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اأمل القبي�سي : الكثري من القيادات الن�سائية حققن تغيريات 
كبرية �ساهمت يف اإحداث تقدم يف العامل على خمتلف امل�ستويات

•• باري�س-وام:

اأكدت معايل الدكتورة اأمل عبداهلل القبي�سي رئي�سة املجل�س الوطني 
االحتادي اأن ن�ساء العامل حققن قفزات نوعية كبرية ومع ذلك فاإن 

العامل ي�سهد اأوقاتا حرجة تنطوي على حتديات هائلة.
وقالت معاليها يف الوقت الذي ارتقت فيه جودة احلياة اإىل م�ستويات 
ا�ستثنائية بف�سل التقدم العلمي والتقني واالت�ساالت واإدارة ال�سحة 
وال��ن��ق��ل اإال اأن��ن��ا م��ا زل��ن��ا ن��واج��ه حت��دي��ات يعد اأح���د اأك��ره��ا انت�سار 
التطرف العنيف واالإره��اب واإزه��اق حياة االأبرياء ب�سبب االختالف 

يف الدين اأو العرق اأو حتى يف االأفكار واملعتقدات .
اليوني�سكو  موؤمتر  يف  القبي�سي  الدكتورة  ملعايل  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
حتت  باري�س  الفرن�سية  العا�سمة  يف  يعقد  ال���ذي  الناعمة  وال��ق��وة 

عنوان دعم متكني وقيادة املراأة .                       التفا�سيل )�س7(

جزيرة يا�س ت�ستقبل اأكرث من 
ن�سف مليون زائر خالل عيد الفطر

•• اأبوظبي-وام:

ا�ستقطبت جزيرة يا�س الوجهة الرتفيهية يف االإمارات خالل اأيام عيد 
العامل  اأنحاء  و�سائح من خمتلف  زائ��ر  اأك��ر من ن�سف مليون  الفطر 
حمققة بذلك رقما قيا�سيا يف اأعداد الزوار يف مثل هذا الوقت من كل 
اأبوظبي  هيئة  عنها  ك�سفت  التي  لالإح�سائيات  وفقا  ذل��ك  ال��ع��ام.ج��اء 
جزيرة  ت�سمها  التي  املتعددة  الرتفيهية  وامل��راف��ق  والثقافة  لل�سياحة 
 11% ن�سبته  بلغت  ملحوظا  ارتفاعا  اجل��زي��رة  فنادق  يا�س.و�سهدت 
مقارنة مع فرتة العيد يف العام املا�سي ويعود ذلك اإىل االإقبال الكبري 
على ج��زي��رة يا�س ومعاملها الرتفيهية .                          التفا�سيل 

حممد بن را�سد وحممد بن زايد خالل لقائهما لبحث �سوؤون الوطن واملواطنني )وام(

حممد بن را�سد اأثناء تاأدية ال�سفراء اليمني القانونية اأمام �سموه )وام(

 اأكدا على اأهمية توفري اأعلى امل�شتويات املعي�شية ل�شعب الإمارات يف ظل قيادة خليفة 

حممد بن را�سد وحممد بن زايد يبحثان �سوؤون الوطن واملواطنني

اأ�شدر قرارا برتقية 4116 ع�شكريا يف �شرطة دبي 
حممد بن را�سد يت�سلم اأوراق اعتماد عدد 

من ال�سفراء وثمانية يوؤدون اليمني القانونية 
•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ���س��در 
اأربعة  الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل قرارا برتقية 
اإذ  دبي  واالأف��راد يف �سرطة  ال�سف  ال�سباط و�سباط  اآالف و116 من 
�سمل القرار تعديل و�سع 148 وترقية وتقاعد �ستة وتقاعد ت�سعة من 

الع�سكريني فيها.
اآل  را���س��د  ب��ن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  اأم���ام �ساحب  اأدى  اآخ��ر  م��ن جانب 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رعاه 
اهلل.. جمموعة من �سفراء الدولة اجلدد املعينني لدى عدد من الدول 
ال�سقيقة وال�سديقة اليمن القانوينة حيث اأق�سموا اهلل العظيم اأن يكونوا 
د�ستورها وقوانينها  واأن يحرتموا  ورئي�سها  االم��ارات  لدولة  خمل�سني 
وظيفتهم  اأعمال  وي���وؤدوا  اإعتبار  كل  ف��وق  الدولة  م�سلحة  ي�سعوا  واأن 

