وك��ان��ت حمكمة اال���ش��ت��ئ��ن��اف قد 
ادانت املذك�ر بال�شعي لالن�شمام ادى تنظيم ارهابي جبهة الن�شرة يف 
�ش�ريا، وقام من داخل دولة االمارات بالت�ا�شل عرب م�اقع الت�ا�شل 
االجتماعي، مع التنظيم االرهابي ومع م�اقع تابعة لتنظيمي القاعدة 
وداع�ش االرهابيني، ون�شر معل�مات متجد اجلماعات االرهابية وبث 
حما�شرات لزعيم التنظيم والتمجيد باالعمال االرهابية التي يرتكبها 
مع  بالتخطيط  املحكمة  ادان��ت��ه  كما  التنظيمني..  وارهابي�  م�شلح� 
متهم اخر الرتكاب جرائم ارهابية داخل الدولة با�شتخدام املتفجرات 

والتخطيط ال�شتهداف اأماكن عامة.

اإ�سلمية دبي توزع 8 اآلف م�سحف يف لبنان 
•• بريوت-وام: 

اأعلن املكتب االإعالمي ل�شفارة دولة االإم��ارات العربية املتحدة يف بريوت اأنه 
االإ�شالمية  ال�ش�ؤون  دائ��رة  الكرمي مهداة من  القراآن  ن�شخ من  ت�زيع  �شيتم 
والعمل اخلريي - دبي يف جميع حمافظات اجلمه�رية اللبنانية . و من املقرر 
اأن تبداأ املديرية العامة لالأوقاف االإ�شالمية” التابعة ل� دار الفت�ى اللبنانية 
رم�شان  �شهر  م��ن  والع�شرين  وال�شاد�ش  اخلام�ش  ي�مي  امل�شاحف  ت���زي��ع 
بال�شفارة  والتنم�ية  االإن�شانية  ال�����ش���ؤون  ملحقية  م��دي��ر  ق��ال  و  الف�شيل. 
اإطار  يف  امل�شتمرة  الن�عية  امل��ب��ادرات  ه��ذه  تاأتي   : املن�ش�ري  م�شلم  امل�شت�شار 
متكني دار الفت�ى اللبنانية من تاأدية ر�شالتها ال�شامية التي متثل من�ذجا 
لدعم قيم الت�شامح وال��شطية واالعتدال واالنفتاح وتر�شيخها ونبذ التطرف 

باعتبارها قيما اأ�شا�شية لبناء ال�شلم يف املجتمعات العربية واالإ�شالمية.

 45 العمر  م��ن  ويبلغ  اجلن�شية  ع��رب��ي  “ت.ح.م.�ش.ن”،  م��ن  امل��ق��دم 
اب�ظبي  ا�شتئناف  حمكمة  ام��ام  بحقه  ال�شادر  احلكم  وتثبيت  عاما، 
االحتادية مبعاقبته بال�شجن ملدة 3 �شن�ات وتغرميه مبلغ 500 األف 
درهم عما ن�شب اليه من التهم، وباإبعاده عن البالد بعد انق�شاء فرتة 
احلكم وم�شادرة اأجهزة االت�شاالت امل�شتخدمة يف اجلرمية امل�شب�طة 

واإلزامه بدفع جميع امل�شاريف الق�شائية.
وكانت حمكمة اال�شتئناف قد ادانت املذك�ر بان�شاء م�اقع على و�شائل 
الت�ا�شل االجتماعي في�شب�ك وت�يرت ون�شر معل�مات ومقاالت كاذبة 

من �شاأنها اال�شرار ب�شمعة ومكانة دولة االمارات.
ويف الق�شية الثالثة رف�شت املحكمة االحتادية العليا الطعن املقدم من 
احلكم  وتثبيت  �شنة،   25 العمر  من  ويبلغ  اجلن�شية  عربي  ع.ح.ي.ج 

عبداهلل بن زايد يلتقي وزير اأوروبا وال�سوؤون اخلارجية يف فرن�سا

حمدان بن زايد يوجه بتخ�سي�ش 40 منحة درا�سية لـ اأوائل الثانوية يف جامعة اأبوظبي

الإمارات الأوىل عامليا يف موؤ�سر فعالية هيئات اجلمارك

هزاع بن زايد : الإمارات ت�سري بثبات نحو حتقيق اأهدافها 
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اأخبـار الإمـارات

»جمال�ش الداخلية 2017« تناق�ش » الت�سامح « يف اآخر حلقاتها

�صمن اإطار م�صروع تطوير النفق وال�صارع وبتكلفة 109 ماليني درهم

بلدية مدينة اأبوظبي ت�سيف خمارج ومداخل جديدة اإىل نفق و�سارع ال�سيخ زايد يف اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

جمال�ش  ح���ل���ق���ات  اخ������ر  ن���اق�������ش���ت 
املبارك  رم�����ش��ان  يف  “الداخلية” 
لتكتمل  الت�شامح  م��ش�ع   ،2017
التي  م��ش�عاتها  ن��ق��ا���ش��ات  ب��ذل��ك 
ك���ان���ت ه�����ذا ال����ع����ام حت����ت ����ش���ع���ار “ 
عرب  احل�شارة”  ت�����ش��ت��اأن��ف  اأج���ي���ال 
42 جمل�شا منها 28 للرجال، و7 
وناق�شت  ال�شباب  لفئة  و7  للن�شاء، 
م��ش�عات ح�ل التغيري االإيجابي، 
وال����ت����ف����اوؤل واالإي���ج���اب���ي���ة، وحت���دي 
امل�شتحيل، وجتديد العطاء، والت�شلح 
بالعلم، والت�شحية، وتنظيم ال�قت، 
احللقات  وان���ع���ق���دت  وال���ت�������ش���ام���ح. 
االأخرية من املجال�ش ي�مي ال�شبت 
بنقا�شات  االح�����د  واأم���������ش  امل���ا����ش���ي 
مثمرة، وت��شيات هامة ومقرتحات 
م��ن ���ش��اأن��ه��ا ت��ع��زي��ز اجل��ه��د ال�طني 
وتر�شيخ م�شرية التنمية احل�شارية 
كيف  املجتمع�ن  وت����داول  ل��ل��دول��ة. 
اأ���ش�����ش امل��غ��ف���ر ل��ه ال�����ش��ي��خ زاي����د بن 
ثراه  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  �شلطان 
الفكري  واالن��ف��ت��اح  الت�شامح  منهج 
ليك�ن منهجا اماراتيا بامتياز، وما 
دور االنفتاح الفكري االماراتي �ش�اء 
على ال�شعيد ال�شخ�شي او املجتمعي 
يف حت��ق��ي��ق ال��ن��ه�����ش��ة االإم����ارات����ي����ة، 
وك���ي���ف اأ����ش���ب���ح���ت االم���������ارات رم����زا 
والفكري  ال��دي��ن��ي  للت�شامح  ع��امل��ي��ا 
على  املجال�ش  املتحدث�ن يف  واأجمع 

ال�شم�  �شاحب  بقيادة  االإم���ارات  اأن 
نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
تعد  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة،  رئ��ي�����ش 
ومن�ذجا  والتعاي�ش  للت�شامح  رمزا 
واالنفتاح  للت�شامح  فريدا  ح�شاريا 

ال�اثق على العامل.
واأكدوا اأن الروؤى احلكيمة واملبادرات 
ي��ط��رح��ه��ا �شاحب  ال��ت��ي  اخل���الق���ة 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شم� 
رئي�ش  ال��دول��ة  رئي�ش  نائب  مكت�م، 
جمل�ش ال�زراء حاكم دبي، رعاه اهلل 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  و�شاحب 

اأب�ظبي  عهد  ويل  نهيان،  اآل  زاي��د 
نائب القائد االأعلى للق�ات امل�شلحة، 
تعزز منهج الت�شامح والتعاي�ش ونبذ 
التطرف، وتعمل على �شهر االأفكار 
املختلفة يف ب�تقة ت�شب يف م�شلحة 

تعزيز م�شرية العطاء يف االإمارات.
وت���ق�������ش���م امل����������ش�����ع ال���رئ���ي�������ش يف 
حماور  اربعة  على  االأم�ش  جمال�ش 
فرعية ت�شب يف اثراء النقا�ش ح�ل 
الق�شم  ، فخ�ش�ش  الت�شامح  مفه�م 
عن�ان  حت��ت  ال��ن��ق��ا���ش��ات  م��ن  االأول 
“بينما  والت�شامح  الفكر  �شفراء   “

حتت  ال��ث��اين  الق�شم  نقا�شات  دارت 
عن�ان” االنفتاح ال�اثق على العامل 
جتارب  امل�����ش��ارك���ن  وا�شتعر�ش   ،“
االإم��ارات والعامل تبنت  واقعية من 
الق�شم  يف  ح��ي��اة  كمنهج  ال��ت�����ش��ام��ح 
اق�شام  اأخ���ر  خ�ش�ش  فيما  ال��ث��ال��ث، 
واقعية  بت��شيات  للخروج  املجل�ش 
“ حم��م��د ب���ن را�شد  ت��ق��دم مل��ج��ل�����ش 

الذكي “ التخاذ الالزم.
انطلقت  الداخلية  جمال�ش  وكانت 
برعاية  احل������ايل  رم�������ش���ان  م��ط��ل��ع 
زايد  بن  �شيف  ال�شيخ  �شم�  الفريق 

جمل�ش  رئ��ي�����ش  ن���ائ���ب  ن���ه���ي���ان،  اآل 
ال��داخ��ل��ي��ة، فعاليات  وزي���ر  ال������زراء 
امل���ج���ال�������ش ال���رم�������ش���ان���ي���ة ل��������زارة 
حتت  ال�شاد�شة  دورتها  يف  الداخلية 
ت�شتاأنف احل�شارة”  “اأجيال  عن�ان 
وي��ن��ظ��م��ه��ا م��ك��ت��ب ث��ق��اف��ة اح����رتام 
بالتعاون  الداخلية  ب���زارة  القان�ن 
م���ع جم��ل�����ش ���ش��ب��اب االإم�������ارات على 
اإداراتها  وي��ت���ىل  ال��دول��ة  م�شت�ى 
مع  بالتن�شيق  حملي�ن  اإع��الم��ي���ن 
اإدارة االإعالم االأمني باالإدارة العامة 

لالإ�شناد االأمني ب�زارة الداخلية.

•• اأبوظبي-الفجر:

نفق  تط�ير  ي�شتهدف  م�شروعا  تنفيذ  اأب�ظبي  مدينة  بلدية  ب��داأت 
و�شارع ال�شيخ زايد بن �شلطان يف اأب�ظبي وتعزيز اإمكانياته يف خدمة 
حركة النقل ، ودعم متطلبات التنمية ال�شاملة يف اأب�ظبي وذلك من 
خالل ا�شتحداث مداخل وخمارج جديدة اإىل النفق واإجراء حت�شينات 
حتقيق  �شاأنها  م��ن  االأخ���رى  ال�����ش���ارع  م��ع  التقاطعات  على  ج�هرية 
اأعلى ن�شبة من التدفق املروري واالرتقاء مب�شت�ى ال�شالمة املرورية 

مل�شتخدمي هذا ال�شارع احلي�ي .
دائرة  حر�ش  اإط��ار  �شمن  زاي��د  ال�شيخ  �شارع  تط�ير  م�شروع  وي��اأت��ي 
ال�ش�ؤون البلدية والنقل – بلدية مدينة اأب�ظبي على تعزيز مك�نات 
بهدف  واالأنفاق  واجل�ش�ر  الطرق  منظ�مة  وتط�ير  التحتية  البنية 
حت�شني خدماتها ورفع كفاءتها بال�شكل الذي يتما�شى مع متطلبات 
التنمية امل�شتدامة وروؤية اأب�ظبي 2030 ، م�شرية اأن م�شروع تط�ير 
التط�ير  عملية  م��ن  ج��زء  ه���  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  و���ش��ارع  نفق 
و   ، املدينة  يف  املجتمعية  لالحتياجات  تلبية  و  االإم���ارة  يف  امل�شتمرة 
ال�شاملة  ال��روؤي��ة  حتقيق  اإىل  تهدف  م�شروعات  جمم�عة  من  كجزء 

لالإمارة .
واأكدت البلدية اأنها �شتنفذ امل�شروع من خالل اإ�شافة حت�شينات على 
االرتقاء  ت�شتهدف  م��راح��ل  ث��الث  تنفيذ  ع��ن  ع��شاً  االأوىل  املرحلة 
املرورية  ال�شالمة  متطلبات  يحقق  ومب��ا  والنفق  ال�����ش��ارع  بخدمات 
اأن  البلدية  واأِ���ش��ارت  ال�شارع.  وم�شتخدمي  لل�شيارات  امل��رن  والتدفق 
م�شروع تط�ير نفق و�شارع ال�شيخ زايد والذي تبلغ تكلفته االإجمالية 
ت�شتمر مدة تنفيذه 790 ي�ماً .  وح�ل اأهم  درهم،  ماليني   109
البلدية  اأك��دت  تنفيذها  املزمع  التط�ير  اأعمال  ومك�نات  م�ا�شفات 

اأنها تق�م باإجراء اأعمال التعديالت بهدف تنفيذ 
منحدر مزدوج بط�ل ح�اىل 400 مرت بني �شارع 
ال�شيخ زايد ال�شطحي ونفق �شارع ال�شيخ زايد بني 
تقاطعي ���ش��ارع ال��ف��الح و���ش��ارع ه���زاع ، وذل���ك من 
النفق  داخ��ل  اىل  ي���ؤدي��ان  م�شربني  اإ�شافة  خ��الل 
اأب�ظبي وم�شربني للخروج  يف اجتاه اخلروج من 
من النفق يف اجتاه الدخ�ل اىل املدينة. واأو�شحت 
البلدية اأن هذه االإ�شافات ت�شاهم ب�شكل ملح�ظ 
ق�شر  تقاطع  عند  امل��روري��ة  االن�شيابية  حت�شن  يف 

البحر وتقاطع �شارع هزاع. 
وم���ن االأع���م���ال ال��ت��ط���ي��ري��ة امل��درج��ة ع��ل��ى قائمة 
امل�شروع اإدخال حت�شينات على التقاطعات مع �شارع 
اإ���ش��اف��ة م�شارين يف اجت���اه جزيرتي  ع��رب  ال��ف��الح 
ال�شارع  ع��ل��ى  حت�شينات  واج����راء  وامل���اري���ة،  ال���رمي 
ال�����ش��ط��ح��ي ع��ن��د ت��ق��اط��ع ق�����ش��ر ال��ب��ح��ر لتح�شني 
اإىل  ال��داخ��ل  االجت���اه  يف  املبا�شر  امل���رور  ان�شيابية 

املدينة.
واإدخ���ال  زاي���د  ال�شيخ  ���ش��ارع  تط�ير  م�����ش��روع  اأن  البلدية  واأو���ش��ح��ت 
التعديالت يف الت�شاميم اأدت اإىل عدة ف�ائد و ايجابيات من اأهمها: 
املرورية  التح�شينات  واإدخ���ال   ، للم�شروع  االإجمالية  الكلفة  تقليل 
، والتقليل ب�شكل كبري من نقل  امل�شابهة للت�شميم االأ�شلي  املطل�بة 
و ترحيل اخلدمات، وحماية م�شتخدمي الطريق واالأماكن املحيطة 
من تاأثريات اأعمال امل�شروع ، و خف�ش احلاجة للتح�يالت املرورية، 

وعدم احلاجة لتعديالت اإن�شائية اأ�شا�شية يف اأ�ش�ل نفق ال�شيخ زايد.
اجلدير بالذكر اأن بلدية مدينة اأب�ظبي كانت قد افتتحت نفق �شارع 

النفق  يف  ال�شري  اإط��الق حركة  عن  لتعلن   2012 ع��ام  زاي��د  ال�شيخ 
منها  كم  6ر3  والبالغ ط�له  االأو�شط  ال�شرق  م�شت�ى  على  االأط���ل 
من  وعمالقة  متكاملة  منظ�مة  اإىل  لين�شم  م�شق�فة  ك��م  4ر2 

مك�نات البنية التحتية احلديثة يف اإمارة اأب�ظبي.
كما فاز م�شروع �شارع ال�شيخ زايد ونفق �شارع ال�شيخ زايد يف اأب�ظبي 
الهند�شية  ل��ل�����ش��رك��ات  االأم���ري���ك���ي  امل��ج��ل�����ش  م���ن  ال���ك���ربى  ب��اجل��ائ��زة 
اأك���رب ت��ك��رمي مينحه املجل�ش  ب���ا���ش��ن��ط��ن، ح��ي��ث ت��ع��د ه���ذه اجل���ائ���زة 
بعدة  ف���زه  اإىل  باالإ�شافة  وال��ك��ب��رية،  ال��رائ��دة  للم�شاريع  االأم��ري��ك��ي 

ج�ائز اقليمية وعاملية اأخرى .

•• عجمان-وام:

النعيمي  ال�شيخ حميد بن را�شد  ال�شم�  اأمر �شاحب 
االأعلى حاكم عجمان ب�شرف مكرمة  املجل�ش  ع�ش� 
ال�شيادين  جل��م��ي��ع  دره�����م  م��ل��ي���ن  ق��ي��م��ت��ه��ا  م��ال��ي��ة 
املزاولني ملهنة ال�شيد من املنت�شبني جلمعية عجمان 
اأن  على  الكرمي  رم�شان  �شهر  مبنا�شبة  لل�شيادين 

يبداأ ت�شليمها ف�را.
وتاأتي مكرمة �شاحب ال�شم� حاكم عجمان يف اإطار 
واهتمامه  امل��ه��ن��ة  م���زاول���ة  ع��ل��ى  امل���اط��ن��ني  ت�شجيع 
واأح�الهم  احتياجاتهم  على  وال���ق���ف  بال�شيادين 

وق�شاياهم واإزالة ال�شع�بات التي ت�اجههم يف �شبيل 
ت�فري احلياة الكرمية لهم والأ�شرهم.

رئي�ش  الغمال�شي  را�شد  اإبراهيم  اأحمد  �شعادة  واأك��د 
هذه  اأن  لل�شيادين  ع��ج��م��ان  جمعية  اإدارة  جمل�ش 
امل�اطنني  امارة عجمان من  ت�شمل �شيادي  املكافاآت 
املرخ�شني ملزاولة ن�شاط ال�شيد واأع�شاء يف جمعية 

ال�شيادين يف اإمارة عجمان.
وقدم الغمال�شي با�شمه وا�شم جميع اع�شاء اجلمعية 
حميد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  اإىل  والتقدير  ال�شكر 
بن را�شد النعيمي واإىل �شم� ال�شيخ عمار بن حميد 
�شم�هما  دع����م  ع��ل��ى  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل  ال��ن��ع��ي��م��ي 

ال����الحم����دود وامل��ت���ا���ش��ل ل�����ش��ي��ادي االأ����ش���م���اك من 
امل�اطنني يف االإمارة.

مكرمات  من  انطالقا  تاأتي  �شم�ه  مكرمة  اإن  وق��ال 
ك��ث��رية واه��ت��م��ام��ه ب��اأ���ش��ر ال�����ش��ي��ادي��ن وح��ر���ش��ه على 
امل���ن���ا����ش���ب���ات وت�����ف����ري كافة  م�������ش���ارك���ت���ه���م خم���ت���ل���ف 
ال��ن��ه������ش مب��ه��ن��ة ال�شيد  اأج����ل  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م م���ن 
اإمارة  يف  ال�شيادين  بجميع  واالهتمام  بها  واالرتقاء 
ع��ج��م��ان م���ن خ���الل ت��ق��دمي ال���دع���م وامل���ع���دات التي 
اأثلجت  التي  املكرمة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار  اإليه.  يحتاج�ن 
�شدور ال�شيادين واأهاليهم اأتت ب�شهر رم�شان حيث 

يقل فيه مزاولة ن�شاط ال�شيد.

حاكم عجمان ياأمر ب�سرف مليون درهم لل�سيادين املزاولني ملهنة ال�سيد يف الإمارة
•• اأبوظبي-وام: 

نظم االحتاد الن�شائي العام بالتعاون مع معهد ال�ش�ء االأخ�شر 
حتت  ت�ع�ية  حما�شرة  ام�ش  االإداري���ة  واال�شت�شارات  للتدريب 

عن�ان “مفاتيح ال�شعادة االأ�شرية” وذلك يف مقره باأب�ظبي.
تاأتي  املحا�شرة  اإن  ال�ش�يدي مديرة االحتاد  ن�رة  �شعادة  وقالت 
يف اإطار حر�ش �شم� ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة االحتاد 
رئي�شة  االأ�شرية  التنمية  مل�ؤ�ش�شة  االأعلى  الرئي�ش  العام  الن�شائي 
ال�شهر  ه��ذا  ا�شتثمار  على  والطف�لة  لالأم�مة  االأعلى  املجل�ش 
على  بالنفع  تع�د  التي  واملحا�شرات  الندوات  اإقامة  يف  الف�شيل 
يف  ال�شحيحة  بال�شل�كيات  وتعريفها  ت�جيهها  خالل  من  امل��راأة 

تربية االأبناء والتعامل مع اأفراد االأ�شرة والتقيد بتعاليم الدين 
احلنيف.

واأ�شافت اأن املحا�شرة التي نظمتها اإدارة الدعم الن�شائي تاأتي يف 
اإطار �شل�شلة من املحا�شرات التي يحر�ش عليها االحتاد لزيادة 

الت�عية والتثقيف الن�شائي للمراأة يف خمتلف امل��ش�عات.
اأ�شرية  م�شت�شارة  ال�شمايلة  �شالح  جن���د  ال�شيدة  وا�شتعر�شت 
اأنه  اإىل  م�شرية  الرجل  قلب  مفاتيح  االأخ�شر  ال�ش�ء  معهد  يف 
مييل دائما للمراأة املت�شاحمة وال يحب كرثة التحليل وال�شك�ك 
الدائمة وكرثة الل�م والت�بيخ .. بينما املراأة بطبيعتها ح�شا�شة 
ومتيل اإىل احلب والعاطفة التي جتعلها تتعلق بالرجل.. وقدمت 

العديد من الن�شائح لزيادة احلب بني الزوجني.

الحتاد الن�سائي ينظم حما�سرة »مفاتيح ال�سعادة الأ�سرية«

•• العني-الفجر:

اخلري  ع��ام  مبنا�شبة  الرم�شانية  مبادراتها  ال�شحفيني  جمعية  وا�شلت 
وي�م زايد للعمل االإن�شاين حيث اأقامت جمعية ال�شحفيني وهيئة الهالل 
االأحمر بالعني بامل�شاركة واالحتفاء بي�م اليتيم بالعامل االإ�شالمي حيث 
مت تكرمي حفظه القراآن الكرمي من البنني والبنات واأ�شاد �شامل العامري 
االإن�شانية  وامل��ب��ادرات  االأن�شطة  علي  بالعني   االأحمر  الهالل  هيئة  مدير 

وعلي الدور املميز التي تق�م به جمعية ال�شحفيني .
وقد �شهدت الفعالية اي�شاً ت�زيع هدايا الأكرث من 80 يتيم وم�شاركاتهم 
االإفطار اجلماعي بح�ش�ر حا�شناتهم من امل�ظفني وامل�ظفات من الهيئة 
الهالل  هيئة  اإدارة  من  املزيني  رحمه  الزميلة  كرمت  الفعالية  ختام  ويف 
االأحمر علي تعاونهم وجه�دهم املتميزة وعلى الدور املجتمعي البارز التي 

تق�م به جمعية ال�شحفيني 

•• اأبوظبي -وام: 
التقى �شعادة مطر �شامل علي الظاهري 
- يف مكتبه يف  ال��دف��اع  وزارة  وكيل 
ام�ش  �شباح   - اأب�ظبي  يف  ال����زارة 
الدفاع  معايل م��ارك ميت�شل وزي��ر 
ال��ن��ي���زل��ن��دي وال���ف��د امل��راف��ق له. 
الدفاع  وزارة  وكيل  �شعادة  ورح��ب 
وبحث  الني�زلندي  ال��دف��اع  ب�زير 
الثنائية  ال���ت���ع���اون  ع���الق���ات  م��ع��ه 
ال�شديقني  البلدين  ب��ني  القائمة 
اأو�شع  اآف��اق  نح�  تعزيزها  واأهمية 
من التنمية والتط�ر وب�شكل خا�ش 
والدفاعية.  الع�شكرية  ال�ش�ؤون  يف 
����ش���ع���ادة م��ط��ر �شامل  وا���ش��ت��ع��ر���ش 

ع���ل���ي ال���ظ���اه���ري وم����ع����ايل م����ارك 
ميت�شل عالقات التعاون والتن�شيق 
الق�شايا  يف  البلدين  بني  امل�شرتك 
واال�شتقرار  االأم������ن  ت���دع���م  ال���ت���ي 

وروؤى  املنطقة  يف  ال�����ش��الم  وت��ع��زز 
البلدين ح�لها. ح�شر اللقاء عدد 
وزارة  وم�ش�ؤويل  �شباط  كبار  من 

الدفاع.

وكيل وزارة الدفاع ي�ستقبل وزير الدفاع النيوزلنديجمعية ال�سحفيني والهلل الأحمر تكرم حفظة القراآن يف يوم اليتيم

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدع�/ انريك� ل�بيز 
اجلن�شية   فلبني    ، ن���ق���ي 
رق����م  �����ش����ف����ره  - ج�������������از  
)6916768( �شادر من 
عليه  يجده  م��ن  الفلبني   
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  االت�������ش���ال 

 056/7826668

فقدان جواز �سفرت
�شيتينا   / امل����دع�����  ف���ق���د 
اثي�بيا    ، ع���ب���دو  ح�����ش��ن 
�شفره  ج����از   - اجلن�شية 
 )4423205( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  االت�������ش���ال 

 050/6112881

فقدان جواز �سفرت
/�ش�با�ش  امل����دع�����  ف���ق���د 
اجلن�شية  نيبال   ، تامانغ 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������از   -
 )0 7 0 7 4 9 7 8 (
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  االت�������ش���ال 

 056/7292365

فقدان جواز �سفرت
فقد املدع� /�شم�ش الدين 
ا�شماعيل م�را رمال ، الهند 
�شفره  ج�����از   - اجلن�شية 
  )7133347( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  االت�������ش���ال 

 050/4430051

فقدان جواز �سفرت
ث���اري���ن���ى   / امل�����دع������  ف����ق����د 
�شينثيل  ب����رو����ش����ث���ام���ان 
ك���م��ار ،  ال��ه��ن��د   اجلن�شية 
رق������م  �������ش������ف������ره  ج��������������از   -
يجده  من   )7028559(
عليه االت�شال بتليف�ن رقم 

 056/2637925

فقدان جواز �سفرت
فاطمي   / امل����دع�����  ف���ق���د 
امل�����غ�����رب   ، ب������������ش�����دي�����ق 
�شفره  ج����از   - اجلن�شية 
 )8456539( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  االت�������ش���ال 

 056/5775895

فقدان جواز �سفرت
فقد امل��دع��� / ف��راخ قي�م 
باك�شتان   ، ع��ب��دال��ق��ي���م 
�شفره  ج����از   - اجلن�شية 
 )4152173( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  االت�������ش���ال 

 055/7645804

فقدان جواز �سفرت
امتياز  ع��زرا   / املدع�  فقد 

احمد ، بريطانيا اجلن�شية 

رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج�������������از   -

يجده  م��ن   )424480(

بتليف�ن  االت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 

رقم 056/2830589 

 

�صح الكالم 

بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  ل��ق��اءات  اأراج���ع  عندما 
را����ش���د اآل م��ك��ت���م، ن��ائ��ب رئ��ي�����ش ال���دول���ة رئ��ي�����ش جمل�ش 
الف�شيل  ال�����ش��ه��ر  ب��االإع��الم��ي��ني يف  دب���ي  ال�������زراء ح��اك��م 
واتذكر واأ�شتعيد ر�شائل �شم�ه ، والتي يدع�ا فيها االعالم 
واالعالميني بااللتزام باالأمانة وامل��ش�عية ، من منطلق 
�شرورة  على  �شم�ه  م�ؤكدا   ، وم�ش�ؤولية  �شرف  الكلمة  اأن 
اأن تك�ن و�شائل االعالم ع�نا للمجتمع وعني له ، اأرى اأن 
ر�شائل �شم�ه  مبثابة اأمانة يحملنا اإياها ، ويجب اأن نك�ن 
على قدر تلك امل�ش�ؤولية وحتمل تلك االأمانة ، فم�ش�ؤولية 
الكلمة واجب ، علينا االلتزام بها جتاه هذا ال�طن املعطاء 
ق��ل��م��ه مب�شداقية  م��ن��ا  ك��ل  ي���ج��ه  اأن  اىل  ي��دف��ع��ن��ا  ، مم��ا 
و�شفافية وحيادية الطرح جتاه اأي ق�شية نتناولها ، ومن 
هذا املنطلق فما اأتناوله الي�م من م�شاكل ع�شناها جميعا 
واداري  ومعلم  وطالب  اأم��ر  ويل   ، بيت  كل  معنا  وعا�شها 
، والتي تعد واجهة كل وزارة  الثان�ية العامة  ح�ل نتائج 
للرتبية ، ومن ثم ف�جب علينا اأن نق�ل ما لنا وما علينا.

قد تك�ن الرتبية حمقة فيما اأقدمت عليه م�ؤخرا من فلرتة 
للميدان الرتب�ي ، واإنهاء خدمات املئات من املعلمني مما 
قرب على االلف واأكرث ، والزلنا يف انتظار املزيد ، كما اأن 
�شيا�شتها دفعت مبثيل هذا العدد من امل�اطنني لال�شتقالة 
القليلة  ال�����ش��ن���ات  خ���الل   ، واداري�����ني  معلمني  وال��ت��ق��اع��د 
 ، مت�ا�شل  واال�شتقاالت  التقاعد  م�شل�شل  والزال  املا�شية 
كان�ا وراء  ت��رى  فيما فعلته من فلرتة  الأنهم  ف��ال���زارة 
ال�شعب  وعليه فمن   ، باملدار�ش  التح�شيل  م�شت�ى  تدين 
يف  والتحديث  التط�ير  �شيا�شة  م��ن  تنتهجه  م��ا  ظ��ل  ويف 
التعليم ، اأن ت�ا�شل امل�شرية بهذا الفريق ، والبد من اإعادة 
ت�شكيله ، يف ظل املناهج اجلديدة امل�شتحدثة ، ولذا فارتاأت 
اأن تبحث عن دماء جديدة ت�اكب هذا التط�ر ،  ال���زارة  
اأيا كانت   ، املقبلة ومتطلباتها  وتعي جيدا طبيعة املرحلة 
ن�عية تلك الدماء اجلديدة ، التي �شتعتمد عليها ال�زارة 
يف تط�ير التعليم وطبيعتها م�اطنني اأو اأوروبيني ، فهذه 
ت��راه يف النهاية لنا  ال����زارة وم�ش�ؤوليها ول��رتى ما  روؤي��ة 
الن�اجت واملخرجات ، ولكن اآمل اأال جند اأنف�شنا م�شتقبال 
قبل  اأنطلقت من  ، فقد  اأم��ام �ش�رة متكررة  اأخ��رى  م��رة 
مدار�ش  ع��ن  قبل  م��ن  الرتبية  تبنتها  مل�شميات  م�شاريع 
الغد واملدار�ش النم�ذجية ، وقيل حينها ما قيل من مدح 
وثناء واأ�شاده ،  واأنها متثل من�ذجاً للم�شت�ى العاملي ، ومت 
اأنهم �شياأت�ن مبا مل ياأت  اال�شتعانة مبعلمني اأجانب ظنا 
به االأوائل ، وكانت تدار تلك املدار�ش اأي�شا به�ؤالء املعلمني 
اأنهت ال�زارة الي�م خدماتهم الأ�شباب  واالداريني ، الذين 
فيما  األي�ش   ، التح�شيل  م�شت�ى  تدين  بينها  من  اأن  قيل 

يحدث تناق�ش غريب !!!.
املدر�شة  وادارة  املعلم  مل���اذا    ، ط��رح��ه  وج��ب  ���ش���ؤال  ول��ك��ن 
وحدهم يتحمل�ن  وزر ارتفاع معدالت الر�ش�ب  ؟ وتدين 
املناهج  اأي�شا  ان  تغيري  ، امل نفكر  م�شت�ى التح�شيل ؟ 
، وعدم اال�شتقرار على  عدة مرات يف فرتة حم��دودة جداً 
التعليم  منهاج واحد  يك�ن فيه مبتغانا وهدفنا لتط�ير 
، و�شرعان ما يتم  الكتب  املناهج تتغري وتطبع  ، بل كانت 
�شحبها بدع�ى اأنها كانت يف فرتة جتريبية لتحل حملها 
مناهج اأخرى ، اأمل يكن عدم اال�شتقرار على منهج بعينه 
�شببا من اأ�شباب تدين م�شت�ى التح�شيل ؟؛ امل نفكر اي�شا 
باملدار�ش  واالداري����ني  املعلمني  على  النف�شي  ال�شغط  اأن 
اأنعك�ش �شلبا على ادائهم  ، واأع�د واأكرر فاإن كان هذا نهج 
ال�زارة فلها ما تراه من اختيار الكفاءات بامليدان الرتب�ي 
ال�ش�ؤال  ول��ك��ن   ، تدري�شية  اأو  اداري����ة  هيئة  اك��ان���ا  ���ش���اء 
فلماذا   ، ال��ك��ف��اءات  ع��ن  نبحث  كنا  اإن  نف�شه  يطرح  ال��ذي 
اأو  م�ش�ؤوليها  اأو  م�ظفيها  على  النهج  ه��ذا  تطبق  ال  اإذن 
ال�شركات اخلا�شة  التي ي�كل اليها مبهام ترتبط بامليدان 
امتحانات  ونتائج   ، وبيانات  وانظمة  وامتحانات  الرتب�ي 
واختبارات تخ�ش�شية ت�شتهدف املعلمني واالداريني ؟؟؟؟،  
امل نفكر يف اأن نظم االمتحانات وال�رقة االمتحانية وما 
اأ�شابها وحل بها يف العامني املا�شيني كان �شببا يف ارتفاع 
معدالت الر�ش�ب ، وقد �شهدنا ومل�شنا جميعا ما حدث من 

اإع����داد  اإخ���ف���اق���ات يف 
االمتحانية  ال���رق��ة 
املثال  ���ش��ب��ي��ل  ع��ل��ى   ،
اعتماد   ، احل�شر  ال 
ال������ق������ط������اع امل����ع����ن����ي 
ب�������ال��������زارة مل����ق����ررات 

الف�شل الدرا�شي ، الذي �شيخ�شع الطالب لالمتحان فيه 
لقيا�ش قدراته ، وما اأن ينتهي الف�شل الدرا�شي ، يفاجئ 
 ، در�ش�ه  ملا  ب�شلة  متت  ال  اأ�شئلة  يف  باالمتحانات  الطلبة 
بل %50 اإن مل يزيد من اأ�شئلة االمتحان يف مقررات مت 
حذفها وا�شتبعادها م�شبقا ، فعلى من نطلق اأ�شابع االتهام 
؟!  ال����زارة  اأم  اإدارة مدر�شية  اأم   التخبط معلم  ه��ذا  على 
الدرا�شية  اخل��ط��ة  على  ب���ال����زارة  املعني  ال��ق��ط��اع  اع��ت��م��اد 
ثم   ، امل��در���ش��ي��ة  الت�شكيالت  على  العمل  وب���دء  وتعميمها 
ببديل  عنها  واال�شتعا�شة  عنها  الرتاجع  يتم  ما  �شرعان 
اأخر ، فم�ش�ؤولية من هذا التخبط معلم اأم اإدارة مدر�شية 
وما  العام  ه��ذا  الثان�ية  امتحانات  نتائج    ، ؟!  ال����زارة  اأم 
حل بها يف �ش�رة �شيئة من االخفاقات مل ن�شهد لها مثيل 
ال�زارة  ن�شيان  اإعالنها الأ�شباب  تاأخر  ، بدءا من  من قبل 
ت�شاف  وال��ذي  اآم�شات  ال���  المتحان  طالب  الفي  الإخ�شاع 
%20 من درجته على درجات م�اد الثان�ية ،وب�شببه تاأخر 
اعالن النتائج ، فهل هذا اإخفاق معلم اأم اإدارة مدر�شية اأم  
وبعد   ، الثان�ية  الناجحني يف  �شهادات  اإ�شدار  ؟!  ال���زارة 
العمل املت�ا�شل داخل دي�ان ال�زارة من مراجعة وتدقيق 
ا�شدار  وحجب   ، نتائج  وحتليل   SIS ال���  لنظام  وتغذية 
اإع��الن النتائج لي�م  اأي��ام  من ي�م  ال�شهادات ط�ال ع�شرة 
 ، اأية اخطاأ  اأم�ش االأول االحد الإ�شدار �شهادة  خالية من 
ال���زارة من  ولكن ما عرفناه وك�شفت عنه داخل ك�الي�ش 
معاناة اأولياء اأم�ر وطالب حدث وال حرج ، �شهادات لطلبة 
يفرت�ش اأنهم ناجحني ، اإال اأن �شهادات ت�شم م�اد درا�شية 
اأي را�شبني فيها فكيف باهلل عليكم ؟! ،    F حتمل عالمة
طالب ناجحني وتقدم�ا هم ومدار�شهم بتظلمات من اأن 
طالبهم  كان�ا يفرت�ش اأن تك�ن اأ�شمائهم  مدرجة بق�ائم 
املعني  القطاع  لنقل  اأو  ال�����زارة  اأن  اإال   ، االوائ���ل  الع�شرة 
تظلمات  يف  �شننظر  �شراحة  واأعلنها   ، تظلماتهم  جتاهل 
التظلمات  ن��ت��ائ��ج  ،وال���ب���ت يف  ف��ق��ط  ال��را���ش��ب��ني واالع������ادة 
�شيقت�شر على الرا�شبني واالعادة ، فمن امل�ش�ؤول اإذن عن 
كل تلك االخفاقات والعديد العديد مما حر�شت ال�زارة 
على اإخفائه مما يحدث يف ك�الي�شها ، م�ش�ؤولية املعلم اأم 
اإدارة مدر�شية اأم ال�زارة وفرق العمل بها؟! والتي تعمل دون 
خربة م�شبقة ، مما ترتب على عمليات االدخال والتعديل 
على نظام ال� SIS اخلا�ش بالطلبة ،  وما يتبعها من مهام 
لفرق عمل اخ��رى من حتليل وق��راءة لتلك البيانات بعد 
وكل   ، النتائج  يف  وتناق�ش  وت�شارب  تخبط  من  اإدخالها 
ذلك يحدث يف مطبخ ال�زارة ال خارج اأ�ش�ارها ، وم�ش�ؤول 
عنه م�ظفني وم�ش�ؤولني وفرق عمل من داخل ال���زارة ، 
حتى واإن كانت ال�زارة ترى فيهم اأنها ا�شتقطبت الكفاءات 
اأع�����رق اجلامعات  ال�����ش��ه��ادات م���ن  واخل������ربات وا���ش��ح��اب 
وناطقي االجنليزية بلكنة اأهلها ، وحقق�ا جناحات كبرية 
اأدرجت يف �شريهم الذاتية ، ولكن لي�ش بال�شرورة ان من 
اأو جهة م��ا خارج  اأو قطاع م��ا  حقق جن��اح��ات يف مكان م��ا 
اأوكلت  التي  مهامه  يف  مثيله  يحقق  وان  الب��د   ، الرتبية 
نعيد ح�شاباتنا  اأن  ول��ذا البد من   ، الرتبية  وزارة  اليه يف 
، بعدما حدث كل ما حدث خالل العام الدرا�شي اجلاري 
، فهل من حما�شب واالعالن مب�شداقية اأن اختياراتنا مل 
تكن يف جمملها م�فقة ، اأما ان  غ�ش الب�شر عما حدث ، 
ف�شتك�ن النتيجة الطبيعية  املزيد واملزيد من االخفاقات 
الهيئتني  ن�شتبعد  ان  واآم��ل ول� ملرة واح��دة   ، وال�شراعات 
االداري��ة والتدري�شية عن دائرة االتهام  ، واال يك�نا كب�شا 

الفداء دائما فيما تقع فيه ال�زارة من اإخفاقات .

حم�شن را�شد
R_dubai2005@yahoo.com

اإخفاقات الرتبية م�ســـوؤولية من ؟
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اأخبـار الإمـارات
جواهر القا�سمي ت�سهد حفل تخريج طالبات جامعة ال�سارقة لف�سل الربيع 2017 

•• ال�صارقة -وام: 

بنت  ال�شيخة ج�اهر  �شم�  ال�شارقة  ال�شم� حاكم  �شهدت قرينة �شاحب 
حممد القا�شمي رئي�شة املجل�ش االأعلى ل�ش�ؤون االأ�شرة م�شاء اأم�ش االأول 
بح�ش�ر   2017 الربيع  لف�شل  ال�شارقة  جامعة  طالبات  تخريج  حفل 
ال�شباب  ل�ش�ؤون  املزروعي وزي��رة دولة  �شما بنت �شهيل بن فار�ش  معايل 
ت��دري�����ش اجلامعة  اأع�����ش��اء هيئة  اإىل ج��ان��ب  االأم��ن��اء  وع�����ش���ات جمل�ش 

واأولياء االأم�ر واخلريجات.
وبداأت وقائع احلفل بكلمة األقاها �شعادة الدكت�ر حميد جم�ل النعيمي 
�شلطان  الدكت�ر  ال�شيخ  ال�شم�  ال�شارقة هناأ فيها �شاحب  مدير جامعة 
بن حممد القا�شمي ع�ش� املجل�ش االأعلى حاكم ال�شارقة رئي�ش جامعة 

ال�شارقة بتخريج هذه الك�كبة اجلديدة من م�اكب العلم واملعرفة و�شكر 
ال�شيخة ج�اهر على ح�ش�رها احلفل وبارك للخريجات واآلهن وذويهن 

واأ�شاتذتهن وكل من اأ�شهم يف هذا البناء االإن�شاين املعريف اجلليل .
ما  لي�ش  جميعا  اكتنزتن  اخل��ري��ج��ات  اأيتها  اخل��ري��ج��ات  خماطبا  وق���ال 
ومبا  بل  فح�شب  احلياة  متطلبات  مل�اجهة  واملعرفة  العلم  من  حتتجنه 
ومهارات«  ومعرفة  اإبداعا  املتطلبات  هذه  تلبية  يف  التميز  من  ميكنكن 
ودعاهن اإىل امل�شاركة بفاعلية وجراأة لي�ش يف دعم اأدوات التنمية ال�شاملة 
وتلبية  دع��م  اأوطانهن فح�شب بل ويف  االإم���ارات ويف جمتمعات  دول��ة  يف 

متطلبات احلياة العملية التنم�ية واالإبداعية .
واأكد اأن اجلامعة تفتح اأب�ابها لتمد خريجاتها بكل ما يحتجن اإليه من 
العلم واملعرفة ومن الدرجات العلمية االأعلى ملن ت�شعى اإليها وذلك من 

خالل براجمها العديدة واملتن�عة للدرا�شات العليا اأو برامج اأية جامعة 
اإىل  لالن�شمام  ودع��اه��ن  فيها  العليا  ب��ال��درا���ش��ة  ي��رغ��ن  اأخ���رى  عاملية 
ع�ش�ية رابطة اخلريجني واخلريجات التي ت�شكل كيانا اجتماعيا يعزز 

م�شريتهن العلمية والعملية .
بكلمة  املزروعي يف كلمتها خالل احلفل  �شما  اأ�شادت معايل  من جانبها 
الدولة  رئي�ش  نائب  مكت�م  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب 
رئي�ش جمل�ش ال�زراء حاكم دبي رعاه اهلل ال�شباب الذين بنى اأجدادهم 
وتغيري  البناء  اإع���ادة  على  تاأكيد  بكل  ق���ادرون  احل�شارات  اأعظم  اإح��دى 
لقيادتنا  الثابت  النهج  ه�  هذا  ب��اأن  من�هة  العامل  ومناف�شة  بل  ال�اقع 

الر�شيدة يف دعم ومتكني ال�شباب يف كل املجاالت .
ج�اهر  ال�شيخة  القيادية  بال�شخ�شية  االقتداء  اإىل  اخلريجات  وودع��ت 

بنت حممد القا�شمي التي حتر�ش يف كل منا�شبة على دعم ال�شباب واملراأة 
من خالل تروؤ�شها ورعايتها مل�ؤ�ش�شات وفعاليات كثرية مثل م�ؤ�ش�شة ربع 
قرن وم�ؤ�ش�شة القلب الكبري ومناء لالرتقاء باملراأة وغريها الكثري من 
امل�ؤ�ش�شات والربامج التي تعن برعاية الفتيات واالأطفال واالأ�شرة اإ�شافة 
اإىل حر�شها على الت�اجد �شن�يا لتخريج اأبنائها وبناتها طلبة اجلامعات 
�شلطان بن  الدكت�ر  ال�شيخ  ال�شم�  . كما ثمنت جه�د �شاحب  واملدار�ش 
والذي  القائد  ه��ذا  و�شف  عن  الل�شان  يعجز   : وقالت  القا�شمي  حممد 
ننهل كل ي�م من علمه وحكمته ونفخر بحبه واهتمامه بالعلم واملعرفة 
اأمر ببناء املدينة اجلامعية يف ال�شارقة والتي اأ�شبحت الي�م  فه� الذي 
�شرحا تعليميا ي�شم اأرقى واأف�شل اجلامعات على م�شت�ى العامل ويخرج 

اآالف الطلبة �شن�يا يف كل التخ�ش�شات .