باأمانة واإخال�س واأن يحافظوا على اأ�سرارها .  التفا�سيل )�س2(

•• اأبوظبي-وام:

التقى �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل واأخ���وه �ساحب  ال��دول��ة رئي�س جمل�س 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
القائد االأعلى للقوات امل�سلحة يف العا�سمة اأبوظبي ظهر اأم�س حيث 
التي  وال�سوؤون  الوطنية  الق�سايا  من  العديد  حول  �سموهما  ت�ساور 
امل�ستويات  اأعلى  اأهمية توفري  والتاأكيد على  واملواطنني  الوطن  تهم 

املعي�سية ل�سعبنا يف ظل قيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل .ح�سر اللقاء �سمو ال�سيخ حمدان 
ال�سيخ  �سمو  والفريق  دب��ي  عهد  مكتوم ويل  اآل  را�سد  بن  بن حممد 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الداخلية  �سيف بن زايد 
والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�سيخ  و�سمو 
ال����دويل وم��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأن����ور ب��ن حم��م��د ق��رق��ا���س وزي����ر الدولة 
وزير  اجلابر  اأحمد  بن  �سلطان  الدكتور  ومعايل  اخلارجية  لل�سوؤون 
دولة ومعايل .                                                         التفا�سيل )�س2(

مواقــيت ال�صالة
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قطر تف�سل دعم الإرهاب .. وعقوبات حمتملة بانتظارها
•• عوا�صم-وكاالت:

تواجه قطر عقوبات جديدة حمتملة، مع انتهاء مهلة 
لها  املقاطعة  العربية  ال��دول  اأمهلتها  التي  اأي��ام  ال�10 
دعم  اإن���ه���اء  ت�ستهدف  وال��ت��ي  ال�13  امل��ط��ال��ب  لتنفيذ 
عالقاتها  وقطع  املتطرف،  والفكر  ل��الإره��اب  ال��دوح��ة 

بجماعاٍت ودول هددت مراراً اأمن دول املنطقة.
واأكدت الدول العربية اأن املطالب غري قابلة للتفاو�س، 
اإن قطر قد تواجه  ل��دى رو�سيا  االإم���ارات  وق��ال �سفري 

عقوبات جديدة اإذا مل تنفذ املطالب.
واأ�ساف يف مقابلة مع �سحيفة االأ�سبوع املا�سي، اأن دول 
اخلليج قد تطلب من �سركائها التجاريني االختيار بني 

العمل معهم اأو العمل مع الدوحة.
قرقا�س  اأن��ور  االإم��ارات��ي  اخلارجية  ال�سوؤون  وزي��ر  لكن 
الفراق، يف تلميح  الت�سعيد ولكن  البديل لي�س  اإن  قال 

التعاون اخلليجي.  اإىل احتمال طرد قطر من جمل�س 
قدمت  وم�سر  والبحرين  واالإم���ارات  ال�سعودية  وكانت 
قائمة مطالب لقطر ت�سم 13 مطلباً، �سلمتها الكويت 
التي ت�سطلع بدور الو�ساطة يف هذه االأزمة، اإىل قطر.

اأكدت وزارة اخلارجية ال�سعودية رف�سها ل�  من جهتها، 
دعم قطر لالإرهاب والتطرف، م�سرية اإىل اأن مقاطعة 
مفادها:  للدوحة  ر�سالة  توجيه  اأج��ل  من  ج��اءت  قطر 

لقد طفح الكيل.
على  الر�سمي  ح�سابها  على  تغريدة  يف  ال���وزارة  وقالت 
موقع تويرت، اإّن ال�سعودية ترف�س دعم قطر لالإرهاب 
للخطر.   واملنطقة  اململكة  اأم��ن  وتعري�سها  والتطرف، 
تلتزم  مل  قطر  اأن  اإىل  ال�سعودية  اخل��ارج��ي��ة  واأ���س��ارت 
دع��م ومتويل  وق��ف  بوعودها ح��ول  ت��ِف  بتعهداتها ومل 

االإرهاب وعدم التدخل يف �سوؤون الدول. 
     التفا�سيل )�س11(

بقايا م�سجد دمره داع�س االإرهابي يف مدينة املو�سل)ا ف ب(

االإرهابيون املحكوم عليهم باالإعدام يف مذبحة الكردا�سة يف قب�سة العدالة

مواقــيت ال�صالة

حريق �شخم يف خميم لالجئني ال�شوريني يف لبنان

ع�سرات القتلى واجلرحى بتفجري انتحاري يف دم�سق

�شربات جوية ت�شتهدف املدينة القدمية

القوات العراقية ت�ستعيد م�ساحات جديدة يف املو�سل

قتلوا ماأمور �شرطة ونائبه و12 �شابطا و�شرطيا م�شريا

الإعدام لـ20 اإرهابيا يف ق�سية مذبحة كردا�سة

•• بغداد-وكاالت:

من  كثيف  اأ���س��ود  دخ���ان  ت�ساعد 
�سربات  ا���س��ت��ه��داف  م���ع  امل���ب���اين 
ج����وي����ة ل���ل���م���دي���ن���ة ال���ق���دمي���ة يف 
اإط�����ار �سعي  اأم�������س، يف  امل���و����س���ل، 
من  امل��دع��وم��ة  العراقية  ال��ق��وات 
اآخر  ال�ستعادة  املتحدة  ال��والي��ات 
االإرهابي  داع�����س  لتنظيم  معقل 
التحالف  امل����دي����ن����ة.وي����وف����ر  يف 
الواليات  ت���ق���وده  ال����ذي  ال�����دويل 
امل��ت��ح��دة دع���م���اً ج���وي���اً وب���ري���اً، اإذ 
ي�سارك اجلي�س العراقي ووحدات 
الهجوم  االحت���ادي���ة يف  ال�����س��رط��ة 
املدينة من جهات خمتلفة.  على 
العراقية  ال��ق��وات  وت��وا���س��ل  ه��ذا 

•• القاهرة-وكاالت:

القاهرة  جنايات  حمكمة  ق�ست 
اأم�����س ب��اإع��دام 20 اإره��اب��ي��ا �سنقا 
اقتحام  بارتكاب جرائم  الإدانتهم 
ق�سم �سرطة كردا�سة وقتل ماأمور 
�سابطا  و12  ون���ائ���ب���ه  ال��ق�����س��م 
اأع����ق����اب ف�س  ���س��رط��ة يف  وف�����رد 
جلماعة  امل�سلحني  االعت�سامني 
االإره��اب��ي��ة يف ميداين  االإخ�����وان 

رابعة العدوية والنه�سة. 
ال�سرق  اأن�����ب�����اء  وك����ال����ة  وذك�������رت 
اأن  امل�����س��ري��ة  اأ(  ���س  )اأ  االأو����س���ط ِ
املحكمة اأحالت خالل �سهر اأبريل 
مفتي  اإىل  املدانني  اأوراق  املا�سي 
الديار امل�سرية ال�ستطالع الراأي 
ال�����س��رع��ي ب�������س���اأن اإ�����س����دار حكم 
باإعدامهم وذلك يف الق�سية التي 
 156 حماكمة  خاللها  اأع��ي��دت 

متهما. 
اأبريل  يف  ق���ررت  املحكمة  وك��ان��ت 
اوراق  اإح����ال����ة  امل���ا����س���ي  ن��ي�����س��ان 
املفتي  اإىل  ال��ع�����س��ري��ن  امل��ت��ه��م��ني 
الإب����داء ال����راأي يف اإع��دام��ه��م بعد 

اإطار عملياتها لطرد  املو�سل، يف 
تنظيم داع�س من اآخر مواقعه يف 

جديدة  م�ساحات  على  ال�سيطرة 
ال���ق���دمي���ة يف غرب  امل���دي���ن���ة  م���ن 

متهما بينهم هاربون يف الق�سية 
ذات���ه���ا، وح��ك��م ع��ل��ى م��ت��ه��م حدث 

بع�سر �سنوات �سجنا. 
ل��ك��ن حمكمة ال��ن��ق�����س ق���ررت يف 
ال��ع��ام التايل  ف��راي��ر �سباط م��ن 
متهما   149 حم��اك��م��ة  اإع�������ادة 
األقي  اآخ����ري����ن  و6  حم��ب��و���س��ني 
القب�س عليهم، اأمام دائرة اأخرى 
تعديل  دون  االأح��ك��ام  بقيت  فيما 

للمتهمني الهاربني.

ال��ق��ت��ل العمد  ب��ج��رائ��م  اإدان��ت��ه��م 
م��ع �سبق االإ����س���رار وال�����س��روع يف 
وال�سرقة،  وال���ت���خ���ري���ب  ال��ق��ت��ل 
اق���ت���ح���ام ق�سم  واق���ع���ة  وذل�����ك يف 
����س���رط���ة ك����ردا�����س����ة ت���زام���ن���ا مع 
جماعة  اأن�����س��ار  اعت�سامي  ف�س 
ميداين  يف  االإره���اب���ي���ة  االخ�����وان 

رابعة والنه�سة عام 2013. 
 ،2015 ����س���ب���اط  ف����راي����ر  ويف 
�سدر حكم ق�سائي باإعدام 183 

ث��اين اأك��ر م��دن ال��ع��راق، بح�سب 
ما اأفاد ع�سكريون ام�س االأحد.