حقق اإجنازات نوعية على ال�صعيدين الداخلي واخلارجي 

املجل�ش الوطني الحتادي يكرم ال�سركاء ال�سرتاتيجيني 
•• ابوظبي-الفجر:

18 ي�ني�  امل���اف��ق  ي����م االأح����د  ك���رم املجل�ش ال���ط��ن��ي االحت����ادي م�����ش��اء 
ال�����ش��رك��اء اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني من  االإم�������ارات،  ق�����ش��ر  ف��ن��دق  يف  2017م 
املجل�ش  مع  تعاون�ا  الذين  واالإعالمية،  واخلا�شة  احلك�مية  القطاعات 
الت�شريعي  الف�شل  م��ن  وال��ث��اين  االأول  ال��ع��ادي��ني  االن��ع��ق��اد  دوري  خ��الل 
ال�شاد�ش ع�شر، االأمر الذي �شاهم يف حتقيق العديد من االإجن��ازات على 
اخلطة  ت�شمنتها  التي  االأه����داف  اط��ار  يف  وال���دويل  املحلي  ال�شعيدين 

2016-2021م،  ل��الأع���ام  للمجل�ش  اال�شرتاتيجية 
دور  لتعزيز  وحي�ية  اأ�شا�شية  عمل  ركيزة  متثل  والتي 
القيادة  تطلعات  مع  يتما�شى  مبا  مهامه  واأداء  املجل�ش 
التنم�ية  االأه��داف  لتحقيق  االم��ارات  و�شعب  الر�شيدة 

للدولة وروؤية 2021. 
اأحمد  بن  �شلطان  الدكت�ر  التكرمي معايل  ح�شر حفل 
برتول  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ش  دول��ة،  وزي��ر  اجلابر 
اأب�ظبي ال�طنية – اأدن�ك رئي�ش جمل�ش اإدارة م�شدر، 
رئي�ش جمل�ش اإدارة املجل�ش ال�طني لالإعالم، وعدد من 
اأع�شاء املجل�ش ال�طني واالحتادي، و�شعادة اأحمد �شبيب 
م��ن وكالء  وع���دد  للمجل�ش،  ال��ع��ام  االأم����ني  ال��ظ��اه��ري 
ال�زارات ومديري وروؤ�شاء امل�ؤ�ش�شات االحتادية واملحلية 

والقطاع اخلا�ش املكرمة.
رئي�شة  القبي�شي  عبداهلل  اأم��ل  الدكت�رة  معايل  واأك��دت 

وامل�شاركة  ال�شراكة  مفه�م  اأن  لها  كلمة  يف  االحت���ادي  ال�طني  املجل�ش 
اإىل  نتطلع  ولكننا  بالدولة،  العام  العمل  يف  عابراً  اأم��راً  لي�ش  املجتمعية 
اأن نقدم من خالل هذه ال�شراكة اال�شرتاتيجية التي جتمعنا هنا الي�م 
ال�طني  املجل�ش  بني  املجتمعي  والتكاتف  التعاون  يف  ا�شتثنائياً  من�ذجاً 
وال��ق��ط��اع اخلا�ش  وال��ق��ط��اع احلك�مي  االإم����ارات  �شعب  االحت���ادي ممثل 
ل��ق��درات جمتمع  ا�شتثمار ممكن  اأف�����ش��ل  اإىل  و���ش���اًل  االإع����الم،  وق��ط��اع 
اأن ت�شبح  اإىل  الرامية   2021 االإم����ارات  روؤي���ة  اأه���داف  االم���ارات ودع��م 
دولة االإمارات �شمن اأف�شل دول العامل بحل�ل الي�بيل الذهبي لالحتاد، 
االأهداف  لتحقيق  الفاعلة  وحك�متنا  الر�شيدة  قيادتنا  خط�ات  ودع��م 

اال�شرتاتيجية الطم�حة ملئ�ية االمارات 2071.
الت�شريعي  للف�شل  وال��ث��اين  االأول  ال��ع��ادي��ني  االن��ع��ق��اد  دوري  اإن  وق��ال��ت 
ال�شاد�ش ع�شر قد حفال بالكثري من االإجن��ازات والنجاحات التي حققها 
�شركائنا  من  التقدير  ي�شتحق  ودع��م  بتعاون  االحت��ادي  ال�طني  املجل�ش 
اال�شرتاتيجيني من قطاعات الدولة كافة، حيث ن�شعر يف املجل�ش ال�طني 
من  للمجل�ش  جميعاً  قدمتم�ه  ملا  البالغ  واالمتنان  بالعرفان  االحت��ادي 
اأجل حتقيق اأهدافه، وتنفيذ ا�شرتاتيجيته الربملانية الطم�حة 2016� 

دوره على ال�جه الذي يليق باالإمارات قيادة و�شعباً.  واأداء   ،2021
ال�طني االحتادي  املجل�ش  اأع�شاء  ونيابة عن  با�شمي،  ي�شرفني   وقالت  
املباركة من �شهر رم�شان  الف�شيلة  االأي��ام  اأرح��ب بكم جميعاً يف هذه  اأن 
جميعاً  وعلينا  الغايل  و�شعبنا  الر�شيدة  قيادتنا  على  اهلل  اأع��اده  الكرمي، 

وال�����ش��ع��ادة، كما  واالأم���ن  وال��ربك��ات  وب��اخل��ري  والعافية  ال�شحة  مب���ف���ر 
ي�شعدين اأن نلتقي جميعاً الي�م يف حفل تكرمي ال�شركاء اال�شرتاتيجيني 
للمجل�ش ال�طني االحتادي واأ�شكركم جزيل ال�شكر على تلبيتكم لدع�تنا، 
اأن النجاح يف اأي عمل ه� نتاج ت�شافر  فنحن نلتقي الي�م لن�ؤكد جميعاً 
اجله�د يف البناء واالإخال�ش والتفاين يف العطاء والتميز يف االأداء، وهذه 
لي�شت فقط الطاقة الكامنة وراء اإجنازاتنا وجناحاتنا يف املجل�ش ال�طني 
اأ�شرار  اأح��د  اأي�شاً  ولكنها  واملحلية،  االحت��ادي��ة  م�ؤ�ش�شاتنا  ويف  االحت��ادي 
متيز التجربة االإماراتية وتفردها اال�شتثنائي يف ريادتها اإقليمياً وعاملياً، 
حيث تت�حد االأهداف وتلتقي االإرادات يف خدمة وطننا 

الغايل لرتتفع الرايات.  
اإعالء  اأهمية  على  ال�ش�ء  ي�شلط  لقائنا  ولعل  واأ�شافت 
الذي  اخل��ري،  ع��ام  يف  خا�شة  املجتمعية  ال�شراكة  قيمة 
ركائزه  كاأحد  االجتماعية  امل�ش�ؤولية  تر�شيخ  ي�شتهدف 
ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  ق��ال  وكما  االأ�شا�شية،  وحم���اوره 
رئي�ش  ال��دول��ة  رئي�ش  نائب  مكت�م  اآل  را�شد  بن  حممد 
ال��ه��دف ه�  اأن  ال�����زراء ح��اك��م دب���ي، رع���اه اهلل،  جمل�ش 
للمجتمع، عطاء بال  وامل�ؤ�ش�شات  االأف��راد  تر�شيخ عطاء 

مقابل كما اأعطتنا االمارات دوماً بال مقابل.
وقالت ونحن ن�ؤمن جميعاً اأن دولتنا الغالية قد ارتكزت 
منذ تاأ�شي�شها يف الثاين من دي�شمرب عام 1971 على يد 
ال�الد املغف�ر له باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اأخالقية  ث��راه، على منظ�مة قيم  اآل نهيان، طيب اهلل 
ال�شلطات  بني  الت�شاركية  وامل�ش�ؤولية  اخلري  ن�شر  مقدمتها  يف  ومعن�ية 
وال���زارات وقطاعات العمل جميعها يف الدولة وبني كافة فئات املجتمع، 
فهكذا  ون�شاء، من خمتلف اجلن�شيات،  رجااًل  واملقيمني،  امل�اطنني  وبني 

ولدت جتربتنا االحتادية، وهكذا اكتمل البناء وارتقت م�شرية التمكني.
والقطاع  االحت����ادي  ال���ط��ن��ي  املجل�ش  ب��ني  ال�����ش��راك��ة  مفه�م  اإن  واأك����دت 
اأ�شا�شية  عمل  ركيزة  ميثل  االإع��الم��ي��ة،  وامل�ؤ�ش�شات  واخل��ا���ش  احلك�مي 
وحي�ية لتعزيز دور املجل�ش واأداء مهامه مبا يتما�شى مع تطلعات قياداتنا 
الر�شيدة و�شعب االمارات واالأهداف التنم�ية لدولتنا، حيث يعترب ذلك 
اأحد اأهم اأهدافنا اال�شرتاتيجية يف خطتنا اال�شرتاتيجية للمجل�ش للعام 
2016-2021، وما يعزز ذلك لدينا اأننا ك�شركاء ا�شرتاتيجيني منتلك 
روؤية واحدة، واأهدافنا م�شرتكة وم�شاحات ت�افق كبرية جتمعنا وجتعلنا 
ويعتز  خمل�شة،  وطنية  بروح  يعمل  واحد  كفريق  بالعطاء  جنتهد  دائماَ 
بالعمل من اأجل رفع راية وطننا الغايل وحتقيق م�شاحله اال�شرتاتيجية، 
ول�ال هذه القيم واملبادئ ما و�شلت االمارات اإىل ما و�شلت اإليه من ريادة 
وتقدم وتط�ر ورخاء وازدهار ي�شعها يف م�شاف دول العامل يف الكثري من 

م�ؤ�شرات التنمية والتناف�شية العاملية يف خمتلف املجاالت.
و�شددت على حر�ش املجل�ش ال�طني االحتادي على العمل بهدف اال�شتفادة 
من طاقات املجتمع كافة، وال ياأل� جهداً يف دعم روح الفريق، التي متثل 
الفريق  ه��ذا  �شمن  واالن��خ��راط  وحك�متنا،  قيادتنا  الأداء  رئي�شية  �شمة 
الطم�حة  التنم�ية  االأه����داف  حتقيق  يف  ال��ب��ن��اءة  االإيجابية  وامل�شاركة 

لدولتنا، وبحيث نك�ن على قدر ثقة قيادتنا الر�شيدة، وعلى راأ�شها �شاحب 
ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة حفظه اهلل. وقالت 
معايل الدكت�رة القبي�شي هكذا ن�شاأنا على نهج زايد اخلري والعطاء، طيب 
اهلل ثراه، وما يت�شم به من ن�شر للخري وتفان يف العمل وعطاء ال حمدود 
وه��ك��ذا نحن ما�ش�ن على  اأج��ل نه�شة وطننا  م��ن  ب��ني اجلميع  وت��ع��اون 
نهج قيادتنا الر�شيدة حفظهم اهلل، م�شيفة اإن احتفالنا الي�م ه� تكرمي 
بدوركم  واالحتفاء  واملحم�دة  امل��ق��درة  وجه�دكم  ال��الحم��دود  لعطائكم 
البناء، من م�ؤ�ش�شات وهيئات احتادية وحملية، ووزارات وجهات حك�مية 

وم�ؤ�ش�شات اإعالمية واأفراد مما يعك�ش ثراء هذه التجربة 
االإماراتية وتن�عها، كما يعك�ش تن�ع جمتمعنا وحي�يته 
واالإن�����ش��اين، وه�  واالأخ��الق��ي  والقيمي  الثقايف  وث��رائ��ه 
احتفاء بقيمة روح الفريق يف اإجناح اأي عمل اأو م�شروع 
يف  ..و�شركاوؤنا  امل�ش�ؤولية  يف  �شركائنا  فاأنتم  مبادرة،  اأو 
امل�اطنة  ممار�شة  تعزيز  يف  و�شركاوؤنا  ال�طنية  ال�حدة 
الت�شريعي  دورن���ا  تعزيز  يف  �شركاوؤنا  واأن��ت��م  ال�شاحلة، 
و�شركاوؤنا  املجتمع  مع  ت�ا�شلنا  ج�ش�ر  واأنتم  والرقابي 
يف م�شاركاتنا ومبادراتنا املجتمعية واأنتم من ت�شاهم�ن 
ال��دب��ل���م��ا���ش��ي��ة الربملانية  ت��ع��زي��ز دورن����ا يف مم��ار���ش��ة  يف 

والدبل�ما�شية العامة والق�ة الناعمة.
واأكدت اأن القمة العاملية لرئي�شات الربملانات التي عقدت 
واأيق�نة  جميعاً،  جناحنا  درة  كانت  املا�شي،  دي�شمرب  يف 
غري  القمة  تلك  �شمت  حيث  املثمر،  الت�شاركي  عملنا 

الربملانيني  والقادة  الربملانات  رئي�شات  من  كبرية  نخبة  عاملياً،  امل�شب�قة 
واحلك�ميني وممثلي القطاع اخلا�ش والعلماء و�شي�فنا من �شتى بقاع 
وكان  هام�شها،  على  ع��ق��دت  وم��ع��ار���ش  فعاليات  على  وا�شتملت  ال��ع��امل، 
لكم اأنتم �شركائنا اال�شرتاتيجيني دور اأ�شا�شي وحي�ي كبري يف تنظيمها 
واإخراجها بال�شكل املرج�، الذي يليق مبكانة االإمارات و�شمعتها و�ش�رتها 
كل  من  القمة  �شي�ف  جميع  وتقدير  باإعجاب  حظي  ما  عامليا،  الذهنية 
اأرجاء العامل، واأ�شهم يف ا�شتكمال منظ�مة النجاح وعزز ما حققته هذه 
القمة اال�شتثنائية من اإجنازات ونتائج وخمرجات متميزة على ال�شعيدين 

الربملاين وال�شيا�شي.
وقالت » اإنه ومن دواعي فخري و�شروري اأن نلتقي الي�م الأق�ل بكل فخر 
الق�ية للمجل�ش  الر�شيدة على الدعم وامل�شاندة  لقيادتنا  واعتزاز، �شكراً 
ال�طني االحتادي، فقد كان للدعم وامل�شاندة الكبرية من قيادتنا الر�شيدة 
ممثلة يف �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد رئي�ش الدولة حفظه اهلل  
الدولة  رئي�ش  نائب  مكت�م  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  و�شاحب 
رئي�ش جمل�ش ال�زراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد االأعلى للق�ات امل�شلحة 
رعاه اهلل واإخ�انهم اأ�شحاب ال�شم� حكام االإمارات اأع�شاء املجل�ش االأعلى 
ال���زراء وزير  لالحتاد، و�شم� ال�شيخ �شيف بن زايد نائب رئي�ش جمل�ش 
رئي�ش جمل�ش  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ من�ش�ر  و�شم�  الداخلية، 
ال�زراء وزير �ش�ؤون الرئا�شة و�شم� ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير 

اخلارجية والتعاون الدويل، الدور امل�ؤثر والفاعل يف دعم وتط�ير عمل 
املجل�ش ويف اإجناح جميع فعالياته على امل�شت�ى ال�طني والدويل«.

وقالت » كل التحية والتقدير لكم جميعا، فاأنتم �شركاوؤنا يف النجاح، واأنتم 
�شركاء لنا يف االإجناز والتميز، �ش�اء من م�ؤ�ش�شاتنا ووزاراتنا االحتادية 
اأو  ال�شم� ويل العهد،  اأو املحلية و�شفاراتنا خارج الدولة ودي�ان �شاحب 
�شركاوؤنا من امل�ؤ�ش�شات االإعالمية الذين اأ�شهم�ا بعملهم االإبداعي املتميز 
يف تغطية جميع فعالياتنا الربملانية داخل وخارج الدولة و�شاهم�ا معنا يف 
اإجناح القمة العاملية لرئي�شات الربملانات، وقام�ا بتغطية اأعمال املجل�ش 
خالل اجلل�شات واجتماعات اللجان واحللقات النقا�شية 
بكفاءتهم مهنية  واأ�شهم�ا  امليدانية وغريها،  والزيارات 
من  يتحقق  م��ا  ع��ل��ى  ال�����ش���ء  ت�شليط  يف  واإخ��ال���ش��ه��م 
�شعب  اإىل  عمله  ون��ت��اج  املجل�ش  ر�شالة  ونقل  اإجن����ازات، 

االحتاد«.
واأكدت اأن االإعالم ال�شريك االأ�شا�شي يف اأي عمل ناجح، 
باهتمام  دوره  اإىل  ننظر  ون��ح��ن  وط��ن��ي،  ج��ه��د  ك��ل  ويف 
كبري وتقدير بالغ، فه� ركيزة من ركائز عملية التنمية 
ر�شالة  ولكنه  مهنة،  جم��رد  لي�ش  ف��االإع��الم  ال�شاملة، 
تك�ن  اأن  ميكن  ومثلما  ك��ربى،  اأم��ان��ة  والكلمة  �شامية، 
واحل�شارة  ال��ت��ق��دم  ب��ن��اء  يف  �شاحلة  لبنة  الكلمة  ه��ذه 
وال�شالم، اإذا ما مت و�شعها يف م��شعها ال�شحيح، فاإنها 
ال�شم�  �شاحب  ق��ال  كما  للهدم«  مع�اًل  تك�ن  اأن  ميكن 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب 

القائد االأعلى للق�ات امل�شلحة.
يف  االإع��الم��ي��ني  اإخ���ان��ن��ا  بجه�د جميع  اأ�شيد  واأن���ا  وا�شمح�ا يل  وق��ال��ت 
واأتقدم  وعرفاناً  احرتاماً  اأق��ف  اأن  املجل�ش  واأن�شطة  لفعاليات  تغطيتهم 
با�شمي وبا�شم املجل�ش ال�طني االحتادي بخال�ش ال�شكر والتقدير لالأخ 
البيان  ج��ري��دة  م��ن  احلميد-ال�شحايف  عبد  مم���دوح  ال�شحايف  امل��رح���م 
املنية  ووافته  ل�شن�ات ط�يلة  املجل�ش  كان يغطي جل�شات وجل��ان  وال��ذي 

هذا العام. دعاوؤنا له بالرحمة واملغفرة والأهله بال�شرب وال�شل�ان. 
اأ�شرة  من  هاماً  وع�ش�اً  املجل�ش  اأب��ن��اء  اأح��د  فقدنا  اأننا  اأح�ش�شنا  �شدقاً 

املجل�ش ال�طني االحتادي بفقدانه . 
وقالت كل التحية والتقدير اأي�شاً لالأخ�ات واالإخ�ة اأ�شرة املجل�ش ال�طني 
االحتادي من م�ظفني، فاأنتم ل�شتم فقط جن�دنا يف ميدان العمل – بل 
اأنتم اأبطالنا يف ميادين العمل ال�طني، وجه�دكم ال�طنية املخل�شة دائماً 

هي حمط تقديرنا وثناوؤنا وفخرنا. 
واختتمت كلمتها قائلة » اأ�شكركم جمدداً، واتطلع اإىل ا�شتمرار روح العطاء 
والعمل اجلاد �شمن فريق واحد بني املجل�ش ال�طني االحت��ادي وجميع 
تت�ا�شل  اأن  ناأمل  القطاعات، حيث  اال�شرتاتيجيني يف خمتلف  ال�شركاء 
يف  خمل�شاً  وطنياً  وعطاء  فاعاًل  اإ�شهاماً  نقدم  كي  معاً  للعمل  �شراكتنا 
حتقيق اأهداف اال�شرتاتيجية ال�طنية للمجل�ش التي هي جزء ال يتجزاأ 
من االأهداف ال�طنية لدولة االإم��ارات والتي نتطلع اأن يك�ن لنا جميعاً 

دوراً اإيجابياً ق�ياً فيها«.

اأمل القبي�صي: دولتنا 
ارتكزت منذ تاأ�صي�صها 
م��ن��ظ��وم��ة قيم  ع��ل��ى 
مقدمتها  يف  اأخالقية 
ن�صر اخلري وامل�صوؤولية 
ال�����ت�����������ص�����ارك�����ي�����ة 

رئ���ي�������ص���ة امل��ج��ل�����س 
اأن  ت���وؤك���د  ال��وط��ن��ي 
الإع����������الم ���ص��ري��ك 
اأي  يف  اأ�����ص����ا�����ص����ي 
ويف  ن����اج����ح  ع����م����ل 
ك�����ل ج����ه����د وط���ن���ي 

خالل لقائها بوفد من جمل�س كنائ�س جبل علي

لبنى القا�سمي: الإمارات قامت على اأ�سا�ش قيم ومبادئ الت�سامح والإخاء واخلري والعطاء
•• دبي-الفجر:

اأكدت معايل ال�شيخة لبنى بنت خالد القا�شمي – ع�ش� جمل�ش 
ال���زراء، وزيرة الدولة للت�شامح – اأن دولة االإم��ارات العربية 
اأ���ش��ا���ش ق��ي��م وم��ب��ادئ الت�شامح واالإخ����اء  امل��ت��ح��دة ق��ام��ت ع��ل��ى 
االإن�شانية  القيم  اإث���راء  على  دوم���اً  والعمل  وال��ع��ط��اء،  واخل��ري 
الفا�شلة بني جميع ال�شع�ب والثقافات واالأديان، والتاأكيد على 
حتمية العي�ش امل�شرتك يف كنف من االحرتام املتبادل والتعاون 

والتعا�شد والت�شامن.

كنائ�ش جبل  ب�فد من جمل�ش  لقاء معاليها  جاء ذلك خالل 
– حيث  – اأب���ظ��ب��ي  زاي���د  بجامعة  معاليها  مكتب  يف  ع��ل��ي، 
يف  االإم����ارات  ل��دول��ة  الت�شاحمية  الفل�شفة  معاليها  اأو���ش��ح��ت 
ظل العناية الفائقة والت�جيهات ال�شامية من �شاحب ال�شم� 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان – رئي�ش الدولة )حفظه اهلل( 
بن را�شد اآل مكت�م –  ال�شيخ حممد  ال�شم�  – واأخيه �شاحب 
ال���زراء، حاكم دبي )رعاه  نائب رئي�ش الدولة، رئي�ش جمل�ش 
اهلل( – و�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان – ويل 
عهد اأب�ظبي، نائب القائد االأعلى للق�ات امل�شلحة – حتى غدت 

االإمارات واحة للكرامة وال�فاء والت�شامح واالإخاء، وحتت�شن 
اأكرث من 200 جن�شية يعي�ش�ن ب�شالم ووئام ويعمل�ن بتقدير 
واحرتام. وبدوره اأبدى وفد جمل�ش كنائ�ش جبل علي �شعادته 
بالدعم الال حمدود والعناية الكبرية التي حتظى بها خمتلف 
اأي�شاً  م�شيدين  ال��دول��ة،  يف  وال��ث��ق��اف��ات  واالأدي����ان  اجلن�شيات 
اأطلقها دي�ان �شاحب ال�شم�  باملبادرة االإن�شانية الرائدة التي 
ويل عهد اأب�ظبي بتغيري ا�شم م�شجد حممد بن زايد اإىل ا�شم 
زايد  ي�م  مع  تزامناً  ال�شالم،  عليهما  عي�شى  اأم  مرمي  م�شجد 

للعمل االإن�شاين والذي ي�شادف 19 رم�شان من كل عام.

مبادرات ان�صانية خريية تزامنًا مع يوم زايد للعمل الإن�صاين

منت�سبو واحات الر�سد يتربعون بوقف خريي “بئر زايد اخلري” وطباعة امل�ساحف لل�سودان
•• ال�صارقة-الفجر:

االجتماعية  اخل��دم��ات  دائ����رة  نظمتها  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات  �شل�شلة  اإط����ار  �شمن 
الراحل  لذكرى  بال�شارقة، بالتزامن مع ي�م زايد للعمل االإن�شاين، وتخليداً 
املغف�ر له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، نظمت 
اإدارة واحات الر�شد مبادرات خريية بالتعاون مع جمعية دار الرب، تعنى بحفر 

االآبار يف ال�ش�دان، وطباعة امل�شاحف وتعليمهم. 
املهمة  امل�شاريع  م��ن  اإن  ال��ر���ش��د،  واح���ات  اإدارة  مدير  ال��رف��اع��ي  اأمينة  وق��ال��ت 

اخلارجية التي تنفذها اجلمعية يف الدول االآ�شي�ية واالإفريقية م�شروع حفر 
اأو  نقية لالأ�شر  واأج��ر عظيم ج��داً، حيث ت�فر مياهاً  اأهمية  ذات  االآب��ار وهي 
اأجر  له من  ملا  اخل��ريي  ال�قف  بهذا  القيام  على  باأكملها. وحر�شنا  االأح��ي��اء 
اأتى يف حديث عن ر�ش�ل اهلل تعاىل:  وح�شنات تع�د للم�ؤمن بعد م�ته حيث 
اإن مما يلحق امل�ؤمن من عمله وح�شناته بعد م�ته علماً علمه ون�شره ، وولداً 
�شاحلاً تركه ، وم�شحفاً ورثه اأو م�شجداً بناه ، اأو بيتاً البن ال�شبيل بناه ، اأو 
اأخرجها من ماله يف �شحته وحياته تلحقه من بعد  اأو �شدقًة   ، اأج��راه  نهراً 

م�ته.

ومن جانبها اأكدت الرفاعي، باأن هذه املبادرات التي تنفذها الدائرة ت�ؤكد روؤية 
الفقراء  اإىل  واالإح�شان  املحتاجني  م�شاعدة  ت�شتهدف  التي  الر�شيدة  القيادة 
ال�طن  فقيد  غر�شه  ال���ذي  وال���رب  اخل��ري  عمل  الأن  ال��ع��امل،  ح���ل  وامل�شاكني 
املغف�ر له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان متاأ�شل يف اأبناء جمتمع 

االإمارات.
قيم  ابرازها جت�شد  الدائرة على  التي حتر�ش  امل��ب��ادرات اخلريية  اأن  واأك��دت 
االإخاء والعطاء يف املجتمع، ومعاين االإن�شانية واحلفاظ على عاداتنا وتقاليدنا 

االأ�شيلة. 
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اأخبـار الإمـارات
الإح�سان اخلريية تقدم وجبات اإفطار ل�سائقي املركبات براأ�ش اخليمة 

•• راأ�ض اخليمة – الفجر 

قامت جمعية االإح�شان اخلريية بالتعاون مع اإدارة املرور والدوريات 
راأ�ش  ل�شرطة  العامة  بالقيادة  امل��رك��زي��ة  للعمليات  العامة  ب����االإدارة 
تكاتف  وفريق  ال��دوري��ات  وق�شم  املجتمعية  ال�شرطة  واإدارة  اخليمة 
التط�عي �شمن حملة » رم�شان اأمان » بت�زيع وجبات اإفطار �شائم 
ال�شباط  ن��ادي  تقاطع  على  الطرق  وم��رت��ادي  املركبات  قائدي  على 
الدكت�ر  ال�شيخ  وم�شاركة  بح�ش�ر  املغرب  اأذان  قبيل  وذل��ك  قدمياً 
عبدالعزيز بن را�شد النعيمي رئي�ش جمعية االح�شان اخلريية باإمارة 

عجمان .

   واأكد ال�شيخ الدكت�ر عبدالعزيز بن را�شد النعيمي رئي�ش جمعية 
باإمارة عجمان ، حر�ش جمعية االإح�شان وجميع  االح�شان اخلريية 
املبارك  و�شهر رم�����ش��ان  ال��ع��ام ع��م���م��اً  ب��ال��دول��ة على م���دار  اجل��ه��ات 
تطبق  التي  واحل��م��الت  امل��ب��ادرات  م��ن  العديد  تنظيم  على  حت��دي��داً 
وتنفذ ت�جيهات �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش 
الدولة »حفظه اهلل« باأن يك�ن عام 2017 عاماً للخري والتي تهدف 
من خاللها احلفاظ على تعزيز القيم االإن�شانية واإحياء قيم التكافل 
اإميانية  اأج���اء  من  يحمله  مبا  املبارك  رم�شان  �شهر  يج�شدها  التي 

ومعان �شامية وقيم نبيلة .
املرور  اإدارة  م��دي��ر  ن��ائ��ب   ، النقبي  ال�����ش��م  اأح��م��د  العقيد  واأ����ش���ار     

والدوريات براأ�ش اخليمة ، حر�ش القيادة العامة �شن�ياً على تنظيم 
مثل هذه املبادرات التي تاأتي امتداداً لتميز االإدارة حتديداً يف برامج 
اأمر  الذي  االجتماعي  التكافل  االجتماعية وحتقيق مبداأ  امل�ش�ؤولية 
والعطاء  البذل  يف  املتمثلة  االإم��ارات��ي  وجمتمعنا  احلنيف  الدين  به 
من اأجل االآخرين وحر�شا على مد اأوا�شر العالقات وامل�شاعر النبيلة 
اأننا نهدف من ذلك اإىل احلّد من ال�شرعة  جتاه االآخرين ، واأ�شاف 

واالزدحام املروري على الطرقات خالل فرتة ما قبل االإفطار . 
   واأفاد نائب مدير اإدارة املرور والدوريات والذي اأ�شرف على تنفيذ 
املبادرة ، اأنه يتم ت�زيع نح� 750 وجبة ي�مياً خالل �شهر رم�شان 

املبارك من جانب اجلمعية بالتعاون مع �شركائها .

نهيان بن مبارك خالل افتتاحه » ملتقى رم�صان خلط القراآن الكرمي«:
حري�سون على ان تظل الإمارات راعية للإبداع وداعمة للفنون ال�سلمية

بلدية منطقة الظفرة تكمل جتهيز امل�سالخ لعيد الفطر املبارك

مبكرمة من رئي�س الدولة 

نهيان بن مبارك يكرم اأوائل الثاين ع�سر على م�ستوى الدولة

•• الظفرة -الفجر:

اكملت بلدية منطقة الظفرة كافة 
ا�شتعداداتها مب�شالخ املنطقة لعيد 
الفطر املبارك، من حيث ال�شيانة 
البيطريني  االأط�����ب�����اء  وت�����ف����ري 
النظافة  وع����م����ال  وال���ق�������ش���اب���ني 
لتقدمي خدمات متميزة للجمه�ر.  
مدير  الهاملي  ���ش��امل  حمد  واأك���د 
واالت�شال  العامة  العالقات  اإدارة 
البلدية  اأن  الظفرة  بلدية منطقة 
امل�شالخ مبدن  كافة  اأكملت جتهيز 
ل��ع��ي��د الفطر  ا���ش��ت��ع��داداً  امل��ن��ط��ق��ة 
اإط����ار حر�شها  امل���ب���ارك، وذل���ك يف 
متميزة  خ�����دم�����ات  ت�����ف����ري  ع���ل���ى 
باملنطقة  وامل��ق��ي��م��ني  ل��ل��م���اط��ن��ني 
واالهتمام ب�شحة و�شالمة عمليات 
الذبح بامل�شالخ، حفاظاً على �شحة 
امل�����ش��ت��ه��ل��ك��ني، ان��ط��الق��ا م���ن روؤي���ة 

النظام البلدي.  
خدماتها  ت��ق��دم  امل�شالخ  اإن  وق���ال 
رغبات  ل��ت��ل��ب��ي��ة  وم�������ش���اء  ���ش��ب��اح��اً 
اجلمه�ر، خا�شة واأن خالل فرتة 
حيث  ال��ذب��ائ��ح  ن�شبة  ت���زداد  العيد 
وعمال  الق�شابني  ع��دد  زي���ادة  مت 
ال��ن��ظ��اف��ة، واحل��ر���ش ع��ل��ى نظافة 
النفايات  ت����راك����م  م����ن  امل�������ش���ال���خ 

�شباحاً   8 ال�شاعة  من  العيد  اأي��ام 
وحتى ال�شاعة 6 م�شاًء. ويف مدينة 
الي�م االأول  ال��دوام يف  ال�شلع يبداأ 
للعيد من ال�شاعة 8 �شباحاً وحتى 
ال�شاعة 6 م�شاًء، ويف الي�م الثاين 
 7 ال�شاعة  ال��دوام من  يبداأ  للعيد 

�شباحاً وحتى ال�شاعة 6 م�شاًء.
ه���ذا وق���د ن��ظ��م��ت ب��ل��دي��ة منطقة 
رم�شان  ����ش���ه���ر  خ�����الل  ال���ظ���ف���رة 
املتن�عة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
املنطقة،  م������دن  م�������ش���ت����ى  ع���ل���ى 
الت�جهات  م���ع  ان�����ش��ج��ام��اً  وذل����ك 
االهتمام  اإىل  الرامية  احلك�مية 
للم�ظفني  االجتماعي  باجلانب 
جله�دهم  وت����ك����رمي����اً  ت����ق����دي����راً 
العمل  تط�ير  �شبيل  يف  امل��ب��ذول��ة 
احل��ك���م��ي واالرت���ق���اء مب��ا ي�اكب 
احلكيمة  للقيادة  ال�شامية  الروؤية 
مب���������ش����ارك����ة.   ح���ي���ث ن���ظ���م قطاع 
مبدينة  و�ش�احيها  امل��دن  خدمات 
ب��������اإدارة تخطيط  ال�����ش��ل��ع مم���ث���اًل 
اأم�شية  ال�شكان  وعالقات  املنطقة 
�شالة  يف  ل���ل���ن�������ش���اء  رم�������ش���ان���ي���ة 
الرتاويح.  ���ش��الة  ب��ع��د  امل��ن��ا���ش��ب��ات 
الت�شجيع  اإىل  االأم�����ش��ي��ة  وت��ه��دف 
ع���ل���ى ال���ت����ا����ش���ل االج���ت���م���اع���ي يف 
اأج�اء رم�شانية حتمل الكثري من 

•• اأبوظبي-وام:

مبكرمة من �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش 
اآل  زاي��د  بن  من�ش�ر  ال�شيخ  �شم�  رعاية  اهلل وحت��ت  الدولة حفظه 
�شهد   .. الرئا�شة  ���ش���ؤون  وزي��ر  ال����زراء  رئي�ش جمل�ش  نائب  نهيان 
معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة 
اأوائل ال�شف الثاين ع�شر على م�شت�ى الدولة.  ام�ش حفل تكرمي 
وزير  احلمادي  اإبراهيم  بن  ح�شني  معايل   .. التكرمي  حفل  ح�شر 
الرتبية والتعليم ومعايل جميلة بنت �شامل م�شبح املهريي وزيرة 
النعيمي  را�شد  علي  الدكت�ر  ومعايل  العام  التعليم  ل�ش�ؤون  دول��ة 
مدير عام جمل�ش اأب�ظبي للتعليم و�شعادة حممد �شامل الظاهري 
املدير التنفيذي لقطاع العمليات املدر�شية مبجل�ش اأب�ظبي للتعليم 
وعدد من كبار امل�ش�ؤولني وال�شخ�شيات والقيادات الرتب�ية وجمع 

من الطلبة واأولياء اأم�رهم.
وكرم معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان خالل احلفل 150 
اأوائل الثان�ية على م�شت�ى الدولة حيث �شمل  طالبا وطالبة من 
امل�اطنني  م��ن  احل��ك���م��ي��ة  ب��امل��دار���ش  امل��ت��ف���ق��ني  الطلبة  ال��ت��ك��رمي 
واملقيمني الذين حقق�ا معدال ال يقل عن 98 يف املائة .. اإ�شافة اإىل 
التطبيقية ممن حقق�ا معدال  التكن�ل�جيا  معاهد  املتف�قني من 
اأ�شحاب الهمم الذين  اأي�شا والطلبة من  املائة  98 يف  ال يقل عن 

حقق�ا معدال ال يقل عن 95 يف املائة.
وهناأ معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية 
املعرفة الطلبة املتف�قني .. معتربا اأن جناحهم يلهم اجليل القادم 

من طلبة الثان�ية لبذل املزيد من اجلهد واملثابرة.
واأثنى معاليه على جه�د قيادات واإدارات املدار�ش واملعلمني واأولياء 
اأم�ر الطلبة املتف�قني الذين اعتربهم �شركاء يف النجاح لدورهم 

الكبري يف دعم الطلبة �ش�اء يف املدر�شة اأو يف املنزل.

واأعرب معاليه عن فخره واعتزازه بامل�شت�ى املتقدم الذي ح�شده 
اأوائل الثان�ية العامة .. مثمنا اجلهد الدرا�شي الذي بذله الطلبة 

لل��ش�ل اإىل هذه املراتب من النجاح والتميز.
واأكد اأن هذا النجاح ميثل خط�ة اأوىل يجب متابعتها والبناء عليها 
مبا ي�شهم يف تخريج قدرات و�ش�اعد اإماراتية مبدعة ترفد م�شرية 
ال��دور االأ�شا�شي الأ�شر الطلبة يف  اإىل  بناء االإم��ارات. واأ�شار معاليه 
 .. االأكادميية  م�شريتهم  يف  ت�شاعدهم  التي  املنا�شبة  البيئة  ت�فري 
اأوائ��ل من خمتلف مناطق  معربا عن �شعادته خالل اللقاء ب�ج�د 
ينح�شر يف  ال��ن���ع��ي ال  التعليم  اأن  ي���ؤك��د  ال���ذي  االأم���ر   .. ال��دول��ة 
بيئة  اأو  مبكان  يرتبطان  ال  واالإ���ش��رار  التميز  واأن  بعينها  مدار�ش 
حمددة. وقال معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان اإن ال�طن 
يتطلع جليل من ال�شباب الذي ميثل قدوة للطلبة االآخرين .. جيل 
ي�شت�عب ويطبق قيم الت�شامح وال�شرب واالحرتام ويفخر بانتمائه 
من  واالإمي���ان.  بالثقة  مفعما  فيم�شي  ولرتاثها  االإم���ارات  لدولة 
جانبه .. اأكد معايل الدكت�ر علي را�شد النعيمي مدير عام جمل�ش 
اأب�ظبي للتعليم اأن قيادتنا الر�شيدة تدرك متام االإدراك اأن تط�ير 
على  للمحافظة  ���ش��رورة  مي��ث��الن  مبخرجاته  واالرت��ق��اء  التعليم 

ا�شتمرارية الدولة وريادتها يف �شتى امليادين.
دورا حم���ري��ا يف  للتعليم  اأن  ت���رى  ال��ر���ش��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا  اأن  واأو����ش���ح 
االأخرى  االإيجابية  والقيم  امل�اطنة  وقيم  ال�طنية  اله�ية  تعزيز 
والتعليم  للرتبية  ق�ش�ى  اأه��م��ي��ة  ت���ىل  ف��اإن��ه��ا  ول��ه��ذا  املجتمع  يف 
وحتر�ش دائما على املتابعة املبا�شرة للربامج واالأن�شطة التي تهدف 
اإىل االرتقاء بالعملية التعليمية يف خمتلف اإمارات الدولة وتط�ير 
قدرات العاملني يف امليدان الرتب�ي مبا ميكنهم من تط�ير العملية 
واال�شرتاتيجيات  التدري�ش  اأ�شاليب  باأحدث  وتزويدهم  التعليمية 
مهارات  حت��اك��ي  ال��ت��ي  التعلم  اأ�شاليب  اأف�شل  وتطبيق  التعليمية 

القرن احلادي والع�شرين.

الذي  الكبري  ال���دور  اأهمية  على  النعيمي  ال��دك��ت���ر  م��ع��ايل  و���ش��دد 
للطلبة  التعليمية  امل�شرية  دع��م  اأج��ل  من  املعنيني  جميع  به  اأ�شهم 
م�شاركة  ل���ال  لتتحقق  كانت  ما  الطيبة  النتائج  ه��ذه  اأن  م�ؤكدا   ..
والتطبيق  املعلمني  ودع���م  التعليمية  العملية  يف  االأم�����ر  اأول���ي���اء 
اأن  اأكد معاليه  الرتب�ية. كما  املجل�ش  واملت�ا�شل خلطط  املدرو�ش 
اإىل  التميز  نح�  �شعيه  يف  دائما  م�شتمر  للتعليم  اأب�ظبي  جمل�ش 
جانب �شركائه يف املنظ�مة التعليمية. من جانبهم .. تقدم عدد من 
طلبة ال�شف الثاين ع�شر االأوائل على م�شت�ى الدولة باأ�شمى ايات 
ال�شكر والتقدير لقيادة الدولة الر�شيدة على هذا التكرمي والدعم 
الالحمدود للتعليم يف الدولة واحلر�ش على ت�فري اأرقى االأنظمة 
اأ�شكل الدعم والرعاية  املدار�ش وت�فري كافة  التعليمية للطلبة يف 
اإن  وام  االإم����ارات  اأن��ب��اء  ل�كالة  خا�شة  ت�شريحات  يف  وق��ال���ا  لهم. 
املنظ�مة التعليمية املطبقة يف الدولة �شهدت تط�را كبريا انعك�ش 
واملعارف  ب��امل��ه��ارات  ت��زوي��ده��م  يف  و���ش��اه��م  الطلبة  على  ب��االإي��ج��اب 

احلديثة التي تتطلبها املرحلة اجلامعية و�ش�ق العمل.
والتقدير  ال�شكر  اآي��ات  باأ�شمى  عبداهلل  اليازية  الطالبة  وت�جهت 
ال��ت��ي يج�شد الدعم  ال��ت��ك��رمي  ال��ر���ش��ي��دة على ه��ذا  ال��دول��ة  ل��ق��ي��ادة 
امل�شتمر  والرعاية التي ت�فرهما دولة االإمارات الأبنائها واحلر�ش 
العمل  �ش�ق  رفد  يف  ت�شهم  متكاملة  تعليمية  منظ�مة  ت�فري  على 
ال�شاملة  التنمية  م�شرية  يف  للم�شاركة  امل�ؤهلة  ال�طنية  بالك�ادر 

وامل�شتدامة التي ت�شهدها الدولة على خمتلف ال�شعد.
وقال الطالب �شعيد عبداهلل الكعبي اإن هذا التكرمي يج�شد الرعاية 
واحلر�ش  الأبنائها  الر�شيدة  الدولة  قيادة  ت�ليها  التي  واالهتمام 
مل�ا�شلة  لهم  االأمثل  املناخ  وت�فري  املتميزين  حتفيز  على  امل�شتمر 
العزم  عاقدون  ال�طن  �شباب  اأن  اإىل  م�شريا   .. العلمي  م�ش�ارهم 
العملية  حياتهم  ب��دء  اإىل  و�ش�ال  بنجاح  م�ش�ارهم  م�ا�شلة  على 

وامل�شاركة يف م�شرية التنمية.

ال�شاعة  وح��ت��ى  ���ش��ب��اح��اً   7:30
اأيام العيد  5:30م�شاًء، ويف ثالث 
 7:30 ال�شاعة  م��ن  ال����دوام  ي��ب��داأ 
 5:30 ال�����ش��اع��ة  ���ش��ب��اح��اً وح���ت���ى 
لي�ا  م��دي��ن��ة  م�����ش��ل��خ  ويف  م�������ش���اًء. 
يبداأ الدوام يف الي�م االأول والثاين 
8:30 �شباحاً  ال�شاعة  للعيد من 

وحتى ال�شاعة 5:30 م�شاًء.
اأما م�شلخ غياثي يعمل خالل اأيام 
العيد من ال�شاعة 8 �شباحاً وحتى 

ال�شاعة 6 م�شاًء.  

وذلك  الذبائح  ع��دد  ل��زي��ادة  ن�شبة 
بالتن�شيق مع مركز اإدارة النفايات 
بال�شرعة  النفايات  من  للتخل�ش 
�شالمة  ع��ل��ى  ح���ف���اظ���اً  امل��ط��ل���ب��ة 

ال�شحة العامة و�شحة البيئة.   
امل�شالخ  دوام  عن  البلدية  واأعلنت 
خالل اأيام العيد حيث يبدا الدوام 
مب�شلخ مدينة زايد يف الي�م االأول 
للعيد من بعد �شالة العيد وحتى 
ثاين  ويف  5:30م�شاًء،  ال�����ش��اع��ة 
اأيام العيد يبداأ الدوام من ال�شاعة 

ويف مدينة امل��رف��اأ ي��ب��داأ ال����دوام يف 
ي�م اجلمعة من ال�شاعة 9 �شباحاً 
5 م�������ش���اًء، ومن  ال�����ش��اع��ة  وح���ت���ى 
ال�شاعة  وحتى  م�شاًء   10 ال�شاعة 
يبداأ  ال�شبت  ي�م  ويف  م�شاًء،   12
الدوام من ال�شاعة 9 �شباحاً وحتى 
 8 ال�شاعة  وم��ن  م�شاًء   5 ال�شاعة 
م�شاًء،   12 ال�شاعة  وحتى  م�شاًء 
 7 اأي��ام العيد من ال�شاعة  اأول  ويف 

�شباحاً وحتى 7 م�شاًء.
ويف مدينة دملا يعمل امل�شلخ خالل 

•• دبي-الفجر:

الثقافة  اآل نهيان وزير  ال�شيخ نهيان بن مبارك  اأكد معايل 
وتنمية املعرفة اأن الدور الرائد ل�دولة »االإم��ارات« يف رعاية 
امل�شتمر للفن�ن اال�شالمية وتنظيمها مثل  االإب��داع والدعم 
هذه امللتقيات وا�شت�شافتها الدائمة للفعاليات واملبادرات التي 
تخت�ش بخدمة  اال�شالم والقران الكرمي تاأتي من منطلق 
ال�فاء مب�ش�ؤوليتها جتاه ديننا احلنيف وجه�دها املت�ا�شلة 
يف خدمة اال�شالم العتزازه  غاية االعتزاز، واإميان قيادتها 
الرئي�شي  ال��دور  اال�شالم ه� �شاحب  بان  الرا�شخ   الر�شيدة 
يف  ت�شكيل حا�شرها وم�شتقبلها، كما نحن وهلل احلمد، دولة 
حري�شة كل احلر�ش، على تاأكيد ه�يتها االإ�شالمية، وعلى 

لها  ودول��ة  ال�شمحة  ومبادئه  تعاليمه  ون�شر  الدين  خدمة 
جهد ملم��ش، يف حفظ كتاب اهلل املبني، والذكر احلكيم.

ال�شيخ  افتتاح معايل  اأم�����ش االح���د  خ��الل  ذل��ك م�شاء  ج��اء 
ملتقى  م��ن  التا�شعة  ل��ل��دورة  ن��ه��ي��ان   ال  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 
خ���ط ال���ق���ران ال���ك���رمي ب��ح�����ش���ر م��ع��ايل حم��م��د امل���ر رئي�ش 
جمل�ش اإدارة مكتبة حممد بن را�شد، ومعايل حميد حممد 
ال�شحة  لهيئة  العام  املدير  االإدارة  رئي�ش جمل�ش  القطامي 
ندوة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  ال�ش�يدي  �شقر  و�شلطان  بدبي 
ال��ث��ق��اف��ة وال��ع��ل���م، و���ش��ع��ادة ع��ف��راء ال�����ش��اب��ري وك��ي��ل وزارة 
وعدد  ح�شني   الغفار  عبد  والكاتب  املعرفة  وتنمية  الثقافة 
بالدولة وعدد كبري من  والتنفيذية  الثقافية  القيادات  من 

املهتمني باخلط العربي.

م�شرية التميز للقطاع.
و�شمن مبادرات عام اخلري 2017 
نظم  اخلريية  للم�ؤ�ش�شات  ودعماً 
قطاع خدمات املدن و�ش�احيها يف 
مدينة املرفاأ بالتعاون مع م�ؤ�ش�شة 
خليفة بن زايد لالأعمال االإن�شانية 
والتي متثلت  التم�ر  ت�زيع  حملة 
التمر  200 كرت�ن من  يف ت�زيع 
ا�شتفاد منها عدد 400 عامل من 

اجلن�شيات امل�شلمة.
م�ظفي  م���ن  ط��ي��ب��ة  م���ب���ادرة  ويف 
م���رك���ز اخل����دم����ات احل��ك���م��ي��ة مت 
مبدينة زايد، مت ت�زيع هدايا على 
املتعاملني والعاملني باملركز، حتت 

الروحانية واالألفة.
ك��م��ا اأط���ل���ق ق��ط��اع خ���دم���ات املدن 
ممثاُل  امل��رف��اأ  مبدينة  و�ش�احيها 
امل��ج��ت��م��ع خطته  ب�������اإدارة خ���دم���ات 
واالأن�شطة  للفعاليات  الرم�شانية 
املجتمعية وفعاليات امل�ظفني لعام 
الفعاليات  ا�شتهلت  حيث   2017
على  الرم�شانية  الهدايا  بت�زيع 
م�ظفي القطاع جت�شيداً للمعاين 
�شهر  ي��ح��م��ل��ه��ا  ال���ت���ي  ال�������ش���ام���ي���ة 
للت�ا�شل  املبارك وتعزيزاً  رم�شان 
وحت�����ف�����ي�����زاً ل���ل���ج���ه����د واح����ت����ف����اء 
امل�شاركة  على  وتقديراً  بامل�ظفني 
التي يبذل�نها يف  املتميزة  الفعالة 

ال�شهر(  ع��ل��ي��ك��م  )م�����ربوك  ���ش��ع��ار 
مت��ا���ش��ي��اً م���ع ع���ام اخل���ري وتهدف 
يف  امل�ظفني  ت�شجيع  اإىل  امل��ب��ادرة 
ال�شهر الكرمي، وبث روح التالحم 
الرتابط  اأوا���ش��ر  وت�طيد  وامل����دة 
ب��ي��ن��ه��م. ك��م��ا ن��ظ��م ق��ط��اع خدمات 
امل�����دن و���ش���اح��ي��ه��ا مب��دي��ن��ة لي�ا 
وا�شعاد  خ���دم���ة  اإدارة  يف  مم���ث���اًل 
املجتمع  م��ن  ومب�����ش��ارك��ة  املجتمع 
املحلى فعاليات الدورة الرم�شانية 
باالإ�شافة  اخل��ام�����ش��ة،  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
يف  رم�����ش��ان��ي��ة  دورة  ت��ن��ظ��ي��م  اإىل 
مدينة غياثي، وفعاليات رم�شانية 

مبدينة دملا.

�سرطة الفجرية تبحث ا�ستعداداتها لعيد الفطر ال�سعيد

للو�صول اإىل »حماكم رائدة متميزة عامليًا«

حماكم دبي تطلق » خدمة اأر�سفة امل�ستندات عرب اخلدمات الذكية« 

•• الفجرية -الفجر:

عقد �شعادة الل�اء حممد اأحمد بن غامن الكعبي القائد 
املدراء  م��ع  مبكتبه  اج��ت��م��اع��اً  ال��ف��ج��رية  ل�شرطة  ال��ع��ام 
لبحث  االأق�����ش�����ام  وروؤ����ش���اء  االإدارات  وم����دراء  ال��ع��ام���ن 
اإج���ازة عيد  ال��الزم��ة خ��الل  اال���ش��ت��ع��دادات والرتتيبات 

الفطر ال�شعيد.
املرورية  الدوريات  وانت�شار  بتكثيف  الكعبي  وّجه  حيث 
واالأمنية على جميع طرق االإمارة الداخلية واخلارجية 
وتركيزها على املناطق ال�شياحية يف االإمارة التي يكرث 
الت�افد عليها اأثناء اإجازة العيد، كما وّجه بت�فري الق�ة 
جتمع  مناطق  وت��اأم��ني  ال�شري  حركة  لتاأمني  ال��الزم��ة 

العائالت وتقدمي كافة امل�شاعدات واخلدمات ال�شرطية 
يف  واال�شتقرار  االأم��ن  حفظ  على  واحلر�ش  للزائرين 

االإمارة.
ال�شرطة  مراكز  ب��اأن جميع  غ��امن  بن  الل�اء  �شرح  كما 
م�شتعدة للتعامل مع كافة االأحداث وتقدمي اخلدمات 
االأمنية للجمه�ر، ونا�شد القائد العام ل�شرطة الفجرية 
اإجازة عي�د  والزائرين لالإمارة خالل  ال�شائقني  جميع 
القيادة  اأثناء  واحل��ذر  احليطة  باإتخاذ  ال�شعي�د  الفط�ر 
يف املناطق اجلبلية واالأودي��ة واملناطق املنخف�ش�ة وعند 
ا�شتعداد  على  العمليات  اأن غرفة  م�ؤكداً  البحر،  ارتياد 
على  ب��الغ��ات  اأو  ا�شتف�شارات  اأو  مكاملات  اأي  لتلقي  ت��ام 

الرقم 999.

•• دبي –الفجر:

اأطلق �شعادة طار�ش عيد املن�ش�ري مدير عام 
عرب  امل�شتندات  اأر�شفة  خدمة   « دب��ي  حماكم 
القا�شي  �شعادة  بح�ش�ر  ال��ذك��ي��ة«  اخل��دم��ات 
التمييز،  حمكمة  رئي�ش  االإم��ام  على  الدكت�ر 
و�شعادة القا�شي عي�شى ال�شريف رئي�ش حمكمة 
اال���ش��ت��ئ��ن��اف، و���ش��ع��ادة ال��ق��ا���ش��ي ج��ا���ش��م باقر 
القا�شي  و�شعادة  االبتدائية،  املحاكم  رئي�ش 
اجلزائية  امل��ح��ك��م��ة  رئ��ي�����ش  امل���ري  عتيق  ع��م��ر 
اإبراهيم  اأح��م��د  القا�شي  و���ش��ع��ادة  االبتدائية 
�شيف رئي�ش املحكمة املدنية االبتدائية و�شعادة 
املحكمة  رئ��ي�����ش  ال��ق��ا���ش��ي ج���م���ال اجل���اب���ري 
خالد  القا�شي  و�شعادة  االبتدائية  العمالية 
ال�شخ�شية  االأح�ال  احل��شني رئي�ش حمكمة 
و���ش��ع��ادة ال��ق��ا���ش��ي اأح��م��د ال��ظ��ن��ح��اين رئي�ش 
وعبدالرحيم   ، االبتدائية  العقارية  املحكمة 
الدعم  لقطاع  التنفيذي  املدير  اأهلي  ح�شني 
امل�ؤ�ش�شي واالت�شال، و حممد العبيديل املدير 
واإبراهيم  ال��دع���ى،  اإدارة  لقطاع  التنفيذي 
الكاتب  ل��ق��ط��اع  التنفيذي  امل��دي��ر  احل������ش��ن��ي 
مدراء  من  وع��دد  والتنفيذ،  والت�ش�ية  العدل 
االإدارات، لل��ش�ل اإىل »حماكم رائدة متميزة 
حممد  القا�شي  �شعادة  اأو���ش��ح  حيث  ع��امل��ي��اً«. 

ورئي�ش  التجارية  املحكمة  رئي�ش  ال�شب��شي 
الطلبات  م�شروع  لدعم  اال�شت�شاري  الفريق 
ال��ذك��ي��ة واالإل���ك���رتون���ي���ة يف حم���اك���م دب����ي اأن 
اأر���ش��ف��ة امل�شتندات عرب  ب��� » خ��دم��ة  امل��ق�����ش���د  
مذكرات  تقدمي  طلب  ه�  الذكية،  اخل��دم��ات 
وم�شتندات واأر�شفتها من قبل مكاتب املحاماة 
اأن اخلدمة  اأو االأط��راف اأثناء التداول من�هاً 
الق�شايا  اإدارة  منها،  معينة  ب���اإدارات  تخت�ش 
ال�شخ�شية، وتتيح  املدنية والتنفيذ واالح�ال 

ه���ذه اخل��دم��ة مل��ك��ات��ب امل��ح��ام��اة اأو االأط����راف 
اأر����ش���ف���ة امل����ذك����رات وامل�����ش��ت��ن��دات اأث����ن����اء �شري 
واالأطراف«،  املحكمة  على  وعر�شها  الدع�ى 

وار�شفتها اأثناء التداول بدون اأي ر�ش�م.
م�شرياً �شعادته  اأن هذه اخلدمة تعزز التح�ل 
ال��ذك��ي ل��ل��خ��دم��ات امل��ق��دم��ة م��ن حم��اك��م دبي 
اأر�شفة  وت��ت��ي��ح  ب��ع��د،  ع��ن  التقا�شي  وت�شهيل 
امل���ذك���رات وامل�����ش��ت��ن��دات ع��ن ب��ع��د، و تغني عن 
وحتقق  املحاكم،  يف  االأر�شفة  مكتب  مراجعة 

���ش��رع��ة يف ت��ق��دمي اخل���دم���ة م���ع دق���ة وج����دة 
جل�شة  ق��ب��ل   )PDF( ن�����ع  م���ن  االأر����ش���ف���ة 
امللف  تكامل  يف  وت�شاهم  وال��ت��داول،  امل��راف��ع��ة 
املعامالت  من  للتخل�ش  متهيدا  االإل��ك��رتوين 
االزدح����ام على مكاتب  ال���رق��ي��ة، مم��ا يخفف 
واالأطراف  املحاماة  مكاتب  وميكن  االأر�شفة، 
ط�ال  �شاعة   24 اخلدمة  من  اال�شتفادة  من 
واحلافظات  الل�ائح  ار�شفة  و�شمان  االأ�شب�ع، 

املرتبطة بالدع�ى.
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اأخبـار الإمـارات
عرب املن�صة الوطنية للتطوع

�سامل بن �سلطان القا�سمي يطالب ال�سباب للت�سجيل  
•• راأ�ض اخليمة – الفجر 

�شجل املهند�ش ال�شيخ �شامل بن �شلطان القا�شمي رئي�ش دائرة 
ال�طنية للتط�ع،  املن�شة  راأ���ش اخليمة يف  امل��دين يف  الطريان 
ووجه ال�شباب ب�شرورة الت�شجيل يف هذه املن�شة وذلك ا�شتجابة 
الإعالن �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش 
للخري،  ع��ام��اً   2017 ع���ام  ي��ك���ن  ب���اأن  اهلل،  حفظه  ال���دول���ة، 
ومتا�شياً مع اإطالق �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 

دبي  حاكم  ال���زراء  جمل�ش  رئي�ش  الدولة  رئي�ش  نائب  مكت�م 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  و�شاحب 
اأب�ظبي نائب القائد االأعلى للق�ات امل�شلحة، للمن�شة ال�طنية 
للتط�ع �شمن حماور عام اخلري، بهدف ن�شر وتر�شيخ مفه�م 
وم�شتدامة  متكاملة  منظ�مة  واإي��ج��اد  املجتمعية  امل�ش�ؤولية 
التط�ع  لقيمة  الرفيعة  املكانة  يعك�ش  مبا  التط�عي،  للعمل 
اأن  القا�شمي  واأو�شح  االإم��ارات.  الثقايف ملجتمع دولة  البناء  يف 
التط�ع اإرث قدمي تربت عليه االأجيال وظلت تت�ارثه قبل اأن 

يتط�ر مع تط�ر احلياة لي�شبح ب�شكل ر�شمي وتقدمه م�ؤ�ش�شات 
وهيئات اأثبتت كفاءتها وفعاليتها على امل�شت�ى املحلي والدويل، 
الفتاً اإىل اأن االإمارات دولة �شباقة ورائدة يف هذه املجال، وقد 
جنحت القيادة الر�شيدة يف جت�شيد هذا االهتمام وهذا االإرث 
واملجتمع  الفرد  خدمة  �شاأنها  من  وا�شرتاتيجيات  برامج  اإىل 
امل�شت�ى  ع��ل��ى  اخل��ريي��ة  م���ؤ���ش�����ش��ات��ن��ا  ب��رام��ج  تنفيذ  وك��ذل��ك 
اخلارجي. واأكد اأن املن�شة ال�طنية للتط�ع ت�شاهم ب�شكل كبري 

يف تنظيم عمليات التط�ع يف جميع مناطق الدولة.

املطالبة باإعفاء جنود الوطن من املخالفات املرورية

جمل�ش �سرطة راأ�ش اخليمة الرم�ساين يوؤكد على زيادة اأجهزة« الرادار » ملنع احلوادث املرورية  
•• راأ�ض اخليمة – الفجر 

ال�شخ�شيات  راأ���ش اخليمة وع��دد من   قال م�ش�ؤول�ن وقيادات يف �شرطة 
املجتمعية واالأهايل يف االإمارة، ممن �شارك�ا يف املجل�ش الرم�شاين، الذي 
را�شد  اهلل  عبد  ب�شيافة  اخليمة،  راأ����ش  ل�شرطة  العامة  القيادة  نظمته 
لقي��ش ال�شحي، رئي�ش جمعية ال�شح�ح للرتاث ال�طني يف اأب�ظبي ، ان 
اأعداد ال�فيات وال�شحايا يف »ح�ادث الطرق« يف الدولة اآخذة يف الرتاجع 
خالل املرحلة املا�شية، حيث �شجلت �شبكة الطرق يف االإمارات العام املا�شي 
)2016( 722 حالة وفاة، م�شريين اإىل اأن �شرطة راأ�ش اخليمة ت�شعى 
اإ�شرتاتيجي، اإىل خف�ش عدد ال�فيات واحل�ادث  اإطار هدف  بدورها، يف 
املرورية يف العام اجلاري 2017، لكي يبقى �شمن معدالت طبيعية، واأقل 
من العام ال�شابق، وه� م�ؤ�شر معتمد من قبل وزارة الداخلية، يقا�ش ن�شبة 

اإىل عدد �شكان كل اإمارة على حدة.

خ�صائر احلوادث :
ومن وجهة نظر امل�شاركني  ، يف املجل�ش الرم�شاين ال�شرطي، اأن مرتكبي 
املخالفات املرورية اخلطرة واجل�شيمة واملت�شببني ب«احل�ادث الدامية«، 
التي ت�شفر عن وفيات واإ�شابات خطرة، ميكن اعتبارهم جمرم� طرق ، 
حمذرين من ت�شاهل القان�ن واالإجراءات املتبعة حاليا مع بع�ش مرتكبي 
ال�شباب، ممن  �شريحة  والقاتلة، ال�شيما من  املرورية اخلطرة  احل���ادث 
ذنب  دون  االأ�شفلت  على  ال��دم��اء  واإراق���ة  بريئة  اأرواح  ب��اإزه��اق  يت�شبب�ن 
قيمة  ب�شداد  التاأمني  يتكفل  اإذ  كبرية،  مادية  بخ�شائر  اأي�شا  ويت�شبب�ن 
ل�شالح  القاتلة،  احل���ادث  تلك  املت�شبب يف  ال�شباب  على  امل�شتحقة  الدية 
ذوي ال�شحايا، فيما يقت�شر ما يعاقب به ال�شاب واأ�شرته على دفع غرامات 

مالية ب�شيطة.

البوا�صل:
 حتدث عبد اهلل لقي��ش ال�شحي، �شاحب املجل�ش، متناوال ملف املخالفات 
ف��ئ��ة من  ت���اج��ه  اال�شتثنائية  وامل��ع��ط��ي��ات  ال��ظ��روف  ان  ق��ائ��ال  امل���روري���ة، 
ال�شائقني، تتطلب ا�شتثناء اأ�شحابها من املخالفة والعق�بة، اأبرزها جن�دنا 
الب�ا�شل املرابط�ن يف �شاحات البط�لة وال�شرف، دفاعا عن ال�طن وعنا 

جميعا، واملكلفني مبهمات فرتة حمدودة يف االإمارات..
حالة  ويف  وعافية  بخري  االإم���ارات  اأن  م�ؤكدا  ال�شحي  لقي��ش  وا�شتطرد 
واأمنيا،  و�شيا�شيا  واجتماعيا وخدميا  واقت�شاديا  تنم�يا  مب�شرة،  �شحية 
يف ظل قيادتنا الر�شيدة، ممثلة ب�شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان، رئي�ش الدولة، »حفظه اهلل«، واأخيه �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد 
حاكم  ال����زراء،  جمل�ش  رئي�ش  الدولة،  رئي�ش  نائب  مكت�م،  اآل  را�شد  بن 
دبي، »رعاه اهلل«، بجانب اأ�شحاب ال�شم� ال�شي�خ اأع�شاء املجل�ش االأعلى، 

حكام االإمارات، و�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد 
اأب�ظبي، نائب القائد االأعلى للق�ات امل�شلحة.

ال�صباب واحلوادث:
وبح�شب العقيد اأحمد ال�شم النقبي، نائب مدير اإدارة املرور والدوريات يف 
القيادة العامة ل�شرطة راأ�ش اخليمة، خالل املجل�ش، الذي اأداره االإعالمي 
حممد غامن م�شطفى، مدير اإذاعة راأ�ش اخليمة: اإن الدرا�شات املرورية 
املتخ�ش�شة، التي اأجرتها اإدارة املرور والدوريات يف القيادة العامة ل�شرطة 
راأ�ش اخليمة، ك�شفت عن اأن ال�شباب من الفئة العمرية، التي ترتاوح بني 
عاما، هي االأكرث ت�شببا باحل�ادث املرورية، وهي، التي تقرتف  و30   18

اأغلب تلك احل�ادث اخلطرة، حتديدا »املميتة« . 
على  اإخ��ال���ش  بكل  تعمل  اخليمة  راأ���ش  �شرطة  اأن  النقبي  ال�شم  وتابع   
وال�فيات، عرب  احل���ادث  اأع��داد  تخفي�ش  االإ�شرتاتيجي،  حتقيق هدفها 
وجرعات  امل��روري��ة  الت�عية  حمالت  اأهمها  من  متن�عة،  وو�شائل  اآل��ي��ات 
التثقيف القان�ين املتتابعة للجمه�ر، من ال�شائقني وم�شتخدمي الطرق، 
ب�ا�شطة 3 لغات، العربية واالإجنليزية واالأوردو، يف ظل وج�د اأكرث من 

تعمل وتعي�ش على اأر�ش الدولة. جن�شية   200
وقال امل�ش�ؤول يف اإدارة املرور والدوريات براأ�ش اخليمة تركيب 15 رادارا 
م�اقعها  �شتعلن  ال��ق��ادم��ة،  املرحلة  خ��الل  اخليمة  راأ����ش  ط��رق  يف  جديد 
قريبا، نح� اإحكام الرقابة على الطرق العامة يف االإمارة، وتعزيز م�شت�ى 
االأمن وال�شالمة املرورية فيها، واحلد من احل�ادث، حتديدا اخلطرة، يف 
حني ت�شم طرق راأ�ش اخليمة حاليا 69 رادار اإجماال، 6 منها متحركة 
ب��ني م���اق��ع وط��رق خمتلفة على ام��ت��داد �شبكة ط��رق االإم����ارة، م��ا يعني 
ارت��ف��اع ال��ع��دد اجل��م��ايل، ال��ذي ت�شمه �شبكة ال����رادارات يف االإم����ارة، بعد 

رادارا. اإ�شافة الدفعة اجلديدة الحقا، اإىل 84 

العقوبات :
وح�ل العق�بات مل�اجهة خمالفي نظم ال�شري قال نائب مدير مرور راأ�ش 
املراحل  تعليمات عليا ق�شت خ��الل  اإن  غ��رام��ات حم���دودة:  دف��ع  اخليمة 
ال�شائقني  م��ن  ال�شريحة  تلك  على  م�����ش��ددة  ع��ق���ب��ات  بفر�ش  االأخ����رية 
وت�قيع  ال�شائق  ا�شتدعاء  على  ا�شتملت  القيادة،  يف  املته�رين  وال�شباب 
غرامة مالية كبرية عليه يف حال القيادة ب�شرعة جن�نية، بجانب حجز 
املركبة، الذي ميتد يف بع�ش اإدارات املرور يف الدولة اإىل 6 اأ�شهر مت�ا�شلة، 
وه� ما تطبقه �شرطة راأ�ش اخليمة، التي اتخذت االإجراء احلازم وفر�شت 
العق�بة الرادعة ذاتها يف حق ال�شائقني، الذين يق�دون �شياراتهم بطي�ش 
الت�شاهل  اأ�شهر، وال ميكن   6 ل�  ملدة مت�ا�شلة  املركبة  وته�ر، عرب حجز 
املدة  تلك  م��رور  قبل  امل��رور  �شبك  املركبة من  باإخراج  التهاون معهم،  اأو 

بالكامل، ويح�ل ملف الق�شية يف بع�ش احلاالت اإىل النيابة العامة

: نقطة   23
اأعلن النقبي اأن التعديالت اجلديدة على قان�ن املرور يف الدولة حتمل 
تغيريات متعددة وتعزيزا حلجم العق�بات ورفعا ل�شقف الغرامات، من 
قيمة  ترتفع  اإذ  ي�لي�،  ال��ق��ادم  ال�شهر  ب��داي��ة  تطبيقها  يف  ال��ب��دء  امل��ق��رر 
الكثري من املخالفات املرورية يف التعديالت املنتظرة، ويزيد عدد النقاط 
ال�ش�داء امل�قعة نظري عدد من املخالفات، لت�شل يف بع�ش »املخالفات« 
23 نقطة جملة واحدة، ت�شجل على قائد املركبة املخالف، يف ظل  اإىل 
تغريات وا�شعة يف جدول املخالفات املرورية وعق�باتها، يف حني �شتح�ل 

بع�ش احل�ادث والق�شايا املرتبطة بها اإىل النيابة العامة واملحاكم.

 اجلرمية املجتمعية: 
اإدارة ال�شرطة املجتمعية  املقدم د. را�شد حممد ال�شلحدي، نائب مدير 
براأ�ش اخليمة، �شلط ال�ش�ء على مفه�م »ال�شرطة املجتمعية« واأهدافها، 
تن�شب  التي  وجه�دها،  للمجتمع،  تقدمها  التي  واخلدمات،  واأعمالها 
قبل  اجلرمية(  من  )ال�قاية  مفه�م  تفعيل  عرب  املجتمع  حماية  على 
اخلطرة  االأمنية  والظ�اهر  االجتماعية  امل�شاكل  ا�شتفحال  اأو  وق�عها 

واملجتمعية املقلقة ..

خمالفات جمتمعية : 
ر�شدها  مت   ، خمالفات  على  اأمثلة  ���ش��رب  ال�شلحدي  ال��دك��ت���ر  حت��دث 
ال��ب��ن��اي��ات، ق��د ي�شتخدمها  اأ���ش��ط��ح ع���دد م��ن  م��ث��ل وج����د م�شاكن ع��ل��ى 
ما  البنايات،  اأح��د  �شطح  نفايات على  تراكم  ،ع��الوة على  العمال  بع�ش 
�شكل م�شا�شا بالنظافة وال�شحة العامة، بجانب املخاطر من احتماالت 

ا�شتعالها، وه� ما قد يهدد �شالمة االأهايل، لتبادر ال�شرطة املجتمعية 
ثالثة ر�شدت  ، ويف حالة  االإم���ارة،  املخت�شة يف  التن�شيق مع اجلهة  اإىل 
املفت�حة،  »امل��ح���الت«  الكهرباء  �شناديق  من  ع��ددا  املجتمعية  ال�شرطة 
بت�ش�يرها  لتتكفل  ال�شغار،  �شالمة  ال�شيما  العامة،  ال�شالمة  يهدد  ما 

واإغالقها.
مبركز  املجتمعية  ال�شرطة  ف��رع  مدير  ب���ال��روغ��ة،  جا�شم  النقيب  اأم��ا 
اأه��م ركائز وفل�شفة عمل  اإن من  ق��ال:  راأ���ش اخليمة،  املدينة يف  �شرطة 
ال�شرطة  م��ن  »ال��ت��خ���ي��ف«  وع���ادة  »ال��ره��ب��ة«  اإزال���ة  املجتمعية  ال�شرطة 
املجتمع،  الت�ا�شل مع  النا�ش ومد ج�ش�ر  اقرتابهم من  ورجالها، عرب 
وه� ما �شعت اإليه عرب الزيارات امل�شتمرة للمدار�ش، الإزالة اخل�ف من 
ال�شرطة من وعي الطلبة وال�شغار، و�ش�ال اإىل تر�شيخ �ش�رة ال�شرطة 
ك«�شديق للمجتمع«، م�ؤكدا اأن ن�شبة اجلرمية يف راأ�ش اخليمة تراجعت 

بعد اإن�شاء »ال�شرطة املجتمعية« يف االإمارة..
و�شدد املحامي وامل�شت�شار القان�ين �شامل را�شد املفت�ل اإىل زيادة جرعات 
على  القائمة  املتخ�ش�شة  احلمالت  �شمن  امل��روري،  والتثقيف  الت�عية 
وتنظيم  ال�شباب،  اإىل  حتديد  امل�جهة  ال�شيما  فاعلة،  واآل��ي��ات  اأ�شاليب 
املحا�شرات والندوات ح�ل حم�ر ال�شالمة املرورية واحلد من احل�ادث، 

يف ظل حالة الطي�ش والته�ر وامل�شيطرة على بع�شهم..
طرق  يف  امل��ث��ايل«  »ال�شائق  ل  خا�شة  م�شابقة  اإط���الق  امل��ف��ت���ل  واق���رتح 
االإمارات، ال�شيما بني ال�شباب، الذين ميكن اأن يخ�ش�ش فرع خا�ش لهم 
املرور  بقان�ن  االلتزام  على  لهم  حتفيزا  املن�ش�دة،  اجلائزة  مظلة  حتت 
ومهنية  وم��روري��ة  قان�نية  و�ش�ابط  معايري  وف��ق  ومتنح  وتعليماته، 

الأكرث �شائق التزاما بالق�انني والل�ائح 

�سلطان النعيمي يكرم الفائزين بجائزة عجمان للأداء احلكومي املتميز
•• عجمان-وام:

�شلطان  ال�شيخ  ال��ل���اء  �شعادة  ك��رم 
ب���ن ع��ب��د اهلل ال��ن��ع��ي��م��ي ق��ائ��د عام 
بجائزة  الفائزين  عجمان  �شرطة 
املتميز  احل��ك���م��ي  ل����الأداء  عجمان 
وعددا  للقيادة  الداعمة  واجل��ه��ات 

من ال�شحفيني واالإعالميني.
كما ك��رم ���ش��ع��ادة ق��ائ��د ع��ام �شرطة 
عام  م��ب��ادرة  يف  امل�شاهمني  عجمان 
اخل���ري وامل�����دراء ال��ع��ام��ني وم���دراء 
االإدارات ون�ابهم تقديرا جله�دهم 
االأمنية  امل�شرية  املبذولة يف خدمة 

يف االإمارة.
بجائزة  ال����ف����ائ����زة  ال���ف���ئ���ات  وع�����ن 
املتميز  احل��ك���م��ي  ل����الأداء  عجمان 
كرم �شعادته اإدارة ترخي�ش االآليات 
االإدارة احلك�مية  وال�شائقني »فئة 
احلك�مية  »املن�شاأة  وفئة  املتميزة« 
فريق  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة  امل��ت��م��ي��زة« 

اخلدمات  ري���ادة  وف��ري��ق  احل�كمة 
و�شمل  امل��ع��ل���م��ات.  وت��ك��ن���ل���ج��ي��ا 
ال��ت��ك��رمي ال��ف��ائ��ز ب��ج��ائ��زة امل�ظف 
احل��ك���م��ي امل��ت��م��ي��ز ل��ل��رائ��د خليل 
اإب���راه���ي���م احل���م���ادي رئ��ي�����ش ق�شم 

خالل احلفل هناأ خاللها الفائزين 
وحثهم على بذل مزيد من اجلهد 
العمل  يف  وال����ت����ف����اين  وال����ع����ط����اء 
باالإمارة  االأمني  بالعمل  لالرتقاء 
م�ؤكدا اأن تط�ير العمل يف �شرطة 

االإبداع والتميز ال�ظيفي لتحقيق 
ت��ط��ل��ع��ات ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة لنيل 
املجاالت.  �شتى  يف  االأوىل  امل��راك��ز 
تكرمي م�ظفي  ومت خالل احلفل 
وتط�ير  االإ����ش���رتات���ي���ج���ي���ة  اإدارة 

املعل�مات  وتكن�ل�جيا  االت�شاالت 
ب�شرطة عجمان اإ�شافة اإىل تكرمي 
عجمان  جائزة  يف  امل�شاركة  الفرق 
واألقى   . املتميز  احلك�مي  ل���الأداء 
ق��ائ��د ع����ام ���ش��رط��ة ع��ج��م��ان كلمة 

عجمان يتم بجه�د جميع العاملني 
ب���روح الفريق  ال��ق��ي��ادة وال��ع��م��ل  يف 
ال�احد. كما داعا العاملني ب�شرطة 
عجمان اإىل بذل املزيد من اجلهد 
نهج  وم���ا���ش��ل��ة  بالعمل  ل��الرت��ق��اء 

احلثيثة  ملتابعتهم  ت��ق��دي��را  االأداء 
وج��ه���ده��م يف دع���م ال��ف��رق خالل 
اجلائزة  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا  م���راح���ل 
م�ظفي  ت���ك���رمي  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة 
العامة  وال��ع��الق��ات  االإع����الم  ق�شم 

ب�شرطة عجمان تقديرا جله�دهم 
لفعاليات  ال��ف��اع��ل��ة  ال��ت��غ��ط��ي��ة  يف 
ال�شرطة والتنظيم واالإ�شراف على 
تنفيذ كافة االحتفاالت والفعاليات 

اخلا�شة ب�شرطة عجمان.

�سرطة راأ�ش اخليمة تكرم احلا�سلني على �سهادة املدقق
•• راأ�ض اخليمة – الفجر 

تراأ�ش العميد ح�شن اإبراهيم علي نائب مدير عام 
العمليات املركزية ب�شرطة راأ�ش اخليمة، اجتماع 
فريق اجل�دة لالإدارة العامة للعمليات املركزية، 
اإدارة  مدير  نائب  احلب�شي  علي  امل��ق��دم  بح�ش�ر 
راأ����ش  ب�����ش��رط��ة  االإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة وت��ط���ي��ر االداء 
الزعابي  اهلل  ع��ب��د  ق�����ش��ي��ب  وامل����ق����دم  اخل���ي���م���ة، 
رئي�ش ق�شم االإ�شرتاتيجية وتط�ير االداء باإدارة 

العمليات املركزية.
القرتة  خ���الل  اجن����ازه  م��ا مت  مناق�شة  ح��ي��ث مت 
نظام  متطلبات  بتطبيق  يتعلق  م��ا  يف  ال�شابقة 
م�ا�شفة  اإىل  االن��ت��ق��ال  اآل��ي��ة  ومناق�شة  اجل����دة، 
لت�جيهات  تنفيذاً   ،2015:90001: االآي���زو 
اجل�دة  ثقافة  ن�شر  اإىل  الرامية  الداخلية  وزارة 
وم��ف��اه��ي��م ال��ت��م��ي��ز، ب��رت���ش��ي��خ م���ب���ادئ واأه�����داف 

اجل�دة، لتحقيق اأق�شى درجات التميز يف االأداء.
ومن جانب اآخر، كّرم العميد ح�شن اإبراهيم علي 
راأ�ش  املركزية ب�شرطة  العمليات  نائب مدير عام 
اخليمة، نخبة من امل�ظفني املتميزين احلا�شلني 
على �شهادات املدقق الداخلي ) مدقق ج�دة داخلي 

( باالإدارة العامة للعمليات املركزية، وذلك تقديراً 
للجه�د الفّعالة واملتميزة التي بذلها امل�ظفني يف 
اأداء  يف  ل��ل��ري��ادة  حتقيقاً  اجل����دة،  تدقيق  جم��ال 

االأعمال وفق منهج �شرطي متط�ر.
اأهمية تط�ير  اإبراهيم، على  العميد ح�شن  واأكد 
العمل بتحفيز امل�ظفني على تط�ير االأداء املهني 

واالرتقاء به، وفقاً الأف�شل املعايري التي حتقق ما 
اال�شتثمار  حيث  م��ن  الداخلية  وزارة  ل��ه  تطمح 
التكرمي  اأن  م���ك��داً  الب�شرية،  ل��ل��م���ارد  االأم��ث��ل 
الداخلية،  وزارة  والتزام  لنهج  ا�شتكمااًل  جاء  قد 
العمل  اخليمة يف  راأ���ش  ل�شرطة  العامة  والقيادة 

على تعزيز ن�شر ثقافة اجل�دة والتميز.

املوارد الب�سرية بعجمان تنفذ مبادرة »فرحة العيد«
•• عجمان ـ الفجر 

الب�شرية  امل���ارد  لتنمية  املركزية  االإدارة  نظمت 
مل���ظ��ف��ي فئة  ال��ع��ي��د«  »ف��رح��ة  م��ب��ادرة  بعجمان 
عيد  حل�ل  ق��رب  مبنا�شبة  اخلدمية  ال�ظائف 

الفطر املبارك.
لقيم  تر�شيخاً  نظمت  التي  امل��ب��ادرة  وت�شمنت 
القيادة  بت�جيهات  التزاماً  وال��رتاح��م  الرحمة 
و  للخري  ع��ام��اً   2017 ع��ام  ب��اإع��الن  احلكيمة 

ت�زيع  على  االإن�شاين  للعمل  زاي��د  لي�م  اإح��ي��اء 
ال�ظائف  ف��ئ��ة  م���ظ��ف��ي  ع��ل��ى  ���ش��رائ��ي��ة  ق�شائم 
اخلدمية يف االإدارة املركزية بهدف متكينهم من 
واالحتفال  العيد  واحتياجات  م�شتلزمات  �شراء 

مع عائالتهم واأطفالهم بال�شكل املنا�شب.
امل�ظفني  اإ�شعاد  بهدف  امل��ب��ادرة   تنظيم  وي��اأت��ي 
و ادخ����ال ال��ب��ه��ج��ة و ال��ف��رح��ة اإىل ن��ف������ش��ه��م و 
م�شاركتهم العيد، و اإحياء ملعاين العطاء واملحبة 
والت�شامح وامل���دة، واالح��رتام املتبادل. و تعزيز 

قيم التكافل والتكاتف والرتاحم بني امل�ظفني 
و اإميانا باأهمية دور هذه الفئة ال�ظيفية.

باملبادرة  اخل��دم��ي��ة   ال���ظ��ائ��ف  واأ���ش��اد م�ظفي 
واع���ت���ربوه���ا ل��ف��ت��ة ك���رمي���ة، م����ؤك���دي���ن حر�ش 
االإدارة املركزية  للم�ارد الب�شرية على  التفاعل 
االي��ج��اب��ي وت��ق��دمي امل�����ش��اع��دة وال���ع����ن ل��ه��م يف 
املنا�شبات كافة كما اأثن�ا على مثل هذه املبادرات 
والتفاين  اجل���ه���د  ب����ذل  اىل  ت��دف��ع��ه��م  وال���ت���ي 

بالعمل.
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حتت عنوان »اأ�سعدمتوين« �سرطة دبي توزع ك�سوة العيد على اأطفال نزيلت �سجن الن�ساء
•• دبي-الفجر:

اأطلقت االإدارة العامة حلق�ق االإن�شان ب�شرطة دبي، ممثلة 
بعن�ان  م���ب���ادرة جمتمعية  وامل�����راأة  ال��ط��ف��ل  ح��م��اي��ة  ب�����اإدارة 
للم�ؤ�ش�شات  ال��ع��ام��ة  االإدارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  »اأ���ش��ع��دمت���ين« 
ال��ع��ق��اب��ي��ة واالإ���ش��الح��ي��ة ب�����ش��رط��ة دب����ي، ح��ي��ث ب�����ادرت اإىل 
ب�شجن  النزيالت  اأبناء  من  وطفلة  طفال   56 ب  االحتفاء 
ك�ش�ة  وت���زي��ع  امل��ب��ارك  الفطر  ق��رب عيد  م��ع  بدبي  الن�شاء 

العيد عليهم، وه� ما اأ�شعد قل�بهم ال�شغرية.
الطفل  حماية  اإدارة  مدير  الهلي  را�شد  �شعيد  املقدم  وق��ال 
واملراأة بال�كالة اإن املبادرة تهدف اإىل اإ�شعاد اأطفال نزيالت 

ال�شغار  ق��ل���ب  على  الفرحة  واإدخ����ال  العقابية  امل�ؤ�ش�شات 
لعمل  الذاتية  امل��ب��ادرة  ثقافة  ن�شر  اإىل  اإ�شافة  واأمهاتهم، 
اخلري لدى االأجيال، واإبراز دور القيادة العامة ل�شرطة دبي 
يف اخلدمات االإن�شانية واملجتمعية التي تقدمها على اأر�ش 
ال�طن. وبنّي املقدم الهلي اأن �شرطة دبي طاملا �شارعت اإىل 
الفئات  خمتلف  �شملت  وخريية  اإن�شانية  م��ب��ادرات  اإط��الق 
و�شرائح املجتمع، انطالقا من اإميانها بدورها املجتمعي اإىل 
جانب االأمني، م�شيفا اأن �شرطة دبي ومنذ ا�شتحداث اإدارة 
االإن�شان،  حلق�ق  العامة  االإدارة  يف  وامل���راأة  الطفل  حماية 
القيم  الرقابي وال�قائي يف تعزيز  با�شرت مبمار�شة دورها 
واملبادئ املتعلقة بحق�ق االإن�شان عامة وحق�ق الطفل واملراأة 

خا�شة، وحر�شت على ت�شر وتر�شيخ ال�عي املجتمعي بحق�ق 
الطفل واملراأة قان�نيا. بدورها، اأكدت املقدم جميلة الزعابي 
اأج�اء  ت�ّفر  ال�شجن  اإدارة  اأن  بدبي  الن�شاء  �شجن  مديرة 
اإيجابّية ومريحة الأطفال النزيالت مع كاّفة م�شتلزماتهم 
من املاأكل املنا�شب وامل�شرب وفح��شات طبّية دورّية وتعليم 
مينحهم املبادئ، م�شيفة اأن االإدارة حري�شة على م�شاركتهم 
واإط��الق مبادرات عّدة تدخل  املختلفة،  واملنا�شبات  االأف��راح 
الفرحة والبهجة لقل�ب االأمهات وال�شغار، م�ؤكدة اأن روح 
القان�ن هي ال�شائدة يف املكان، والركيزة التي يتم التعامل 
وفقها مع النزيالت واأطفالهن، واأن االأج�اء ال�شائدة اأ�شرّية 

واأخ�ّية باملقام االأول. 

اأحمد النعيمي ي�سدر قرار نظام �ساغلي الوظائف القيادية العليا يف حكومة عجمان�سهادة تقدير من �سيف بن زايد لـ “�سكاي نيوز عربية” 
•• اأبوظبي-وام: 

منح الفريق �شم� ال�شيخ �شيف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش 
ال�زراء وزير الداخلية قناة �شكاي 
ني�ز عربية �شهادة تقدير جله�دها 
اال�شرتاتيجية  ال�شراكة  تعزيز  يف 

خلدمة املجتمع.
و�����ش����ل����م ال������ل�������اء ������ش�����امل م����ب����ارك 
الداخلية  وزارة  وك��ي��ل  ال�شام�شي 
امل�������ش���اع���د ل����ل����م�����ارد واخل����دم����ات 
امل�شاندة باالإنابة ال�شهادة اإىل نارت 
ل��شكاي  التنفيذي  الرئي�ش  ب���ران 
اأم�شية نظمتها  ني�ز عربية خالل 
القناة م�شاء اأم�ش االول يف خيمتها 
خاللها  وا�شت�شافت  الرم�شانية 
االأم����ن����ي  االإع���������الم  اإدارة  ف����ري����ق 
ب�ران  ق��دم  كما  الداخلية  ب�����زارة 
االأمني  االإع�������الم  الإدارة  ����ش���ه���ادة 
العمل  تعزيز  يف  جله�دها  تقديرا 

االإعالمي الهادف وامل�ش�ؤول.
ال�����ش��ام�����ش��ي حر�ش  ال���ل����اء  واأك�����د 
�شراكات  بناء  على  الداخلية  وزارة 
مع  التعاون  وتعزيز  ا�شرتاتيجية 
ال��ق��ط��اع��ني ال���ع���ام واخل���ا����ش على 
ن���ح���� ي�����ش��ه��م يف حت��ق��ي��ق اأه������داف 
وتر�شيخ  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ال������زارة 
ال�عي املجتمعي بالق�شايا املتعلقة 
معتربا  العامة  وال�شالمة  باالأمن 
احلي�ية  االأدوات  م��ن  االإع���الم  اأن 
والفاعلة ال�قائية من اأية خماطر 

حمتملة.
االإعالميني  م��ن  ك���ك��ب��ة  وال��ت��ق��ت 
ورواد الت�ا�شل االجتماعي يف هذه 
االأم�����ش��ي��ة االإع��الم��ي��ة ال��ت��ي جاءت 
الثالثة  الن�شخة  ف��ع��ال��ي��ات  �شمن 
ال�شن�ي  االإع���الم���ي  امل��ج��ل�����ش  م��ن 
ني�ز عربية  “�شكاي  تنظمه  ال��ذي 
ويعقد  اأب���ظ��ب��ي  ال��ع��ا���ش��م��ة  “يف 
الذكرى  م��ع  بالتزامن  ال��ع��ام  ه��ذا 

•• عجمان-وام:

اأ����ش���در ال�����ش��ي��خ اأح���م���د ب���ن حميد 
�شاحب  ممثل  النعيمي  را���ش��د  ب��ن 
لل�ش�ؤون  ع��ج��م��ان  ح��اك��م  ال�����ش��م��� 
 19 االداري���ة واملالية ال��ق��رار رق��م 
ال�ظائف  ���ش��اغ��ل��ي  ن���ظ���ام  ب�������ش���اأن 
القيادية العليا يف حك�مة عجمان 
اول  من  اعتبارا  به  يعمل  ان  على 

ي�لي� املقبل.
وتطبق اأحكام القرار على م�ظفي 
العم�م  »م������دراء  اخل���ا����ش  ال���ك���ادر 
الذين  ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ني«  وامل����������دراء 
امل�ازنة  م��ن  روات��ب��ه��م  ي��ت��ق��ا���ش���ن 
الكادر اخلا�ش  ال�شن�ية وم�ظفي 
ن�ش  ل���  حتى  م�شتقلة  جهة  لكل 
على  تنظيمها  باإعادة  اأو  باإن�شائها 
ب�شرية خا�شة  م���ارد  ل�ائح  وج�د 
ب���ه���ا، م���ا مل ي�����ش��در ق�����رار خطي 
التنفيذي  امل��ج��ل�����ش  رئ���ي�������ش  م����ن 

با�شتثنائها من اأحكام القان�ن.
اأدوار م�ظفي  النظام على  وين�ش 
ال����ك����ادر اخل����ا�����ش ال���ت���ي ت����اأت����ي يف 
ال���ق���ي���ادة للجهة  ب��ع��ج��ل��ة  ال��ت��ح��ك��م 
امل�شار  يف  وت���ج��ي��ه��ه��ا  احل��ك���م��ي��ة 
يف  ال��ت��م��ي��ز  اإىل  و���ش���ال  ال�شحيح 
يت�ىل  ح���ي���ث  احل���ك����م���ي  ال���ع���م���ل 
ال���ع���ام م�����ش���ؤول��ي��ة حتديد  امل���دي���ر 
اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة للجهة  االأه�����داف 
التي  ال��ق��رارات  واتخاذ  احلك�مية 
االأهداف  ه��ذه  حتقيق  �شاأنها  م��ن 
واالبتكار  االإب���داع  ثقافة  وتدعيم 
فيما  امل�ؤ�ش�شي  االأداء  يف  والتميز 
للجهة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  ي���ق����م 
ب��امل�����ش��ارك��ة يف حتديد  احل��ك���م��ي��ة 
القطاع  او  اجل��ه��ة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
وم��ت��اب��ع��ة ت��ن��ف��ي��ذ ه����ذه االأه������داف 
م�ش�ؤوال  التنفيذي  امل��دي��ر  وي��ك���ن 
اأمام املدير العام عن عملية تط�ير 
اال�شرتاتيجيات واخلطط و�شمان 

الرئي�شية  االأع���م���ال  وج�����دة  ���ش��ري 
للجهة او القطاع ب�شكل كفء.

التنفيذي  امل�����دي�����ر  ي����ق�����م  ك����م����ا 
ال�����ق�����رار  ����ش���ن���ع  ب���������امل���������ش����ارك����ة يف 
احلك�مية  للجهة  اال�شرتاتيجي 
االأداء  م�������ؤ�������ش������رات  وم�����راق�����ب�����ة 
تط�ير  يف  وامل�����ش��ارك��ة  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
العمل  واأنظمة  التنظيمي  الهيكل 
وت��خ��ط��ي��ط م��ي��زان��ي��ة ال���ق���ط���اع يف 

اجلهة احلك�مية.
وي�����ش��رف امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي على 
له  ال��ت��اب��ع��ني  االإدارات  م���دي���ري 
امل�ظفني  وع��ل��ى  مبا�شرة  ب�����ش���رة 

ب�ش�رة غري مبا�شرة.
اآلية تعيني م�ظفي  النظام  وحدد 
ال�������ك�������ادر اخل������ا�������ش وال�������درج�������ات 
املالية  وامل��خ�����ش�����ش��ات  ال���ظ��ي��ف��ي��ة 
العام  امل��دي��ر  ل�ظيفة  ت��ك���ن  حيث 
املدير  “درجة  ت�شمى  مالية  درجة 
املدير  ل���ظ��ي��ف��ة  وت���ك����ن  العام” 
ت�شمى  م��ال��ي��ة  درج�����ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ويتم  التنفيذي”  امل��دي��ر  “درجة 
ال���ك���ادر اخلا�ش  م���ظ��ف��ي  ت��ع��ي��ني 
حيث  املخت�شة  ال�شلطة  قبل  م��ن 
املدير  وظ��ي��ف��ة  ع��ل��ى  التعيني  ي��ت��م 
ال��ع��ام ب��ق��رار اأم����ريي م��ن احلاكم 
بقرار  التنفيذي  امل��دي��ر  ووظ��ي��ف��ة 

من رئي�ش املجل�ش التنفيذي.
وي�شتمل النظام اأي�شا على ج�انب 
تخ�ش  ال��ت��ي  ال�ظيفية  ال�����ش���ؤون 
العليا  القيادية  ال�ظائف  �شاغلي 
وتقييم  ال�شن�ية  االإج��ازات  �شاملة 
االأداء والرتقيات وخطة التط�ير 
املهمات  يف  واالإي�������ف�������اد  وال����ن����ق����ل 
املهام  ون���ق���ل  وت�����ش��ل��ي��م  ال��ر���ش��م��ي��ة 
واال�شرتاك يف التقاعد والدرجات 
والبدالت  ال�ظيفية  واملخ�ش�شات 

واالمتيازات.
االإدارة  باأن تت�ىل  النظام  ويق�شي 
الب�شرية  امل����ارد  لتنمية  امل��رك��زي��ة 

ا������ش�����دار ال���ت���ع���ام���ي���م وال�����ق�����رارات 
التنفيذية ح�شبما قد تك�ن الزمة 
ال�����اردة  االح���ك���ام  تنفيذ  ل�����ش��م��ان 
يف ه���ذا ال��ق��رار وذل���ك ب�����ش��رط اأال 
تتعار�ش مع اأحكامه وتكلف االإدارة 
على  املبا�شر  ب��االإ���ش��راف  امل��رك��زي��ة 
لتنفيذ  ال��الزم��ة  االإج����راءات  كافة 
ال��ق��رار م��ن ق��ب��ل املعنيني به  ه���ذا 
وي���ن���اط ب��ه��ا رف����ع ت��ق��اري��ر دوري����ة 
ح�ل �شري التطبيق واأوجه التقدم 
املحرز فيه واملع�قات التي جتابهه 

ورفع الت��شيات.
واأو����ش���ح را����ش���د ع��ب��دال��رح��م��ن بن 
جربان ال�ش�يدي املدير التنفيذي 
امل����ارد  لتنمية  امل��رك��زي��ة  ل�����الإدارة 
�شاغلي  نظام  اإ���ش��دار  اأن  الب�شرية 
ال��ع��ل��ي��ا ياأتي  ال��ق��ي��ادي��ة  ال���ظ��ائ��ف 
ال�شم�  �شاحب  ت�جيهات  اإط��ار  يف 
النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد  ال�شيخ 
ع�ش� املجل�ش االأعلى حاكم عجمان 
ومتابعة من �شم� ال�شيخ عمار بن 
عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد 
و�شعي  التنفيذي  املجل�ش  رئي�ش 
امل�����ارد  لتنمية  امل��رك��زي��ة  االإدارة 
التط�ر  م�شرية  دفع  اإىل  الب�شرية 
اأداء  ن��ح���  االإم�������ارة  يف  وال��ت��ن��م��ي��ة 
اأف�شل  يطبق  اأكرث متيزا  حك�مي 
والعاملية  االإق��ل��ي��م��ي��ة  امل��م��ار���ش��ات 
الت��شع  م����ع  ي��ت��م��ا���ش��ى  وب�����ش��ك��ل 
احل���ا����ش���ل يف مم����ار�����ش����ات امل�������ارد 
وتطبيقاتها  واأنظمتها  الب�شرية 
امل��ت��ط���رة وال��ت��ي مت اع��ت��م��اده��ا يف 

احلك�مة.
لتطلعات  جت�����ش��ي��دا  ان���ه  واأ����ش���اف 
لروؤية  وترجمة  الر�شيدة  القيادة 
عجمان 2021 يف حم�ر احلك�مة 
النظام  خ��الل  من  ن�شعى  املتميزة 
التنظيم  يف  الفعالية  حتقيق  اإىل 
للكادر اخلا�ش مبا يخدم  االإداري 
احلك�مة  واأه����������داف  م��ت��ط��ل��ب��ات 

مل�اكبة  الب�شرية  م�اردها  لتط�ير 
وال�شيا�شات  اخل��ط��ط  يف  ال��ت��ط���ر 
و�������ش�������ال ل���ت���ح���ق���ي���ق االأه������������داف 
التنظيمي  لل�شكل  اال�شرتاتيجية 
اجلديد ودوره��ا يف خطط االإمارة 
اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ي وامل�������ش���اه���م���ة يف 
حتقيق التميز يف العمل احلك�مي 
ورفع م�شت�ى االأداء واالإنتاجية يف 
م�شت�ى  وحتقيق  امل�ؤ�ش�شي  العمل 
اأف�����ش��ل م��ن اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة يف 
التابعة  ال��ب�����ش��ري��ة  امل������ارد  اإدارات 
للحك�مة اإىل جانب حتقيق املبادئ 
احل�كمة  يف  املتمثلة  التنظيمية 
وال��ش�ح  وال���ت���ح���دي���د  ال��ف��ع��ال��ة 
والتغطية ال�شاملة من خالل اإطار 
وحتديدا  و�ش�حا  اأك���رث  تنظيمي 
وتف�ي�شا  وامل���ه���ام  ل��ل��م�����ش���ؤول��ي��ات 
واال�شتفادة  املخ�لة  لل�شالحيات 
واأ�شحاب  ال���ك���ف���اءات  م���ن  امل��ث��ل��ى 
لتطبيق  واخل���������ربات  امل������ؤه�����الت 
القيادة  يف  امل����م����ار�����ش����ات  اف�������ش���ل 
تعزيز  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  امل���ؤ���ش�����ش��ي��ة 
االيجابية  الطاقة  م�شت�ى  ورف��ع 
مل�ظفي الكادر اخلا�ش مبا ينعك�ش 
م����ظ���ف���ي اجلهة  ع���ل���ى  اي���ج���اب���ي���ا 
م�شت�ى  رف��ع  وبالتايل  احلك�مية 

التميز امل�ؤ�ش�شي يف اجلهة.
ولفت اإىل اأنه �شيتم تطبيق اأحكام 
العم�م  م��دراء  جميع  على  النظام 
العاملني  التنفيذيني  وامل��دي��ري��ن 
ب����اإم����ارة  يف اجل����ه����ات احل���ك����م���ي���ة 
رواتبهم  يتقا�ش�ن  الذين  عجمان 
والعاملني  ال�شن�ية،  امل���ازن��ة  م��ن 
ل�  ح���ت���ى  م�����ش��ت��ق��ل��ة  ج���ه���ة  اأي  يف 
باإعادة  اأو  اإن�شائها  بت�شريع  ن�ش 
م�ارد  ل�ائح  وج���د  على  تنظيمها 
ي�شدر  مل  م��ا  ب��ه��ا  خ��ا���ش��ة  ب�شرية 
املجل�ش  رئ��ي�����ش  م���ن  ق����رار خ��ط��ي 
اأحكام  م��ن  با�شتثنائها  التنفيذي 

القان�ن.

القيم  بتعزيز  ال��ه��ادف  املجتمعي 
االإيجابية التي تنه�ش باملجتمعات 
وخ��ا���ش��ة ال��ق��ي��م ال��ت��ي ت��ع��م��ل على 
العنف  ون���ب���ذ  ال��ت��ط��رف  حم���ارب���ة 
الت�شامح  على  وت�شجع  والتفرقة 
وتعمل كذلك على تعزيز �شراكاتها 
ال�طنية  والهيئات  امل�ؤ�ش�شات  مع 
ثقافة  بن�شر  لت�حيد  ال�شلة  ذات 

اإعالمية هادفة ور�شينة.
ف����از علي عبداهلل  ال��رائ��د  واأ���ش��ار 
اإىل  االأم��ن��ي  االإع����الم  اإدارة  م��دي��ر 
ا�شرتاتيجية  ووفق  االإدارة  حر�ش 
وزارة الداخلية على ت�طيد اأوا�شر 
ال�شراكة والتعاون وتر�شيخ العالقة 
املجتمع  م�ؤ�ش�شات  م��ع  التفاعلية 
مبا يحقق االأهداف املرج�ة معربا 
عن �شكره لقناة �شكاي ني�ز عربية 
ع��ل��ى ه���ذه االأم�����ش��ي��ة م�����ش��ي��دا مبا 
حققته القناة من اإجنازات جعلتها 
ال��ق��ن���ات ع��ل��ى ال�شاحة  اأه���م  اأح���د 

املحلية والعاملية.    
من جانبه قال امل�شت�شار االإعالمي 
�شاهني  ع��ب��داهلل  الداخلية  ب����زارة 
باأم�ش  باتت  الراهنة  الظروف  اإن 
االإعالمية  ل��ل��م���ؤ���ش�����ش��ات  احل��اج��ة 

ال�شن�ية اخلام�شة النطالقتها.
االإعالمية ف�شيلة  االأم�شية  اأدارت 
ال�ش�ي�شي و�شلطت اجلل�شة ال�ش�ء 
وزارة  ج����ه�����د  م�����ن  ج����ان����ب  ع���ل���ى 
ال��داخ��ل��ي��ة يف م���اك��ب��ة االأح������داث 
وت����ط�����ي����ر اخل����ط����اب االإع����الم����ي 
ب�شفافية  اجلمه�ر  م��ع  والتعامل 
وم��ش�عية ودور مكاتب االت�شال 
امل�شاركة  ت���ع���زي���ز  يف  احل���ك����م���ي 
امل���ج���ت���م���ع���ي���ة وحت����ق����ي����ق اإه��������داف 

امل�ؤ�ش�شات والهيئات ال�طنية.
الرئي�ش  ب���������ران  ن�������ارت  ورح�������ب 
يف  عربية  ني�ز  ل��شكاي  التنفيذي 
�شكاي  اإن  وق���ال  باحل�ش�ر  كلمته 
الفتا  تقدما  حققت  عربية  ن��ي���ز 
االإع��الم��ي��ة وت�شدرت  امل��ج��االت  يف 
خ����الل ف����رتة وج���ي���زة ل��ت��ك���ن من 
ال��ق��ن���ات االإخ��ب��اري��ة العربية  اأه���م 
وامل�شادر االإعالمية امل�ث�قة وذلك 
ن��ت��ي��ج��ة جل��ه��د م��ت���ا���ش��ل وامي����ان 
وامل�شداقية  ال�����ش��ف��اف��ي��ة  مب���ب���داأ 
وج����دة االأخ��ب��ار امل��ق��دم��ة وغريها 
التي ي�ؤمن بها  املهنية  املبادئ  من 

جميع العاملني يف القناة.
واأكد اأن القناة حتر�ش على دورها 

والذي  واملتزن  املهني  الت�جه  ذات 
ك��ام��ل احل��ق��ي��ق��ة دون حتيز  ي��ن��ق��ل 
لالأه�اء واالأجندات امل�شب�هة التي 
تق��ش اأمن وا�شتقرار ال�شع�ب .   