وب���ع���د اأك�����ر م���ن 8 اأ���س��ه��ر على 
ع�سكرية  عملية  اأك����ر  ان��ط��الق 
ال�ستعادة  ال�����ع�����راق  ي�������س���ه���ده���ا 
داع�س  ت��ن��ظ��ي��م  ب�����ات  امل����و�����س����ل، 
�سغرية  م�ساحة  داخ��ل  حما�سراً 
كانت  بعدما  القدمية،  املدينة  يف 
منذ  وا���س��ع��ة  اأرا�����س  على  ي�سطر 

العام 2014.
واأعلنت قيادة العمليات امل�سرتكة 
“قوات  اأن  ب���ي���ان  يف  ال���ع���راق���ي���ة 
االإره���اب حت��رر منطقة  مكافحة 

مكاوي يف املدينة القدمية«.
يزال  ال  ال��ت��ي  املنطقة  اأن  ورغ���م 
�سغرية  التنظيم  عليها  ي�سيطر 

و�سوارعها  اأزقتها  اأن  غ��ري  ج���داً، 
تواجد  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ال�سيقة 
العملية  مدنيني بداخلها، جتعل 

الع�سكرية حمفوفة باملخاطر.
وبداأت القوات العراقية هجومها 
اأكتوبر   17 يف  امل���و����س���ل  ع���ل���ى 
فا�ستعادت  االأول(،  )ت�����س��ري��ن 
يف  املدينة  م��ن  ال�سرقي  اجل��ان��ب 
اأن  قبل  ال��ث��اين(،  )ك��ان��ون  يناير 
على  هجومها  �سهر  ب��ع��د  تطلق 
الكثافة  ح��ي��ث  ال���غ���رب���ي  اجل�����زء 

ال�سكانية اأكر.
 18 ال����ق����وات يف  ت���ل���ك  واأع���ل���ن���ت 
املدينة  اقتحام  )حزيران(  يونيو 
املراحل  يف  االآن  وباتت  القدمية، 

االأخرية من الهجوم.

•• دم�صق-بريوت-اأ ف ب:

حريق  يف  ح��ت��ف��ه  ���س��خ�����س  ل���ق���ي 
اأم�������س االح�����د يف خميم  ���س��خ��م، 
�سرق  يف  ال�������س���وري���ني  ل��الج��ئ��ني 
لبنان ما ارغم مئات اآخرين على 
ال�سليب  اك����د  م���ا  وف����ق  ال����ف����رار، 

االحمر اللبناين. 
لل�سليب  ال����ع����ام  االم������ني  وق������ال 
ان  كتانة  اللبناين جورج  االحمر 
احلريق يف خميم يف منطقة قبل 
اليا�س ادى اىل قتيل وا�سابة �ستة 

اآخرين بجروح. 
الجئ   700 نحو  ان  اىل  وا���س��ار 
غ����ادروا امل��خ��ي��م.  واف���اد �سكان يف 

املنطقة ان القتيل هو طفل.
ا�ستهدف  اأخ��������رى،  ح����ادث����ة  ويف 
اأم�س  ���س��ب��اح  ان���ت���ح���اري  ت��ف��ج��ري 
عن  م�سفرا  ال�����س��وري��ة  العا�سمة 

�ساحة التحرير قرب منطقة باب 
توما يف �سرق دم�سق قبل ان يقوم 

االنتحاري بتفجري نف�سه.
�ساحة  يف  ال���ت���ف���ج���ري  وا�����س����ف����ر 
�سخ�سا   18 مقتل  عن  التحرير 
ب���ي���ن���ه���م ����س���ب���ع���ة ع���ن���ا����س���ر ام����ن 
املر�سد  م��دي��ر  وف���ق  وم���دن���ي���ان، 
ال�����س��وري حل��ق��وق االن�����س��ان رامي 
ع��ب��د ال��رح��م��ن ال����ذي ا����س���ار اىل 
القتلى  يتم حتديد هوية  انه مل 
وا����س���ار  االآن.  ح���ت���ى  االآخ�����ري