العالقة  و���ش��ائ��ج  ���ش��اه��ني  وت���ن���اول 
واالإعالم  التقليدي  االإع���الم  ب��ني 
الرقمي م�ؤكدا اأن االأ�شل والهدف 
اختلفت  واإن  واح�����د  االإع������الم  يف 
خلدمة  ي��ت��ج��ه  اأن  وه������  اأدوات���������ه 
االإيجابية  القيم  وي��ع��زز  االإن�����ش��ان 
وبناء  ونه�شة  وحمبة  ت�شامح  من 
اإق�شاء  اأو  تعار�ش  اأي  وج���د  نافيا 
ع��ل��ى ح�شاب  اإع��الم��ي  الأي جم���ال 
ت��ك��ام��ل��ي��ة ذات  ع���الق���ة  االآخ������ر يف 
التط�ر  م�شلحة متبادلة يحكمها 

امل�شتمر .  
ح�شر االأم�شية االإعالمية العميد 
احلارثي  اأح��م��د  ح�شني  امل��ه��ن��د���ش 
االلكرتونية  اخلدمات  ع��ام  مدير 
والعقيد  ب����ال�����زارة  واالت�������ش���االت 
بن حم��ريوم مدير  مبارك ع��ش 
من  وال�قاية  املجتمع  حماية  عام 
اجلرمية يف وزارة الداخلية وعدد 
واالإعالميني  ال�شباط  ك��ب��ار  م��ن 
وم�ش�ؤويل قناة �شكاي ني�ز عربية.

•• اأبوظبي-الفجر:

ت��ل��ق��ى  م��رك��ز  ال��ق��ي��ادة وال�����ش��ي��ط��رة  التابع  
 109 اأب���ظ��ب��ي    ب�شرطة  العمليات  الإدارة  
على    « الهاتف  ع��رب  مكاملات  و904  اآالف 
م�شت�ى اإمارة اأب�ظبي، خالل الن�شف االأول 

من �شهر رم�شان املبارك.
اإدارة  ، مدير  امل�شكري  نا�شر  العقيد   وذك��ر 
االأول  امل�شتجيب  ه���  امل��رك��ز  اأن   ، العمليات 
ل��ل��ب��الغ��ات ال��ط��ارئ��ة ، داع��ي��اً اجل��م��ه���ر اإىل 
عدم  الرتدد يف االت�شال اليه عند تعر�شهم 

اإىل  اأو طلب امل�شاعدة، ، م�شرياً  الأي ط��ارئ، 
باإهدار  تت�شبب  ال��ط��ارئ��ة  غ��ري  امل��ك��امل��ات  اأن 
املت�شلني  لباقي  املخ�ش�ش  واجلهد  ال�قت 

املحتاجني للم�شاعدة.
واأكد ا�شتعداد املركز املزود  باأحدث االأجهزة 
خدماته  ل���ت���ق���دمي  امل�����ط������رة  وال���ت���ق���ن���ي���ات 
نطاق  �شمن  ال�شرعة  وج��ه  على  للجمه�ر 
ال�شرطية  واخل���دم���ات  االإج������راءات  ت�شهيل 
على  واحل��ف��اظ  اجل��غ��رايف؛  الت��شع  مل�اكبة 
اإن  واال���ش��ت��ق��رار،م���ؤك��داً   االأم����ن  مكت�شبات 
منظ�مة اال�شتجابة الفعال لغرفة العمليات 

اأ�شهمت يف رفع كفاءة االأداء؛ وذلك ب�شرعة 
الرد على املكاملات واإدارة احل�ادث والبالغات 

وحتريك امل�ارد ال�شرطية.
وا�شار اإىل اأن اإدارة العمليات  تطبق منظ�مة 
ا�شتقبال  خ���الل  م��ن  االأم��ن��ي��ة  اال���ش��ت��ج��اب��ة 
ال����ط�����ارئ؛ وت�جيه  ع��ل��ى ه��ات��ف  امل���ك���امل���ات 
واإدارة القطاعات  الدوريات مل�اقع احل�ادث 
االأخ��������رى يف ح�����ال االأزم���������ات واحل���������ادث، 
بالتن�شيق مع طائرات جناح اجل� وال�شرطة 
املجتمعية، والتدخل ال�شريع والدفاع املدين 
وم�شرح  واالإنقاذ  واالإ�شعاف  املرور  ودوري��ات 

اجلرمية وغريها.
اأف�������ش���ل اخل����دم����ات مبراكز  ت���ق���دمي  واأك������د 
القيادة وال�شيطرة  التابعة ل�شرطة اأب�ظبي 
، يف اأب���ظ��ب��ي وال��ع��ني وال��ظ��ف��رة ع��ل��ى نح� 
والتميز،  اجل������دة  م��ت��ط��ل��ب��ات  م���ع  ي��ت��ط��اب��ق 
اال�شرتاتيجية  االأول����ي���ات  م��ن  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
تتلقى  اأن��ه��ا   اإىل  اأب���ظ��ب��ي،م�����ش��رياً  ل�شرطة 
البالغات واملكاملات على مدار ال�شاعة،تلبية 
واملت�شلني،  املُ��ب��ّل��غ��ني  واح��ت��ي��اج��ات  ل��ن��داءات 
ودرء  كان�ا  اأينما  اجلمه�ر   مع  والت�ا�شل 

املخاطر عنهم.
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الداخلية حتذر من خماطر الألعاب النارية
•• اأبوظبي-الفجر:

اأكد العميد حمد عجالن العميمي 
اجلنائية  ال�������ش���رط���ة  ع�����ام  م���دي���ر 
الداخلية  وزارة  يف  االحت�����ادي�����ة 
الت�شدي  ع��ل��ى  ال���������زارة  ح���ر����ش 
ل��ل�����ش��ل���ك��ي��ات ال�������ش���ل���ب���ي���ة، داع����ي����اً 
املخالفات  جت��ن��ب  اىل  اجل��م��ه���ر 
القان�نية يف تعبريهم عن فرحهم 

باملنا�شبات املختلفة.
و�����ش����ّدد ال��ع��م��ي��د ال��ع��م��ي��م��ي، على 
الت�شدي  يف  اجلمه�ر  دور  اأهمية 
ال���ش��ت��خ��دام االأل����ع����اب ال���ن���اري���ة يف 
الرتحيب  اأو  ال��ف��رح  ع��ن  التعبري 
ب���امل���ن���ا����ش���ب���ات ال����دي����ن����ي����ة. وح����ث 
مبادرة  التعاون مع  على  اجلمه�ر 
» ب�شالمتهم..يكتمل العيد  » التي 
اأطلقتها اللجنة الفرعية للحمالت 
وتنفذها  الداخلية  ب�زارة  امل�حدة 
ب������االإدارة  االأم���ن���ي  االإع������الم  اإدارة 
بال�زارة،  االأمني  لالإ�شناد  العامة 
واآمنه  امل��ج��ت��م��ع  ل�����ش��الم��ة  ���ش��م��ان��اً 
ال���ذي ي�شكل حم�����راً ح�����ش��اري��اً يف 
عمل وزارة الداخلية �شمن جه�دها 
واالأمان،  االم��ن  م�شرية  تعزيز  يف 
اجلمه�ر  �شالمة  على  واحل��ف��اظ 
وممتلكاتهم. ودعا االأ�شرة واأولياء 
يف  امل�شاهمة  اإىل  خ��ا���ش��ة،  االأم�����ر 
االألعاب  مبخاطر  االأب��ن��اء  تعريف 
النارية واإ�شرارها حاثاً اإياهم على 

الف�شيل  ال�����ش��ه��ر  ن��ه��اي��ة  اق�����رتاب 
على  ال�����ف�����ط�����ر،  ع�����ي�����د  وح�������ل��������ل 
النارية  االأل��ع��اب  باأ�شرار  الت�عية 
ي�شتخدمها  ق��د  ال��ت��ي  وامل��ف��رق��ع��ات 
ت�شكل  حقيقة  هي  والتي  البع�ش، 
وتت�شبب  امل��ج��ت��م��ع  ع��ل��ى  خ���ط����رة 
واإ�����ش����اب����ة  ان���������دالع احل�����رائ�����ق  يف 
بالغة،  ب���اإ����ش���اب���ات  م�����ش��ت��خ��دم��ي��ه��ا 
التعامل  خم���اط���ر  ع��ل��ى  م�������ش���دداً 
ال��ت��ي ت�شنف من  امل�����اد  م��ع ه���ذه 
كاملفرقعات،  اخلطرة  امل���اد  �شمن 
بيعها  اأ����ش�������ش  ال���ق���ان����ن  وي���ن���ظ���م 
ا�شتخدامها.  وا�شتعر�ش  وط���رق 
احل��������م��������ادي ج������ان������ب م�������ن اأه�������م 
جم�����ه������دات ال�����������زارة واالأج�����ه�����زة 
وامل�شتمرة  ال���دول���ة  يف  ال�����ش��رط��ي��ة 
اأخطار االلعاب النارية،  من  للحد 
ف��م��ن ت���ع��ي��ة االأ�����ش����رة مب���ا فيها 
املدار�ش  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  االأب����ن����اء 
ال�شلة  ذات  املجتمعية  وامل�ؤ�ش�شات 
املتابعة  اإج�����راءات  اىل  ب��اجل��م��ه���ر 
والتن�شيق مع اجلهات التي تراقب 
والبيع  والتخزين  ال�شراء  عمليات 
ل���دور  لالألعاب النارية اإ�شافة 
ال�����ش��رط��ة ال����ق���ائ���ي يف احل����د من 
االآف���ة وتعقب م��روج��ي مثل  ه��ذه 
هذه امل�اد ال�شارة.   ودعا اجلمه�ر 
ل��ع��دم ال����رتدد ب���االإب���الغ ع��ن باعة 
او م���روج���ني مل��ث��ل ه����ذه االأل���ع���اب 
باالت�شال  وامل���ف���رق���ع���ات  ال���ن���اري���ة 

ال��رق��اب��ي ومتابعة  دوره����م  ت��ع��زي��ز 
اأبنائهم وردعهم عن ا�شتخدام هذه 
املعنية  اجل��ه��ات  وت��ب��ل��ي��غ  االأل���ع���اب 
ال��ذي��ن يق�م�ن  االأ���ش��خ��ا���ش  ع��ن 
ال�شارة  امل����اد  ه��ذه  وت��روي��ج  ببيع 
الرائد  واأ���ش��ار  وامل���اط��ن.  بال�طن 
رئي�ش  احل�����م�����ادي  امل���ط���ل���ب  ع���ب���د 
اللجنة الفرعية اإىل جه�د ال�زارة 
املظاهر  كافة  من  للحد  امل�شتمرة 
ال�شارة  وال�����ش��ل���ك��ي��ات  ال�����ش��ل��ب��ي��ة 
ب�شالمة املجتمع واجلمه�ر، واأنها 
ت�ع�ية  وم���ب���ادرات  ح��م��الت  تنفذ 
بكافة  والتعريف  للتثقيف  دوري��ة 
والتعريف  امل��ح��ت��م��ل��ة  امل���خ���اط���ر 
باآثارها ال�شلبية التي تهدد �شالمة 
اجلمه�ر وباالأخ�ش فئة االأطفال.

االن مع  ترتكز  املبادرة  اأن  واأو�شح 

ع��ل��ى ه��ات��ف ط������ارئ ال�����ش��رط��ة اأو 
م���ع االأرق������ام ال�����ش��رط��ي��ة االأخ����رى 
امل��خ�����ش�����ش��ة وال����ت����ي ت��ت��ع��ام��ل مع 
اأن  اإىل  ي�شار  تامة.  ب�شرية  طلبهم 
65 من مر�ش�م بقان�ن  اىل امل��ادة 
 2013 ل�����ش��ن��ة   5 رق����م  احت������ادي 

�����ش����اأن االأ����ش���ل���ح���ة وال���ذخ���ائ���ر  يف 
الع�شكري  وال���ع���ت���اد  وامل��ت��ف��ج��رات 
يعاقب باحلب�ش مدة ال  اأن��ه:  على 
ال  وبغرامة  اأ�شهر  �شتة  على  تزيد 
اأو  ت��زي��د ع��ل��ى ع�����ش��رة اآالف دره���م 
من  كل  العق�بتني  هاتني  باإحدى 

ق���ام ب����دون ت��رخ��ي�����ش ب���االجت���ار يف 
اأو  ا�شتريادها  االألعاب النارية اأو 
اإدخالها  اأو  ت�شنيعها  اأو  ت�شديرها 
اأو ال�شروع يف اإدخالها اإىل الدولة، 
اأو  االإدخ���ال  م�شدداً  ظرفاً  ويعترب 

الت�شنيع بق�شد االإجتار.

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/290 تنفيذ �سرعي  
اىل املنفذ �شده/1-  ماهر وايل  جمه�ل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/

داليا ال �شاجر  قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله لتنفيذ احلكم 
ال�شادر يف الدع�ى رقم:436/2014 اح�ال نف�ش م�شلمني واملعدل باال�شتئناف 
رقم:873.853/2015 ا�شتئناف اح�ال �شخ�شية وم�اريث تنفيذ اثبات احل�شانة 
ومتكني طالبة التنفيذ من احل�شانة والر�ش�م الدرا�شية للمح�ش�نني ب�شداد 
املبلغ املنفذ به .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم االلتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/1773  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مطعم ومطبخ فيما�ش ك�يف هاو�ش 2- م�هانان االنثاتيل رامان ب�تيا 
اأق��ام عليك  ك���م��اران قد  املدعي/ك�يالث فيجايا  ان  االق��ام��ة مبا  ب���راي��ل جمه�يل حمل 
الدع�ى وم��ش�عها اعالن املدعي عليهما و�شم ملف النزاع رقم:3157/2016 نزاع جتاري 
مللف الدع�ى الراهنة لالرتباط والزام املدعي عليها بان ت�ؤدي مبلغ 9% �شن�يا من تاريخ 
اال�شتحقاق والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة ي�م اخلمي�ش امل�افق 
2017/6/22 ال�شاعة 09.30 �ش بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من 
ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري  .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20

اإع����������الن
املتحركة  لله�اتف  ال�ادي  عرب  ال�ش�����ادة/  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 2217771  قد تقدم�ا الينا بطلب
null*null تعديل ل�حة االإعالن/اإجمايل من م�شاحة 3*0.50 اىل

 تعديل ا�شم جتاري من/عرب ال�ادي لله�اتف املتحركة
ABAR ALWADI MOBILE PHONES

اىل/ ي�نيك لله�اتف املتحركة والهدايا
UNIC MOBILE PHONES AND GIFTS

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع الهدايا - بالتجزئة )4773402(
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غري 

االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ جل�بال ب�ينت لت�ريدات معدات النفط 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 2101834  قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة طاهر امتياز ان�ش ت�ندوبارامبيل %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ب�نيت �شريفا�شتافا كي�شاف
تعديل ل�حة االإعالن/اإجمايل من م�شاحة 0.50*0.20 اىل 1*1

 تعديل ا�شم جتاري من/جل�بال ب�ينت لت�ريدات معدات النفط ذ.م.م
GLOBAL POINT OIL EQUIPMENT SUPPLY LLC

اىل/ افل�ين�ش لل�شيانة العامة ذ.م.م
AFFLUENCE GENERAL MAINTENANCE LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة �شيانة املباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة معدات واجهزة ابار النفط والغاز الطبيعي وقطع غيارها 

- باجلملة )4659901(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/فيجن  التنمية االقت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 

كري للنظارات �ش.ذ.م.م )فرع دبي( - فرع اب�ظبي 1
 رخ�شة رقم:CN 1801989  قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/جمذوب 

CN 1033857:للنظارات ذ.م.م -فرع  رخ�شة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20

اإع����������الن
الدارة  ارت  ال�ش�����ادة/ارز  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1169038:العقارات وال�شيانة العامة ذ.م.م رخ�شة رقم
 قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة نا�شر علي جابر بن �شافعه املري %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�شن حميدان حمم�د حميدان حماد

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20

اإع����������الن
الفن  ال�ش�����ادة/�شال�ن  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2132862:املعروف للرجال رخ�شة رقم
 قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ح�شن �شالح �شامل ال�شلحي احلامد %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ليلى فار�ش ابراهيم فار�ش املرزوقي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ مركز اب�ل�نيا لطب اال�شنان

  رخ�شة رقم:CN 1033717  قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/يا�شر حممد �شكيب حج حميد من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ يا�شر حممد �شكيب حج حميد من 100% اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد جعفر احمد ال�شيباين من وكيل خدمات اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/حممد جعفر احمد ال�شيباين من 0% اىل %51
تعديل راأ�ش املال/من null اىل 150000

تعديل ل�حة االإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل راأ�ش املال/من م�ؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة

 تعديل ا�شم جتاري من/مركز اب�ل�نيا لطب اال�شنان
APPOLONIA DENTAL CENTER

اىل/ مركز اب�ل�نيا لطب ا�شنان االطفال ذ.م.م
APPOLONIA PEDIATRIC DENTAL CENTER LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/دبلي�  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

.ا�ش.اتكنز و�شركاه ملاوراء البحار - العني
رخ�شة رقم:CN 1171665 قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20

الغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�ش��ش الرخ�شة 
ات�ش  اند  ا�ش  التجاري  باال�شم   CN رقم:1019903 
واعادة  الرخ�شة  تعديل  بالغاء طلب  ذ.م.م  الهند�شية 

ال��شع كما كان عليه �شابقا
االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شب�ع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20

اإع����������الن
احلر  ال�ش�����ادة/الطري  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتجارة قطع غيار ال�شيارات امل�شتعملة
 رخ�شة رقم:CN 1098309  قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة با�شم ف�شل اهلل جم�ل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف با�شل ريا�ش ال�ش�يف

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ اال�شل�ب املثايل للديك�ر وال�شيانة 

العامة رخ�شة رقم:CN 1481130  قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ل�حة االإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

 تعديل ا�شم جتاري من/اال�شل�ب املثايل للديك�ر وال�شيانة العامة
IDEAL STYLE GENERAL MAINTENANCE & DECOR

اىل/ اال�شل�ب املثايل لل�شيانة العامة
IDEAL STYLE GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/حذف اعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي )الديك�ر( )4330015(
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غري 

االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ �شركة االنعام البيطرية ذ.م.م - فرع 1

  رخ�شة رقم:CN 1209242-1  قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شيف علي حممد مطر احل��شني من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شيف علي حممد مطر احل��شني من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد نادر فرحات

تعديل ل�حة االإعالن/اإجمايل من م�شاحة 4*1 اىل 1*4
تعديل راأ�ش املال/من �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة اىل م�ؤ�ش�شة فردية

 تعديل ا�شم جتاري من/�شركة االنعام البيطرية ذ.م.م - فرع 1
ALANAM VETERINARY COMPANYU LLC - BRANCH 1

اىل/ �شيدلية دجلة البيطرية
DAJLAH VETERINARY PHARMACY

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/قرطا�شية ال�شعيبه 

رخ�شة رقم:CN 1123925 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ابراهيم بن مراد بن علي البل��شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شريفه مراد زوجة مراد �شكر نا�شر البل��شي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك: �شركة براكة االوىل �ش.م.خ
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:�شركة براكة االوىل �ش.م.خ

barakah one company pjsc

امل�دعة بالرقم:274504       بتاريخ:2017/6/6 م
با�ش��م:عبدالرحمن املرزوقي

 - ال���ربي���د:112010  �شندوق   - ف��اك�����ش:026595666   - ه���ات���ف:0565492111   - )م�شدر(  اأ  وعن�انه:خليفة 
امييل:Abdulrahman.abdulla@enec.gov.ae اب�ظبي

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة:36 التامني ، ال�ش�ؤون التم�يلية ، ال�ش�ؤون املالية وال�ش�ؤون 
العقارية. 

االبعاد  �شكل مت�جات ثالثية  على  ا�شالعه  �شكلت  اال�شالع  رباعي  عبارة عن جم�شم  العالمة:هي  و�شف 
بحيث ا�شبح الداخل من هذا ال�شكل الرباعي على �ش�رة جنمة رباعية املحاور وهذا املج�شم مت�ش�حى من 
حركة االلكرتونات ح�ل ن�اة الذرة ، وي�جد على اجلانب االي�شر العالمة )ال�شكل( امل��ش�فة ا�شم ال�شركة 

 Barakah One Company PJSC براكه االوىل �ش.م.خ وا�شفل باللغة االجنليزية
اال�ش��رتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  يونيو 2017 العدد 12051

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك: �شركة براكة االوىل �ش.م.خ
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:�شركة براكة االوىل �ش.م.خ

barakah one company pjsc

امل�دعة بالرقم:274503       بتاريخ:2017/6/6 م
با�ش��م:عبدالرحمن عبداهلل املرزوقي

وعن�انه:خليفة اأ )م�شدر( - هاتف:0565492111 - فاك�ش:026595666 - �شندوق الربيد:112010 
 امييل:Abdulrahman.abdulla@enec.gov.ae اب�ظبي

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة:42 اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�شميم 
املتعلقة بها ، خدمات التحاليل واالأبحاث ال�شناعية ، خدمات ت�شميم وتط�ير العتاد احلا�ش�بي والربجميات 

احلا�ش�بية. 
االبعاد  �شكل مت�جات ثالثية  على  ا�شالعه  �شكلت  اال�شالع  رباعي  عبارة عن جم�شم  العالمة:هي  و�شف 
بحيث ا�شبح الداخل من هذا ال�شكل الرباعي على �ش�رة جنمة رباعية املحاور وهذا املج�شم مت�ش�حى من 
حركة االلكرتونات ح�ل ن�اة الذرة ، وي�جد على اجلانب االي�شر العالمة )ال�شكل( امل��ش�فة ا�شم ال�شركة 

 Barakah One Company PJSC براكه االوىل �ش.م.خ وا�شفل باللغة االجنليزية
اال�ش��رتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20الثالثاء  20  يونيو 2017 العدد 12051

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ �شبيد ك�ل للمقاوالت العامة

  رخ�شة رقم:CN 1149511  قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شعيد را�شد �شعيد �شامل املزروعي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شعيد را�شد �شعيد �شامل املزروعي من 100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد فرحان ي�ن�ش حممد ي�ن�ش %25

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة غزاله ي�ن�ش ناز حممد ي�ن�ش ناز %24
تعديل راأ�ش املال/من null اىل 1500000

تعديل ل�حة االإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل راأ�ش املال/من �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة اىل م�ؤ�ش�شة فردية

 تعديل ا�شم جتاري من/�شبيد ك�ل للمقاوالت العامة
SPEED COOL GEN CONTRACTING

اىل/ �شبيد ك�ل للمقاوالت العامة ذ.م.م
SPEED COOL GEN CONTRACTING LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك: �شركة براكة االوىل �ش.م.خ
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:�شركة براكة االوىل �ش.م.خ

barakah one company pjsc

امل�دعة بالرقم:274506       بتاريخ:2017/6/6 م
با�ش��م:عبدالرحمن املرزوقي

 - ال���ربي���د:112010  �شندوق   - ف��اك�����ش:026595666   - ه���ات���ف:0565492111   - )م�شدر(  اأ  وعن�انه:خليفة 
امييل:Abdulrahman.abdulla@enec.gov.ae اب�ظبي

وتفعيل  االعمال  وت�جيه  وادارة  واالع��الن  الدعاية  بالفئة:35  ال�اقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 
الن�شاط املكتبي. 

االبعاد  �شكل مت�جات ثالثية  على  ا�شالعه  �شكلت  اال�شالع  رباعي  عبارة عن جم�شم  العالمة:هي  و�شف 
بحيث ا�شبح الداخل من هذا ال�شكل الرباعي على �ش�رة جنمة رباعية املحاور وهذا املج�شم مت�ش�حى من 
حركة االلكرتونات ح�ل ن�اة الذرة ، وي�جد على اجلانب االي�شر العالمة )ال�شكل( امل��ش�فة ا�شم ال�شركة 

 Barakah One Company PJSC براكه االوىل �ش.م.خ وا�شفل باللغة االجنليزية
اال�ش��رتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  يونيو 2017 العدد 12051

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك:
بروفني هاب خلدمات ادارة املن�شات �ش.ذ.م.م

servhub:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

امل�دعة بالرقم:271501       بتاريخ:2017/4/13 م
با�ش��م:بروفني هاب خلدمات ادارة املن�شات �ش.ذ.م.م

وعن�انه:مكتب رقم 3204 ملك الب�شري حممد حممد ال�شباح ، اخلليج التجاري ، هاتف:044508208
�شندوق الربيد:336141 ، امييل:mashari@provesa.com-n دبي

وتفعيل  االعمال  وت�جيه  وادارة  واالع��الن  الدعاية  بالفئة:35  ال�اقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 
الن�شاط املكتبي ، خدمات اإدارة املن�شاآت. 

و�شف العالمة:عبارة عن الكلمة )servhub( مكت�بة بالالتينية ب�شكل مميز بالل�ن اال�ش�د 
اال�ش��رتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  يونيو 2017 العدد 12051

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك:
دي ال ايه بيرب ميدل اي�شت ال ال بي

BABY TY:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

امل�دعة بالرقم:266183       بتاريخ:2017/1/10 م
با�ش��م:تي انك

وعن�انه:280 �شي�شتنت اقيني� وي�شتم�نت اي ال ال�اليات االمريكيه املتحدة 
mageed.mabrouk@dlapiper.com :امييل

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة:28 
الفئة 28 دمى العاب م�شن�عة من املخمل العاب حم�ش�ة. 

و�شف العالمة:عبارة عن BABY TY مكت�بة باحرف التينية داخل �شكل قلب 
اال�ش��رتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  يونيو 2017 العدد 12051

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك:
دي ال ايه بيرب ميدل اي�شت ال ال بي

BABY TY:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

امل�دعة بالرقم:266182       بتاريخ:2017/1/10 م
با�ش��م:تي انك

وعن�انه:280 �شي�شتنت اقيني� وي�شتم�نت اي ال ال�اليات االمريكيه املتحدة 
mageed.mabrouk@dlapiper.com :امييل

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة:28 
الفئة 28 دمى العاب م�شن�عة من املخمل العاب حم�ش�ة. 

و�شف العالمة:عبارة عن BABY TY مكت�بة باحرف التينية داخل �شكل قلب 
اال�ش��رتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  يونيو 2017 العدد 12051
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عربي ودويل

•• عدن-وام:

الدويل  االأم��ن  جمل�ش  ببيان  اليمنية  احلك�مة  رحبت 
ال�شادر - ي�م 15 ي�ني� اجلاري - وترى فيه ا�شتمرارا 
املنطلقة من  اليمن  االأو���ش��اع يف  املجل�ش جت��اه  ل���ح��دة 
قراراته ذات ال�شلة رغم املالحظات على بع�ش النقاط 
الهامة يف هذا البيان والتي حتتاج اإىل املناق�شة وب�شكل 

م�شتمر لت��شيحها .
ونقلت وكالة االأنباء اليمنية “ �شباأ “ عن م�شدر يف وزارة 
اأن البيان يف جممله  اخلارجية اليمنية يف ت�شريحه .. 
اإيجابيا رغم اأنه ال يلبي اإال احلد االأدنى من املتطلبات 
يف هذه املرحلة من اأجل تنفيذ القرارات الدولية وع�دة 
اأ�شعلها  االأمن وال�شالم اإىل اليمن واإيقاف احلرب التي 
ال�شعب  معاناة  وتخفيف  الدولة  وا�شتعادة  االنقالبي�ن 

اليمني.
يعي�شها  التي  املعاناة  اإنهاء  على  احلك�مة  حر�ش  واأك��د 
ال�شعب اليمني وما اآلت اإليه االأو�شاع االإن�شانية املرتدية 
– �شالح  “ احل�ثي  االنقالب  حتالف  بها  ت�شبب  التي 
اأن  اليمنية  احلك�مة  لدى  املت�قع  كان  اأن��ه  واأ�شاف   .“
ي�شدر البيان ب�شيغه اأق�ى مما �شدر عليه كي ال يتيح 
املجال لالنقالبني لقراءة مزدوجة ت�شمح بالتن�شل عن 
االلتزامات جتاه املجتمع الدويل خ�ش��شا بعد متاديهم 

وتعديهم على مبع�ث االأمني العام لالأمم املتحدة . 
وج���دد امل�����ش��در ت��رح��ي��ب ح��ك���م��ة اجل��م��ه���ري��ة اليمنية 
ب��ت��اأك��ي��د جمل�ش االأم����ن ع��ل��ى ث��ب��ات امل��رج��ع��ي��ات الثالث 

لل�شالم واملتمثلة يف املبادرة اخلليجية واآلياتها التنفيذية 
االأممية  والقرارات  ال�طني  احل���ار  م�ؤمتر  وخمرجات 

 . ذات ال�شلة وباالأخ�ش القرار رقم 2216 
على  وم�افقتها  اليمنية  احل��ك���م��ة  ترحيب  ج��دد  كما 
ولد  اإ�شماعيل  اليمن  اإىل  االأمم���ي  املبع�ث  مقرتحات 
ال�شيخ اأحمد ح�ل ميناء ومدينة احلديدة واآلية ت�ريد 
ال��ت��ي واف��ق��ت عليه احلك�مة  امل��رت��ب��ات  امل�����ارد و���ش��رف 
اليمنية يف وقت �شابق وفقا لل�ثيقة التي الحظها البيان 
االنقالبيني  ت�شليم  اأن  اإىل  امل�شدر  واأ���ش��ار   . الرئا�شي 
العملية  الثقة وانطالق  للحديدة يعترب معيارا الإع��ادة 

اأوال ومن  ال�شلمية وقيا�شا ملدى جدية املجتمع الدويل 
ال�شعب  وجتنيب  ال�شالم  اإىل  لل�شعي  االنقالبيني  ث��م 

اليمني ا�شتمرار احلرب وااللتزام بالقرارات الدولية. 
االأم���ر مل يعد  اإليه  ال��ذي و�شلت  ال��شع  اأن  اإىل  الفتا 
االنقالبيني  حتميل  وي��ج��ب  عليه  ال�����ش��ك���ت  ب��االإم��ك��ان 
امل�����ش���ؤول��ي��ة ع��ن تعطيل اأب�����ش��ط اجل��ه���د م��ن اأج���ل رفع 
االنقالب  ج���راء  اليمني  ال�شعب  يعي�شها  ال��ت��ي  امل��ع��ان��اة 
البيان  ي��ح��ت���ي  اأن  منتظرا  ك���ان  اإن���ه  وق���ال   . واحل����رب 
اليمنية  احلك�مة  مب�قف  و�ش�حا  اأكرث  اإيجابي  تن�يه 
مع  املا�شية  الفرتة  خالل  تعاطيها  وطريقة  االإيجابي 

مقرتحات مبع�ث االأمم املتحدة وحر�شها على ال�شالم 
ودورها امل�شئ�ل مع املنظمات الدولية واالإن�شانية ملعاجلة 
واالأمرا�ش  االأوب��ئ��ة  انت�شار  وخا�شة  االإن�شاين  ال��شع 
امل�ت  اأدوات  اأ�شبحت جزءا من  التي  الفتاكة كالك�لريا 
اأك���رب ق��در من  ال��ت��ي ي�شتخدمها االن��ق��الب��ي���ن الإحل���اق 
االأبرياء  ب��اأرواح  واملتاجرة  اليمني  ال�شعب  باأبناء  االأذى 
املاأزق  م��ن  ل��ل��خ��روج  ال���دويل  املجتمع  عطف  ال���ش��ت��درار 

الذي اأوقع�ا ال�طن برمته فيه .
اإىل �شرورة  ال��داع��ي  البيان  امل�شدر مبا ج��اء يف  ورح��ب 
لالنقالبني  وتهريبه  ال�����ش��الح  ت���ري��د  بحظر  االل��ت��زام 
مما يطيل اأمد احلرب وبالتايل تعرث العملية ال�شلمية 
اإىل  اإ�شافة  الع�شكرية  العمليات  انتهاء  اإىل  تق�د  التي 
الدع�ة ل�قف الهجمات على اململكة العربية ال�شع�دية 
وه��� ما ين�شجم مع ق��رارات جمل�ش االأم��ن التي تدين 
اإليها  التي تعمد  اإدان��ة وا�شحة و�شريحة هذه االأعمال 
 2216 ال��ق��رار  ملي�شيا احل���ث��ي و���ش��ال��ح وم��ا ج��اء يف 
ك��ان قد  البيان  اأن  اإىل  امل�شدر  واأ���ش��ار    . ب�ش�رة خا�شة 
اليمن  اإىل  املتحدة  االأمم  مبع�ث  اغتيال  حماولة  اأدان 
التي اأقدم عليها االنقالبي�ن يف العا�شمة �شنعاء اإال اأن 
االإدانة مل تكن بحجم ب�شاعة اجلرم رغم حتميل حتالف 
االنقالب م�ش�ؤوليات كبرية عنه وامل�ش�ؤولية عن �شالمة 
ب��ع��ث��ات االأمم امل��ت��ح��دة وم���ظ��ف��ي االإغ���اث���ة وم���ن خالل 
التهاون مع االنقالبني يزيدهم  فاإن  ال�شابقة  التجارب 
القيم مما �شيجعل من م�ظفي االأمم  متاد وحتد لكل 

املتحدة عر�شة با�شتمرار لتهديدات االنقالب.

اأعلنت البحرية االأمريكية ام�ش انه مت التعرف على جثث البحارة 
التي  فيتزجريالد  االأمريكية  امل��دم��رة  طاقم  يف  املفق�دين  ال�شبعة 

عرث عليها االحد يف اق�شام غمرتها املياه من ال�شفينة احلربية.
ب�شفينة �شحن  املدمرة  ا�شطدام  ال�شبعة فقدوا عقب  البحارة  وكان 
مما ت�شبب باأ�شرار ج�شيمة يف اجلانب االمين من املدمرة وبت�شرب 

املياه اىل اق�شام منها.
واعلن اال�شط�ل ال�شابع االأمريكي يف بيان االحد انه عرث على جثث 

عدد من البحارة.
ال�شابع  اوك���ي��ن االح��د قائد اال�شط�ل  ورف�����ش االدم���ريال ج���زف 
حتديد عدد ه�ؤالء البحارة او ك�شف ه�ياتهم “احرتاما لعائالتهم” 
بانتظار اخطارها. وقال البيان ان غ�ا�شني عرثوا على جثث البحارة 

الذين ترتاوح اعمارهم بني 19 و37 عاما.
مرتا   154 ط�لها  ال��ب��ال��غ  فيتزجريالد  امل��دم��رة  قطر  مت  وك��ان��ت 
ي�ك��ش�كا  يف  ق��اع��دت��ه��ا  اىل  �شحب  زورق  ب���ا���ش��ط��ة  ق���دم(   500(

ال�شبت، حيث قام غ�ا�ش�ن بالبحث يف اق�شامها املت�شررة.
يف  و�شاركت   1995 يف  اخل��دم��ة  يف  و�شعت  فيتزجريالد  وامل��دم��رة 

حرب العراق يف 2003.

تعهد الرئي�ش الك�ري اجلن�بي اجلديد م�ن جاي اإن اأم�ش االإثنني 
جديدة  ن�وية  طاقة  حمطات  الإن�شاء  القائمة  اخلطط  كل  باإلغاء 
عمله  دورة  نهاية  اإىل  ي�شل  مفاعل  اأي  عمل  م��دة  مت��دي��د  وع���دم 

االأ�شلية.
مفاعل  ت�شغيل  ب�قف  ب��شان  احتفال يف مدينة  خ��الل  م���ن  وق��ال 
“خالل  اجل��ن���ب��ي��ة  ك���ري��ا  ن����وي يف  م��ف��اع��ل  اأول  وه����  “ك�ري1” 
حملتي االنتخابية وعدت بجعل جمه�رية ك�ريا اآمنة، �شنتخلى عن 
ع�شر  اإىل  ونتجه  الن�وية  الطاقة  ح�ل  املتمركزة  الطاقة  �شيا�شة 
خال من الطاقة الن�وية، �شنلغي متاماً كل خطط اإن�شاء مفاعالت 
مدينة  يف  م���ج���د  “ك�ري1”  مفاعل  اأن  ي��ذك��ر  ج��دي��دة«.  ن���وي��ة 
 ،1977 ع��ام  بناوؤه  ومت  اجلن�بية  ك�ريا  جن�ب  ال�شاحلية  ب��شان 
وكان قد تقرر وقف ت�شغيله نهائياً يف 2015وذلك قبل وقت ط�يل 
اأجريت  التي  االنتخابات  ال�شلطة يف  اإىل  اإن  من و�ش�ل م�ن جاي 
ال�شهر املا�شي. ورحب م�ن ب�قف ت�شغيل املفاعل الي�م وو�شفه باأنه 
ب��دون طاقة  دول��ة  اجلن�بية  ك�ريا  ت�شبح  لكي  رحلة ط�يلة  بداية 
للمفاعالت  الت�شغيلية  ال��دورة  لن متدد  اإن احلك�مة  وقال  ن�وية، 
الن�وية، و�شنغلق املفاعل وول�ش�نغ1 الذي يعمل حالياً بعد متديد 

دورة عمله، يف اأقرب وقت ممكن.
البناء اجلارية يف  اأعمال  اإىل وقف  الك�ري اجلن�بي  الرئي�ش  واأمل��ح 
مفاعلني جديدين، قائاًل اإن احلك�مة �شت�شمن اإجماعاً عاماً على 
اأنه عندما كانت  اإىل  م�شري املفاعلني يف امل�شتقبل القريب، م�شرياً 
اأو يف مرحلة النم�، رمبا كانت املفاعالت الن�وية  اأقل من�اً  البالد 

خياراً حتمياً.
واأ�شاف يف كلمته اأمام االحتفال الذي اأقيم يف حمطة ك�ري للطاقة 
ه��ذا، حالة  نغري  لكي  ح��ان  االآن  ال���ق��ت  “لكن  ب��شان  ال��ن���وي��ة يف 
االقت�شاد تتغري، واإدراكنا الأهمية البيئة يتغري، واأ�شبحت فكرة اأن 
ال�شالمة واأرواح النا�ش اأهم من اأي �شيء اآخر حمل ت�افق جمتمعي 

ق�ي«.
وقال الرئي�ش الك�ري اجلن�بي، اإن “املفاعالت الن�وية ظلت ل�قت 
�شل�شلة  الناحية االقت�شادية، لكن  اآمنة وجمدية من  ط�يل تعترب 
انفجار حمطة ف�ك��شيما  ذل��ك ح���ادث  االأخ���رية مب��ا يف  احل����ادث 

الن�وية يف اليابان عام 2011 اأكدت خطاأ هذه االعتقادات«.

ويرجع  الربملان،  لع�ش�ية  الن�شاء  قيا�شيا من  فرن�شا عددا  انتخبت 
قائمة  ط��رح  م��اك��رون  اإميان�يل  الرئي�ش  لقرار  كبرية  بدرجة  ذل��ك 
ينتمي  ال��ذي  االأم��ام  اإىل  مت�ازنة بني اجلن�شني حل��زب اجلمه�رية 

له.
ومت انتخاب 156 نائبة يف الربملان الفرن�شي وه� عدد غري م�شب�ق، 

ومل يتحدد بعد م�شري 148 مقعدا.
واأ�شادت كاثرين باربارو القائمة باأعمال رئي�ش حزب اجلمه�رية اإىل 

االأمام بارتفاع ح�شة الن�شاء من املقاعد الربملانية.
وقالت الأول مرة يف اجلمه�رية اخلام�شة �شي�شهد الربملان جتديدا 
كله،  ذل��ك  م��ن  االأه���م  لكن  و���ش��ب��اب��ا.  تن�عا  اأك���رث  و�شي�شبح  عميقا 
لتمثيل  تاريخي  حدث  هذا  الأن  �شعادتي  عن  باالإعراب  يل  ا�شمح�ا 

الن�شاء يف الربملان.
زاد متثيل املراأة يف الربملان ب�شكل مطرد يف فرن�شا يف االأع�ام املا�شية 
 155 بلغ  قيا�شي  عدد  و�ش�ل   2012 عام  انتخابات  �شهدت  حيث 
يف  باملئة   18.5 م��ن  ارت��ف��اع��ا  باملئة   26.9 بن�شبة  للربملان  ام���راأة 

انتخابات عام 2007 و12.3 باملئة يف انتخابات 2002.
اأن فرن�شا لديها نظام يحظر مت�يل االأحزاب  لكن على الرغم من 
ال�شيا�شية التي ال ت�شل ن�شبة الن�شاء بني مر�شحيها الربملانيني اإىل 
49 باملئة على االأق��ل ف��اإن غالبية االأح���زاب تر�شح رج��اال اأك��رث من 

الن�شاء يف االنتخابات.
وحتى عندما يتم تر�شيح ن�شاء يك�ن هناك ميل لرت�شيحهن يف دوائر 

لن يحققن فيها الف�ز على االأرجح.
وقالت برون ب�ار�ش� )34 عاما( التي هزمت مر�شح اجلبهة ال�طنية 
االأم��ام...ق��رر ب��ش�ح  “اإىل  �شرق فرن�شا  وف��ازت يف ف�كل�ز بجن�ب 

منح مقاعد فائزة للن�شاء. اإنها خط�ة جريئة«.
وقررت ب�ار�ش� الرت�شح يف يناير كان�ن الثاين عندما اأر�شل ماكرون 
ت�شجيال م�����ش���را الأع�����ش��اء ح��زب��ه ي��ح��ث امل���زي���د م���ن ال��ن�����ش��اء على 

الرت�شح.

عوا�صم

طوكيو

باري�س

�سيول

الهيئة العاملية للعلماء امل�سلمني يف رابطة العامل الإ�سلمي ت�ستنكر تطاول 
الإعلم القطري على علماء الأمة

وفــاة نـــازحـــني جـــراء معــارك الفلبــــني
•• ماراوي-رويرتز:

اندالع  اأ�شابيع من  اأربعة  بعد  اإنه  ال�شحة  قال م�ش�ؤول�ن يف قطاع 
املعارك يف جن�ب الفلبني ت�يف بع�ش الفارين من املعركة يف مراكز 

اإجالء مزدحمة وال تت�فر فيها ال�شروط ال�شحية.
اإقليم الن��او ديل  ن��ادر ميناالجن مدير قطاع ال�شحة يف  وق��ال علي 
اندالع  املراكز منذ  ت�ف�ا يف هذه  االأق��ل  �شخ�شا على   19 اإن  �ش�ر 

القتال بني ق�ات االأمن ومت�شددين يف مدينة ماراوي.
األف   40 نح�  اإ�شهال بني  300 حالة  ت�شجيل  اأن��ه جرى  واأ�شاف 
بلدية  جمال�ش  يف  اأقيمت  التي  االإي����اء  مراكز  بهم  تكتظ  �شخ�ش 
كبار  من  ت�ف�ا  من  ومعظم  اإ�شالمية.  ومدار�ش  ريا�شية  وقاعات 

ال�شن ويعان�ن من حاالت مر�شية من قبل اإال اأن اثنني على االأقل 
زيادة حاالت  �شبب  باإ�شهال. وقال ميناالجن  اإ�شابتهما  ت�فيا جراء 
ال�شحي وعدم وج�د م�شادر مياه �شاحلة  ال�شرف  االإ�شهال نظام 
الع�شرة معا  اأفرادها على  يزيد عدد  اأ�شر  تنام  املراكز  لل�شرب. ويف 
دورة  يتقا�شم�ن  املراكز  بع�ش  ويف  �شلبة  خر�شانية  اأر�شيات  على 
مياه واحدة. وقالت تارهاتا م��شتاري التي تقيم مع اأكرث من 800 
�شخ�ش اآخرين يف �شالة مبدر�شة ثان�ية يف مدينة اإليجان ال�اقعة 
اأحدهم  مير�ش�ن.  اأط��ف��ايل  م���اراوي  من  كيل�مرتا   40 بعد  على 
م�شاب باإ�شهال واآخر م�شاب بح�شا�شية. املياه التي ن�شتخدمها هنا 
لي�شت �شاحلة . وفرت تارهاتا من م��اراوي �شريا على االأق��دام مع 
اآالف اآخرين بعد �شاعات فقط من والدة طفلها اخلام�ش و�شافرت 

ل�شاعات وهي تلف وليدها يف قطعة قما�ش والدماء تلطخ تن�رتها 
الط�يلة التقليدية.

وقالت وهي تنظر اإىل وليدها �شاهر ن�شميه االأحكام العرفية. 
وكان الرئي�ش الفلبيني رودريج� دوتريتي اأعلن االأحكام العرفية يف 
اأيار متعهدا بطرد  جزيرة مينداناو ي�م ميالد �شاهر يف 23 ماي� 

املت�شددين الذين بايع�ا تنظيم داع�ش االإرهابي.
ويق�ل اجلي�ش اإن نح� 350 �شخ�شا قتل�ا يف املعارك بينهم 257 
مت�شددا و62 جنديا و26 مدنيا. وم�شري املئات غري معروف بعد 
ويعتقد اأنهم يختبئ�ن يف اأقبية يف املدينة التي تعاين من ال�شربات 
جثة  مئة  راأوا  اإن��ه��م  �شكان  وق��ال  احلك�مة.  تنفذها  التي  اجل���ي��ة 

و�شط اأنقا�ش منازل مدمرة يف منطقة املعركة.

احلكومة اليمنية ترحب ببيان جمل�س الأمن وتعتربه اإيجابيا 

ت�سليم النقلبيني للحديدة يعترب معيارا لإعادة الثقة وانطلق العملية ال�سلمية 

•• اأبوظبي-وام: 

الذي كان  ال�قت  اإنه يف  ال�شاعة  اأخبار  قالت ن�شرة 
من املاأم�ل اأن تغري قطر من م�اقفها و�شيا�شاتها 
بعد قيام  املنطقة  املثرية للجدل واال�شطرابات يف 
االإمارات  ودول��ة  ال�شع�دية  العربية  اململكة  كل من 
ال��ب��ح��ري��ن وجمه�رية  امل��ت��ح��دة ومم��ل��ك��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
م�����ش��ر ال��ع��رب��ي��ة ودول ع��رب��ي��ة واإ���ش��الم��ي��ة اأخ���رى 
دعمها  ب�شبب  معها  الدبل�ما�شية  عالقاتها  بقطع 
املتطرفني  واإي����اء  ومت�يلهما  واالإره���اب  للتطرف 
واملطل�بني اأمنيا على اأرا�شيها والتدخل يف ال�ش�ؤون 
تفعل  مل  فاإنها  املنطقة  دول  من  للكثري  الداخلية 
�شئيا لتهدئة املخاوف اخلليجية والعربية والدولية 
االإقليمية  “ قطر تعمق من عزلتها  وحتت عن�ان 
– م��ن خالل  اأن قطر ت�شر  “ اأ���ش��اف��ت  وال��دول��ي��ة 
تعميق  على   - امل�ش�ؤولة  غري  و�شيا�شاتها  م�اقفها 
يف  تبدو  اأن  وحت���اول  وال��دول��ي��ة  االإقليمية  عزلتها 
اأنها  وب��ه��ت��ان��ا  زورا  “ وت��دع��ي  “ ال�شحية  ���ش���رة 
جاءت  م�شروعة  ملقاطعة  ولي�ش  حل�شار  تتعر�ش 
الدبل�ما�شية  امل���ح���اوالت  ك���ل  ا���ش��ت��ن��ف��دت  اأن  ب��ع��د 
القطرية  ال�شيا�شة  م�شار  لت�ش�يب  وال�شيا�شية 
وب�شكل خا�ش دعمها للتطرف واالإرهاب وزعزعتها 

لالأمن واال�شتقرار يف الكثري من دول املنطقة. 
واأو���ش��ح��ت الن�شرة ال�����ش��ادرة ع��ن م��رك��ز االإم����ارات 
املتتبع  اأن  االإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  وال��ب��ح���ث  ل��ل��درا���ش��ات 
يكت�شف  املا�شية  االأي����ام  خ��الل  ال��ق��ط��ري  لل�شل�ك 
واالزدواجية  والتناق�ش  التخبط  عالمات  ب��ش�ح 
يف ه����ذا ال�����ش��ل���ك ف��ف��ي ال����ق���ت ال����ذي ت��دع��ي فيه 
وت�شعى  اقت�شادي  حل�شار  تتعر�ش  اأن��ه��ا  ال��دوح��ة 
اإىل ا�شتجداء تعاطف دول العامل معها فاإنها ت�ؤكد 

ق�ة اقت�شادها واأنها لن تت�شرر من اأي مقاطعة ما 
ي�شري اإىل اأنها ت�شعى اإىل ا�شتجداء تعاطف االآخرين 
بادعاء املظل�مية ويف ال�قت نف�شه ي�ا�شل اإعالمها 
امل�شم�ع وامل��راأي ترويج االأكاذيب واالف��رتاءات كان 
كاذبا  خ��ربا  اإعالمها  ترويج  ال�شاأن  ه��ذا  اآخ��ره��ا يف 
ب�شاأن وج�د وقفة احتجاجية اأمام �شفارة االإمارات 
للخرب  امل�شاحبة  ال�����ش���ر  ك��ان��ت  ح��ني  ل��ن��دن يف  يف 
ال�زراء  رئي�شة  احتجاجية �شد  ل�قفة  هي لقطات 

الربيطانية ترييزا ماي يف وقت �شابق.
ق��ط��ر حتاول  اأن  ي��ب��دو وا���ش��ح��ا  اأن����ه  اإىل  واأ����ش���ارت 
والتاأييد  بالتعاطف  حتظى  باأنها  االنطباع  اإعطاء 
من جانب ال�شع�ب العربية واالإ�شالمية من خالل 
ترويج اأخبار وتقارير مفربكة كعادتها دوما يف قلب 
احلقائق متجاهلة اأن العامل بداأ يدرك ب��ش�ح اأنها 
تاأكدت  بعدما  الراهنة  االأزم��ة  الرئي�شي يف  ال�شبب 
ل��ه ع��الق��ت��ه��ا ال���ث��ي��ق��ة ب��دع��م ال��ت��ط��رف واالإره�����اب 
واال�شتقرار  االأم��ن  زعزعة  وت�رطها يف  ومت�يلهما 

باملنطقة.
وتابعت .. لقد تك�شفت خالل االأيام املا�شية حقيقة 
وا�شتقرار  اأم����ن  ع��ل��ى  ال��ت��اآم��ر  ال��ق��ط��ري يف  ال����دور 
الكثري من الدول العربية خا�شة مملكة البحرين 
وجمه�رية م�شر العربية والعراق وليبيا وبدا هذا 
اإياد  وجهها  التي  ال�شريحة  االتهامات  يف  وا�شحا 
عالوي نائب الرئي�ش العراقي م�ؤخرا اإىل الدوحة 
ودورها يف تبني م�شروع لتق�شيم العراق على اأ�شا�ش 
طائفي مياثل امل�شروع االإيراين من خالل الدع�ة 
اإىل  ولفتت  �شيعي.  اإقليم  مقابل  �شني  اإقليم  اإىل 
تك�شف التاآمر القطري �شد مملكة البحرين حيث 
اأظهرت املكاملات ال�ش�تية التي ن�شرتها وكالة اأنباء 
امل�شت�شارين  اأح��د  بني  م���ؤخ��را  الر�شمية  البحرين 

حجم  البحرينيني  املعار�شني  واأح���د  قطر  الأم��ري 
التاآمر على اململكة وت�ظيف قناة اجلزيرة يف ن�شر 
اأحداث  نقل  على  العمل  خ��الل  م��ن  بها  الف��شى 
اململكة  داخ���ل  “ اإىل  ال��ع��رب��ي  “ ال��رب��ي��ع  �شمي  م��ا 
بالت�اط�ؤ مع املعار�شة امل�الية الإيران وهذا اإ�شافة 
اإىل ف�شح التدخالت القطرية يف ليبيا التي جاءت 
خالل  الليبيني  امل�ش�ؤولني  من  العديد  ل�شان  على 
وراء  تقف  ال��دوح��ة  اأن  وت��اأك��ي��ده��م  املا�شية  االأي����ام 
حالة عدم اال�شتقرار التي ت�شهدها ليبيا من خالل 
اأو ال�شالح للجماعات االإرهابية  دعمها �ش�اء باملال 

وامليلي�شيات امل�شلحة هناك. 
وق��ال��ت اإن قطر ت���اج��ه ال��ي���م اأزم���ة غ��ري م�شب�قة 
ب��ع��د ان��ك�����ش��اف م���اق��ف��ه��ا و���ش��ي��ا���ش��ات��ه��ا اأم������ام دول 
املنطقة والعامل اأجمع التي بدت وا�شحة يف تزايد 
التاأييد العربي واالإ�شالمي والدويل خلط�ة قطع 
من  ت�شمنته  وم��ا  معها  الدبل�ما�شية  ال��ع��الق��ات 
هذه  ل��دواع��ي  متفهم  فاجلميع  �شدها  اإج�����راءات 
احلفاظ  م�شلحة  يف  لي�ش  ت�شب  واأن��ه��ا  اخل��ط���ة 
العالقات  التي قطعت  ال��دول  وا�شتقرار  اأم��ن  على 
معها فقط واإمنا لت�ش�يب م�شار �شيا�شات الدوحة 
واال�شتقرار  لالأمن  بالغ  تهديد  على  تنط�ي  التي 

االإقليميني والدوليني اأي�شا.
بق�لها  االإفتتاحي  ال�شاعة مقالها  اأخبار  واختتمت 
اأن تعمل  اإنه يف ال�قت الذي يتعني فيه على قطر 
املخاوف  ومعاجلة  ب�شل�كها  الثقة  بناء  اإع��ادة  على 
املتزايدة ب�شاأن عالقتها بالتطرف واالإرهاب والكثري 
من االأزمات االأخرى باملنطقة فاإنها لالأ�شف ت�شر 
اأنها  املكابرة واملراوغة وتتجاهل  على تبني �شيا�شة 
ت�اجه االآن عزلة اإقليمية ودولية تتزايد ي�ما بعد 

االآخر و�شتكلفها الكثري على امل�شت�يات كافة. 

اأخبار ال�صاعة:

 قطر تعمق من عزلتها الإقليمية والدولية

تاأجيل الإفراج املبكر عن اإيهود اأوملرت

العبادي يف ال�سعودية �سمن جولة اإقليمية 
•• بغداد -رويرتز:

اإنه ت�جه اأم�ش االثنني  قال مكتب رئي�ش ال���زراء العراقي حيدر العبادي 
ت�شمل  االأو���ش��ط  بال�شرق  ج�لة  م�شتهل  يف  ال�شع�دية  العربية  اململكة  اإىل 

اأي�شا اإيران والك�يت يف اإطار م�شاع دبل�ما�شية لتعزيز م�شاحلة اإقليمية.
ال�شع�دية  بني  م�شاحلة  تعزيز  اإىل  ال�شع�دية  اإىل  العبادي  زي��ارة  وتهدف 
راأب  يف  للم�شاعدة  واأي�شا  �شيعية  اأغلبية  تقطنه  ال��ذي  وال��ع��راق  ال�شنية 

انق�شامات عميقة ومريرة يف العراق.

•• القد�ض املحتلة-وكاالت:

االإ�شرائيلية،  ال�شج�ن  م�شلحة  يف  املبكر  االإف��راج  ب�لجنة  ُت�شمى  ما  اأجلت 
قرارها باالإفراج املبكر عن رئي�ش ال�زراء االإ�شرائيلي االأ�شبق، اإيه�د اأوملرت 
قالت و�شائل  “�شفا”،  ل�قت الحق. ووفقاً ل�كالة ال�شحافة الفل�شطينية 
ثالث  م��رور  وبعد  اأومل��رت  ملحامي  ا�شتمعت  “اللجنة  اإن  اإ�شرائيلية  اإع��الم 

�شاعات ون�شف على االجتماع، قررت تاأجيل اتخاذ القرار ل�قت الحق«.
املبكر  االف��راج  على  اعرتا�ش  باالجتماع  قدم  العام  “االإدعاء  اأن  واأ�شافت 
الكتاب  ح���ل  ال�شجن  اإدارة  مع  باالتفاقية  االإخ���الل  بدع�ى  اأومل���رت،  عن 
الذي ياألفه، وكان االتفاق باأن يعر�ش كافة ال�ثائق التي يكتبها على اإدارة 

ال�شجن قبل اخراجها«.
كما لفت االإدعاء العام اإىل اأن “اأوملرت هرب وثائق اأخرياً من خالل حماميه 
دون عر�شها على اإدارة ال�شجن، ما دفع �شرطة االحتالل ملداهمات الأكرث 
من م�قع للطباعة بالكيان بحثاً عنها، يف ال�قت الذي منعت اإدارة ال�شجن 

من املحامني زيارته«.
فيما حاول االإدع��اء العام االإ�شرائيلي تاأجيل اجتماع اللجنة الي�م وت�جه 

بطلب ر�شمي اإىل املحكمة االإ�شرائيلية التي رف�شت الطلب.
بتلقي  اإدانته  بعد  �شهراً،   19 ملدة  ال�شجن  يق�شي عق�بة  اأومل��رت  اأن  يذكر 
ه�ليالند  ق�شايا  يف  الق�شاء  جم��رى  وت�ش�ي�ش  االأم��ان��ة  وخيانة  الر�ش�ة 
ال�شج�ن  م�شلحة  يف  االإف���راج���ات  جلنة  اإىل  اأومل����رت  وت���ج��ه  وتاالن�شكي، 
مطالباً “بخ�شم ثلث فرتة �شجنه، وذلك بعدما رف�ش الرئي�ش االإ�شرائيلي، 

روؤوفني ريفلني، اإ�شدار عف� عنه. 

•• مكة املكرمة-وام:

رابطة  يف  امل�شلمني  للعلماء  العاملية  الهيئة  ا�شتنكرت 
القطري على علماء  االإع��الم  االإ�شالمي تطاول  العامل 
خلدمة  امل�شخرة  االإعالمية  االآلية  اأن  م�ؤكدة   .. االأم��ة 
التطرف تت�لد عنها مثل هذه النماذج يف تيه ان�شالخها 
من اأدب االإ�شالم يف حفظ الديانة والل�شان وهذا الن�شاز 
التنازل  دائ���رة  تتكامل  عندما  اإال  يلتقي  ال  االإع��الم��ي 

االأخالقي يف �شبيل ال��ش�ل لهدفه امل�شب�ه.
ف��ي��م��ا ي��ل��ي ن�����ش ال��ب��ي��ان ال����ذي اأ����ش���درت ال��ه��ي��ئ��ة ب�شاأن 
احلمد   .. االأم���ة  علماء  على  القطري  االإع���الم  ت��ط��اول 
هلل وحده وال�شالة وال�شالم على من ال نبي بعده نبينا 
حممد وعلى اآله و�شحبه اأما بعد: فقد اطلعت االأمانة 
امل�شلمني برابطة العامل  العاملية للعلماء  العامة للهيئة 
االإ���ش��الم��ي ع��ل��ى م��ا ���ش��در ع��ن االإع�����الم ال��ق��ط��ري من 

ومن  االإ�شالمية  االأم��ة  علماء  كبار  من  جلملة  االإ�شاءة 
باالأو�شاف  واتهامهم  العاملية  هيئتها  يف  اأع�شاء  بينهم 
املنافية لالإميان وه� ما يعرب ب��ش�ح عن تاأثر احلا�شن 
نظريات  االإ�شالمي  للعامل  �شدر  ال��ذي  املح�ش�ن  بفكر 
الأهل  ال�شع�رية  واملفا�شلة  والتكفري  والعنف  التطرف 
ق����ادة داع�����ش والقاعدة  االإ����ش���الم وت��خ��رج يف م��در���ش��ت��ه 

ولفيفهم ال�شال.
واإذ ت�شتنكر االأمانة هذه اجلراأة على اأعرا�ش كبار علماء 
ب���اأن االآل��ي��ة االإع��الم��ي��ة امل�شخرة خلدمة  ل��ت���ؤك��د  االأم���ة 
التطرف تت�لد عنها مثل هذه النماذج يف تيه ان�شالخها 

من اأدب االإ�شالم يف حفظ الديانة والل�شان.
وهذا الن�شاز االإعالمي ال يلتقي اإال عندما تتكامل دائرة 
التنازل االأخالقي يف �شبيل ال��ش�ل لهدفه امل�شب�ه وقد 
وامل�ؤمنات  امل�ؤمنني  ي����ؤذون  “ وال��ذي��ن  تعاىل:  اهلل  ق��ال 
مبينا”  واإث��م��ا  بهتانا  احتمل�ا  فقد  اكت�شب�ا  م��ا  بغري 

امل�����ش��ل��م م��ن �شلم  وق����ال نبينا ���ش��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���ش��ل��م: 
امل�شلم�ن من ل�شانه ويده . وكل م�شتطلع يدرك االأ�ش�ش 
واملدع�م  اإ�شالميا  املنب�ذ  الفكر  ذلكم  ارتكز عليها  التي 
�شيا�شيا وماديا من قبل حا�شنة طرائد االإرهابيني وقد 

مت��شعت يف خا�شرة جه�د حماربته.
وعاملنا وه� ياأمل يف م�شتقبل اأكرث ازدهارا واأكرث تقدما 
ن��ح��� دح���ر وه��زمي��ة ال��ف��ك��ر امل��ت��ط��رف ي��اأ���ش��ى حل�شانته 
اإطار  ورعايته ومت�يله من قبل و�شع بائ�ش ارت�شى يف 
اخلايل  كهفه  الإب����راز  دور  ع��ن  للبحث  العبثي  رك�����ش��ه 
باآلة  يدفع  اأن  ال�شيا�شي  والر�شد  االإ�شالمي  ال�عي  من 
اإع��الم��ي��ة ارت�����ش��ت مب��ه��اوي ال���ن���زول يف م��ع��اي��ري حفظ 
ال��ل�����ش��ان ف��ط��ال��ت ب��ت��اف��ه ع��ب��ارات��ه��ا ح�����ش��ان��ة اأه����ل العلم 
حيث  ط�يلة  �شنني  عرب  ال�شيء  ملدها  و�شال  واالإمي���ان 
التائه  ال�شريد  ع���دة  يف  واأملهم  الكبار  حلم  ا�شتدرجها 
تدابري  �ش�ى  يبق  فلم   .. ج��دوى  ال  وحيث  ر���ش��ده  اإىل 

احلذر من تطاول م�شروع الدعم االإرهابي التي وفقت 
من  و�شقيقاتها  ال�شع�دية  العربية  اململكة  العرتا�شها 
ذلك  اأر�شية  كانت  ومتى  واالإ�شالمية  العربية  ال���دول 
ال  النتيجة  ف��اإن  ال���رثاء  �شدمة  م��ع  م�عد  على  العبث 
حتمد. واإذا �شابق االإعالم يف حظرية ال��شاعة وال�شيما 
قيمة  كل  من  اأفل�ش  فقد  االأم��ة  علماء  على  تطاوله  يف 

واأدار ظهره متنازال عن كل �شيمة.
ور�شيد املفل�ش يف متناول كل ل�شان لكن النف��ش الكبرية 
يتداولها  معيبة  واأو���ش��اف  األ��ف��اظ  عته  يف  عنه  ت��رتف��ع 
االإعالم الذي جتاوز حد املراهقة اإىل ال�شفه واالإ�شفاف 
واملطاولة حتى ولغ يف كل �شاقطة جتان�شت مع طبائعه 
ومطامعه ف�شرع بعبثه يف مكر الليل والنهار وه� غر ال 
اأنه يف ط�ق تدابري الكبار فيما مكنهم اهلل تعاىل  يعلم 
من القدرة واحلكمة “ومن يرد اهلل فتنته فلن متلك له 

من اهلل �شيئا” واهلل الهادي اإىل �ش�اء ال�شبيل. 
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تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك:
دي ال ايه بيرب ميدل اي�شت ال ال بي

MINI BOOS:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

امل�دعة بالرقم:259468       بتاريخ:2016/9/5 م
با�ش��م:تي انك

وعن�انه:280 �شي�شتنت اقيني� وي�شتم�نت اي ال ال�اليات االمريكيه املتحدة 
mageed.mabrouk@dlapiper.com :امييل

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة:28 
الفئة 28 دمى العاب م�شن�عة من املخمل العاب حم�ش�ة. 

و�شف العالمة:عبارة عن MINI BOOS مكت�بة باحرف التينية 
اال�ش��رتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  يونيو 2017 العدد 12051

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك:
دي ال ايه بيرب ميدل اي�شت ال ال بي

AMERON:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

امل�دعة بالرقم:266709       بتاريخ:2017/1/19 م
با�ش��م:الث�ف بريات�نغز اوند بيرتونغز غيزيليزل�شافت ام بي اه

mageed.mabrouk@dlapiper.com :وعن�انه:ا�شينري �شرتا�ش 1348 ، 50859 ك�ل�ن املانيا امييل
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة:43 

الفئة 43 خدمات ت�فري االطعمة وامل�شروبات االي�اء امل�ؤقت. 
و�شف العالمة:عبارة عن AMERON مكت�بة باحرف التينية 

اال�ش��رتاطات:. 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  يونيو 2017 العدد 12051

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك:
دي ال ايه بيرب ميدل اي�شت ال ال بي

AMERON HOTELS:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

امل�دعة بالرقم:266713       بتاريخ:2017/1/19 م
با�ش��م:الث�ف بريات�نغز اوند بيرتونغز غيزيليزل�شافت ام بي اه

mageed.mabrouk@dlapiper.com :وعن�انه:ا�شينري �شرتا�ش 1348 ، 50859 ك�ل�ن املانيا امييل
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة:43 

الفئة 43 خدمات ت�فري االطعمة وامل�شروبات االي�اء امل�ؤقت. 
و�شف العالمة:عبارة عن AMERON HOTELS مكت�بة باحرف التينية بالل�ن االرج�اين وحرف ال 

البنف�شجي بالل�ن  دائرة  داخل  االبي�ش  بالل�ن   A
اال�ش��رتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  يونيو 2017 العدد 12051

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك:
دي ال ايه بيرب ميدل اي�شت ال ال بي

HTV PINOY:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

امل�دعة بالرقم:266522       بتاريخ:2017/1/16 م
با�ش��م:ه�رايزون �شات منطقة حرة ذ.م.م

وعن�انه:مكتب رقم 406 زي تاور مدينة دبي لالعالم دبي االمارات العربية املتحدة
دبي  mageed.mabrouk@dlapiper.com :امييل 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة:38 
الفئة 38 البث التلفزي�ين. 

و�شف العالمة:عبارة عن HTV PINOY مكت�بة باحرف التينية وب�شكل مميز يف االزرق الغامق والفاحت 
و�شكل مربع بالل�ن االزرق الفاحت ونقط باالل�ان االزرق الفاحت والغامق

اال�ش��رتاطات:. 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  يونيو 2017 العدد 12051

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك:
دي ال ايه بيرب ميدل اي�شت ال ال بي

GEORGE V:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

امل�دعة بالرقم:266704       بتاريخ:2017/1/19 م
با�ش��م:فندق ج�رج اخلام�ش بي يف

وعن�انه:الن فان كروننب�رغ 8 ، 1183 ايه ا�ش ام�شتلفني ، ه�لندا 
mageed.mabrouk@dlapiper.com :امييل

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة:43 
التزويد  الفنادق  يف  احلجز  الفنادق  خدمات  امل�ؤقت  االي���اء  وامل�شروبات  االطعمة  ت�فري  خدمات   43 الفئة 
بالطعام وال�شراب خدمات اال�شتقبال لالي�اء امل�ؤقت )ادارة ال�افدين واملغادرين( خدمات املطاعم خدمات 
والندوات  الدرا�شية  واحللقات  وامل���ؤمت��رات  واملعار�ش  وامل���ؤمت��رات  لالجتماعات  ت�شهيالت  تقدمي  احلانات 

وور�ش العمل خدمات احلجز للمطاعم واماكن اي�اء اخرى. 
و�شف العالمة:عبارة عن GEORGE V مكت�بة باحرف التينية

اال�ش��رتاطات:. 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  يونيو 2017 العدد 12051

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك:
دي ال ايه بيرب ميدل اي�شت ال ال بي

GEORGE V:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية
امل�دعة بالرقم:266705       بتاريخ:2017/1/19 م

با�ش��م:فندق ج�رج اخلام�ش بي يف
وعن�انه:الن فان كروننب�رغ 8 ، 1183 ايه ا�ش ام�شتلفني ، ه�لندا 

mageed.mabrouk@dlapiper.com :امييل
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة:43 

التزويد  الفنادق  يف  احلجز  الفنادق  خدمات  امل�ؤقت  االي���اء  وامل�شروبات  االطعمة  ت�فري  خدمات   43 الفئة 
بالطعام وال�شراب خدمات اال�شتقبال لالي�اء امل�ؤقت )ادارة ال�افدين واملغادرين( خدمات املطاعم خدمات 
والندوات  الدرا�شية  واحللقات  وامل���ؤمت��رات  واملعار�ش  وامل���ؤمت��رات  لالجتماعات  ت�شهيالت  تقدمي  احلانات 

وور�ش العمل خدمات احلجز للمطاعم واماكن اي�اء اخرى. 
 GEORGE V و   V و   V ويت��شطهما  معك��شني   G ح��ريف  ف���ق  ت��اج  �شكل  عن  العالمة:عبارة  و�شف 

PARIS مكت�بة باحرف التينية باال�شفل.

اال�ش��رتاطات:. 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  يونيو 2017 العدد 12051

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل / املحامي : عبا�ش احل�اى

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

بتاريخ : 2016/12/6 امل�دعة حتت رقم :  264363 

با�ش��م : اأندو ك�نت اند�شرتيز ليمتد                                               

وعن�انه: مكتب رقم 1، قطعة اأر�ش رقم 266� فيلج التي � �شارع ك�مبه�ج � تال�كا � هاكاجناال � منطقة 

ك�لهاب�ر � 416109، مهارا�شرتا � الهند

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املن�ش�جات ومنتجات الن�شيج غري ال�اردة يف فئات اأخرى، اأغطية الفرا�ش وامل�ائد

ال�اق�عة بالفئة   :24

و�شف العالمة   : عبارة عن �شكل م�شتطيل له اإطار بالل�ن االأ�ش�د مع خلفية بي�شاء م�ج�د بداخله 

باللغة  وكالهما   Living كلمة  مكت�ب  وحتتها   Boutique كلمة  الر�شم  حتت  ومكت�ب  ر�شم 

الالتينية وبالل�ن االأ�ش�د

اال�ش��رتاطات   : دون �شرط 

االقت�شاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لق�شم  مكت�باً  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�ش  لديه  فعلى من 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 ي�ماً من هذا االإعالن . 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  يونيو 2017 العدد 12051

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل / املحامي : عبا�ش احل�اى

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

بتاريخ : 2016/12/6 امل�دعة حتت رقم :  264367 

با�ش��م : اأندو ك�نت اند�شرتيز ليمتد                                               

وعن�انه: مكتب رقم 1، قطعة اأر�ش رقم 266� فيلج التي � �شارع ك�مبه�ج � تال�كا � هاكاجناال � منطقة 

ك�لهاب�ر � 416109، مهارا�شرتا � الهند

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املن�ش�جات ومنتجات الن�شيج غري ال�اردة يف فئات اأخرى، اأغطية الفرا�ش وامل�ائد

ال�اق�عة بالفئة   :24

و�شف العالمة : هي عبارة عن كلمة color sense  مكت�بة باللغة الالتينية وبالل�ن االأ�ش�د.

اال�ش��رتاطات   : دون �شرط 

االقت�شاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لق�شم  مكت�باً  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�ش  لديه  فعلى من 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 ي�ماً من هذا االإعالن .

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  يونيو 2017 العدد 12051

منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
امل�دعة بالرقم 266488    بتاريخ :2017/1/15    

  بيانات االأول�ية :  
با�شم : �شنيك� ليمتد

وعن�انه : ثيم�شت�كلي ديريف �شرتيت 3، ج�ليا هاو�ش،  1066، نيق��شيا، قرب�ش
�صورة العالمة 

 وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة : 29  
اللح�م واالأ�شماك والطي�ر الداجنة وحل�م  ال�شيد ، م�شتخرجات اللح�م ، الف�اكه واخل�شروات املحف�ظة 
 ، االأخ��رى  االأل��ب��ان  ومنتجات  واحلليب  البي�ش   ، الف�اكه  و�شل�شات  واملربيات  اجللي   ، واملطهية  واملجففة 

الزي�ت وال�شح�م املعدة لالأكل
و�شف العالمة : الكلمة  BIG BON MAX    مكت�بة باأحرف التينية  ب�شكل مميز يف �شطرين على 

خلفية غامقة
اال�شرتاطات : 

فعلي من لدية اعرتا�ش علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  يونيو 2017 العدد 12051

منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
امل�دعة بالرقم 266489           بتاريخ :2017/1/15   

  بيانات االأول�ية :  
با�شم : �شنيك� ليمتد

وعن�انه : ثيم�شت�كلي ديريف �شرتيت 3، ج�ليا هاو�ش،  1066، نيق��شيا، قرب�ش
�صورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة : 30  
القه�ة وال�شاي والكاكاو وال�شكر واالأرز والتابي�كا وال�شاج� وما يق�م مقام القه�ة ، الدقيق وامل�شتح�شرات 
اخلمرية  ال�شكر،  ودب�ش  الع�شل   ، املثلجة  واحلل�ى   ، واحلل�يات  واملعجنات  اخلبز   ، احلب�ب  من  امل�شن�عة 

وم�شح�ق اخلبازة ، امللح واخلردل  واخلل ال�شل�شات )الت�ابل( ، البهارات، الثلج.
و�شف العالمة : الكلمة MAX  BIG BON  مكت�بة باأحرف التينية  ب�شكل مميز يف �شطرين على 

خلفية غامقة
اال�شرتاطات :

فعلي من لدية اعرتا�ش علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  يونيو 2017 العدد 12051

منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
بتاريخ :2017/1/15     امل�دعة بالرقم 266483 

 بيانات االأول�ية :  
با�شم : �شنيك� ليمتد

وعن�انه : ثيم�شت�كلي ديريف �شرتيت 3، ج�ليا هاو�ش،  1066، نيق��شيا، قرب�ش
�صورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة : 29   اللح�م واالأ�شماك والطي�ر الداجنة وحل�م  ال�شيد 
و�شل�شات  واملربيات  اجللي   ، واملطهية  واملجففة  املحف�ظة  واخل�شروات  الف�اكه   ، اللح�م  م�شتخرجات   ،

الف�اكه ، البي�ش واحلليب ومنتجات االألبان االأخرى ، الزي�ت وال�شح�م املعدة لالأكل
و�شف العالمة : الكلمة  ROLLTON  مكت�بة باأحرف التينية  ب�شكل مميز بالل�ن االحمر على خلفية 

�شفراء والكل داخل اطار ب�شكل بي�شاوي مميز بالل�ن االحمر
اال�شرتاطات :

فعلي من لدية اعرتا�ش علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  يونيو 2017 العدد 12051

منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
امل�دعة بالرقم 266484      بتاريخ :2017/1/15    

  بيانات االأول�ية :  
با�شم : �شنيك� ليمتد

وعن�انه : ثيم�شت�كلي ديريف �شرتيت 3، ج�ليا هاو�ش،  1066، نيق��شيا، قرب�ش
�صورة العالمة 

اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة : 30   القه�ة وال�شاي والكاكاو وال�شكر واالأرز والتابي�كا  وذلك لتمييز ال�شلع 
وال�شاج� وما يق�م مقام القه�ة ، الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شن�عة من احلب�ب ، اخلبز واملعجنات واحلل�يات 
ال�شل�شات  امللح واخل��ردل  واخل��ل   ، ال�شكر، اخلمرية وم�شح�ق اخلبازة  الع�شل ودب�ش   ، املثلجة  ، واحلل�ى 

)الت�ابل( ، البهارات، الثلج.
و�شف العالمة : الكلمة  ROLLTON  مكت�بة باأحرف التينية  ب�شكل مميز بالل�ن االحمر على خلفية 

�شفراء والكل داخل اطار ب�شكل بي�شاوي مميز بالل�ن االحمر
اال�شرتاطات :

فعلي من لدية اعرتا�ش علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  يونيو 2017 العدد 12051

يعلن ق�شم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�شجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 233746                بتاريخ: 2015/05/24
با�ش��م: براداي�ش جروب ه�لدينجز بي تي اي. ال تي دي 

وعن�انه: 91 ديف� الين 10 #07-00  �شنغاف�رة539221
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: االعالن واالعمال التجارية وخدمات ت�فري معل�مات عن 
التجارة وامل�شتهلك، خدمات ت�ش�يق، خدمات البيع بالتجزئة والبيع باجلملة، تتعلق اخلدمات ال�شابق ذكرها 

باملعادن غري النفي�شة و�شبائكها.
 ال�اق�عة بالفئة: 35

و�شف العالمة: م�شتطيل اأبي�ش ر�شم على جانبه االي�شر م�شتطيل رمادي �شغري كتب بداخله عباره باللغة 
ال�شينية بالل�ن االأبي�ش )تعني ليتيان باالجنليزية( وكتب على اجلاين االأمين كلمة )Paradise( باللغة 
االإجنليزية ويف اأ�شفلها كتبت كلمة )Group( باللغة االإجنليزية و عبارة باللغة ال�شينية )تعني جروب( 

بالل�ن الرمادي ويف�شل بينهما خط رمادي.
اال�ش��رتاطات: عدم املطالبة بحق ح�شري عن ا�شتخدام كلمة )PARADISE( مبعزل عن العالمة.

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  يونيو 2017 العدد 12051

يعلن ق�شم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�شجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 233741                بتاريخ: 2015/05/24
با�ش��م: براداي�ش جروب ه�لدينجز بي تي اي. ال تي دي 

وعن�انه: 91 ديف� الين 10 #07-00  �شنغاف�رة539221
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: خدمات ت�فري االأطعمة وامل�شروبات واالقامة امل�ؤقتة. 

ال�اق�عة بالفئة: 43
و�شف العالمة: م�شتطيل اأبي�ش ر�شم على جانبه االي�شر م�شتطيل رمادي �شغري كتب بداخله عباره باللغة 
ال�شينية بالل�ن االأبي�ش )تعني ليتيان باالجنليزية( وكتب على اجلاين االأمين كلمة )Paradise( باللغة 
االإجنليزية ويف اأ�شفلها كتبت كلمة )Group( باللغة االإجنليزية و عبارة باللغة ال�شينية )تعني جروب( 

بالل�ن الرمادي ويف�شل بينهما خط رمادي.
اال�ش��رتاطات: عدم املطالبة بحق ح�شري عن ا�شتخدام كلمة )PARADISE( مبعزل عن العالمة.

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  يونيو 2017 العدد 12051

منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
امل�دعة بالرقم 266486     بتاريخ :2017/1/15    

 بيانات االأول�ية :  
با�شم : �شنيك� ليمتد

وعن�انه : ثيم�شت�كلي ديريف �شرتيت 3، ج�ليا هاو�ش،  1066، نيق��شيا، قرب�ش
�صورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة : 29   اللح�م واالأ�شماك والطي�ر الداجنة وحل�م  ال�شيد 
و�شل�شات  واملربيات  اجللي   ، واملطهية  واملجففة  املحف�ظة  واخل�شروات  الف�اكه   ، اللح�م  م�شتخرجات   ،

الف�اكه ، البي�ش واحلليب ومنتجات االألبان االأخرى ، الزي�ت وال�شح�م املعدة لالأكل
و�شف العالمة : الكلمة  BIG BON  مكت�بة باأحرف التينية  ب�شكل مميز يف �شطرين على خلفية غامقة

اال�شرتاطات :
فعلي من لدية اعرتا�ش علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  يونيو 2017 العدد 12051

منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
امل�دعة بالرقم 266487     بتاريخ :2017/1/15    

  بيانات االأول�ية :  
با�شم : �شنيك� ليمتد

وعن�انه : ثيم�شت�كلي ديريف �شرتيت 3، ج�ليا هاو�ش،  1066، نيق��شيا، قرب�ش
�صورة العالمة 

 وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة : 30   القه�ة وال�شاي والكاكاو وال�شكر واالأرز والتابي�كا 
وال�شاج� وما يق�م مقام القه�ة ، الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شن�عة من احلب�ب ، اخلبز واملعجنات واحلل�يات 
ال�شل�شات  امللح واخل��ردل  واخل��ل   ، ال�شكر، اخلمرية وم�شح�ق اخلبازة  الع�شل ودب�ش   ، املثلجة  ، واحلل�ى 

)الت�ابل( ، البهارات، الثلج.
و�شف العالمة : الكلمة  BIG BON  مكت�بة باأحرف التينية  ب�شكل مميز يف �شطرين على خلفية غامقة

اال�شرتاطات :
فعلي من لدية اعرتا�ش علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  يونيو 2017 العدد 12051

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل / املحامي : عبا�ش احل�اى

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

بتاريخ : 2016/12/6 امل�دعة حتت رقم :  264354 

با�ش��م : اأندو ك�نت اند�شرتيز ليمتد                                               

وعن�انه: مكتب رقم 1، قطعة اأر�ش رقم 266� فيلج التي � �شارع ك�مبه�ج � تال�كا � هاكاجناال � منطقة 

ك�لهاب�ر � 416109، مهارا�شرتا � الهند

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املن�ش�جات ومنتجات الن�شيج غري ال�اردة يف فئات اأخرى، اأغطية الفرا�ش وامل�ائد

ال�اق�عة بالفئة   :24

و�شف العالمة : هي عبارة عن �شكل مربع بالل�ن ال�ش�د وبداخله مربع اآهر له اإطار بالل�ن االأبي�ش 

True Grip وحتتها خط ومكت�ب حتته عبارة  معق�ف على زوايا االأربعة مكت�ب بداخله عبارة 

االأبي�ش وبالل�ن  الالتينية  باللغة  وجميعها   Stays in Place
اال�ش��رتاطات   : دون �شرط 

االقت�شاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لق�شم  مكت�باً  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�ش  لديه  فعلى من 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 ي�ماً من هذا االإعالن . 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  يونيو 2017 العدد 12051

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل / املحامي : عبا�ش احل�اى

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

بتاريخ : 2016/12/6 امل�دعة حتت رقم :  264359 

با�ش��م : اأندو ك�نت اند�شرتيز ليمتد                                               

وعن�انه: مكتب رقم 1، قطعة اأر�ش رقم 266� فيلج التي � �شارع ك�مبه�ج � تال�كا � هاكاجناال � منطقة 

ك�لهاب�ر � 416109، مهارا�شرتا � الهند

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املن�ش�جات ومنتجات الن�شيج غري ال�اردة يف فئات اأخرى، اأغطية الفرا�ش وامل�ائد

ال�اق�عة بالفئة   :24

اأن�ش�طة بالل�ن  و�شف العالمة : هي عبارة عن �شكل م�شتطيل بالل�ن االأ�ش�د م�ج�د بداخله ر�شم 

Cotton  بطريقة مبتكرة مكت�بة باللغة  Infinity وحتتها كلمة  االأبي�ش ومكت�ب فيه كلمة  

الالتينية وبالل�ن االأبي�ش

اال�ش��رتاطات   : دون �شرط 

االقت�شاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لق�شم  مكت�باً  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�ش  لديه  فعلى من 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 ي�ماً من هذا االإعالن . 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  يونيو 2017 العدد 12051

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل / املحامي : عبا�ش احل�اى

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

بتاريخ : 2016/12/6 امل�دعة حتت رقم :  264365 

با�ش��م : اأندو ك�نت اند�شرتيز ليمتد                                               

وعن�انه: مكتب رقم 1، قطعة اأر�ش رقم 266� فيلج التي � �شارع ك�مبه�ج � تال�كا � هاكاجناال � منطقة 

ك�لهاب�ر � 416109، مهارا�شرتا � الهند

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املن�ش�جات ومنتجات الن�شيج غري ال�اردة يف فئات اأخرى، اأغطية الفرا�ش وامل�ائد

ال�اق�عة بالفئة   :24

و�شف العالمة : هي عبارة عن كلمة Revival  مكت�بة باللغة الالتينية وبالل�ن االأ�ش�د.

اال�ش��رتاطات   : دون �شرط 

االقت�شاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لق�شم  مكت�باً  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�ش  لديه  فعلى من 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 ي�ماً من هذا االإعالن . 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  يونيو 2017 العدد 12051

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  يونيو 2017 العدد 12051
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عربي ودويل

ت�شكيل كتلة برملانية.
خل�شت  “يذبل”  مل  ال��ي��م��ني     
دات���ي احلالة.  ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادي��ة 
ال��ي��م��ني مت��ك��ن من  خ���ا����ش���ة، ان 
البقاء “الق�ة املعار�شة االأوىل”، 
زعيم  ب���اروان،  فران�ش�ا  ب��نّي  كما 
االنتخابات  يف  اجل���م���ه����ري���ني 

الربملانية. ولكن اية معار�شة؟
امام  القائم  التحدي      ه��ذا ه� 

ن����ائ����ب����ا،   130 م������ن  وب�������اأك�������رث 
ال�شرر  تقلي�ش حجم  ا�شتطاع�ا 
- كان�ا 199 يف اجلمعية املنتهية 
بعد  �شيئا،  لي�ش  وه���ذا  والي��ت��ه��ا. 
في�ن  فران�ش�ا  اق�شاء  من  �شهر 
يف اجل�لة االأوىل من االنتخابات 
الرئا�شية. علما ان ميني ال��شط، 
امل�شتقلني  الدميقراطيني  احت��اد 
16 مقعدا مبا ميكنه من  ك�شب 

واملقربني منها يف ح��ش املناجم 
ال�شمايل. كما مت انتخاب رفيقها 
بربينيان،  يف  األ�����ي������ت  ل����ي�������ش 
اجلبهة  ع����ن  ال���ن���ائ���ب  وح����اف����ظ 
ال�طنية املنتهية واليته جيلربت 

ك�الر على دائرته. 
اإميان�يل ماكرون  اع��اد     وهكذا 
ه�ام�ش  اإىل  امل��ت��ط��رف  ال��ي��م��ني 
الفرن�شية،  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  احل���ي���اة 
ل�بان  مارين  هج�م  ق��اوم  مثلما 
ما  التلفزي�نية  امل��ن��اظ��رة  خ��الل 
اذ ف�شلت اجلبهة  بني اجل�لتني، 
هدفها،  حت���ق���ي���ق  يف  ال����ط���ن���ي���ة 
لها  يت�شنى  ل��ن  ن����اب  فبثمانية 
ت�����ش��ك��ي��ل ك���ت���ل���ة ب���رمل���ان���ي���ة، ول���ن 

ت�شتطيع التاأثري داخل الربملان.
 جولة ثالثة 

اجتماعية
وي����ب����ق����ى      
الذي  ال�ش�ؤال 
ط���������رح���������ت���������ه 
اجل���������������ل��������������ة 
ال��������ث��������ان��������ي��������ة 
بن�شبة  يتعلق 
االم���ت���ن���اع عن 
ال����ت���������ش�����ي����ت 
ال�������ه�������ائ�������ل�������ة 
فا�شل   56
ب�����امل�����ائ�����ة،   6

القادمة،  االأ�شهر  خ��الل  اليمني 
التعاون  اأن�����ش��ار  ب��ني  فاالنق�شام 
م���ع م���اك���رون وامل��ع��ار���ش��ني لهذا 
اجلمه�ريني  ي���ه���دد  ال��ت��م�����ش��ي 
فاعلية  م���ن  وي���ح���د  ب��االن��ق�����ش��ام 
معار�شتهم املن�ش�دة، وال ي�شتبعد 
م���راق���ب����ن ان��ق�����ش��ام ال��ك��ت��ل��ة اىل 
جمم�عتني اال يف �ش�رة التمكن 
م�ؤمتر  اىل  اخل��الف  تاأجيل  من 
القادم.  اجلمه�ريني يف اخلريف 
منح  على  الت�ش�يت  ان  �شك  وال 
ال��ث��ق��ة ل��ل��ح��ك���م��ة ���ش��ي��ق��دم اول 
االج����ب���ة.     م��ن جهتها، ف�شلت 
اجلبهة ال�طنية يف حت�يل اأكرث 
من ع�شر ماليني �ش�ت حت�شلت 
عليها مارين ل�بان يف الرئا�شية، 

اىل ع��دد كبري 
من املقاعد.

ذلك  وم�����ع      
ح�����������������ش��������ل��������ت 
اجل����������ب����������ه����������ة 
ال���ط��ن��ي��ة على 
ن�اب،  ثمانية 
و�شجلت رئي�شة 
اليمني  ح����زب 
امل��������ت��������ط��������رف 
جن�����������������اح�����������������ا 
������ش�����خ�����������ش�����ي�����ا 
ب����ان����ت����خ����اب����ه����ا 

ه����ذا االن���ه���ي���ار اي�����ش��ا: االإع�����الن 
ال�شكرتري  ال���ش��ت��ق��ال��ة  ال����ف�����ري 
اال������ش�����رتاك�����ي  ل����ل����ح����زب  االول 
كامباديلي�ش،  ك��ري�����ش��ت���ف  ج���ان 
لرئي�ش  ال�������ش���ع���ب  واالن���ت�������ش���ار 
ال�زراء ال�شابق مان�يل فال�ش، يف 

بلدته اإيفري.
   وال �شك ان ا�شتقالة ال�شكرتري 
يف  )ه������زم  ك��ام��ب��ادي��ل��ي�����ش  االول 
اجل�لة االأوىل( ، يثبت اأن كل �شيء 
ميرتان،  فرن�ش�ا  قلعة  يف  تغري 
اال�شرتاكي  احل�����زب  زوال  وان 
اأ�شبح حقيقة قائمة، ومعه م�ت 
بقرار  الدميقراطية  اال�شرتاكية 
الذين  ال��ف��رن�����ش��ي��ني  ن�����ش��ف  م���ن 

ذهب�ا اإىل مكاتب االقرتاع.
م����ف����اج����اأة 

اليمني
   اما يف مع�شكر 
ال����������ي����������م����������ني، 
ف������ق������د مت���ك���ن 
ن  ي� ر جلمه� ا
م����������ن ان�������ق�������اذ 
امل���������زي���������د م���ن 
املقاعد فاق ما 
ياأمل�نه  كان�ا 
اىل  ب���ال���ن���ظ���ر 
اجل�لة  نتائج 
 . ىل و الأ ا

احل����ي����اة  يف  ان������ق������الب 
ال�صيا�صية

مبايعة  ل��ي�����ش��ت  ال��ن��ت��ي��ج��ة،  ه����ذه 
معلنة الإميان�يل ماكرون، ولكنها 
ت�ؤكد االنقالب ال�شامل يف احلياة 
فمعظم  ال��ف��رن�����ش��ي��ة.  ال�شيا�شية 
اىل  للجمه�رية  اجل���دد  ال��ن���اب 
انُتخب�ا من  ان  ي�شبق  االم��ام مل 
الرئا�شي االأغلبية  قبل، وللحزب 
امل��ط��ل��ق��ة ال���ت���ي ت��ت��ي��ح ل����ه حرية 

احلركة.
اال����ش���رتاك���ي، �شاحب     احل����زب 
اخلم�ش  ال�����ش��ن���ات  يف  االأغ��ل��ب��ي��ة 
امل��ا���ش��ي��ة، ت���اأك���د ان���ه���ي���اره ان مل 
 32 زوال��ه، وبح�ش�له على  يكن 
ن��ائ��ب��ا ي���اج��ه ه���ذا احل���زب خطر 

قطب  ظ���ه����ر 
رادي�����������ك�����������ايل 
خا�شة  داخله، 
ع�����������ددا  اأن 
ك��������ب��������ريا م���ن 
ن������اب احل���زب 
اال������ش�����رتاك�����ي 
ب���������ات����������ا م���ن 
اتباع ماكرون، 
وقام�ا بحملة 
ل����الأغ����ل����ب����ي����ة 
ال����رئ����ا�����ش����ي����ة. 
وم���������ن رم��������ز 

مل  واح���د  فرن�شي  م��ن  اأك���رث  اأي 
يقرتع، وه� رقم قيا�شي مقلق يف 

ظل اجلمه�رية اخلام�شة. 
االمتناع  ن�����ش��ب��ة  ���ش��خ��ام��ة  ان      
ه���ذه، ت���ؤك��د م��رة اخ���رى انق�شام 
ف��رن�����ش��ا، وت��ق��ي��م ال��دل��ي��ل ع��ل��ى ان 
اإقناع  يف  ف�شل  ماكرون  اإميان�يل 
م���ن ه���م خ����ارج م��ع�����ش��ك��ره. وهذا 
احتمال  م��ن  امل���خ���اوف  ي�����ش��اع��ف 
ج���ل��ة ث��ال��ث��ة اج��ت��م��اع��ي��ة عندما 
االإ�شالحات  يف  احل��ك���م��ة  ت��ب��داأ 
ال���ت���ي وع�����دت بها،  االج��ت��م��اع��ي��ة 
العمل  قان�ن  اإ�شالح  وخ�ش��شا 
ب�شاأنه  امل�����ش��اورات  تنطلق  ال���ذي 

هذه االأيام.
ال�شلطة  ف���رن�������ش���ا  اأع����ط����ت  ل���ق���د 
يق�ل  ال������ش��ط،  ت��ي��ار  م��ن  لرئي�ش 
اإن�����ه ي���اأخ���ذ االأف����ك����ار اجل���ي���دة من 
فرن�شا  ان  غ��ري  وال��ي�����ش��ار،  اليمني 
ب��ع��د هذه  مل ت�����ش��ت��ي��ق��ظ و���ش��ط��ي��ة 
االنتخابات. فقد مت تثبيت اأقطاب 
التطرف التي �ُشّجلت خالل حملة 
االنتخابات الرئا�شية، وا�شا�شا ي�شار 
ال��ي�����ش��ار ال���ذي ي�����ش��دد ع��ل��ى اإرادت����ه 
�شرامة  اأك���رث  م�اجهة  خ������ش  يف 
م��ع ه��ذه احل��ك���م��ة.     ان “نظام 
ال���ي����م.  امل��ه��ي��م��ن  ه�����  ماكرون” 
و�شُيظهر، بداية من هذا اال�شب�ع، 
جتديد  ك��ان  ومل��ا  احلقيقي.  وجهه 
ال�ج�ه ال�شيا�شية غري م�شب�ق من 
حيث الكّم يف فرن�شا، ومعظم ن�اب 
اجلمه�رية اىل االمام مل يتحمل�ا 
فان  قبل،  من  �شيا�شية  م�ش�ؤولية 
ال�شيطرة  �شتت�ىل  اأخ���رى  فرن�شا 
حتّد  م��ع  ال�طنية،  اجلمعية  على 
امام  وحدتها  على  احلفاظ  اآخ��ر: 
�شع�بات ممار�شة ال�شلطة التي ال 

مفر منها.
بالن�شبة  االآن  ي��ن��ط��ل��ق  ���ش��يء  ك���ل 
ل�الية ماكرون، لقد انتهت عملية 
غ�����زو ف���رن�������ش���ا، وع���ل���ى اإمي���ان����ي���ل 
م���اك���رون ال���ي����م اإث���ب���ات اأن����ه لي�ش 
جمرد جرنال لهج�م خاطف، وان 
ب�شكل  ب�شمته  ي��رتك  ان  باإمكانه 

دائم..

رغم �صيطرته املطلقة على الربملان:

ماكرون: مبايعة حتت الرقابة وجولة ثالثة �ساخنة واردة...!

جمعية وطنية جديدة بكل املقايي�ش

اجلمه�ري�ن انقذوا ما ميكن انقاذه

ميلين�ش�ن املعار�ش ال�شر�ش يحجز مكانه

- يبقى اليمني اأكرب كتل املعار�سة 
عددا.. لكن النق�سام يتهدده

- اأعطت فرن�سا 
ال�سلطة لرئي�ش من تيار 
الو�سط ولكن فرن�سا مل 
ت�ستيقظ و�سطية بعد 

هذه النتخابات

- ف�سل ماكرون يف 
اإقناع من هم خارج 

مع�سكره وهذا ي�ساعف 
املخاوف من احتمال 
جولة ثالثة اجتماعية

- �سخامة ن�سبة المتناع عن الت�سويت 
توؤكد مرة اخرى انق�سام فرن�سا

- ف�سلت اجلبهة الوطنية يف حتقيق هدفها بت�سكيل كتلة برملانية وانتفى تاأثريها داخل الربملان

•• الفجر 
–خرية ال�صيباين 
جنح اإميانويل ماكرون فعال 
بحوايل  فرن�صا  تغيري  يف 
حزب  و�صمن  نائبا،   341
اجلمهورية اىل المام اإىل 
حد كبري الأغلبية املطلقة 
املحددة ب� 289 مقعدا من 
مي�صك  ولئن   .577 اأ�صل 
الآن  الفرن�صي  الرئي�س 
ال�صلطة،  مقاليد  بجميع 
�صتكون  املعار�صة  ان  اإل 
م����وج����ودة ب��ي��م��ني ق��وي 
م��ق��ع��دا   135 ن�����ص��ب��ي��ا 
وقطب  تياراته،  مبختلف 
ثمانني  من  متنوع  ي�صاري 
الخ��راق  بف�صل  مقعدا، 
فرن�صا  حزب  حققه  الذي 
ب��زع��ام��ة جان  امل��ت��م��ردة 
حيث  ميلين�صون،  ل���وك 
مت��ك��ن ه����ذا الأخ������ري من 
يتجاوز  ما  على  احل�صول 
 17( ن��ائ��ب��ا  ال��ع�����ص��ري��ن 
وثمانية  املتمردة  لفرن�صا 
ل���ل���ح���زب ال�����ص��ي��وع��ي(، 
مقعد  ميلين�صون  واف��ت��ك 
ال��رم��وز  وم���ن  مر�صيليا. 
الخ���راق،  لهذا  ال��ب��ارزة 
واملتحدث  املخرج  انتخاب 
الراديكايل  الي�صار  با�صم 
اميان،  يف  روفني  فران�صوا 
يف  الدولة،  رئي�س  مدينة 
حني اكتفى حزب اجلبهة 

الوطنية ب� 8 مقاعد.

حتليل اخباري

- تاأكدت نهاية احلزب ال�سرتاكي 
وموت ال�سرتاكية الدميقراطية

•• لندن-لوك�صمبورغ-وكاالت:

ب�ري�ش ج�ن�ش�ن  الربيطاين  قال وزير اخلارجية 
اإن حم��ادث��ات خ���روج ب���الده م��ن االحت���اد االأوروب���ي 
يجب اأن تهدف اإىل متهيد الطريق ل�شراكة عميقة 

وخا�شة تريدها لندن مع االحتاد.
ل�زراء  اجتماع  قبل  لل�شحفيني  ج�ن�ش�ن  وق���ال 
ال�شيء  اأن  اأعتقد  ل�ك�شمب�رج  يف  التكتل  خارجية 
يف  ونفكر   ... ل��الأف��ق  نتطلع  اأن  ه���  االآن  لنا  املهم 
���ش��راك��ة عميقة  ���ش��راك��ة ج���دي���دة..  امل�����ش��ت��ق��ب��ل ويف 

وخا�شة نريد اأن نبنيها مع اأ�شدقائنا.
ل�ش�ؤون  ال��ربي��ط��اين  ال���زي��ر  ديفيز  ديفيد  وي��ب��داأ 
اخل����روج م��ن االحت����اد م��ف��او���ش��ات يف ب��روك�����ش��ل يف 
وقت الحق الي�م ل��شع �شروط ان�شحاب بريطانيا 
يف  اجلانبني  �شرتبط  التي  العالقة  �شكل  وحتديد 

امل�شتقبل.
خروج  بعملية  املكلف  الربيطاين  ال�زير  و�شيدع� 
بالده من االحتاد االأوربي بريك�شت ، اإىل �شفقة ال 
مثيل لها يف التاريخ ، وذلك خالل املفاو�شات التي 

بداأها اأم�ش يف بروك�شل.
واأب�����رز ال��ق�����ش��اي��ا امل��ط��روح��ة ل��ل��ن��ق��ا���ش ه���ي: و�شع 
االحت����اد  دول  امل��ق��ي��م��ني يف  ب��ري��ط��ان��ي��ا  م����اط���ن���ي 
وم�اطني تلك الدول املقيمني يف بريطانيا، وكذلك 
التي ت�شري اإىل التعهدات املالية  “فات�رة اخلروج”، 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة ال�����ش��اب��ق��ة ل�����ش��ال��ح االحت�����اد، وح���دود 
اإيرلندا ال�شمالية. وقال ال�زير الربيطاين ديفيد 
ديفي�ش اإن اأمامه طريقا ط�يال، لكنه ت�قع �شراكة 
تغادر  اأن  املقرر  االحت��اد. ومن  عميقة وخا�شة مع 
مار�ش  نهاية  بحل�ل  االأورب����ي  االحت���اد  بريطانيا 
اأيام املفاو�شات يف  اأول  وبداأ   .2019 اآذار من عام 
الت�قيت  ح�شب  االث��ن��ني،  �شباح   11:00 ال�شاعة 
ال�شيفي لربيطانيا، يف مقر املف��شية االأوربية يف 
بروك�شل. وعقد ديفي�ش م�ؤمترا �شحفيا م�شرتكا، 
مع مي�شيل بارنييه كبري مفاو�شي االحتاد االأوربي 
يف نهاية الي�م. يذكر اأن بارنييه عمل �شابقا وزيرا 
خل��ارج��ي��ة ف��رن�����ش��ا، وم��ف������ش��ا ل���الحت���اد االأورب�����ي 
ل�ش�ؤون ال�ش�ق الداخلية واخلدمات.  ومن املت�قع 
اأن يق�ل ال�زير الربيطاين، الذي ي�شطحب معه 

فريقا من امل�ش�ؤولني الر�شميني: الي�م ي�شهد بداية 
املفاو�شات، التي �شت�شكل م�شتقبل االحتاد االأوربي 

وبريطانيا وحياة م�اطنينا .
اأن  امل��ف��او���ش��ات  ب��داي��ة  اأوك����د يف  اأن  اأود  وي�����ش��ي��ف: 
بريطانيا �شتظل �شريكا ملتزما، وحليفا الأ�شدقائنا 
ط�يل،  طريق  اأمامنا  وبينما  ويتابع:  القارة.  عرب 
اإال اأن وجهتنا وا�شحة وهي �شراكة عميقة وخا�شة 
بني بريطانيا واالحتاد االأوربي. �شفقة ال مثيل لها 
يف التاريخ. وعلمت بي بي �شي من م�شادر باالحتاد 
االأوربي اأن املفاو�شات �شتتبع النم�ذج املف�شل لدى 
ُيبحث  ث��م  اأوال،  اخل���روج  وه��� مفاو�شات  االحت���اد، 
م�شتقبل العالقات بني اجلانبني، مبا يف ذلك اتفاق 
التجارة احلرة التي تهدف اإليه بريطانيا، يف وقت 

الحق.
ودع�����ت خ��م�����ش احت������ادات جت���اري���ة ب��ري��ط��ان��ي��ة اإىل 
امل�حدة،  االأوروب���ي���ة  ال�����ش���ق  اإىل  ال��ن��ف��اذ  ا���ش��ت��م��رار 
النهائي خل��روج بريطانيا من  االتفاق  اإمت��ام  حتى 

االحتاد.
ل�ش�ؤون  ال���دول���ة  وزي����ر  اإىل  م�����ش��رتك  خ��ط��اب  ويف 

امل�ؤ�ش�شات  قطاع االأعمال غريغ كالرك، حثت تلك 
احلك�مة على “و�شع االقت�شاد اأوال«.

التجارية  ال���غ���رف  احت�����اد  اخل���ط���اب  ع��ل��ى  ووق�����ع 
الربيطانية، واحتاد ال�شناعات الربيطانية واحتاد 
ال�شغرية  التجارية  امل�شروعات  واحت��اد  امل�شنعني، 
وزير  اأطلق  املفاو�شات،  وع�شية  املديرين.  ومعهد 
ق�يا،  حت��ذي��را  هام�ند  فيليب  الربيطاين  املالية 
من ع�اقب خروج بالده من االحت��اد االأورب��ي دون 
الت��شل التفاق. وقال هام�ند لبي بي �شي اإن عدم 
جدا  ج��دا  �شيئة  نتيجة  �شيك�ن  الت��ف��اق  الت��شل 
بالن�شبة اإىل بريطانيا، لكنه اأ�شاف اأن اتفاقا يهدف 
اإىل �شحب �شريان احلياة من اقت�شادنا لفرتة من 

الزمن �شيك�ن اأ�ش�اأ .
ودعا هام�ند اإىل الت��شل التفاق انتقايل، من اأجل 
الهاوية”  “حافة  ب�شيناري�  ال�شركات  تاأثر  جتنب 

عند خروج بريطانيا.
وقال هام�ند اإن بريطانيا يجب اأن تعطي اأول�ية 
للحفاظ على كل من ال�ظائف والنم� االقت�شادي 

والرفاهية.

جون�صون: بريطانيا تهدف ل�صراكة اأوروبية عميقة 

لندن ت�ستعد ل�سفقة »تاريخية« للخروج من الحتاد الأوربي
مقتل 4 من منفذي الهجوم 

قرب باماكو 
•• باماكو-اأ ف ب:

اعلن وزي��ر االم��ن الداخلي يف مايل �شليف ت��راوري ان 
ق�ات االمن قتلت اأربعة على االأقل من منفذي الهج�م 
على م�قع �شياحي قرب باماك� الذي ا�شفر عن �شق�ط 
اكرث  منذ  �شد غربيني  االأول  االعتداء  هذا  قتيلني يف 
من عام يف العا�شمة. من جهة اخرى، اكد ال�زير املايل 
ان ق����ات االم���ن متكنت م��ن اخ���راج اك��رث م��ن ثالثني 

رهينة حمتجزين يف امل�قع.
ومل يعرف عدد منفذي الهج�م ، لكن اربعة منهم على 

االأقل قتل�ا كما ذكر تراوري م�شاء االحد.
ك��ان��غ��اب��ا يف و���ش��ط الطبيعة  ال��ه��ج���م يف جم��م��ع  ووق����ع 
والذي يق�شده االجانب للراحة بالقرب من العا�شمة. 

وقد ا�ش�شه رجل فرن�شي.
والق�ات  انه هج�م جهادي  لل�شحافيني  ت��راوري  وقال 
التابعة  ال��ق���ات  م��ن  مب�شندة  تدخلت  اخلا�شة  املالية 

االمم  وبعثة  املتطرفني  �شد  الفرن�شية  برخان  لعملية 
مت  �شاعات  ا�شتمرت  مطاردة  بعد  انه  وا�شاف  املتحدة. 
ان  املهاجمني، م�شريا اىل  اثنني من  العث�ر على جثث 
ق�ات االمن تق�م بتم�شيط املنطقة للعث�ر على جثتي 
مهاجَمني اخَرين، من دون ان ي��شح ما اذا كان هناك 

عدد اخر من املهاجمني الفارين.
36 من  ح����اىل  تهريب  او  اخ���راج  م��ن  “متكنا  وت��اب��ع 
 15 ح����اىل  بينهم  املنتجع”  يف  العاملني  او  ال��ن��زالء 

فرن�شيا و15 ماليا.
قتل  بينما  امل�شت�شفى  يف  غ��اب���ن��ي��ة  فرن�شية  وت���ف��ي��ت 

�شخ�ش اآخر يجري التعرف على ه�يته.
اميان�يل  ال��رئ��ي�����ش  ان  ال��ف��رن�����ش��ي��ة  ال��رئ��ا���ش��ة  واع��ل��ن��ت 
ماكرون الذي �شيزور باماك� يف الثاين من مت�ز ي�لي� 
حل�ش�ر قمة جمم�عة دول ال�شاحل اخلم�ش )ب�ركينا 
فا�ش� ومايل وم�ريتانيا والنيجر وت�شاد( يتابع تط�رات 

ال��شع عن كثب.

بعد توّرط اللجئني يف املتاجرة بالب�سر والتحّيل: اإخلء خميم ال�سو�سة بني تون�ش وليبيا بالقوة العامة
•• الفجر - تون�ض - خا�ض

اأفاد النا�شط احلق�قي واملدين مبحافظة تطاوين، م�شطفى 
عبد الكبري، اأنه مّت �شباح ام�ش االإثنني اإخالء خمّيم ال�ش��شة 
ب��ن ق����ردان ب��ا���ش��ت��ع��م��ال ال��ق���ة ال��ع��ام��ة و���ش��ط ح�����ش���ر اأمني 

وع�شكري مكّثف.
 31 اأنه مت غلق املخيم ب�شكل نهائي يف  الكبري،  واأو�شح عبد 
ي�ني� 2013 باإذن من الدولة الت�ن�شية ، م�شريا اىل ان عددا 
من اخليام بقيت على ذمة بع�ش االأف��راد الذين مل متنحهم 
بطاقة  الالجئني  ل�ش�ؤون  املتحدة  لالأمم  ال�شامية  املف��شية 
�شخ�شا  و50   40 ب��ني  ي���رتاوح  ع��دده��م  اأن  الج���ئ، مالحظا 

اأنه ال  واأن��ه كان من املفرت�ش ترحيلهم اىل بلدانهم باعتبار 
تالحقهم اأية جرائم يف بلدانهم وفق ما ي�شبطه القان�ن.

باملخيم ه�  ال��ب��ق��اء  االف��ارق��ة يف  تعّنت  م��ن  ال��ه��دف  اأن  واأك���د 
احل�ش�ل على حّق اللج�ء من مف��شية االأمم املتحدة، م�شريا 
اىل اأنهم اأ�شاوؤوا اىل الدولة الت�ن�شية كثريا خا�شة من خالل 

تعّمدهم اإثارة �شفقة كل م�ش�ؤول يزور اجلهة.
واأ�شاف اأّن مك�نات املجتمع املدين طالبت يف اأكرث من منا�شبة 
مع  بالتن�شيق  لالجئني  الدولة  وّف��رت  اأن  بعد  اخليام  باإزالة 
ت�ن�شية  م��دن  يف  جمانية  اإق��ام��ات  ال��دول��ي��ة  املنظمات  بع�ش 

ا�شافة اىل متّتعهم بالعالج املجاين.
واعترب اأن يف مك�ثهم باملخيمات لل�شغط على مف��شية االأمم 

اإ�شاءة اإىل �ش�رة ت�ن�ش، م�ؤّكدا اأن االأفارقة اأ�شبح�ا  املتحدة 
اىل  �شرعية  وينظم�ن عمليات هجرة غري  بالب�شر  ُيتاجرون 
ليبيا اإ�شافة اإىل ثب�ت �شل�عهم يف عمليات حتّيل، م�شددا على 

اأن ترّدد بع�شهم على اخليام كان الأ�شباب معّينة.
اأ�شغال  انطالق  قريبا  �شي�شهد  ال�ش��شة  خميم  اأن  اإىل  ي�شار 
عنها  اأع��ل��ن  وليبيا  ت�ن�ش  ب��ني  احل��ر  للتبادل  منطقة  اإجن���از 
الت�شريع  ال�شاهد و�شدد على �شرورة  رئي�ش احلك�مة ي��شف 
يف انطالق اأ�شغالها. ويقع خميم ال�ش��شة يف اجلن�ب الت�ن�شي 
احل���دودي مع  را���ش جدير  7 كيل�مرت من معرب  بعد  وعلى 
من  االالف  مر  ومنه   2011 فرباير   24 يف  واأح���دث  ليبيا 

الالجئني الليبيني واالفارقة واأقام�ا فيه.  خميم ال�ش��شة على احلدود الت�ن�شية الليبية
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العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
 اعــــــــــالن بالن�سر          

ليكن معل�ما للجميع ال�شيد/  حممد احمد ا�شماعيل البريق ، االإمارات اجلن�شية  
التنمية االقت�شادية  ، رخ�شة رقم :  565899 دائرة  املرح  ب�شفته مالك كافترييا 
ال�����ش��ارق��ة ي��رغ��ب يف ال��ت��ن��ازل ع��ن ال��رخ�����ش��ة ل�����ش��ال��ح/ ���ش��اح��د اح��م��د عبدالرحيم 
وكيل  اىل  ف��ردي��ة  م�ؤ�ش�شة  م��ن  ال��ق��ان���ين  ال�شكل  تغيري   - اجلن�شية  بنجالدي�ش 
خدمات  -  وعمال بن�ش املادة )14(  فقرة )5(  من القان�ن االحتادي رقم )4( ل�شنة 
2013م  يف �شان الكاتب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم واإنه �ش�ف 
يتم امل�شادقة على االجراء امل�شار الهي بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا االعالن فمن 
لديه اي اعرتا�ش على ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�ر باالعالن 

التباع االجراءات القان�نية. 
الكاتب العدل

حمكمة كلباء االحتادية االبتدائية

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة كلباء  االحتادية االبتدائية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1113
ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيدة/ فال�شا مرمي ويالنت ماتي� اومني ، هندية  اجلن�شية 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيدة / برين�شي 
�شيفادا�شان �شيفادا�شن - هندية اجلن�شية يف الرخ�شة امل�شماة/ �شال�ن جميلتي لل�شيدات( 
االقت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   569940  : رخ�شةرقم  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت 

بال�شارقة  تعديالت اخرى : ال ي�جد 
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة التباع االجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1115
ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ نا�شر خان حقمل ، افغاين اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�شته البالغة 100%  اىل ال�شيد/ �شكيم فقري عي� حممد - افغاين اجلن�شية  يف الرخ�شة 
امل�شماة )نا�شر خان حقمل ملقاوالت النجارة امل�شلحة( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مب�جب رخ�شة رقم 

746864  ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية بال�شارقة 
تغيريات اخرى : مت تغيري اال�شم التجاري من اال�شم التجاري القدمي / نا�شر خان حقمل ملقاوالت 

النجارة امل�شلحة لي�شبح اال�شم التجاري اجلديد / �شكيم فقري ملقاوالت النجارة امل�شلحة  
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب 
العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد 
ا�شب�عني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذك�رة التباع االجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1113
اإماراتي    - جدمي  بن  حم�د  عبيد  حم�د  �شلطان  ال�شيد/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
ال�شيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  كامل ح�شته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف  اجلن�شية 
اإماراتي اجلن�شية يف الرخ�شة امل�شماة / ف�رتك �شتار  احمد �شعيد �شامل ح�شن النقبي ، 
لتجارة االلكرتونيات - تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مب�جب رخ�شة رقم : 217607 ال�شادرة 

من دائرة التنمية االقت�شادية بال�شارقة  تعديالت اخرى : ال ي�جد. 
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة التباع االجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1114
اإماراتي    ، احل��شني  حممد  علي  بدر  عبدالعزيز  ال�شيد/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  اىل ال�شيد/ ر�ش�ان 
عبده عك�ري - �ش�ري اجلن�شية ، وذلك يف ور�شة جنمة الفلق لكهرباء ومكيفات وميزان 
ال�شيارات ، تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مب�جب رخ�شة رقم 535812 - تعديالت اخرى : مت 

تغيري ال�شكل القان�ين لل�شركة من �شركة فردية اىل �شركة فردية ب�كيل خدمات. 
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة التباع االجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1116
ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيدة/ �شاج� ك�مار غ�باال كري�شنان ناير - هندي  اجلن�شية 
امل�شماة / اجلهة  البالغة 100%  يف الرخ�شة  البيع والتنازل عن كامل ح�شته  يرغب يف 
راج�  لل�شيد/  وذلك   )722105( رخ�شة  مب�جب   ، واالر�شيات  التك�شية  ملقاوالت  االوىل 

رافيندران ناير ، هندي اجلن�شية 
تعديالت اخرى : مت تنازل �شاحب الرتخي�ش ال�شابق ملالكها احلايل  

وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة التباع االجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1113
 - كي  ام  فارغي�ش  فارغي�ش  فارغي�ش  ال�شيد/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
هندي  اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة %100  
اجلن�شية  هندي   - عبدالر�شيد  عبدالر�شيد  �شبري  ال�شيد/  اىل  وذلك 
رقم  رخ�شة  مب�جب   ) امل�شلحة  النجارة  ملقاوالت  االحمر  )الفان��ش  يف 
احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ش     : تعديالت    )619926(
فقد   . العدل  الكاتب  �شان  يف   2013 ل�شنة    )4( رقم  االحتادي  القان�ن 
اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على االجراء 

امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا االعالن  
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خ�رفكان  : ال�شيد/ 
عبدالرحمن حممد علي عبداهلل ال�شايب ، اجلن�شية : االإم��ارات ،   وطلبا الت�شديق 
وال�����ش��ادرة من  ال�شاح�ف  بقالة  ال��ت��ج��اري  اال���ش��م  )ت��ن��ازل( يف  يت�شمن  على حم��رر 
بتاريخ  ال�شادر  رقم 141708  ال�شارقة رخ�شة جتارية  االقت�شادية يف   التنمية  دائرة 
1995/8/13 من دائرة التنمية االقت�شادية بخ�رفكان   اىل ال�شيد/ بريجت مانيما 
الك�ديل ماتاي ، اجلن�شية : الهند ، وتغيري ال�شكل القان�ين من م�ؤ�ش�شة فردية اىل 
وكيل خدمات   ليكن معل�ما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خ�رفكان �شيق�م 
من  ا�شب�عني  انق�شاء  بعد  املذك�ر  املحرر  يف  ال�شاأن  ذوي  ت�قيعات  على  بالت�شديق 

تاريخ ن�شر هذا االعالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
  اإعالن بالن�سر للم�ستاأنف �سده 

مبوعد اجلل�سة امام املحكمة
يف اال�ستئناف رقم 487 ل�سنة 2017 م جتاري  

اىل امل�شتاأنف �شده : عبداهلل حممد كاريبال 
نعلمكم بان امل�شتاأنف : �شركة نعمان نبي زاده للتجارة العامة - �ش ذ م م 

)كلي(  جت��اري   2016 ل�شنة   1612 رق��م  املدنية  الق�شية  يف  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف  قد 
ال�شارقة وقد حتدد لنظره جل�شة 2017/7/6 م -يف متام ال�شاعة والن�شف �شباحا مبقر 
هذه املحكمة امام الدائرة املدنية الثالثة - لذا يرجى التف�شل باحل�ش�ر او من ميثلكم 
وفقا  اال�شتئناف  نظر  �شتبا�شر  املحكمة  يف  غيابكم  حالة  ويف  لديكم  ما  لتقدمي  قان�نا 
الحكام القان�ن.   ملح�ظة : ين�شر هذا االعالن على نفقة امل�شتاأنف دون ايه م�ش�ؤولية 

على املحكمة جتاه حق�ق الغري 
 مدير الدعوى - زينب عبدالكرمي احمد  

  االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل 

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
 يف الق�سية رقم 2017/1292 جتاري جزئي

املرف�عة من : بنك دبي اال�شالمي - �ش م ع ب�كالة : عبا�ش نا�شر علي نا�شر احل�اي 
�شد 1- اندري �شبالتاك�ف ، 2- ال�شراي مل�اد البناء - �ش ذ م م )حاليا( - ميربي فر�ش 
امل����ؤرخ يف  االبتدائية  دب��ي  ب��اال���ش��ارة اىل كتاب حمكمة  م )�شابقا(   م  ذ  ���ش   - ا�شت�ر  ف���د 
بانه  علما  نحيطكم  اع��اله  املذك�رة  الق�شية  يف  خبريا  تكليفي  واملت�شمن    2017/6/14
تقرر عقد اجتماع خربة يف الق�شية املذك�رة ي�م اخلمي�ش امل�افق 2017/6/29  ال�شاعة 
11.00 �شباحا  وذلك على العن�ان التايل: مكتب اخلبري: احمد ماجد ل�تاه- الهالل 
ديرة  بجانب  للتامني-  ال�طنية  دب��ي  بناية   302 رق��م  مكتب  الثالث-  الطابق  كابيتال- 
املذك�ر  امل�عد  يف  للح�ش�ر  ندع�كم  ل��ذا   04-2999000 هاتف  ب�ر�شعيد  �شنرت-  �شيتي 

وتقدمي كافة مالديكم من م�شتندات ومذكرات
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
    اعالن ن�سر اجتماع خربة

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
       اعالن اأمر اأداء بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/282  اأمر اأداء
العبدي جمه�ل حمل  املدعي عليه / 1- عبداهلل عبيد علي عبيد  اىل 

االقامة مبا ان املدعي/حممد ممدوح حممد ا�شماعيل .
 : بتاريخ  االبتدائية  ق��ررت حمكمة دبي  اأداء فقد  اأم��ر  ا�شت�شدار   طلب 
للمدعي  دره���م   )50000( مبلغ  ب�شداد  عليه  امل��دع��ي  اإل���زام   2016/9/6

والر�ش�م وامل�شاريف . 
ولكم احلق يف التظلم من االأم��ر خالل 15 ي�م من الي�م التايل لن�شر 

هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
 الدعوى  رقم  2017/1831  

ال�شادة : بيت احلكمة للمحاماة   ف : 042946949 
وكالء املدعي عليها / بنك اب�ظبي ال�طني 

امل��ش�ع : اإعالن حل�ش�ر اجتماع اخلربة يف الدع�ى رقم 2017/1831 
بهذا يعلن اخلبري / عدنان حممد اجلابري املدعي عليها االوىل/ �شامراء لتجارة 
الرخام واجلرانيت - ذ م م ، واملدعي عليه الثاين : اجاي كالريا ناند رام كالريا يف  
اجتماع اخلربة  وذلك حل�ش�ر  ال�طني  اب�ظبي  بنك  املرف�عة من  اأعاله   الدع�ى 
ق�شر  ملطعم  املجاورة  العمارة   - ال�شالم  �شارع   - اب�ظبي   : التايل  العن�ان  يف  االول 
الهند  - مقابل بنك االحتاد ال�طني - برج باأ�شفله بنك ال�شني املحدود - الطابق 13 
مكتب )1324( وذلك ي�م االحد امل�افق 2017/7/9 يف متام ال�شاعة 11.30 �شباحا ، 

لال�شتف�شار نرج� االت�شال على الرقم 0566131615 ،  4919872 02    

 عدنان اجلابري - اخلبري امل�سريف                    

اخلربة   اجتماع  حل�سور    اعالن 

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
�شركة/ انرتنت �ش��شيتي  ، )رخ�شة رقم : 93558 ( والكائنة ب� مدينة دبي لالنرتنت. 
�ش.ب 33675 ، دبي ، دولة االإم��ارات العربية املتحدة  ، واملرخ�شة لدى �شلطة دبي 
للمجمعات االإبداعية، ترغب هذه ال�شركة املذك�رة يف اإعالن قرارها للكافة والذي 
مت اإتخاذه ب�ا�شطة جمل�ش اإدارة �شركة/ انرتنت �ش��شيتي )ال�شركة الرئي�شية(  يف 

اإجتماعه الذي عقد بتاريخ 13 ي�ني� 2017 ب�شاأن اإغالق وحل ال�شركة.
فى  مطالبات  اأى  ول��دي��ه  ب��االأم��ر  معني  ط��رف  ب���اأي  ال�شركة  تهيب   ، ل��ذل��ك  وف��ق��اً 
م�اجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 45 ي�ماً من تاريخ هذا االإع��الن عن 

طريق الربيد امل�شجل اأو االإت�شال ب� : ال�شّيد/ماري ب�ري
اإ�شم ال�شركة: اإنرتنت �ش��شيتي .

�ش.ب :  33675   - دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة 
هاتف رقم : 3091018 – 04 

m.borye@taylorwessing.com :الربيد االإلكرتوين
ب�  45  االإ�شعار واملحددة  اإنتهاء فرتة  التى ترد بعد  املطالبات  النظر فى   * لن يتم 

ا�سعار ت�سفية
العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   

  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     
ا�شم ال�شركة :  اداما لل�صياحة - �س ذ م م 

العن�ان : مكتب A16 ملك اك�ب اميبياه / برج خليفة /بردبي   ال�شكل القان�ين: ذات 
م�ش�ؤولية حمدودة  رقم الرخ�شة : 729433  رقم القيد بال�شجل التجاري: 1159897  
ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مب�جب 
دبي  حماكم  ق��رار  مب�جب  وذل��ك  اأع���اله،  امل��ذك���رة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري 
بتاريخ 2017/6/11  وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/6/5  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ميثاق لتدقيق احل�صابات  
العن�ان :  مكتب رقم 308 ملك ال�شيخ جمعه بن احمد بن جمعه ال مكت�م - ديرة - 
القره�د - هاتف  2500781-04 فاك�ش: 2500782-04  م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

واالأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/ميثاق لتدقيق احل�صابات  
ديرة   - ال مكت�م  بن جمعه  احمد  بن  ال�شيخ جمعه  308 ملك  رق��م  :  مكتب  العن�ان 
- القره�د - هاتف  2500781-04 فاك�ش: 2500782-04  مب�جب هذا تعلن دائرة 
التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذك�ر اأعاله لت�شفية  
اداما لل�صياحة - �س ذ م م  وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/6/11  
وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ   2017/6/5   وعلى من لديه 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ش  اأي 
على العن�ان املذك�ر اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثب�تية 

وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

اىل املدعي عليه/ �شركة مباين دملا للمقاوالت العامة - �ش ذ م م      
ل�شالح  املذك�رة  الدعاوى  بتاريخ 2017/7/9 يف  املنعقدة  بجل�شتها  املحكمة حكمت  ب��اأن   نعلنكم 

املدعني بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي : 

والزمتها بتذكرة ع�دتهم اىل م�طنهم او مبا يقابلها نقدا ما مل يكن - عند تنفيذ احلكم - ملتحقا بخدمة رب عمل اآخر والزمت 
الطرفني باملنا�شب من امل�شاريف واعفت املدعني من ن�شيبهم منها وامرت باملقا�شة يف اتعاب ، ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما 

مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر  هذا االعالن.   
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�شية
 5039/2017/13 
 5034/2017/13
 5038/2017/13
 5037/2017/13
 5033/2017/13
 5040/2017/13
5035/2017/13

م
1
2
3
4
5
6
7

ا�شم املدعي
حممد ظفار باج�ا �شيد احمد باج�ا

برويز ح�شني حممد ح�شني خان 
�شيزاد خان ن�شر اهلل خان 

عيد رحمن جاالندهار خان 
�ش�دري قربان خان �ش�دري كاالخان 

جنيب اهلل ج�ل زاروف 
حممد كاظم خان عزت �شاه 

مبلغ املطالبة
5823  درهم +  تذكرة الع�دة
5656  درهم +  تذكرة الع�دة
1610  درهم +  تذكرة الع�دة
6606  درهم +  تذكرة الع�دة
6059  درهم +  تذكرة الع�دة
7032  درهم +  تذكرة الع�دة

17374  درهم +  تذكرة الع�دة

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                     اىل املدعي عليه/ ال اند ار بريف�ر من�ش - �ش ذ م م  
  نعلنكم باأن املدعيني قد اقام�ا عليكم الدعاوي العمالية املذك�رة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�شة 2017/7/4   ال�شاعة 8.30  .

باحل�ش�ر او من ميثلكم قان�نا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 
قبل اجلل�شة بثالث ايام على االقل باال�شافة ويف حالة تخلفكم �ش�ف ي�شدر احلكم مبثابة 

احل�ش�ري وامرت املحكمة بتق�شري مدة االعالن. 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�شية
3946/2017/13 
3949/2017/13

م
1
2

ا�شم املدعي
 ليليان او�ش�ن مادريد 

جريالد اوكامب� بامينت�ان 

مبلغ املطالبة
20914 درهم + تذكرة الع�دة 
41566 درهم + تذكرة الع�دة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   

اعالن جمموعة اإعالن بالن�سر       
                      اىل املنفذ �شدها : �شاينام اك�شربي�ش للخدمات ال�شحن - �ش ذ م م    

وذلك اللزامك  ادن��اه-  بالك�شف  امل��شحة  التنفيذات  اقام�ا  التنفيذ  ان طالبي  مبا 
املحكمة  فان  وعليه  التبليغ  تاريخ  من  ي�ما   )15( خالل  به  امل��شحة  املبالغ  ب�شداد 

�شتتخذ االجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم االلتزام بالقرار املذك�ر.

 ق�سم الق�سايا العمالية  

ر�شم التنفيذ املبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
2458 درهم

1995 درهم

32242 درهم

25625 درهم 

اجلهة طالبة التنفيذ 
 عدنان خان انار خان 

ظفران خان �شاه زمان 

 2017/1639
تنفيذ عمايل

 2017/1638
تنفيذ عمايل

م
1

2

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
 اعالن ن�سرا        

حممد  وميثلها   ، م  م  ذ  الغذائية  م�اد  لتجارة  فريد  /حممد  عليه  املدعي  اإىل 
ابراهيم �شهداد ال مندو�ش البل��شي  ومقرها مدينة خ�ر فكان وذلك حيث اأن 
املدعي/ ورثة حممد حممد �شيف احلميد وميثلهم عا�شم حممد حممد �شيف 
لدى جلنة  تنفيذ    2017/63 بالرقم  ايجارية  دع�ى  اأقام �شدكم  قد  احلميدي 
ف�ش  املنازعات االيجارية ببلدية مدينة خ�ر فكان فيقت�شي ح�ش�ركم �شخ�شيا 
اأو وكيال عنكم لتقدمي طلباتكم اأو تنفيذ احلكم ال�شادر يف مدة 15 ي�م من تاريخ 
ال�قت  اإر�شال وكيل عنكم يف  اأو عدم  . ويف حالة تخلفكم عن احل�ش�ر  االإعالن 

املحدد فاإن اللجنة �ش�ف تق�م بنظر الدع�ى يف غيابكم
جلنة ف�س املنازعات االيجارية 
قلم التنفيذ 

 االمارات العربية املتحدة
 حكومة ال�سارقة

  بلدية مدينة خورفكان

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
العامري بطلب اىل حمكمة  �شامل  امل�اطن/  همدان عمر  تقدم 
اأب�ظبي االبتدائية- ق�شم الت�ثيقات بتغيري ا�شمها من )همدان(

اىل )حمدان(  
فمن لديه اعرتا�ش يتقدم به اىل الق�شم املذك�ر باملحكمة خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�شر االعالن .
امرية ال�سرقي املحرمي  - موثق    

عبداالله املتني   - قا�سي ابتدائي          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
انذار عديل بالن�سر
 رقم 3887/2017   

املنذر : �شيد ويل خان عبدالركيم  - باك�شتاين اجلن�شية 
املنذر اليه : وقا�ش احمد عبداهلل هادي - اإماراتي اجلن�شية 

جمه�ل حمل االقامة 
امل��ش�ع : 

ينذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ 74.000 درهم يف م�عد اق�شاه 
خم�شة ايام من تاريخ ن�شر هذا االنذار . 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/3879   

املنذر : بنك دبي التجاري - �ش م ع 
املنذر اليهم : 1- نايف م�شلم حمد حمرور العامري - اإماراتي اجلن�شية 

2- مرمي علي �شعيد - اإماراتية اجلن�شية 
يخطر املنذر / املنذر اليهم ب�شداد مبلغ وقدره )4.406.734.61 درهم( فقط اربعة ماليني 
واربعمائة و�شتة الف و�شبعمائة واربعة وثالث�ن درهم وواحد و�شت�ن فل�ش( وذلك يف م�عد 
اق�شاه )30 ي�م( من تاريخ هذا االع��الن واال �ش�ف ي�شطر املنذر التخاذ كافة االجراءات 
املال  بيع  ذل��ك  يف  مبا  ذمته  يف  املرت�شدة  املبالغ  يف  حقه  على  باحلفاظ  الكفيلة  القان�نية 
ب��اداء كافة ما يرت�شد يف ذمته  اليه  املنذر  امل��دين الل��زام  التقا�شي  املره�ن و�شل�ك طريق 

ل�شالح املنذر باال�شافة ملا ي�شتجد من حق�ق. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/3856   

املنذرة :  �شركة اإعمار ك�مي�نتي ماجنمنت - �ش ذ م م 
املنذر اليه : اأني�ش جعفر خان )جمه�ل حمل االقامة( 

البيان  �شالف  ال��ق��رار  ب�شدور  اليه  امل��ن��ذر  تخطر  االن���ذار  مب�جب  امل��ن��ذرة  ال�شركة  ان   -  1
وخم�شة  ومائة  الفا  وخم�ش�ن  وخم�شة  مئتان   255.185.03 وق��دره  مبلغ  ب�شداد  وتطالبه 
ب��رج خليفة من  الكائنة يف  رق��م 4614  ال���ح��دة  وث��م��ان���ن دره��م وث��الث��ة فل��ش ع��ن ح�شة 
ر�ش�م اخلدماة وال�شيانة واالدارة لكامل امل�شروع ويف حال عدم ال�شداد فان ال�شركة املنذرة 
�شتق�م باتخاذ كافة االجراءات القان�نية للمطالبة باملبالغ املرت�شدة يف ذمة املنذر اليه حتى 
تاريخ 2016/8/31 وما ي�شتجد منها بعد ذلك التاريخ وحتى متام التنفيذ ، وحتميله كافة 

امل�شاريف والر�ش�م املرتتبة على ذلك. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/3855   

املنذرة : جمم�عة اإعمار م�لز - ذ م م - امل�ؤجرة 
املنذر اليه : ن�ترا ف�د �شريفي�شز - ذ م م 

وتزاول العمل باال�شم التجاري / اإ�شيا اإن ووك  Assia in Work   - جمه�ل حمل االقامة   
تاريخ   �شهرا من  اثني ع�شر  ر�شميا مهلة وقدرها  اليه  املنذر  االن��ذار مينح  املنذر مب�جب هذا  ان   )1
هذا االنذار ويكلفه باخالء املاأج�ر/ املحر رقم )DMM-SF-SF003( الكائن يف دبي مارينا م�ل 
من الي�م االول ل�شهر لرم�شان املبارك من عام 2018 على ان يت�شملة املنذر عقب انتهاء املدة ف�را ، 
حتى يت�شنى للمنذرة مبا�شرة االعمال االن�شائية املطل�بة ، ويف حال عدم ا�شتجابتكم ف�شت�شطر املنذرة 
واحلال كذلك اىل اتخاذ كافة االجراءات القان�نية الخالء املحل باال�شافة اىل الزام املنذر اليه ب�شداد 
كافة النفقات وامل�شروفات واتعاب املحاماة التي �ش�ف تتكبدها املنذرة يف �شبيل احل�ش�ل على حق�قها 

، وهذا اخطار من م�كلنا بذلك ، مع حفظ كافة حق�ق م�كلنا من اي ن�ع كانت. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اآفاق  حل��زب  ال�شيا�شي  املكتب  ع��رّب 
التحالف  ا���ش��ت��ن��ك��اره  ع���ن  ت���ن�����ش 
ونداء  النه�شة  ح��رك��ة  ب��ني  املعلن 
ت�����ن���������ش، ب���اع���ت���ب���اره ي���خ���ل ب����روح 
عنها  انبثقت  التي  ق��رط��اج  وثيقة 
ويرى  ال�طنية،  ال���ح��دة  حك�مة 
ي��ت��م��ا���ش��ى وما  يف ذل���ك حت��ال��ف��ا ال 
العليا  ال�طنية  امل�شلحة  تقت�شيه 
ب��ني خمتلف  وت�����ش��اور  تن�شيق  م��ن 
مك�نات هذه احلك�مة والبحث يف 
�شيا�شيا  لدعمها  امل�شرتكة  االآليات 

وجماهرييا.
    وكان اجتماعا �شم مكتبي كتلة 
حركة  كتلة  و  ت�ن�ش  ن���داء  ح��رك��ة 
را�شد  م��ن  ك��ل  ب��اإ���ش��راف  النه�شة 
النه�شة  ح��رك��ة  رئ��ي�����ش  الغن��شي 
املدير  ال�����ش��ب�����ش��ي  ق���ائ���د  وح���اف���ظ 
القان�ين  امل���م���ث���ل  و  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
اإر�شاء  ت�ن�ش قد قرر  نداء  حلركة 
بني  للتن�شيق  دائ���م���ة  ع��ل��ي��ا  ه��ي��ئ��ة 
احلزبني والكتلتني تعقد جل�شاتها 
احلاجة  دعت  وكلما  �شهر  كل  مرة 
التن�شيق بني  اأجل دعم  لذلك من 
وثيقة  على  امل�قعة  االأط����راف  ك��ل 
حك�مة  يف  وامل���������ش����ارك����ة  ق����رط����اج 

التزام  وجتديد  ال�طنية،  ال�حدة 
احلزبني بدعم املجه�دات املبذولة 
يف احل����رب ع��ل��ى ال��ف�����ش��اد يف اإط���ار 

ال��د���ش��ت���ر وال��ق��ان���ن وال��ع��م��ل على 
الت�شريع يف امل�شادقة على الق�انني 

ال�شامنة لذلك.

ال�شيا�شي الآفاق  املكتب       وج��دد 
دعمه  اأ������ش�����دره،  ب���ي���ان  يف  ت���ن�����ش 
املطلق للحك�مة، يف م�اجهة هذه 

�شرورة  على  م���ؤك��دا  الف�شاد،  اآف��ة 
امل�ا�شلة يف هذا النهج اإىل اأق�شاه، 
وت��ك��ري�����ش ع��ل���ي��ة ال���ق���ان����ن على 

القطاعات  ك��ان��ت  مهما  اجل��م��ي��ع، 
اإتخاذ  وخ���ا����ش���ة  امل�������ش����ؤول���ي���ات  اأو 
مل��زي��د تعزيز  ال���الزم���ة  ال����ق����رارات 

الف�شاد  ع��ل��ى  احل����رب  م�����ش��داق��ي��ة 
وفاعليتها.

بيانه،  يف  احل�������زب  دع������ا  ك���م���ا      

ا�شرتاتيجية  و�شع  اإىل  احلك�مة، 
القطب  ل���دع���م  وع���اج���ل���ة  ع��م��ل��ي��ة 
الق�شائي املايل وكل هياكل الق�شاء 
والل�ج�شتية،  املادية  باالإمكانيات 
الق�شائية  ال�����ش��ل��ط��ة  ت���ق����م  ح��ت��ى 
اآفة  جمابهة  يف  امل��ح���ري  ب��دوره��ا 

الف�شاد.
االإ�شالحات  تركيز  اأن  واع��ت��رب     
وحترير  ال����ك����ربى  االق���ت�������ش���ادي���ة 
الرخ�ش  م��ن  والتقلي�ش  امل��ب��ادرة 
االإداري��ة، من �شاأنه اأن يحد ب�شفة 

وا�شحة من هذه الظاهرة.
ال�شيا�شي  امل��ك��ت��ب      وك���ان رئ��ي�����ش 
الهاليل  ت�ن�ش كرمي  اآف��اق  حلزب 
قد اعترب يف وقت �شابق، اأن احلرب 
على الف�شاد يجب ان تك�ن �شاملة 
وال ت�شتثني اأحدا �ش�اء من الن�اب 

اأو ال�زراء. 
ت�����ش��ري��ح ع��ل��ى هام�ش     وب����نّي يف 
للمكتب  ال��دوري  االجتماع  انعقاد 
ت�ن�ش،  اآف������اق  حل����زب  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 
م�ش�ؤوليته  “حتمل  احل�����زب  اأن 
ال��ب��الد لكنه وج���د عدة  يف خ��دم��ة 
ال�شيا�شي  ال������ش��ع  منها  ع��راق��ي��ل 
الفتا  ب”املتعفن”،  و�شفه  ال��ذي 
باتت تتطلب نظرة  امل�شاألة  اأن  اىل 
م�ؤكدا  ال�شيا�شي،  للعمل  اأخ����رى 
لرئي�ش  املت�ا�شلة  حزبه  م�شاندة 

احلك�مة يف حربه على الف�شاد.

•• القد�ض املحتلة-وكاالت:

ان���ه  هي�م”  “ي�شرائيل  ت���ك���ت���ب 
�شكرتارية  ط���اول���ة  ع��ل��ى  ���ش��ي��ط��رح 
ال���ي����م، م�����ش��روع قان�ن  ال��ك��ن��ي�����ش��ت، 
امل����اط���ن���ة ممن  ���ش��ح��ب  ي���دع���� اىل 
من  واالإق����ام����ة  امل��خ��رب��ني  ت�شميهم 
ابناء عائالتهم. وقد حظي م�شروع 
االمن  وزي��ر  مبباركة  ه��ذا  القان�ن 
القان�ن  وين�ش  ليربمان.  افيغدور 
ع��ل��ى ���ش��ح��ب امل���اط��ن��ة، االإق���ام���ة او 
تراخي�ش العمل من كل من يرتبط 
يف  وج��اء  معادية.  تخريبية  بعملية 
م�����ش��روع ال��ق��ان���ن ان���ه ق��ب��ل اللج�ء 
اىل اجراء �شحب امل�اطنة، �شي�شمح 
وزير الداخلية ل�شاحب الت�شريح او 
ارتباطهم  عدم  باثبات  عائلته  ابناء 
ت��ق��رر �شحب  ب��اجل��رمي��ة. ويف ح���ال 
من  احلق�ق  الغاء  �شيتم  الت�شريح 
قان�ن  ح�شب  املعنيني  اال���ش��خ��ا���ش 

التاأمني ال�طني. 
وعلم انه مت دفع اعداد هذا القان�ن 
ترت�ش�”  “ام  ح��رك��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
م�شروع  ت���ق���دمي  ومت  ال��ي��م��ي��ن��ي��ة. 
ال��ق��ان���ن م���ن ق��ب��ل ال��ن��ائ��ب روب���رت 

اليط�ف من حزب ي�شرائيل بيتنا. 
هذا  بعد  ن�شمح  “لن  ام�����ش:  وق���ال 
املخربني  مينح  الذي  بالعبث  الي�م 
الذين  ال�����زرق�����اء  ال���ه����ي���ة  وح���م���ل���ة 
امتيازات  ل��ه��م،  امل�����ش��اع��دة  ي��ق��دم���ن 
وحق�ق، بينما يعمل ه�ؤالء من اجل 

تدمري احلك�مة. 
واأو����ش���ح امل���دي���ر ال���ع���ام حل��رك��ة “ام 

م�شروع  ان  ب��ي��ل��ج،  م��ت��ان  ترت�ش�”، 
القان�ن “�شيقيد، اأي�شا، التنظيمات 
امل���زروع���ة ال��ت��ي ت��ط��ل��ب ال���دف���اع عن 

املخربني يف املحكمة العليا.
ال�زير  ان  ه��ي���م  ي�����ش��رائ��ي��ل  ت��ك��ت��ب 
ب��ن��ي��ت ق�����ال خ�����الل جل�ش  ن���ف���ت���ايل 
عندما  بالذات  انه  ام�ش،  احلك�مة، 
املفاو�شات  ا�شتئناف  عن  يتحدث�ن 
الفل�شطينيني،  م��ع  االت���ف���اق  ح����ل 
القد�ش.  ت��ق�����ش��ي��م  م��ن��ع  امل���ه���م  م���ن 
وت���زام���ن ت�����ش��ري��ح ب��ي��ن��ت ه�����ذا، مع 
ت����ق����دمي م���������ش����روع ال�����ق�����ان������ن اىل 
بينت  وق���ال  الكني�شت.  ���ش��ك��رت��اري��ة 
القان�ن  ه�����ذا  ط�����رح  “ت�قيع  ان 
املهم  “من  واو�����ش����ح:  ج�����دا.  ج��ي��د 

الت��شيح كخط�ة ا�شتباقية للعملية 
القد�ش لن تق�شم يف  باأن  ال�شيا�شية 
بان االفكار  اأي ظرف كان. وا�شاف 
ال��ت��ي ط��رح��ه��ا اي��ه���د ب����راك يف عام 
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لنقل البلدة القدمية وجبل الزيت�ن 
واحلرم القد�شي اىل الفل�شطينيني، 
زالت من العامل، ولذلك انا متفائل 

باأن هذا القان�ن �شيمر ب�شه�لة.
اللجنة  ان  “هاآرت�ش”  وت���ك���ت���ب 
ال����زاري���ة ل�����ش���ؤون ال��ق��ان���ن قررت 
دعم م�شروع القان�ن الذي �شي�شمح 
للمحاكم االدارية باتخاذ قرارات يف 
ق�شايا امل�اجهة بني ال�شلطات و�شكان 
قد  الكني�شت  وك��ان��ت  امل�شت�طنات. 

�شنت يف عام 2000 قان�ن املحاكم 
االعباء  ت��خ��ف��ي��ف  ب��ه��دف  االداري�������ة 
ع���ن امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا، ال���ت���ي كانت 
مبعاجلة  املخ�لة  ال���ح��ي��دة  اجل��ه��ة 
القان�ن  ه��دف  كما  الق�شايا.  ه��ذه 
ت�شاعد  االداري����ة  املحاكم  جعل  اىل 
امل����اط���ن���ني ع��ل��ى م��ع��اجل��ة االأم������ر 
االإدارية وت�فري جهاز ا�شتئناف اخر 
لهم. لكن املحاكم االدارية مل تكلف 
ال��ي���م مبعاجلة اخل��الف��ات يف  حتى 
االدارة  ق����رارات  م�شاألة  يف  امل��ن��اط��ق 
املدنية او ال�شلطات االخرى الفاعلة 

يف املنطقة.
القان�ن،  اىل  امل���ب���ادري���ن  وح�����ش��ب 
بت�شلئيل  ال���ن���ائ���ب  راأ����ش���ه���م  وع���ل���ى 

اليه�دي،  البيت  من  �شم�طريت�ش، 
ف�����ان ال��������ش���ع ال���ق���ائ���م اث���ق���ل على 
التمييز  اىل  وادى  العليا،  املحكمة 
امل�شت�طنني  امل��ن��ط��ق��ة  ���ش��ك��ان  ���ش��د 
على  ق���درت���ه���م  اىل  ا����ش���يء  ال���ذي���ن 
ويقرتح  ال���ق�������ش���اء.  اىل  ال���ت����ج���ه 
القرارات  �شل�شلة  ���ش��م��ن  ال��ق��ان���ن 
ال��ت��ي مي��ك��ن االل��ت��م��ا���ش ���ش��ده��ا اىل 
امل��ح��اك��م االداري����ة، ق����رارات �شلطات 
املنطقة او االدارة املدنية، والتحديد 
باأنه ميكن مناق�شتها اوال يف املحاكم 

االدارية. 
وقال �شم�طريت�ش ان “هذه خط�ة 
اخرى يف عملية تطبيع اال�شتيطان 
ي���ه����دا وال�������ش���ام���رة، وه����� هدف  يف 
الدورة  ب��داي��ة  يف  الأنف�شنا  ح��ددن��اه 
ال��ربمل��ان��ي��ة. ال ي���ج��د اي ���ش��ب��ب يف 
العامل يجعل �شكان يه�دا وال�شامرة 
املحكمة  اىل  ل��ل������ش���ل  ي�����ش��ط��رون 
يف  النقا�ش  ام��ر.  كل  ملناق�شة  العليا 
العليا معقد وباهظ التكلفة واي�شا 

ينحاز ب�شكل عام �شد امل�شت�طنني.
هذا  القان�ن  م�شروع  ان  اىل  وي�شار 
ه� جزء من حماولة مع�شكر اليمني 
ال�شيادة  تطبق  ق�انني  دفع  احل��ايل 
امل�شت�طنات.  ع��ل��ى  اال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 
من  الت�شجيع  االئ��ت��الف  وي�شتمد 
عليه  �ش�دق  ال��ذي  امل�شادرة  قان�ن 
ا���ش��ه��ر خ��الف��ا للم�قف  ع����دة  ق��ب��ل 
نتنياه�،  احلك�مة  لرئي�ش  املبدئي 
باإمكانهم  ي�����ش��ب��ح  ب�����اأن  وي���اأم���ل����ن 
�شغطه من اجل دفع ق�انني اخرى 

تعني ال�شم.

جدد دعمه للحكومة يف معركتها �صد الف�صاد:

اآفاق تون�ش ي�ستنكر التحالف املعلن بني النه�سة والنداء 

تل اأبيب: »القد�س لن تق�صم يف اأي ظرف كان«
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هيومن رايت�ش: املعار�سون يف فيتنام يتعر�سون لهجمات 
•• نيويورك-وكاالت:

�شدر  بيان  يف  ووت�ش  رايت�ش  هي�مان  منظمة  قالت 
اأم�ش االإثنني اإن املعار�شني ال�شيا�شيني يف فيتنام عادة 
احلك�مة  مطالبة  البدنية،  ل��الإ���ش��اءة  يتعر�ش�ن  م��ا 

باإنهاء العنف �شد منتقديها.
ووثق التقرير 36 واقعة يف الفرتة من يناير 2015 
رج��ال مبالب�ش مدنية  قام خاللها   ،2017 واأبريل 
باالإ�شاءة لن�شطاء ومدونني، غالباً يف ال�ش�ارع العامة، 

و�شربهم، مما ي�شبب لهم اإ�شابات خطرية اأحياناً.
اآ���ش��ي��ا يف منظمة ه��ي���م��ان رات�ش  وق���ال م��دي��ر ق��ط��اع 
يخاطر  اأن  ���ش��يء  ل�����ش��يء  “اإنه  اآدام�����ز  ب����راد  ووت�������ش، 
الن�شطاء يف فيتنام بدخ�ل ال�شجن من اأجل االإعراب 
ي�مياً  ب�شالمتهم  يخاطرون  ه��م  واالآن  راأي��ه��م،  ع��ن 

ب�شبب ممار�شة حق�قهم الرئي�شية«.
يحكمها  ال�شي�عية  ال��دول��ة  فيتنام  اأن  اإىل  وي�����ش��ار 
ح��زب واح���د، وق��د ات��خ��ذت ال��دول��ة خ��ط���ات لتحرير 

ولكن  املا�شية،  عق�د  الثالثة  م��دار  على  اقت�شادها 
على  اأم��ر حمظ�ر  احلاكم  واحل��زب  الدولة  معار�شة 

نطاق وا�شع.
الفيتنامية،  للحك�مة  مبا�شرة  التقرير  ي�شر  ومل 
املهاجمني يف  ه���ي��ة  اأن���ه مت حت��دي��د  اإىل  اأ���ش��ار  ولكنه 
التعر�ش للهج�م،  ك��ل ح��االت  ب��ني  حالة واح���دة م��ن 
التقرير  اأمل���ح  ال�����ش��رط��ة، كما  اإب���الغ  م��ن  ال��رغ��م  على 
اإىل اأن الهجمات عادة ما حتدث اأثناء ت�اجد لرجال 

ال�شرطة الذين ال يتدخل�ن.
اأن  تفهم  اأن  الفيتنامية  احلك�مة  على  اآدام���ز  وق��ال 
الت�شامح جتاه الهجمات العنيفة �ش�ف ي�ؤدي النت�شار 
النظام االجتماعي  اال�شطرابات والف��شى بداًل من 

واال�شتقرار الذي تق�ل اأنها ت�شعى لتحقيقه.
�شيا�شيني  �شجناء   110 هناك  اأن  التقرير  واأو���ش��ح 
يف فيتنام، وقد نفت احلك�مة مراراً وتكراراً احتجاز 
اأ���ش��خ��ا���ش الأ���ش��ب��اب ���ش��ي��ا���ش��ي��ة، ق��ائ��ل��ة اإن��ه��م مذنب�ن 

بارتكاب جرائم �شد املجتمع والدولة.

م�صوؤولون يف�صلون الركيز على طرد داع�س من معاقله  

�سغوط يف البيت الأبي�ش لتو�سيع حرب �سوريا
••وا�صنطن-وكاالت: 

وب�ل  ل�ت�شي  دي  ودان  برينان  كايت  ال�شحافي�ن  ن�شب 
ماكلريي اإىل م�شدرين يف اإدارة الرئي�ش االأمريكي دونالد 
االأبي�ش  البيت  يف  امل�ش�ؤولني  كبار  م��ن  اثنني  اأن  ت��رام��ب 
ي�شغطان لت��شيع احلرب يف �ش�ريا، معتربين اأنها فر�شة 
هناك.   االأر����ش  على  لها  التابعة  وال��ق���ى  اإي���ران  مل�اجهة 
واأو�شحا يف تقرير خا�ش ملجلة “ف�رين ب�لي�شي” اأن اإرزا 
جمل�ش  يف  اال�شتخبارات  م�ش�ؤويل  كبري  ك�هني-واتنيك، 
ال�شرق  م�شت�شاري  كبري  ه��اريف،  وديريك  الق�مي،  االأم��ن 
املتحدة  ال���الي��ات  ت��ب��داأ  اأن  ي��ري��دان  املجل�ش،  االأو���ش��ط يف 
االأمريكي  اجلي�ش  اتخذ  حيث  �ش�ريا،  جن�ب  يف  الهج�م 
ق�ات  دفاعية �شد  اإج���راءات  �شل�شلة  االأخ��رية  االأ�شابيع  يف 
اإي��ران والتي تقاتل اإىل جانب ق�ات االأ�شد.   املدع�مة من 
الذين  امل�����ش���ؤول��ني  تقلق  خططهما  اإن  امل�����ش��دران  وي��ق���ل 
وزير  فيهم  مبن  ال�شق�ر،  من  مت�شددة  م�اقف  يتخذون 

الدفاع جيم�ش ماتي�ش.
ت�صعيد

االأ�شابيع  يف  ت�����ش��ع��ي��داً  ���ش���ري��ا  ال������ش��ع يف ج��ن���ب  و���ش��ه��د 
االأخ��رية، بعدما اأ�شقطت مقاتلة اأمريكية طائرة من دون 
طيار اإيرانية ال�شنع هاجمت الق�ات االأمريكية التي كانت 
ت�شرّي دوريات مع حلفاء من املعار�شة ال�ش�رية قرب م�قع 
التنف. وجاء اإ�شقاط الطائرة بعد غارتني اأمريكيتني على 
اقرتبت  والتي  اإي���ران،  من  املدع�مة  ال�شيعية  امليلي�شيات 

كثرياً من القاعدة االأمريكية.
معار�صة

امل�قف  رغم  على  اأنه  اإىل  االأمريكية  املجلة  تقرير  ويلفت 
ي��دف��ع يف اجت��اه��ه بع�ش م�ش�ؤولني  ال���ذي  ت�����ش��دداً  االأك���رث 
ال��ب��ي��ت االأب���ي�������ش، ي��ع��ار���ش م��ات��ي�����ش وب��ع�����ش م���ن القادة 
اأو�شع  جبهة  ف��ت��ح  ال��ك��ب��ار  والديبل�ما�شيني  الع�شكريني 
اإي����ران ووك��الئ��ه��ا يف ج��ن���ب ���ش��رق ���ش���ري��ا، معتربين  �شد 
اإىل  املتحدة  ال���الي��ات  جتر  اأن  ميكن  خطرية  خط�ة  اأنها 

دفاعيني  م�ش�ؤولني  بح�شب  اإي���ران،  م��ع  خطرية  م�اجهة 
اأمريكيني.

الركيز على داع�س
 وي���ق����ل م�����ش���ؤول���ن اإن م��ات��ي�����ش ورئ��ي�����ش ه��ئ��ي��ة االأرك�����ان 
وب���ري���ت ماكغ�رك،  دان���ف����ر  امل�����ش��رتك��ة اجل�����رنال ج�����زف 
الديبل�ما�شي الذي ي�شرف على التحالف الدويل املناه�ش 
من  التنظيم  طرد  على  الرتكيز  اإبقاء  يف�شل�ن  لداع�ش، 

معاقله الباقية، مبا فيها الرقة.
التي  ال��ق���ات  اأن��ه ال ين�ي مقاتلة  م���راراً  البنتاغ�ن  واأك��د 
وهذه  االأمريكية.  ال��ق���ات  ا�شتفزت  اإذا  اإال  االأ���ش��د،  تدعم 
ودانف�رد  ماتي�ش  يجد  املجلة  بح�شب  االأوىل  امل��رة  لي�شت 
البيت  من  اق��رتاح��ات  �شد  لل�شغط  م�شطران  نف�شيهما 
اأكرث �شرامة يعتربانها م�شيئة وحتى  االأبي�ش الإج��راءات 
مته�رة.  ففي وقت �شابق، عار�ش الرجالن فكرة مبدئية 
الإر����ش���ال ق����ة ب��ري��ة اأك���رب اإىل ���ش���ري��ا ل��ط��رد داع�����ش، بدل 
االعتماد على االأكراد ال�ش�ريني املحليني واملقاتلني العرب 

املدع�مني من الك�ماندو�ش االأمريكيني.
مراجعة لل�شيا�شة االإيرانية

 ويتزامن اخلالف االأخري مع مراجعة لل�شيا�شة االإيرانية 
يجريها البيت االأبي�ش منذ اأ�شهر، والتي ت�شمل تدقيقاً يف 
والذين  واأتباعهم  االإيرانيني  الع�شكريني  امل�ش�ؤولني  دور 
ي��دع��م���ن ن��ظ��ام االأ���ش��د، اإ���ش��اف��ة اإىل االت��ف��اق ال��ن���وي مع 
اإيران. ويق�ل م�ش�ؤول�ن اإن التق�مي ك�شف انق�شامات داخل 

االإدارة االأمريكية حيال طريقة م�اجهة اإيران ومكانها.
ل ا�صراتيجية جدية ل�صوريا اأو اإيران

اأمريكان  معهد  رئي�ش  نائبة  وه��ي  بليتكا،  دان��ي��ال  وت��ق���ل 
ال  والدفاعية:  اخلارجية  ال�شيا�شة  لدرا�شات  اإن��رتب��راي��ز 
اعتقد اأن لدينا ا�شرتاتيجية جدية ل�ش�ريا، اأو ا�شرتاتيجية 

جدية الإيران، وعلى اال�شرتاتيجيتني ال�شري معاً .
واأ�شاف اإن �ش�ريا هي نقطة �شعف اإيران. اأثبت االإيراني�ن 
مراراً اأنهم ملتزم�ن بقاء االأ�شد يف ال�شلطة. فكرة م�اجهة 

اإيران يف �ش�ريا حكيمة، ولكن، ماذا بعد ذلك؟.

•• عوا�صم-وكاالت:

ذكر اجلي�ش يف ميامنار اأنه عرث على ال�شندوق االأ�ش�د 
بحر  يف  حتطمت  كانت  ع�شكرية  نقل  بطائرة  اخلا�ش 
اندامان يف وقت �شابق من ال�شهر اجل��اري. وعرث على 
ملا  وفقاً  االأح��د،  ي�م  الطائرة  ذيل  االأ�ش�د يف  ال�شندوق 
ذكرته و�شائل اإعالم ر�شمية االثنني. وقال مكتب القائد 

العام للجي�ش يف بيان “جاري اتخاذ االجراءات الالزمة 
ملعرفة �شبب حتطم الطائرة«. يذكر اأن 122 �شخ�شاً، 
ك��ان���ا ع��ل��ى منت  معظمهم م��ن اجل��ن���د وع��ائ��الت��ه��م، 
اجلاري  ي�ني�  من  ال�شابع  يف  اختفت  عندما  الطائرة 
ال�شاحل  م��ن  اأ�شب�عية  رح��ل��ة  خ��الل  طريقها  يف  وه��ي 
اجلن�بي اإىل العا�شمة التجارية ياجن�ن. ومتكنت فرق 

البحث من انت�شال 92 جثة حتى االآن.

•• الفا�رش-اأ ف ب:

ايام  اربعة  ت�شتمر  زي��ارة  اأم�ش  ال�ش�دان  االمريكية يف  ال�شفارة  باأعمال  القائم  ب��داأ 
لدارف�ر من اجل تقييم ال��شع االمني يف هذه املنطقة ال�اقعة غرب البالد وت�شهد 
اعمال عنف. وتاأتي ج�لة الدبل�ما�شي �شتيفن ك�ت�شي�ش بينما ت�شعى االمم املتحدة 
ا�شابيع  قبل  لكن  رج��ل،  ال��ف   17 ت�شم  التي  ال�شالم  حلفظ  ق�تها  تقلي�ش  اىل 
اي�شا من اتخاذ الرئي�ش االمريكي دونالد ترامب قرارا ب�شاأن رفع نهائي للحظر 
االحتاد  وكان  عقدين.  من  اكرث  منذ  ال�ش�دان  على  املفرو�ش  االمريكي  التجاري 
االفريقي واالمم املتحدة دع�ا يف تقرير م�ؤخرا اىل خف�ش عديد ق�ة حفظ ال�شالم 
يف دارف�ر التي ن�شرت قبل ع�شرة اع�ام وتكلف مليار دوالر �شن�يا. ويف اطار عملية 
التقلي�ش هذه، ت�جه ك�ت�شي�ش االحد اىل دارف�ر لتقييم ال��شع االمني ميدانيا. 
وقد التقى م�ش�ؤولني يف االأمم املتحدة وزعماء قبليني واع�شاء يف املجتمع املدين 
يف مدينة الفا�شر عا�شمة والية �شمال دارف���ر. وقال ك�ت�شي�ش لنائب وايل �شمال 
دارف�ر حممد النبي يف اجتماع متكن �شحايف من وكالة فران�ش بر�ش من ح�ش�ره 
نناق�ش حاليا مع االأمم املتحدة اعادة هيكلة البعثة يف دارف�ر. وعادة، متنع ال�شلطات 
الدبل�ما�شي  واأ�شاف  املنطقة.  الدولية اىل هذه  و�شائل االعالم  ال�ش�دانية دخ�ل 

االأمريكي ان �شمان االمن �شيقع بعد االآن على عاتق ال�شلطات املحلية.

دبلوما�سي اأمريكي يف دارفور 
لتقييم الو�سع الأمني 

ميامنار تعرث على ال�سندوق الأ�سود للطائرة املحطمة

االجتماع امل�شرتك بني النه�شة والنداء افاق ت�ن�ش ي�شتنكر

ميلي�سيــات م�سلحــة يف الكونغــو جتنــد اآلف الفتيــات
•• لندن-وكاالت:

اأم�ش  املجندين  االأطفال  بق�شايا  معنية  دولية  منظمة  ذكرت 
للخطف  تعر�شن  ال�شغريات  الفتيات  من  االآالف  اأن  االثنني 
10 جماعات م�شلحة  اأو مت جتنيدهن من قبل ما يرب� على 
ا�شتغاللهن جن�شياً يف كثري من  يف �شرقي الك�نغ�، حيث يتم 
املعنية  الدولية  املنظمة  من  اأول�ش�ن  �شاندرا  وقالت  االأحيان. 
بق�شايا االأطفال املجندين اإن �شرق الك�نغ� بها ع�شرات االآالف 

من اجلن�د والفتيات الق�شر املرتبطني باجلماعات امل�شلحة.
وق��ال��ت اأول�����ش���ن ل���ك��ال��ة االأن���ب���اء االأمل��ان��ي��ة اإن ف��ت��ي��ات ترتاوح 
ي���ؤدون مهاماً متن�عة  16 عاماً  اأعمارهن بني ت�شع �شن�ات و 
امل�اد  الطهي وجمع احلطب وحمل  للميلي�شيات، مبا يف ذلك 

يف  امل�شاركة  وحتى  اجلن�شي،  اال�شتعباد  اإىل  باالإ�شافة  املنه�بة 
احلرب كمقاتلني اأو ج�ا�شي�ش.

الك�نغ�  يف  �شركائها  مع  اأج��رت  اإنها  الدولية  املنظمة  وذك��رت 
مقابالت مع 150 فتاة يف التقرير الذي ن�شر الي�م االثنني.

وتق�ل اأول�ش�ن اإن ما يقرب من ثلثي الفتيات مت خطفهن فيما 
الفقر  اأو  الهجمات  من  هرباً  امليلي�شيات  اإىل  اأخريات  ان�شمت 

اأو اجل�ع.
وي�شار اإىل اأن اأغلبية الفتيات تعر�شن الإيذاء جن�شي، بع�شهن 

ب�ش�رة ي�مية.
اأكن  مل  االأح��ي��ان  بع�ش  يف  عاما   16 فتاة  ع��ن  التقرير  ونقل 
اأعرف حتى ا�شم الرجل الذي اعتدى على يف الليل م�شيفة” 
اأردت الهروب ولكني راأيت ما فعل�ه مبن حاول الهروب..لقد 

الفرار  حت��اول  من  اإن  اأول�ش�ن  وقالت  للغاية”.  خائفة  كنت 
تقتل اأو تتعر�ش لل�شرب.

 40 اإىل   30 اأن الفتيات ي�شكلن ما بني  وتقدر االأمم املتحدة 
وفقاً  امل�شلحة،  باجلماعات  املرتبطني  االأط��ف��ال  م��ن  امل��ئ��ة  يف 

للمنظمة الدولية املعنية بق�شايا االأطفال املجندين.
اإنقاذ  من  اأ�شعب  الفتيات  اإنقاذ  مهمة  اأن  اأول�ش�ن  واأو�شحت 
الفتية بالن�شبة لالأمم املتحدة، وذلك الأن امليل�شيات تعتربهم 

“زوجات” وال ت�شلمهم .
وغالباً ما ت�اجه الفتيات الالتي يتمكن من الهروب الرف�ش 

من قبل اأفراد اأ�شرهن اأو اأ�شدقائهن.
وي�شار اإىل اأن الع�شرات من اجلماعات امل�شلحة تن�شط يف �شرق 

الك�نغ�، حيث تتناف�ش على االأرا�ش وامل�ارد املعدنية.

•• وا�صنطن-رويرتز:

قالت �شركة ج�جل التابعة الألفابت اإنها �شتنفذ املزيد 
من االإجراءات لتحديد وحذف اأي حمت�ى اإرهابي اأو 
اأو التطرف على من�شتها مل�شاركة  يح�ش على العنف 

املقاطع امل�ش�رة ي�تي�ب.
وقالت ج�جل اإنها �شتتخذ م�قفا اأكرث �شرامة جتاه 
متع�شب  على حمت�ى  التي حتت�ي  امل�ش�رة  املقاطع 
اإ�شدار  خ��الل  من  التحري�ش  يف  الدين  ت�شتخدم  اأو 
حتذير وعدم تزكيتها للح�ش�ل على اإعجاب امل�شتخدم 

حتى اإذا مل تكن تنتهك ال�شيا�شات ب�ش�رة وا�شحة.
الهند�شية  امل�����ارد  م��ن  امل��زي��د  ال�شركة  �شت�ظف  كما 

للم�شاعدة يف حتديد  التكن�ل�جيا  ا�شتخدام  و�شتزيد 
اإىل تدريب  ب��االإ���ش��اف��ة  امل��ت��ط��رف��ة  امل�����ش���رة  امل��ق��اط��ع 
املحت�ى  �شريعا مثل هذا  ليحددوا  م�شنفي حمت�ى 

ويق�م�ا بحذفه.
ال�قت  “يف  جل�جل  العام  امل�شت�شار  ووك��ر  كنت  وق��ال 
ال���ذي عملنا ف��ي��ه ن��ح��ن واآخ�����رون ع��ل��ى م���دار �شن�ات 
لتحديد وحذف املحت�ى الذي ينتهك �شيا�شاتنا فاإن 
احلقيقة املزعجة هي اأننا ك�شناعة ينبغي اأن نعرتف 

اأننا نحتاج اإىل عمل املزيد االآن«.
م��ع جماعات  ت��ع��اون��ه��ا  �شت��شع  اإن��ه��ا  ج���ج��ل  وق��ال��ت 
مكافحة التطرف لتحديد املحت�ى الذي قد ي�شتخدم 

لتجنيد مت�شددين.

جوجل ي�سدد الإجراءات لإزالة املحتوى املتطرف 
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الثالثة  اجل���ل��ة  بلقب  ب�لت”  “اليتينغ  اجل�����اد  ف���از 
الدولة  رئي�ش  ال�شم�  �شاحب  ك��اأ���ش  �شباقات  ل�شل�شلة 
للخي�ل العربية االأ�شيلة بن�شختها ال� 24 التي اقيمت 
اأم�ش االأول يف م�شمار �شان �شريو التاريخي يف مدينة 

ميالن االإيطالية.
وتقام �شل�شلة �شباقات كاأ�ش �شاحب ال�شم� رئي�ش الدولة 
لعام 2017 حتت رعاية �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة حفظه اهلل وبت�جيهات 
رئي�ش  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�ش�ر  ال�شيخ  �شم� 
.. دعما الإعالء  الرئا�شة  ���ش���ؤون  وزي��ر  ال����زراء  جمل�ش 
ال��ع��رب��ي االأ���ش��ي��ل ودع����م م��ك��ان��ت��ه يف امل�شامري  اخل��ي��ل 
العاملية مبا يتما�شى مع نهج املغف�ر له ال�شيخ زايد بن 

�شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه.
ال�شباق  بلقب  الن��د  ل���ات��ر  ب�لت  اجل����اد اليتينغ  وت���ج 
واملخ�ش�ش  لي�شتد  م��رت   2000 مل�شافة  اق��ي��م  ال���ذي 
للمه�ر واملهرات من عمر اربع �شن�ات فما ف�ق وحل يف 
املركز الثاين اجل�اد ورود للخيالة ال�شلطانية العمانية 

فيما جاء باملركز الثالث اجل�اد رامز العزيز.
الرحماين م�شرف  في�شل  �شعادة  ال�شباق  وقام يف ختام 
عام �شل�شلة �شباقات كاأ�ش �شاحب ال�شم� رئي�ش الدولة 
الفرو�شية يف  العربية اال�شيلة م�شت�شار قطاع  للخي�ل 
وتقدمي  الفائزين  بتت�يج  الريا�شي  اأب�ظبي  جمل�ش 

الكاأ�ش ل�شاحب املركز االول اليتينغ ب�لت.
�شل�شلة  ع��ام  م�شرف  ال��رح��م��اين  في�شل  �شعادة  وت��ق��دم 
اال�شيلة  العربية  للخي�ل  الدولة  رئي�ش  كاأ�ش  �شباقات 
م�شت�شار قطاع الفرو�شية يف جمل�ش اأب�ظبي الريا�شي 
ال�شيخ من�ش�ر  �شم�  اإىل  والتقدير  ال�شكر  اآيات  باأ�شمى 
وزير  ال�����زراء  جمل�ش  رئي�ش  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
�ش�ؤون الرئا�شة لدوره الريادي الكبري وروؤيته ال�شديدة 
واملنجزات  ال��ن��ج��اح��ات  م��ن  امل��زي��د  ت��ق���د لتحقيق  ال��ت��ي 

الدولة  رئي�ش  ال�شم�  �شاحب  ك��اأ���ش  �شباقات  ل�شل�شلة 
للخي�ل العربية اال�شيلة يف خمتلف امل�شامري العاملية.

التي  الكبرية  واملكا�شب  بالنجاحات  فخره  عن  واأع��رب 
�شجلتها حمطة اإيطاليا الثالثة .

حمطة  يف  الثانية  اجل���ل��ة  جن��اح  بعد  اأن���ه  اإىل  م�شريا 
اأقيمت اجل�لة  التي رافقتها  الكبرية  فرن�شا واال�شداء 
االوىل  للمرة  التاريخي  �شريو  �شان  الثالثة يف م�شمار 
حيث يعد من اأقدم م�شامري اإيطاليا والعامل ل�شباقات 

اخلي�ل الكال�شيكية ويع�د تاريخها لعام 1807.
الغالية  الكاأ�ش  �شباقات  �شل�شلة  اأن  الرحماين  وا�شاف 
ت��رتج��م ن��ه��ج ور���ش��ال��ة ال�����ش��الم وامل��ح��ب��ة م��ن االم����ارات 
الر�شيدة  القيادة  واهتمام  حر�ش  م��دى  وتبني  للعامل 
العاملية  امل�شامري  االأ���ش��ي��ل يف  ال��ع��رب��ي  اخل��ي��ل  ب��اإع��الء 
الر�شني  االم��ارات  ب��رتاث  املتجذر  التاريخي  الرتباطه 
العالقات  ق�شم  رئي�ش  املهريي  �شعيد  ا�شاد  جانبه  من 
العامة يف جمل�ش اأب�ظبي الريا�شي بالرعاية ال�شامية 
العربي  اخليل  اإع��الء  مل�شرية  الر�شيدة  ال��دول��ة  لقيادة 

االأ�شيل عامليا.
املدربة فان دين ب��ش كارين مدربة  من جهتها عربت 
اجل�اد اليتينغ ب�لت عن �شعادتها بف�ز اجل�اد اليتينغ 
ب�لت بلقب كاأ�ش �شاحب ال�شم� رئي�ش الدولة للخي�ل 
اقيمت  ال��ت��ي  االي��ط��ال��ي��ة  اال���ش��ي��ل��ة مبحطته  ال��ع��رب��ي��ة 

مب�شمار �شان �شريو ال�شهري.
فار�ش اجل�اد  فريي�ش�  ان��ت  االإي��ط��ايل  الفار�ش  واأع��رب 
والف�ز  ال��ك��ب��ري  ب���االإجن���از  ���ش��ع��ادت��ه  ع��ن  ب���ل��ت  اليتينغ 
للخي�ل  ال��دول��ة  رئي�ش  ال�شم�  �شاحب  ك��اأ���ش  ب�شباق 

العربية اال�شيلة يف م�شمار �شان �شريو التاريخي .
اأن الف�ز بهذا ال�شباق الهام ميثل امرا رائعا يف   مبينا 
ظل مناف�شة نخبة واأق�ى اخلي�ل العربية اال�شيلة يف 

ايطاليا واوروبا.

الريا�شية  ال�شيخة هند لالألعاب  ل�”دورة  املنظمة  اللجنة  اعتمدت 
الربنامج الزمني وجدول املناف�شات للن�شخة اخلام�شة  لل�شيدات”، 
املراأة  ري��ا���ش��ة  ال��ت��ي تنظمها جلنة  ن�عها  م��ن  االأك���رب  ال����دورة  م��ن 
بن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شم�  م��ن  بت�جيهات  الريا�شي،  دب��ي  مبجل�ش 
حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت���م ويل ع��ه��د دب���ي رئ��ي�����ش جم��ل�����ش دبي 
الريا�شي، وحتت رعاية حرم �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكت�م نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش ال�زراء حاكم دبي “رعاه 
�شم� ال�شيخة هند بنت مكت�م بن جمعة اآل مكت�م. واأعلنت  اهلل”، 
انطالق  ال��دورة عن م�عد  للن�شخة اخلام�شة من  املنظمة  اللجنة 
املناف�شات التي تنظم خالل الفرتة من 9 اإىل 25 ن�فمرب 2017، 
وتقام مناف�شاتها يف نادي دبي �شتارز مبنطقة املزهر، ونادي ال��شل 
الريا�شي، مم�شى اخل�انيج، م�شمار ند ال�شبا الريا�شي، نادي دبي 
لل�شطرجن والثقافة، ومركز دبي الدويل للب�لينغ، كما حدد اللجنة 
املنظمة م�عد فتح باب الت�شجيل الذي يبداأ يف االأول من �شبتمرب 

املقبل.
التي  الدورة  للن�شخة اخلام�شة من  املنظمة  اللجنة  وي�شم ت�شكيل 
الريا�شي  دب��ي  جمل�ش  اإدارة  جمل�ش  ع�ش�  امل��ري  م���زة  ترتاأ�شها 
رئي�ش جلنة ريا�شة املراأة، كال من ف�زية فريدون مدير البط�لة، 
واالأع�شاء: اأحمد اإبراهيم يف جلنة الرعاية والت�ش�يق، ومنى خليل 
يف اللجنة االإعالمية، وجمال ال�ش�ي�شي يف اللجنة الفنية، ورو�شة 
الدعم  ف��ري��ق  ك��م��ا ي�شم  امل��ح��رزي يف جل��ن��ة تنظيم ح��ف��ل اخل��ت��ام، 
ك��اًل م��ن: م��دي��ة ال�����ش���ي��دي، م��رمي ب��ال��ه���ل، لبنى ج��اب��ر للتن�شيق 
يف  عي�شى  وبا�شم  امل��ايل،  الدعم  يف  باله�ل  وفاطمة  امل�ؤ�ش�شات،  مع 
الدعم االلكرتوين، واآمنة م��شى يف التن�شيق حلفل اخلتام، واأمينة 
اخلالدي يف اإعداد الل�ائح الفنية، وبدرية احلمادي يف التن�شيق مع 
االحتادات الريا�شية، وبدر حارب يف الدعم الل�ج�شتي، واأحمد نبيل 
ولني خمملجي يف الدعم االإعالمي، وح�ر النحا�ش يف دعم الرعاية 

على  امل���راأة  ريا�شة  جلنة  حت��ر���ش  امل���ري:  م����زة  ق��ال��ت  والت�ش�يق. 
ال��دورة كل عام من اأجل م�اكبة التطلعات كافة،  حتديث وتط�ير 
واإجراء التحديثات، وزيادة الفعاليات واالألعاب التي حتظى ب�شعبية 
امل�شاركة  ب��اب  وفتح  واالأع��م��ار،  اجلن�شيات  خمتلف  من  الن�شاء  بني 
الفر�شة  واإت��اح��ة  التناف�ش،  م�شت�ى  لرفع  القطاعات  من  للمزيد 
الأكرب عدد من الن�شاء ملمار�شة الريا�شة وامل�شاركة يف االألعاب التي 
يف�شلنها، وه� ما ي�شاهم يف رفع م�شت�ى املراأة الريا�شي، ويحقق 
االأهداف التي اأن�شاأت من اأجلها اللجنة وهي دعم م�شرية الريا�شة 
والن�شاط  الريا�شة  ممار�شة  وثقافة  وعي  ون�شر  دبي،  يف  الن�شائية 
البدين لدى املراأة، والتاأكيد على دورها كعامل اأ�شا�شي يف املحافظة 
على �شحة املراأة وقدرتها على القيام باأعباء احلياة الي�مية بي�شر 

و�شه�لة.
ان�صمام واإ�صافة

الن�شخة اخلام�شة من  امل��راأة: �شتك�ن  اأ�شافت رئي�شة جلنة ريا�شة 
ال�شابقة، و�شتحمل العديد  ال��دورة ذات طابع خمتلف عن االأع���ام 
كما  �شابقاتها،  ع��ن  مميزة  ن�شخة  منها  جتعل  التي  امل��ف��اج��اآت  م��ن 
�شتك�ن منت�شبات امل�ؤ�ش�شات احلك�مية و�شبه احلك�مية على م�عد 
مع مناف�شات من ن�ع جديد، حيث قمنا هذا العام بت��شيع جمال 
اخلا�ش،  القطاع  م�ؤ�ش�شات  منت�شبات  لي�شمل  وامل�شاركة  الت�شجيل 
وه���� االأم����ر ال���ذي �شي�شاهم يف دع���م ال����دورة مب��ه��ارات ج��دي��دة يف 
امل�ؤ�ش�شات،  خمتلف  بني  التناف�ش  ق���ة  ويزيد  الريا�شات،  خمتلف 
املهارية مما  امل�شت�يات  االحتكاك بني خمتلف  زي��ادة  وي�شاعد على 
ي��رف��ع م��ن ك��ف��اءة ال��الع��ب��ات، واإن���ه مت��ت اإ���ش��اف��ة لعبة ج��دي��دة اإىل 
قائمة املناف�شات هذا العام وهي كرة الطاولة، لي�شبح عدد االألعاب 
املدرجة يف الدورة 10 ريا�شات بجانب كرة ال�شلة، الكرة الطائرة، 
كرة اليد، ال�شباحة، الدراجات اله�ائية، �شباق الطريق، ال�شطرجن، 
اجلماعية  االألعاب  مناف�شات  و�شتقام  والب�لينغ،  الطائرة،  الري�شة 

والري�شة وكرة الطاولة يف ال�شالة الريا�شية بنادي دبي �شتارز يف 
منطقة املزهر، فيما تقام االألعاب االأخرى يف اأماكن خمتلفة وهي 
م�شبح نادي ال��شل الريا�شي، م�شمار ند ال�شبا الريا�شي، م�شمار 
اخل�انيج للجري، نادي دبي لل�شطرجن والثقافة، مركز دبي الدويل 

للب�لينغ.
��ا ب��اإ���ش��اف��ة ف��ئ��ات ت��ن��اف�����ش ه���ذا العام  واخ��ت��ت��م��ت امل����ري: قمنا اأي�����شً
اله�ائية،  ال��دراج��ات  ال�شباحة،  ريا�شات  يف  للم�اطنات  خم�ش�شة 
و�شباق الطريق، وذلك ملنحهن الفر�شة املتكافئة للتناف�ش يف هذه 
الريا�شات مع اأقرانهن، كما اأعدت اللجنة املنظمة برامج تدريبية 
قبل انطالق املناف�شات مل�شاعدة الالعبات على التدريب واال�شتعداد 
امل�شائية  املناف�شات يف الفرتة  اجليد للمناف�شات، كما �شتقام جميع 
ح��ت��ى ال ت��ت��ع��ار���ش م�����ش��ارك��ة امل���ظ��ف��ات م��ع اأوق�����ات ع��م��ل��ه��ن، ولكي 
احلاجة  دون  للمناف�شات  احل�ش�ر  واجلمه�ر  الالعبات  ت�شتطيع 

اإىل التغيب اأو اخلروج املبكر من العمل.
الربنامج الزمني

حددت اللجنة املنظمة الربنامج الزمني وجدول مناف�شات الن�شخة 
 9 اخلمي�ش  ي���م  املناف�شات  تنطلق  حيث  ال����دورة،  م��ن  اخلام�شة 
ال��دورة، تليها  الب�لينغ مناف�شات  2017 وتد�شن بط�لة  ن�فمرب 
فيما  ن�فمرب،   10 اجلمعة  ي���م  تقام  التي  الطريق  �شباق  بط�لة 
ال�شلة، وكرة اليد، والكرة الطائرة،  تنطلق مناف�شات بط�الت كرة 
مناف�شات  وتنطلق  ن�فمرب،   11 ال�شبت  ي���م  ال��ط��ائ��رة  والري�شة 
بط�لة ال�شطرجن ي�م االأحد 12 ن�فمرب، وتقام مناف�شات بط�لة 
مناف�شات  تقام  كما  ن�فمرب،   15 االأربعاء  ي�م  اله�ائية  الدراجات 
مناف�شات  وتنطلق  ن���ف��م��رب،   17 اجلمعة  ي���م  ال�شباحة  ب��ط���ل��ة  
بط�لة كرة الطاولة ي�م ال�شبت 18 ن�فمرب، على اأن تقام املباريات 
النهائية لبط�الت ال�شلة واليد والطائرة ي�م اخلمي�ش 23 ن�فمرب، 

ويقام حفل ختام الدورة ي�م ال�شبت 25 ن�فمرب.

اجلواد “ليتينغ بولت” يفوز بكاأ�ش رئي�ش 
الدولة للخيول العربية الأ�سيلة يف اإيطاليا

مع�شكرا  الف�رم�ال1  ل����زوارق  اأب���ظ��ب��ي  ف��ري��ق  ي��دخ��ل 
للج�لة  ا�شتعدادا  االإيطالية  ميالن  مدينة  يف  تدريبيا 
التي  الف�رم�ال1  ل���زوارق  ال��ع��امل  بط�لة  م��ن  الثانية 
�شتقام يف مدينة اإيفيان الفرن�شية يف االأول والثاين من 

ي�لي� املقبل.
الدويل  اأب�ظبي  ن��ادي  ع��ام  الرميثي مدير  �شامل  واأك��د 
خا�شة  التدريبي  املع�شكر  اهمية  البحرية  للريا�شات 
واأن التدريبات تقام يف م�شار �شباق م�شابه مل�شار اجل�لة 

الثانية من بط�لة العامل لزوارق الف�رم�ال1 .

الفتا اإىل ان الفريق ي�شعى اإىل املناف�شة على اللقب.
اآل  خليفة  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت���ر  ال�شيخ  �شم�  اإن  وق���ال 
رئي�ش  ال��دول��ة  رئي�ش  ال�شم�  �شاحب  م�شت�شار  نهيان 
جمل�ش اإدارة نادي اأب�ظبي الدويل للريا�شات البحرية 
هذا  اأب�ظبي  لفريق  واحل�ش�ر  امل�شاركة  بتعزيز  وج��ه 

امل��شم .
م�شريا اإىل اأن الفريق �شي�شارك بثالثة زوارق يف اجل�لة 
القادمة من بط�لة العامل لزوارق الف�رم�ال1 وه� ما 

يتطلب التجهيز واالإعداد املثايل.

فريق اأبوظبي ي�ستعد لبطولة العامل 
لزوارق الفورمول1 

انطالق الن�صخة اخلام�صة 9 -25 نوفمرب املقبل 

اعتماد برنامج مناف�سات دورة ال�سيخة هند للألعاب الريا�سية لل�سيدات
• اإ�صافة األعاب جديدة وفتح املجال مل�صاركة القطاع اخلا�س واإ�صافة فئات تناف�س للمواطنات

�صيخة الكعبي: البطولة ر�صخت مكانتها لت�صبح يف طليعة اللقاءات ال�صبابية املنتظرة

نادي �سباط القوات امل�سلحة ي�ست�سيف فعاليات الن�سخة 21 من بطولته الريا�سية ال�سنوية املفتوحة
الق�ات  �شباط  ن��ادي  م��راف��ق  يف  حالياً  تت�ا�شل 
ال�جهات  اأب��رز  اإح��دى  وه�  اأب�ظبي،  امل�شلحة يف 
املتكاملة  وال��ري��ا���ش��ي��ة  وال��رتف��ي��ه��ي��ة  ال��ف��ن��دق��ي��ة 
من  والع�شرين  احل��ادي��ة  الن�شخة  العا�شمة،  يف 
بط�لته الريا�شية ال�شن�ية املفت�حة التي حتظى 
برعاية كرمية من قبل �شم� ال�شيخ من�ش�ر بن 
زايد اآل نهيان، نائب رئي�ش جمل�ش ال�زراء، وزير 
يف  البط�لة  فعاليات  وت�شتمر  الرئا�شة.  ���ش���ؤون 
م��الع��ب و���ش��االت ال��ن��ادي يف اأب���ظ��ب��ي حتى 14 

ي�ني� اجلاري.
الفريق  برئا�شة  العليا  املنظمة  اللجنة  وحر�شت 

الركن “م” حممد هالل الكعبي، رئي�ش جمل�ش 
امل�شلحة، على  الق�ات  ون��ادي �شباط  اإدارة فندق 
املبادرات  العام من�شجًما مع  يك�ن حدث هذا  اأن 
القيادة  نهج  يتما�شى مع  ال�طنية، مبا  اخلريية 
الر�شيدة الرامي اإىل تر�شيخ قيم اخلري والعطاء 
ب��ني ال��ري��ا���ش��ي��ني واجل��م��ه���ر. وجت��ل��ى ذل���ك مع 
يف  اأقيم  ال��ذي  للبط�لة  الر�شمي  االفتتاح  حفل 
31 ماي� املا�شي، حيث مت عر�ش اأوبريت يحمل 

عن�ان “عام اخلري«.
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ش  ال��ك��ع��ب��ي،  �شيخة  و���ش��رح��ت 
لنادي �شباط الق�ات امل�شلحة يف اأب�ظبي: “نحن 

ن��ف��خ��ر ب��ت��اري��خ ال��ف��ن��دق وم��ك��ان��ت��ه ال��ت��ي جن��ح يف 
تر�شيخها منذ تاأ�شي�شه للي�م، حيث يحتل م�قعاً 
عم�ًما  االإم����ارات  دول���ة  يف  املجتمع  ل��دى  حي�ًيا 
واإم�����ارة اأب���ظ��ب��ي ع��ل��ى وج���ه اخل�����ش������ش. وتعد 
عاماً   20 م��دى  على  تقام  التي  ال��ن��ادي  بط�لة 
اأن ر�شخت مكانتها  دلياًل �شاطعا ًعلى ذلك، بعد 
الفعاليات  طليعة  يف  لت�شبح  االإي��ج��اب��ي  ودوره���ا 
ال�شبابية  ال���ل���ق���اءات  اأب�����رز  واأح�����د  ال��رم�����ش��ان��ي��ة، 

املنتظرة عاماً بعد عام«.
واأ�شافت الكعبي: اإن البط�لة الريا�شية ال�شن�ية 
�شباط  ن���ادي  مكانة  اإب����راز  يف  مهًما  دوًرا  تلعب 

ك�جهة  فقط  لي�ش  اأب�ظبي،  يف  امل�شلحة  الق�ات 
وللماأك�الت  ال��راق��ي��ة  لل�شيافة  امل�شت�ى  عاملية 
وامل�������ش���روب���ات ب���اأع���ل���ى امل���ع���اي���ري ال��ع��امل��ي��ة، واإمن����ا 
لدعم  امل��ت��ن���ع��ة  م��ب��ادرات��ه��ا  يف  ف��اع��ل��ة  كم�ؤ�ش�شة 

الق�شايا املجتمعية.
ريا�شات متن�عة  8

ت�شمل ن�شخة هذا العام ثماين م�شابقات، ي�شارك 
الفر�شة  اأتيحت  حني  يف  بالكامل،  فيها  الرجال 
لل�شيدات للمناف�شة يف خم�ش منها. وت�شم قائمة 
ال��دورة كرة القدم لل�شاالت  اأجندة  االألعاب على 
ي�ني�   14 اإىل   3 م��ن  مناف�شاتها  وت��ق��ام  رج���ال 

لل�شاالت  ال���ق���دم  ك����رة  ت���ق���ام  ح���ني  يف   ،2017
�شيدات من 1 اإىل 7 ي�ني�.

للرجال  اجل�جيت�ش�  مناف�شات  ��ا  اأي�����شً وه��ن��اك 
وال�شيدات يف الفرتة من 9 اإىل 10 ي�ني�، وكرة 
 3 من  رج��ال  �شتي�شن  ب��الي  االإلكرتونية  القدم 
يف  وال�شيدات  الرجال  وي�شارك  ي�ني�.   13 اإىل 
مناف�شات ال�شطرجن من 2 اإىل 5 ي�ني�، وكذلك 

احلال يف اجل�دو من 2 اإىل 3 ي�ني�. 
وي��ت��ن��اف�����ش ال���رج���ال يف امل�����ش��ارع��ة م��ن 2 اإىل 3 
ي���ن��ي���، و���ش��ت��ك���ن م��ن��اف�����ش��ات ال��رم��اي��ة مفت�حة 
واقت�شرت  ي���ن��ي���،   11 اإىل   3 م���ن  للجن�شني 

 2 من  وتقام  ال��رج��ال،  على  الب�لينج  مناف�شات 
اإىل 12 ي�ني� 2017.

وت�ؤكد اللجنة املنظمة اأن هذه البط�لة ت�شهم يف 
دعم م�شرية التنمية الريا�شية يف دولة االإمارات، 
كاأحد االأهداف التي ي�شعى نادي �شباط الق�ات 
من  يقدمه  م��ا  جانب  اإىل  اأب���ظ��ب��ي،  يف  امل�شلحة 
خدمات راقية لل�شياح والزوار من �شكان اأب�ظبي 
الع�شرية  ب��امل��راف��ق  لال�شتمتاع  وال��ع�����ش��ك��ري��ني، 
يف  االأ�شيلة  العربية  ال�شيافة  وتقدمي  الراقية، 
حلة فريدة واأج�اء جذابة، تعك�ش م�شرية التط�ر 

التي ت�شهدها عا�شمة البالد.

يف اآخر مهرجانات مو�صمه الرم�صاين

نــــادي تـــراث الإمـــارات يختتــم فعاليــات بطولــة كــرة القـدم يف العني
اختتم ليل ام�ش االأول االأحد مركز العني التابع لنادي 
انطلقت منذ  التي  ال��ق��دم  ك��رة  االإم����ارات بط�لة  ت��راث 
الذي  الرم�شاين  املهرجان  فعاليات  �شمن  اأ�شب�عني 
ي��ن��ف��ذه امل��رك��ز ،ف��ي��م��ا ت�شتمر  م��ن��اف�����ش��ات امل��ه��رج��ان يف 
بط�لة النادي الرم�شانية االأوىل للرماية حتى احلادي 
والع�شرين من ال�شهر اجلاري، حيث �شيحتفى يف الي�م 
الثالثة  الفائزين  تكرمي  بعد  املهرجان  باختتام  التايل 

االأوائ�����ل يف ه���ذه ال��ب��ط���ل��ة، وت��ك��رمي اجل��ه��ات الراعية 
والداعمة للبط�لة و�شط ح�ش�ر ر�شمي كبري.

وق����ام حم��م��د ع���ب���داهلل ���ش��ع��ي��د احل���م���ريي م��دي��ر اإدارة 
بطي  وخليفة  ال��ن��ادي  يف  وال�����ش��الم��ة  وال�شحة  البيئة 
كرة  دوري  كاأ�ش  بت�شليم  العني  مركز  مدير  ال�شام�شي 
فاز  ال���ذي  �شيتي،  ال��ع��ني  ف��ري��ق  اإىل  للمهرجان  ال��ق��دم 
على فريق اأ�شاطري الط�ية يف املباراة النهائية للبط�لة 

كما  العني،  لبلدية  التابع  الط�ية  ملعب  �شهدها  التي 
ق��ام��ا ب��ت��ك��رمي اأع�����ش��اء ال��ف��ري��ق ال��ف��ائ��ز ب��ه��داي��ا عينية، 
اللجنة  اأع�شاء  بح�ش�ر  وذل��ك  احلكام،  تكرمي  وكذلك 
عبداهلل  امل��ن�����ش���ري،  �شعيد  ���ش��امل  للبط�لة؛  املنظمة 
�شامل  املن�ش�ري،  �شبيع  �شعيد  حممد  ال�ش�يدي،  را�شد 
�شليم العامري، جمعه �شاري املهريي، والعفاري بخيت 
املن�ش�ري، الذين اأ�شرف�ا على هذه البط�لة التي �شارك 

من  عدد  ختامها  وتابع  وتابعها  فريقا،  ع�شر  اثنا  فيها 
ال��ن��ادي، وج��م��ه���ر كبري م��ن ع�شاق كرة  امل�����ش���ؤول��ني يف 

القدم.
وتت�ا�شل  مناف�شات بط�لة النادي الرم�شانية االأوىل 
اإذ  مهرجانه،  بداية  منذ  املركز  ينفذها  ،التي  للرماية 
زاد عدد امل�شاركني فيها حتى حينه عن �شبعني متناف�شا، 
و�شتنتهي مناف�شات البط�لة يف احلادي والع�شرين من 

بحفل  التايل  الي�م  �شيحتفى يف  اجل��اري، حيث  ال�شهر 
اإذ  بالبط�لة،  ال��ف��ائ��زي��ن  تت�يج  م��ع  امل��ه��رج��ان  اخ��ت��ت��ام 
�شيتم تكرمي الفائزين الثالثة االأوائل يف هذه البط�لة 
بج�ائز عينية ونقدية �شاهم بتقدميها م�شنع الرو�شة 
تكرمي  �شيتم  كما  للبط�لة،  ال��راع��ي��ة  اجل��ه��ة  للحجر، 
ر�شمي  ح�ش�ر  ت�قع  و�شط  للبط�لة،  الداعمة  اجلهات 

وجماهريي كبري.
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الفجر الريا�ضي

كري�شتيان�  م��دري��د  وري���ال  ال��ربت��غ��ال  يتطرق جن��م  مل 
اال�شباين ال من  ناديه  و�شعه يف �شف�ف  اىل  رون��ال��دو 
ب���الده �شد  م���ب���اراة منتخب  ب��ع��د  بعيد  م��ن  او  ق��ري��ب 

املك�شيك 2-2 يف كاأ�ش القارات و�شط تقارير ت�شري 
اىل عدم رغبته يف اال�شتمرار مع الفريق امللكي 
ق�شائيا  بها  امل��الح��ق  ال�شرائب  ق�شية  ب�شبب 

من ال�شلطات اال�شبانية.
ال�شحافيني  ومل يتحدث رونالدو اىل 

املنطقة  يف  اح����ت���������ش����دوا  ال�����ذي�����ن 
املقابالت  الإج���راء  املخ�ش�شة 

�شرح  لكنه  امل���ب���اراة  ب��ع��د 
بعد  ف���ي���ف���ا  الإذاع���������ة 

نيله جائزة اف�شل 
امل���ب���اراة  الع����ب يف 
“اريد  ب�����ق������ل�����ه 
ال�شكر  ت�����ج����ي����ه 
اللعبة  ان�����ش��ار  اىل 

ال���ذي���ن ���ش���ت���ا يل. 
ب����ط����ب����ي����ع����ة احل����������ال، 

�شجلت  ال���ت���ي  ال��ن��ت��ي��ج��ة 
لي�شت ما كنا نريده. كنا قاب 
ح�شم  م���ن  ادن�����ى  او  ق������ش��ني 
ان  قبل  النتيجة يف م�شلحتنا 

متنى �شباكنا بهدف يف الدقائق 
االخ������رية، ل��ك��ن ه����ذه ه���ي كرة 

القدم«.
مباراتان  ل��ن��ا  “تبقى  وت���اب���ع 
ون���ح���ن واث����ق�����ن ب���ان���ن���ا منلك 
وب���ال���ت���ايل نحن  االم���ك���ان���ي���ات 
الناحية.  ه��ذه  م��ن  مطمئن�ن 
باملباراة  ال��ت��ف��ك��ري  ي��ج��ب  االن 

املقبلة«.
على  �شنك�ن  فزنا  “اذا  واو�شح 
بعد خط�ة من التاأهل وبالتايل 
االإن�������ذار  ج���ر����ش  دق  مي���ك���ن  ال 

االن«.
ب�ال”  “اآ  ���ش��ح��ي��ف��ة  وك����ان����ت 

�شرارة  اط��ل��ق��ت  ال��ربت��غ��ال��ي��ة 
م�شتقبل  ب�شاأن  التخمينات 
رون���ال���دو م��ع ال��ن��ادي امللكي 

املت�ج قبل اأيام معدودة بلقبي 

الدوري االإ�شباين وم�شابقة دوري اأبطال اأوروبا، بعدما 
العب  الأف�شل  الذهبية  ال��ك��رة  �شاحب  اأن  اىل  اأ���ش��ارت 
ريال  ب��اأن  ل�شع�ره  اإ�شبانيا  ت��رك  ق��رر  العامل  يف 
يف  الكفاية  فيه  مب��ا  ي�شانده  ال  م��دري��د 

ق�شية تهربه من ال�شرائب.
وك����ان ل�����ش��ان ���ش��ح��ي��ف��ي��ت��ي م���ارك���ا وا�ش 
ابعد  ذه���ب���ت  االوىل  ان  ح��ت��ى  مم���اث���ال 
النجم  ق����رار  ان  م�����ش��رية اىل  ذل���ك  م��ن 

الربتغايل ال رجعة به .
وكانت النيابة العامة يف مدريد 
املا�شي  ال��ث��الث��اء  اعلنت 
ببالغ  ت��ق��دم��ت  ان���ه���ا 
������ش�����د ال�����الع�����ب 
باأربع  واتهمته 
�شد  ج���رائ���م 
اخل�����������زان�����������ة 
بني  ال���ع���ام���ة 
 2011 عامي 
 ... و2014 
ال������ت������ي ت���ن���ط����ي 
�شريبي  غ�ش  على 
 14،7 مب������ب������ل������غ 
 16،5( ي�رو  ماليني 

ملي�ن دوالر(.
العامة  ال��ن��ي��اب��ة  واع���ت���ربت 
�شركة  كيان  م��ن  ا�شتفاد  رون��ال��دو  ان 
العائدات  الخ��ف��اء   2010 يف  ان�شئت 
التي يح�شل عليها يف ا�شبانيا من حق�ق 

بيع ال�ش�ر من امام �شلطات ال�شرائب .
تقارير ف�تب�ل  ورد يف  رون��ال��دو  ا�شم  وك��ان 
تتعلق  وثائق   2016 يف  ك�شفت  التي  ليك�ش 
يف  وا�شع  نطاق  على  �شريبي  تهرب  بعمليات 
عامل كرة القدم �شملت العديد من الالعبني 

واملدربني يف اوروبا.
ل��ك��ن امل��ه��اج��م ال��ربت��غ��ايل ن��ف��ى م����رارا قيامه 
العام  اأواخ����ر  ون�شر  �شريبي،  ت��ه��رب  بعمليات 
ملي�ن   225 بقيمة  مالية  ك�ش�فات  املا�شي 
ي�������رو، وه����� اأك�����د االأرب�����ع�����اء ب���اأن���ه مرتاح 
ال�����ش��م��ري، ب��ي��ن��م��ا اأب�����دى ف��ري��ق��ه ريال 
لقائد  التامة  ب��ال��رباءة  ثقته  م��دري��د 

منتخب الربتغال.

م�شتهل  يف  ب��ق���ة  نف�شها  ع���ن  ت�شيلي  اأع��ل��ن��ت 
مغامرتها االأوىل يف كاأ�ش القارات لكرة القدم، 
على  2-�شفر  الكامريون  على  املتاأخر  بف�زها 
ملعب “اوتيكريتيي ارينا” يف م��شك�، وذلك يف 
اجل�لة االأوىل من مناف�شات املجم�عة الثانية.

وبدا املنتخب الكامريوين الذي يع�د للبط�لة 
للمرة االأوىل منذ 2003 بعد تت�يجه يف اأوائل 
العام احلايل بطال للقارة االأفريقية، يف طريقه 
لفر�ش التعادل على نظريه االأمريكي اجلن�بي 

يف م�شتهل م�شاركته الثالثة يف البط�لة.
لكن ت�شيلي مل ت�شتلم وجنحت يف انتزاع الف�ز 
بايرن  و���ش��ط  ال��ق��ات��ل بف�شل الع���ب  ال���ق��ت  يف 
مي�نيخ االأملاين ارت�رو فيدال ومهاجم الدوري 
على  ت��ع��رف  ال���ذي  ف��ارغ��ا���ش  ادواردو  املك�شيكي 
امل�شاعد  الفيدي�  ا�شمه حكم  جديد  “�شديق” 

الذي الغى له هدفا يف الث�اين االأخرية من 
ال�ش�ط االأول ثم ع��ش عليه يف ال�قت 

واحت�شب  امل��ب��اراة  م��ن  ال�شائع  ب��دل 
له الهدف الذي الغاه يف بادىء 

االأمر حكم الراية.
الف�ز  اأن  امل���ؤك��د  وم��ن 

ال�������ذي ح���ق���ق���ه “ال 
�شيمنحه  روخا” 

اأف�����������ش�����ل�����ي�����ة 
ل  حل�ش� ا

ع���������ل���������ى 

اإح�������دى ب��ط��اق��ت��ي ن�����ش��ف ال���ن���ه���ائ���ي ع����ن هذه 
امل��ج��م���ع��ة ال���ت���ي ت�����ش��م امل���ان���ي���ا ب��ط��ل��ة العامل 
وا�شرتاليا بطلة اآ�شيا اللتني تت�اجهان االثنني 

يف �ش�ت�شي.
ويف املقابل، اأ�شبح و�شع الكامريون التي كانت 

ل��ه��ا يف  امل���ب���اراة االأوىل  ت��خ������ش 
ن�شف  م����ن����ذ  ال����ب����ط�����ل����ة 

نهائي ن�شخة 2003 
�شد  ف���رن�������ش���ا  يف 

ك������ل������م�����ب�����ي�����ا 
حني فقد 

االأفريقي العب و�شطه مارك فيفيان  املنتخب 
ف�ي بعد تعر�شه الأزم��ة قلبية، معقدا ال�شيما 
يف ظل وج�د املانيا يف املجم�عة رغم اأن االأخرية 

ت�شارك بت�شكيلة رديفة.
ملباراتهما  اعادة  الفريقني  امل�اجهة بني  وكانت 
اجل�لة  ت��ع��ادال يف  ح��ني   1998 م���ن��دي��ال  يف 
الثالثة االأخرية من الدور االأول 1-1، وكان 
تتاأهل ب�شحبة  ذلك كافيا لت�شيلي لكي 
االأخرية  ف�ز  من  م�شتفيدة  ايطاليا، 

على النم�شا 1-2.
اأبقت  ال���ت���ي  ت�����ش��ي��ل��ي  وف���ر����ش���ت 
جن�����م�����ه�����ا ال����ي����ك���������ش����ي���������ش 
مقاعد  ع��ل��ى  �شان�شي�ش 
ال�ش�ط  حتى  البدالء 
اأف�شليتها  الثاين، 
م����ن����ذ ال����ب����داي����ة 
قريبة  وك����ان����ت 
م��������ن اف�����ت�����ت�����اح 
بعد  الت�شجيل 
50 ثانية فقط 
ل����ك����ن ال���ق���ائ���م 
االأي���������������ش�������ر 
ن�����اب عن 

احلار�ش ووقف يف وجه ت�شديدة فارغا�ش.
ل��ك��ن اأب��ط��ال اأف��ري��ق��ي��ا دخ��ل���ا ب��ع��ده��ا يف اأج����اء 
اللقاء وبادل�ا ت�شيلي الهجمات، اإال اأن اخلط�رة 
كانت مل�شلحة ممثل اأمريكا اجلن�بية الذي كان 
قريبا يف اأكرث من منا�شبة من افتتاح الت�شجيل 
لكن احلار�ش ج�زف اوندوا تاألق يف وجه رجال 

املدرب االإ�شباين خ�ان انت�ني� بيت�شي.
وب��ق��ي ال������ش��ع ع��ل��ى ح��ال��ه ح��ت��ى ال����ق���ت بدل 
اأبطال  االأول عندما جنح  ال�ش�ط  ال�شائع من 
اأمريكا اجلن�بية اأخريا يف ال��ش�ل اىل ال�شباك 
بعد  الت�شلل  ك�شر م�شيدة  ال��ذي  فارغا�ش  عرب 

متريرة من ارت�رو فيدال و�شدد يف ال�شباك .
الفريقان  واأكمل  بالهدف  الت�شيلي�ن  واحتفل 
على  االأ�شا�شي  احلكم  يح�شل  اأن  قبل  امل��ب��اراة 
الذي  امل�شاعد  الفيدي�  حكم  غرفة  من  ا���ش��ارة 
اكت�شف عرب االعادة باأن فاغار�ش كان مت�شلال، 
فاألغي الهدف كما ح�شل يف املباراة االأوىل التي 
 2-2 واملك�شيك  ال��ربت��غ��ال  ب��ني  االأح���د  اأقيمت 
اأوروب��ا بيبي يف  اأبطال  األغي هدف مدافع  حني 

ال�ش�ط االأول.
ار�شنال  بيت�شي بالعب  زج  الثاين،  ال�ش�ط  ويف 
االإنكليزي اليك�شي�ش �شان�شي�ش بدال من اد�ش�ن 
اودينيزي  الع���ب  يتمكن  اأن  اأم���ل  ع��ل��ى  ب������ش، 
االإي���ط���ايل وب��ر���ش��ل���ن��ة االإ���ش��ب��اين ال�����ش��اب��ق من 
�شيئا  لكن  ب���الده  مل�شلحة  امل��ب��اراة  �شري  تغيري 
تبديليه  بيت�شي  اأج��رى  اأن  بعد  يتغري حتى  مل 
الع�شرين  الدقائق  اىل  ال��ش�ل  مع  االخرين 
االأخرية. وجاء الفرج الأبطال اأمريكا اجلن�بية 
ال��ت�����ش��ع االأخ��������رية ع���ن���دم���ا لعب  ال���دق���ائ���ق  يف 
الي�شرى  اجل��ه��ة  م��ن  عر�شية  ك���رة  �شان�شي�ش 
ال�شباك،  يف  براأ�شه  وح�لها  فيدال  لها  ارتقى 
م�شجال هدفه الدويل الثالث والع�شرين ونال 
�شرف اأن يك�ن اأول العب من بالده ي�شجل 
تقليديا  ت��ق��ام  ال��ت��ي  البط�لة  ه��ذه  يف 

قبل عام من كاأ�ش العامل.

حكـــم الفيـديـــو جنـــم اليــوم الثانـــي يف كـــاأ�ش القــــارات
كان الي�م الثاين من كاأ�ش القارات يف كرة القدم املقامة يف رو�شيا، تاريخيا 
بعد االحتكام اىل حكم الفيدي� امل�شاعد ثالث مرات يف املباراتني اللتني 

اقيمتا يف قازان وم��شك�.
وهي املرة االأوىل التي يتم فيها االحتكام اىل هذه التكن�ل�جيا يف بط�لة 
اإذا كانت  امل�شتخدمة ملعرفة  االأوىل، لت�شاف اىل تلك  كربى للمنتخبات 
الكرة جتاوزت خط املرمى، يف م�شعى للتخفيف من االأخطاء التحكيمية 
التي ظلمت الكثري من املنتخبات يف البط�الت الكربى و�ش�ال اأحيانا اىل 

حد اإخراجها من املناف�شة.
وا�شتخدمت هذه التقنية االأحد يف مباراتي ت�شيلي والكامريون 2-�شفر، 

والربتغال واملك�شيك 2-2.
“ردود  اأن  بيت�شي  انط�ني�  خ���ان  ت�شيلي  ملنتخب  االإ�شباين  امل��درب  واأك��د 
الفعل االأوىل بعد اتخاذ قرار ا�شتنادا اىل اإعادة الفيدي� مرتبطة باجلزء 

لبع�ش  االأم���ر  يحتاج  ذل��ك،  يتغري  ولكي  ال��ق��دم  بكرة  املحيط  العاطفي 
ال�قت من اأجل االعتياد عليه«.

وح�شمت ت�شيلي م�اجهتها مع الكامريون 2-�شفر يف اجل�لة االأوىل من 
مناف�شات املجم�عة الثانية يف مباراة األغى خاللها حكم الفيدي� امل�شاعد 
االأول  ال�ش�ط  من  االأخ��رية  الث�اين  يف  فارغا�ش  الدواردو  التقدم  هدف 

بداعي الت�شلل.
يح�شل  اأن  قبل  امل��ب��اراة  الفريقان  واأك��م��ل  بالهدف  الت�شيلي�ن  واحتفل 
احلكم االأ�شا�شي على ا�شارة من غرفة حكم الفيدي� امل�شاعد الذي اكت�شف 
عرب االعادة ان فاغار�ش كان مت�شلال، فاألغي الهدف كما ح�شل يف املباراة 
األغي  حني   )2-2( واملك�شيك  الربتغال  بني  االأح��د  اأقيمت  التي  االأوىل 

هدف مدافع اأبطال اأوروبا بيبي يف ال�ش�ط االأول.
اال ان حكم الفيدي� امل�شاعد ع��ش على فارغا�ش يف ال�قت بدل ال�شائع 

من املباراة واحت�شب له هدفا األغاه بداية حكم الراية.
يف  لالأندية  العامل  كاأ�ش  يف  االأوىل  للمرة  الفيدي�  تكن�ل�جيا  وطبقت 
اليابان يف كان�ن االأول دي�شمرب املا�شي، ويف مباراة جمعت منتخبي فرن�شا 

وا�شبانيا يف 28 اذار/مار�ش املا�شي.
وواجهت اخلط�ة انتقادات وخالفات يف م�نديال االندية بدت جلية خالل 
هدف �شجله مهاجم ريال مدريد اال�شباين الربتغايل كري�شتيان� رونالدو 
يف ال�قت بدل ال�شائع �شد كل�ب امريكا املك�شيكي، حيث مت احت�شابه يف 
ان  قبل  الت�شلل  ب�شبب  األغي  ثم  ال�شاحة،  االوىل من طرف حكم  ال�هلة 
يتم احت�شابه بعد فرتة، ما ت�شبب بلغط و�ش�ء فهم بني الالعبني واحلكم 

واحلكم امل�شاعد امل�ش�ؤول عن الفيدي�.
ويف مباراة منتخبي فرن�شا وا�شبانيا، فاز االأخري بهدفني لدافيد �شيلفا 
االأم��ر بداعي  ب��ادىء  واألغى احلكم هدف دول�في� يف  وج��ريار دول�في�. 

الت�شلل، لكن تقنية الفيدي� اأكدت اأن الهدف �شحيح خالفا ملا جاءت عليه 
 48 نتيجة مراجعة هدف لفرن�شا �شجله انط�ان غريزمان يف الدقيقة 

واألغي بداعي الت�شلل بف�شل م�شاعدة الفيدي�.
وهي  رو�شيا  يف   2018 العامل  كاأ�ش  نهائيات  يف  التقنية  ه��ذه  و�شتطبق 
ت�شتعمل يف اأربع حاالت فقط: بعد ت�شجيل هدف، يف حالة ركلة اجلزاء، 
العب  ه�ية  حتديد  يف  خطاأ  لت�شحيح  اأو  مبا�شرة  ح��م��راء  بطاقة  منح 

تعر�ش للعق�بة.
جاين  ال�ش�ي�شري  “فيفا”  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال���دويل  االحت���اد  رئي�ش  وب���رر 
انفانتين� ا�شتخدام الفيدي� يف ت�شريح له ال�شهر املا�شي بالق�ل اأنه “من 
املنزل  اأو يف  امللعب  اأن اجلميع يف  2017، ويف حني  ان��ه يف  املقب�ل  غري 
ال�شخ�ش  بينما  اأم ال،  ارتكب احلكم خطاأ  اإذا  ما  ث���ان  ان يرى يف  ميكن 

ال�حيد الذي ال يعرف به ه� احلكم نف�شه«.

بفوزها املتاأخر على الكامريون

ت�سيلـي ت�سرب بقـوة يف م�ستهــل كــاأ�ش القــارات 
رونـــالـــدو لـــم يتطـــرق اىل 

و�سعــــه مع ريــال مــدريــد 

ت�ج فريق بن حم�دة لكرة ال�شاالت بلقب بط�لة املارينا م�ل يف اأب� 
ظبي الرم�شانية لكرة ال�شاالت التي نظمتها �شركة ترفيه ب�شالة 
مبنطقة  التجاري،  م���ل  املارينا  للب�لينغ،مبركز  االإم���ارات  قرية 
اأم�ش  م�����ش��اء  اختتمت  وال��ت��ي  ظ��ب��ي  اأب����  بك�رني�ش  االأم������اج  ك��ا���ش��ر 
االأول و�شط ح�ش�ر كبري ، وذلك بعد ف�زه يف النهائي على فريق 
جمم�عة غنت�ت بنتيجة 4/8 والتي انتهى �ش�طها االأول ل�شالح 
ابن حم�دة 1/4 بعد اأن قدم الفريق مباراة جماعية كبرية كفلت 
له الف�ز املثري الذي ح�شمه يف ال�ش�ط االأول بعك�ش ال�ش�ط الثاين 
الذي كانت نتيجته 3/4 مما ي�ؤكد ق�ة اجل�لة اخلتامية التي تاألق 
فيها جن�م الكرة امل�شرية الذين �شارك�ا يف العديد من البط�الت 
 8 التي �شمت  البط�لة  تلك  ت�اجدهم خالل  بجانب  الرم�شانية 
فرق . ويف ختام البط�لة القي ح�شني العي�ش�ي مدير عام االأن�شطة 

االإم����ارات  ق��ري��ة  ع��ل��ى  ال��ع��ام  وامل�����ش��رف  ت��رف��ي��ه  ب�شركة  الريا�شية  
للب�لينغ رئي�ش اللجنة وبح�ش�ر عدد من ممثلي ال�شركات الراعية 
للبط�لة والفرق امل�شاركة كلمه ق�شرية �شكر فيها احل�ش�ر والفرق 
امل�شاركة وطاقم احلكام واالإعالم بقن�اته املختلفة وم�شاهمتهم يف 
لل�شيارات  االإم���ارات  ل�شركة  ال�شكر  ووج��ه  ال�شن�ية  البط�لة  جناح 
)مر�شيد�ش بنز( ب�شفته راعياً رئي�شاَ، بجانب كل من مركز املارينا 
املفرق،  فندق  لال�شتثمار،  ال�طنية  ال�شركة  التم�يل،  دار   ، م���ل 
�شركة امل�شتثمر ال�طني، ريد ب�ل، ك�كا ك�ال و �شركة جرين الين 

لل�شفر وال�شياحة وكافة اجلهات التي اأ�شهمت يف جناح البط�لة.
رئي�ش   ، القبي�شي  جمعه  اهلل  عبد  حممد  ق��ام  البط�لة  ختام  ويف 
جمل�ش  رئي�ش  البل��شي  حممد  وعلي  التم�يل  دار  اإدارة  جمل�ش 
ال�شركة  اإدارة  جمل�ش  ع�ش�  خالد  وم�ؤيد  غنت�ت  جمم�عة  اإدارة 

غنت�ت  البل��شي  وم��ان��ع  وف��ي��ق  وقتيبه  ترفيه  للرتفيه  ال�طنية 
الذهبي  البط�لة  بلقب  ال�شاالت  لكرة  ح��م���دة  ب��ن  فريق  بتت�يج 
ونال كاأ�ش ال��شيف الف�شي فريق جمم�عة غنت�ت و�شمل التكرمي 
هداف البط�لة منا�شفة بني اإبراهيم فتحي غنت�ت و�شالم �شلبي 
الفتاح)املدر�شة  عبد  احمد  حار�ش  اأف�شل  بجائزة  وفاز  حم�دة  بن 
اأب�بكر  اأحمد  املثايل  والالعب  حم�دة  بن  عاطف  وحامت  العلمية( 
والفريق املثايل من العلمية واالإداري املثايل من فريق بن حم�دة 
،كما �شمل التكرمي حكم املباراة اخلتامية املتاألق املغربي حممد اأمني 
جندوب ويف الت�شجيل حممد ب�شار حمدي زاهر املنظم الرئي�شي.. 
عاطف،اإ�شالم  حامت  ح�شني،  احمد  الذهبي  الفريق  قائمة  و�شمت 
�شلبي، عبد الرحيم عادل، حممد عمر ، حممد بالل ،عثمان حممد 

و�شابر ال�شيد .



    
ملياردير ي�ست�سري متابعيه يف كيفية التربع برثوته

طالب م�ؤ�ش�ش �شركة اأمازون دوت ك�م ، جيف بيزو�ش، متابعيه عرب 
ت�يرت باإلهامه باأفكار جديدة عن طرق التربع بجزء من ثروته.

ون�شر بيزو�ش عرب ح�شابه ال�شخ�شي على ت�يرت تغريدة كتب فيها 
اأود اأن اأخ�ش�ش جانبا كبريا من ن�شاطي اخلريي مل�شاعدة النا�ش 
يف عامل ال�اقع، على املدى الق�شري، واأن يك�ن للحاجات العاجلة 

ويك�ن له تاأثري دائم.
اأنه ل� كان لديك اق��رتاح، ما عليك �ش�ى الرد على هذه  واأ�شاف 
اأن  اأود  خاطئ  النهج  ه��ذا  اأن  تعتقد  كنت  واإذا  بفكرة..  التغريدة 

اأعرف ذلك اأي�شا.
وكان بيزو�ش قد وجه ثروته التي جمعها من اأمازون نح� ا�شتك�شاف 
الف�شاء من خالل �شركته "بل� اأوريجني"، اإال اأن تغريدته ت�شري 

اإىل حت�ل يف الطرق التي ينتهجها مع االأن�شطة اخلريية.
اجلدير بالذكر اأن بيزو�ش من بني اأحد اأغنى اأغنياء العامل، حيث 

يزيد �شايف ثروته عن 76 مليار دوالر.

حتاول تهريب ابنها بال�سنطة
حاولت م�اطنة اأوكرانية نقل ابنها اإىل ب�لندا داخل حقيبتها.

اإدارة احلدود مبدينة  اآنا ميخال�شكايا، م�ظفة ق�شم  اأعلنت ذلك، 
اأثناء  اإن رجال اجلمارك عرثوا يف  وقالت  الب�لندية،  بريميي�شل 
تفتي�شهم اجلمركي لقطار كييف-بريميي�شل على طفل يبلغ من 

العمر 8 اأع�ام، و�شعته االأم يف حقيبتها. 
ومل تت�فر لديها اأوراق تثبت حق ابنها بعب�ر احلدود االأوكرانية 

الب�لندية.
واأ�شارت امل�ظفة اإىل اأن، 11 ي�ني�، ه� اأول ي�م �شرى فيه مفع�ل 
االأوكرانيني  للم�اطنني  بالن�شبة  الدخ�ل  تاأ�شريات  اإلغاء  نظام 
اأن  اإىل  االأوروب����ي، ولفتت  ب��اجت��اه االحت���اد  عند عب�رهم احل���دود 
ابنها  الي�م نف�شه لعدم امتالك  االأوكرانية كانت قد احتجزت يف 
احلدود  اإدارة  اإن  قائلة  ميخال�شكايا  واأ�شافت  ال��الزم��ة.  االأوراق 
فر�شت على امل���اط��ن��ة االأوك��ران��ي��ة امل��ذك���رة غ��رام��ة ق��دره��ا 200 

زل�تي، ما يعادل نح� 50 دوالرا.

هكذا وقع ن�سال الهواتف يف الفخ!
بع�ش  ت�شرتي  كانت  ح��ني  بال�شف،  مت��ام��اً  خلفها  ووق��ف  اق��رتب 
بجيبها  اأ�شابعه  د���ش  وببطء  ال�شغرية،  ابنتها  ومعها  االأغ��را���ش 
ن��راه يف فيدي� من قناة يف  ملا  و�شحب منه هاتفها اجل���ال، طبقاً 
اأن  بعد  الربيطانية  ميل"  "ديلي  �شحيفة  نقلته  "ي�تي�ب" 
الن�شل مل  اأن حمرتف  اإال  "في�شب�كياً" و�شاهده االآالف،  تداول�ه 

يكن يدري ما الذي اأعدوه له يف اخلفاء.
ن�شب�ا له فخاً معززاً بكامريا اأخف�ها للت�ش�ير، اأعده 3 عنا�شر 
�شعبي  ال�شرطة كان�ا يراقب�نه وير�شدون حتركاته يف �ش�ق  من 
�شقراء  نح�  مي�شي  والحظ�ه  اأم�شرتدام،  اله�لندية،  بالعا�شمة 

ويقف خلفها، مرتدياً ثياياً �ش�داء الل�ن كثيابها.
على  عيان  �شاهد  يك�ن  ق��د  م��ن  ل��ريى  يلتفت  الفيدي�  يف  ون���راه 
اإىل جيب جاكيت كانت  باأن الطريق �شالكة  ما ين�يه، وملا اطماأن 
�شحيته ترتديها، بداأ يد�ّش اأنامله فيها حتى �شحب منها الهاتف 
اجل�ال، و�شريعاً ا�شتدار ليم�شي مبا غنم اإىل حيث يبيعه الأحدهم، 

اإال اأنه وجد نف�شه يقع بالفخ املن�ش�ب.
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اكت�ساف خملوقات غريبة حتت املحيط
وجد فريق من الباحثني بع�ش املخل�قات االأكرث غرابة، التي تعي�ش على بعد اآالف االأمتار حتت �شطح البحر على 

ط�ل ال�شاحل ال�شرقي الأ�شرتاليا.
ل�ن�ش�شت�ن  بني  املنطقة  ال�شتك�شاف  املا�شي؛  ال�شهر  العامل،  اأنحاء  جميع  من  عاملًا   60 ح���ايل  من  فريق  وق�شى 

وبري�شبان، وفًقا ل�شحيفة “ديلي ميل” الربيطانية.
وقال ديان براي، مدير املجم�عة للقناة ال�شابعة: اإنه الأمر مده�ش معرفة احلي�انات التي تعي�ش هناك والتي مل 

نكن نعرف �شيئا عنها من قبل.
وبا�شتخدام ال�شباك واملزالج، متكن العلماء من جمع جمم�عة من اأ�شكال احلياة يف االأعماق، والتقاط املخل�قات 

التي كان�ا يريدون معرفة املزيد عنها.
ووجد الفريق خمل�قات جديدة واأن�اعا نادرة يف الهاوية املظلمة مبا يف ذلك االأ�شماك املجه�لة، وذلك من خالل 

التنقيب املبكر.
وت�شري ال�شجالت اإىل اأنه مت العث�ر على الكائنات احلية جمه�لة اله�ية، التي مل ي�شبق لها مثيل منذ �شبعينيات 

القرن التا�شع ع�شر، عندما قام رائد على منت ال�شفينة �ش�لنجر بالقب�ش على االأ�شماك يف بحر املرجان.
ُي�شار اإىل اأن االآالف من ال�شرطانات العنكب�تية العظمى بالقرب من ملب�رن يف طريقها اإىل ميناء خليج فيليب، 

الأنها تهاجر خالل ال�شهر املقبل.

الثالثاء   20   يونيو    2017  م   -   العـدد  12051  
Tuesday  20   June   2017  -  Issue No   12051

عجوزان يخرتقان قلعة جورج كلوين 
 ، اخرتق عج�زان منزل جنم ه�لي�د ج�رج كل�ين، املعروف با�شم القلعة 

حيث ا�شطدم قاربهما مبرفاأ كل�ين ال�اقع قبالة نادي التاميز لليخ�ت.
وحتيط باملنزل، الذي ي�شبه القلعة، اأ�ش�ار عالية، واأحدث كامريات املراقبة، 

كما يت�اجد فيه حرا�ش على اأهبة اال�شتعداد يف كل حلظة.
ورغ���م ك��ل ال��ت��ع��زي��زات، وبينما ك���ان ي��رح��ب جن��م ه���ل��ي���ود وزوج��ت��ه اأمل 
�ش�نينغ  ب��ل��دة  ال���اق��ع يف  االأ���ش��ب���ع يف منزلهما  ه���ذا  اجل��دي��د  ب��ت���اأم��ه��م��ا 
مبقاطعة برك�شاير، وقع ا�شطدام على �شاطئ اجلزيرة اخلا�شة، على بعد 
ب�شعة اأمتار من املنزل، حيث حاول يخت كبري اأن ي�شتدير يف مكان �شيق 

يقع بني جزيرة كل�ين و�شفة النهر بقرية اأوك�شف�رد�شاير.
يف  االآخ��ري��ن  النهر  م�شتخدمي  اأم��ام  عائقا  ي�شّكل  كل�ين  مرفاأ  اأن  ويبدو 
هذه املنطقة املزدحمة وال�شيقة من املياه، حيث يقع مقابل نادي التاميز 
بق�ة  ال��ق��ارب  فيه  ا�شطدم  ال��ذي  ال�قت  يف  ع��ال  �ش�ت  وانطلق  لليخ�ت. 
اليخت  اأخ��ذا هذا  ُم�شّنان  اثنان  املبني حديثا. وك��ان زوج��ان  مبرفاأ كل�ين 
احل��دود بني  التاميز على  لنهر  املياه اخللفية  الظهر يف  بعد  لعمل ج�لة 
تفاجاأ  كبرية؛  ب�شرعة  اليخت  ق��دوم  وخ��الل  واأوك�شف�رد�شاير،  برك�شاير 
جزيرة  بني  املياه  منطقة  ات�شاع  اأن  متنه  على  الذين  االأرب��ع��ة  االأ�شخا�ش 
فقط، وعجز قائد  50 قدماً  اليخ�ت كانت ح���ايل  ن��ادي  كل�ين ومرا�شي 

اليخت عن اإيقافه وا�شطدم بق�ة يف مرفاأ كل�ين اجلديد.

هل بلغاريا هي مهد الب�سرية؟
�شهل �شبيه بغابات ال�شافانا جمرد من احلياة النباتية وتعي�ش فيه زرافات... 
هكذا كانت بلغاريا قبل �شبعة ماليني �شنة، ويف هذا املكان ولي�ش يف افريقيا 

يقتفي علماء حاليا اآثار اأحد اأقدم اأ�شالف الب�شر. 
يف ما عدا ال�شم�ش ال�شاطعة التي ت�شرب اأ�شعتها بق�ة يف ي�ني�، ال يجد املرء 
ال�اقعة  بلغاريا  اأي �شيء م�شرتك بني قرية "روبكيت" ال�شغرية يف جن�ب 

بني حق�ل الذرة، وبني اأي قرية اإفريقية.
لكن عددا من العلماء ي�ؤكدون اأن االأمر مل يكن هكذا قبل �شبعة ماليني 
و200 األف �شنة، حني كانت الغزالن والزرافات والظباء منت�شرة يف جن�ب 
املناخي  التغري  ب�شبب  تاأثريات �شحراوية،  كان يحمل  ال��ذي  اأوروب��ا  �شرق 

احلاد اآنذاك.
ويعمل ه�ؤالء العلماء على التنقيب يف ح��ش نهر قدمي، وقد اأخرج�ا حتى 

االآن عددا كبريا من املتحجرات التي تع�د اإىل ما قبل التاريخ.
والهدف من هذا العمل مهم جدا، وه� البحث عن اآثار الأحد االأن�اع التي 
يعتربها العلماء من اأ�شالف الب�شر، وقد يك�ن هذا الن�ع ه� االأقدم الذي 
يعرث على اأثر له حتى االآن، اأي اأقدم من ت�ماي اأو اإن�شان ال�شاحل الت�شادي 

الذي ُعرث يف العام 2001 على اآثار متحجرة له يف اإفريقيا.

العثور على جثة 
ممثلة هندية متحللة

جثة  على  الهندية  ال�شرطة  ثرت 
�ش�دري  كريتيكا  الهندية  املمثلة 
 ،Kritika Chaudhary
مبدينة  ����ش���ق���ت���ه���ا  يف  م���ت���ح���ل���ل���ة 

م�مباي.
وب��������داأت ال�������ش���رط���ة ال��ت��ح��ق��ي��ق يف 
اإر�شال  مالب�شات احلادث، وقررت 
�شبب  ل���ب���ي���ان  ل��ل��ت�����ش��ري��ح  اجل���ث���ة 
ال����ف���اة، ب��ح�����ش��ب م���ا ن�����ش��ر م�قع 

."hindustantimes"
املمثلة،  قتل  يف  ال�شرطة  وت�شتبه 
ن���ظ���را ل����ف���ات���ه���ا م���ن���ذ اأك������رث من 
اأي��ام، وال�شبب الذي يجعل  ثالثة 
باب  اأن  ب��ال��ق��ت��ل،  ت�شك  ال�����ش��رط��ة 
اخل���ارج،  م��ن  مقفال  ك���ان  �شقتها 
برفقة  كانت  اأنها  اأك��دوا  وال�شه�د 

رجلني يف اآخر مرة راأوها.
مكاملة  تلقت  قد  ال�شرطة  وكانت 
متاأخر  وق����ت  يف  اجل�������ريان،  م���ن 
م��ن م�����ش��اء االإث���ن���ني امل��ا���ش��ي 12 
رائحة  ب��اأن  تفيد  ي�ني�،  حزيران 
املمثلة  غ��رف��ة  م�����ش��دره��ا  ك��ري��ه��ة 

باإحدى البنايات.
الباب،  ب��ك�����ش��ر  ال�����ش��رط��ة  وق���ام���ت 
ال��ب��ال��غ��ة من  امل���دي��ل  لتجد ج��ث��ة 
وعلى  متحللة،  ع��ام��ا   27 العمر 
اأّن  اإال  املُ��ك��ي��ف  ال���رغ���م م���ن ع��م��ل 

الرائحة الكريهة مالأت املكان.

بيون�سيه ت�سع تواأمها
�شّرحت و�شائل اإعالم اأمريكية اأن املغنية 
ت�اأمني،  اأجن��ب��ت  ق��د  ال�شهريةبي�ن�شيه 
حتدد  مل  ل��ك��ن��ه��ا  اأجن����ل����������ش،  ل��������ش  يف 

جن�شهما.
وزوجها  ع��ام��ا(   35( لبي�ن�شيه  و�شبق 
مغني الراب واملنتج امل��شيقيجاي زي، اأن 
اأجنبا ابنة �شمياها بل� اأيفي، تبلغ حاليا 

من العمر خم�ش �شن�ات.
املهتمة  "بيب�ل"  مل��ج��ل��ة  م�����ش��در  وذك����ر 
ب��ي���ن�����ش��ي��ه وجاي  اأن  امل�����ش��اه��ري  ب��اأخ��ب��ار 
����ش���ع���ي���دان وب�������دءا م�������ش���ارك���ة ال���ن���ب���اأ مع 

عائلتيهما واالأ�شدقاء املقربني.
من  واح���دة  تعد  التي  بي�ن�شيه،  وك��ان��ت 
اأق�ى الن�شاء يف جمال �شناعة امل��شيقى، 
ق���د اأع��ل��ن��ت ح��م��ل��ه��ا ع��ل��ى ح�����ش��اب��ه��ا على 
�شباط/ االإجتماعي يف  الت�ا�شل  م�اقع 

فرباير املا�شي.
وح�شد االإع����الن 8 م��الي��ني اإع��ج��اب يف 
اإعجابا  االأك���رث  لي�شبح  �شاعة،   24 اأول 

على اإن�شتغرام على االإطالق.

خادمة ت�سرق اأموال اأكرب ن�ساب  
ب�شرقة  منزله  م��دب��رة  اأ���ش��رتال��ي��ا،  يف  ن�شاب  اأك���رب  ات��ه��م 

�شناديق النق�د التي كانت خمباأة يف الفناء اخللفي.
وقال املحتال املعروف بيرت ف��شرت، الذي �شبق واعرتف 
باأنه كان العقل املدبر وراء العديد من عمليات االحتيال 
الدولية، اإن عاملة النظافة �شرقت �شناديق حتت�ي على 
عمالت متن�عة من الدوالر االأمريكي والي�رو واجلنيه 
الربيطانية،  ميل  ديلي  �شحيفة  وبح�شب  االأ�شرتليني. 
بق�شر  التي عينها كخادمة مقيمة  امل��راأة  اأن  بيرت  ادع��ى 
والدته �شرقت املال وغادرت مدعية اأنها �شتذهب لزيارة 
اأقاربها ومل تعد. واتهم بيرت اخلادمة ب�شرقة ال�شناديق 
�شباط  اعتقاله يف فرباير  املعدنية بعد وقت ق�شري من 
ماليني  ت�شمنت  اح��ت��ي��ال  ع��م��ل��ي��ة  يف  ل��ت���رط��ه  امل��ا���ش��ي 
يف  الق�شية  ه��ذه  تفا�شيل  ع��ن  الك�شف  ومت  ال����دوالرات. 
ر�شالة مكت�بة من قبل حمقق خا�ش عينته اأ�شرة ف��شرت 

ملطالبة اخلادمة الهاربة باإعادة االأم�ال.
االأ�شرة  اخلادمة: حاولت  اإىل  امل�جهة  الر�شالة  وجاء يف 
االأ�شرة  واأ�شبحت  ا�شتجابة،  اأو  جن��اح  دون  ب��ِك  االت�شال 
قرارك  ف��ه��م  ت�شتطيع  ال  وبب�شاطة  ع��ل��ي��ِك،  ج���داً  قلقة 
بالتخلي عن االأ�شرة فجاأة ، ولكن الر�شالة اأ�شارت اإىل اأن 

اأحد فراد االأ�شرة قد يك�ن امل�ش�ؤول عن ال�شرقة.
تتعلق  تهم   7 ب�  املا�شي  فرباير  �شباط  يف  بيرت  واعتقل 
احتيال  عملية  يف  امل��زع���م  بت�رطه  مرتبطة  باالحتيال 

على املراهنات الريا�شية يف العام 2013.

تظهر �سلعاء يف يوم زفافها
ي�م  يف  �شلعاء  بالظه�ر  �شي�فها  جريئة  عرو�ش  فاجاأت 

زفافها، يف واحدة من اأغرب اإطالالت حفالت الزفاف.
الثعلبة  داء  ب�شبب  ���ش��ع��ره��ا  ب��ف��ق��دان  ع��رو���ش  وت��ب��اه��ت 
وا�شتمتعت  زفافها،  ي�م  يف  ال�شلعاء  راأ�شها  عن  بالك�شف 
ترتدي  وهي  النا�ش  من  ح�شد  و�شط  باخلارج  بال�ق�ف 
مالب�ش رائعة. ومت ت�شخي�ش حالة كايلي بامربغر من 
اأوك بارك بكاليف�رنيا با�شطراب املناعة الذاتية عندما 

كانت يف الثانية ع�شرة من العمر.
 6.8 ي�شيب  ال���ذي  ال��ذات��ي��ة،  امل��ن��اع��ة  ا���ش��ط��راب  وي�شبب 
بع�ش  ويف  وال�جه  الراأ�ش  �شعر  فقدان  اأمريكي،  ملي�ن 
احل���االت اأج����زاء اأخ���رى م��ن اجل�����ش��م. ويف امل��ا���ش��ي كانت 
بامربغر، التي تبلغ االآن 27 عاماً، تخفي حالتها بارتداء 
لها  بالن�شبة  مريحة  تكن  مل  الباروكة  ولكن  الباروكات 
10 �شن�ات  اأك���رث م��ن  ارت��دائ��ه��ا منذ  ل��ذل��ك ت�قفت ع��ن 

وقررت عدم ارتدائها مرة اأخرى اأثناء خروجها.

وفاة مغامر بـ "غط�سة املوت" 
امل�ت  غط�شة  م��ن   2003 �شنة  جن��ا  �شخ�ش  اأول  ق�شى 
على  ح��اول  بعدما  حماية،  دون  من  نياغارا  �شالالت  يف 
م��ا ي��ب��دو ت��ك��رار االإجن����از، ه��ذه امل���رة يف داخ���ل ك��رة قابلة 
على  التعرف  ومت  االأمريكية.  ال�شحافة  بح�شب  للنفخ، 
عائدة  اأنها  على  نياغارا  بحرية  يف  اأخ��رياً  اكت�شفت  جثة 
لالأمريكي كريك ج�نز )53 عاماً( الذي قفز يف �شالالت 
�شحيفة  ذك��رت  ما  على   ،2003 �شنة  حياً  وبقي  نياغارا 

�شرياكي�ز ب��شت �شتاندرد ال�شادرة يف والية ني�ي�رك.

هيفا وهبي تخلع رداء 
"احلرباية"

تنتهي الفنانةهيفا وهبيمن ت�ش�ير اأخر م�شاهد م�شل�شلها اجلديد "احلرباية"، ام�ش 
االثنني داخل ديك�ر اأحد ال�شركات باملنطقة ال�شناعية يف ال�شاد�ش من اأكت�بر.

وقد ا�شتغرق ت�ش�ير امل�شل�شل ما يقارب الثالثة اأ�شهر.
املا�شي  العام  التلفزي�نية بعد غياب  الدراما  اإىل  العمل  وتع�د هيفا من خالل هذا 

حيث كانت اآخر اأعمالها م�شل�شل مرمي الذي مت عر�شه يف �شهر رم�شان 2015.
اجلمل�خالد  دي��ن��ا،رح��اب  ري��اح��ن��ة،  وه��ب��ي،م��ن��ذر  هيفا  ب��ط���ل��ة  احل��رب��اي��ة  م�شل�شل 
اأحمدي�اإنتاجممدوح  واإخراجمرمي  م�شطفى،  تاأليفاأكرم  من  بر�ش�م،  كمال�جميل 

�شاهين�يتم عر�شه على قناة النهار ب�شكل ح�شري.

طالب املدار�س الإبتدائية يوؤدون عر�س " طبول اخل�صر" مبنطقة هو�صان يف �صور ال�صني العظيم يف داندونغ، 
مقاطعة لياونينغ ال�صينية. )رويرز(

�سابط هجرة ي�سفع لجًئا 
على  الج��ئ��اً  ه��ج��رة  �شابط  �شفع  
وج����ه����ه، وذل������ك ع���ل���ى م����نت رحلة 
ج�ية من مطار هيرثو بلندن اإىل 

ا�شطنب�ل.
ن�شرتها  م�ش�رة  لقطات  واأظهرت 
الربيطانية،  �شن”  “ذا  �شحيفة 
الرجل وه� طالب جل�ء قادم من 
مقعده  يف  مقّيد  وه���  اأفغان�شتان، 
اإىل  راأ�شه  م�شن  رج��ل  يدفع  بينما 
من  الرجل  �شماع  وميكن  ال����راء. 
ويبكي  ي�����ش��رخ  ال��ف��ي��دي���،  خ����الل 
التنف�ش”،  اأ���ش��ت��ط��ي��ع  “ال  م�����رارا 
قبل اأن ي�شفعه “�شابط” يرتدي 

قمي�شاً اأزرق داكًنا.
ويف وقت الحق من الفيدي�، تظهر 
امراأة ترتدي جاكيت وحتمل راأ�ش 
ي�شرخ  ح��ي��ث  ال������راء  اإىل  ال��رج��ل 

الطائرة. بقية  “الالجئ” اإىل 
ويف مرحلة ما، ميكن �شماع الرجل 
اإنهم يحاول�ن  وه� ي�شرخ ويق�ل 
ال  اأفغان�شتان..  اإىل  ير�شل�نني  اأن 

اأ�شعر باالأمان يف اأفغان�شتان.
وقال ال�شه�د، اإن الرجل كان مقيًدا 
الذين  ال��ه��ج��رة،  �شباط  قبل  م��ن 
بريطانيا  م���ن  ي���رّح���ل����ن���ه  ك���ان����ا 
هناك  ك��ان  بينما  اأفغان�شتان،  اإىل 

�شخ�شان اآخران ي�شاعدونهم.
ووق���ع���ت احل����ادث����ة، ع��ن��دم��ا كانت 
لرحلة اخلط�ط  التابعة  الطائرة 
لالإقالع  ت�شتعد  الرتكية  اجل�ية 

من مطار هيرثو.
واأو����ش���ح اأح����د ���ش��ه���د ال��ع��ي��ان، اأن 
ب�شكل  “م�شتاء  ك������ان  ال�����رج�����ل 
م�ظف�  اق��ت��ح��م  ع��ن��دم��ا  وا�شح”، 
باإ�شاءة  وب����داأوا  ال��ط��ائ��رة  ال��ه��ج��رة 

معاملته ج�شدًيا.

ماأ�ساة اأ�سرة ُفقد جميع اأفرادها يف حريق لندن
عرب رجل م�شلم يدعى عبد اخلان عن مدى �شع�ره 
عمه  اأ�شرة  لها  تعر�شت  التي  املاأ�شاة  ب�شبب  بالياأ�ش 
�شكني يف  ب��رج  اندلع يف  ال��ذي  امل��روع  ب�شبب احلريق 
عن  االآن  حتى  واأ�شفر  لندن  الربيطانية  العا�شمة 

وفاة 30 �شخ�شاً على االأقل وفقد 28 اآخرين.
ونقلت �شحيفة ديلي ميل الربيطانية عن عبد اخلان 
امل�ؤلفة من خم�شة  اأ�شرة عمه،  اأف��راد  اإن جميع  ق�له 
االأربعاء  ي�م  احل��ادث  وقع  منذ  مفق�دون  اأ�شخا�ش، 
املا�شي. وتتاألف االأ�شرة، ذات االأ�ش�ل البنجالية، من 
االأب ك�مرو مايا )82 عاًما( وزوجته را�شية بيج�م 
اأبناء هم: عبد احلميد  ال�شتينيات وثالثة  اأواخ��ر  يف 
26 عاما وعبد احلنيف 29 عاما وُح�شنة بيج�م 24 
عاما. وكانت االأ�شرة تعي�ش يف �شقة بالطابق ال�شابع 
ع�شر من الربج امل�ؤلف من 27 طابقاً. وذكرت تقارير 
بالربج  يعي�ش�ن  ك��ان���ا  �شخ�ش   600 م��ن  اأك���رث  اأن 
والكثري منهم م�شلم�ن. وك�شف عبد اخلان اأن ُح�شنة 
ك��ان��ت ع��ل��ى و���ش��ك االح��ت��ف��ال ب��زف��اف��ه��ا خ���الل ثالثة 
اأ�شابيع وذلك يف حفل دعي له نح� األف �شخ�ش. وقال 
الرجل لل�شحيفة »يزداد االأمل �ش�ًءا،ُفقد خم�شة من 

اأي فكرة عن م�شريهم«.  اأف��راد العائلة ولي�ش لدينا 
واأ�شاف »عندما علمت اأنهم مفق�دون مل اأكن متاأكًدا 

بن�شبة 100 باملئة ما الذي ميكن اأن اأفكر فيه.
كنت مرتبكاً للغاية«. وتابع اأن كان يعتقد بناء على ما 
�شاهده و�شمعه من اأخبار اأن االأ�شرة رمبا تك�ن عالقة 
ق��ال الأحد  اأن عمه  اخل��ان  وذك��ر عبد  ال�شقة.  داخ��ل 
اأثناء  االأقارب يف ات�شال هاتفي ا�شتمر ثالث �شاعات 
احلريق قبل اأن ينقطع اخلط: اإين راحل، �شاحم�ين 
وه�  عبداخلان  وحت��دث  منكم.  اأي  �شايقت  كنت  اإذا 
ُح�شنة  عمه  اب��ن��ة  ع��ن  )تاك�شي(  اأج���رة  �شيارة  �شائق 
وكيف كانت ت�شعر بال�شعادة يف اآخر مرة التقاها فيها 
الذي  ال�شخ�ش  م��ن  زف��اف��ه��ا  م���ع��د  اق����رتاب  ب�شبب 
نف�شية  يعي�ش يف ظروف  اأن خطيبها  واأ�شاف  حتبه. 
من  العديد  واأ���ش��ادت  احل���ادث.  منذ  ال�ش�ء  يف  غ��اي��ة 
جرينفيل  ب��رج  ب�شكان  الربيطانية  االإع���الم  و�شائل 
ال�ش�ء  و�شلطت  اأب��ط��ال،  باأنهم  وو�شفتهم  امل�شلمني 
على اإنقاذهم اأرواح مئات االأ�شخا�ش من امل�ت حرقا 
الإيقاظ  ال�شكنية  ال�شقق  اأب����اب  لطرق  هب�ا  عندما 

جريانهم النائمني بعد ن�ش�ب احلريق.


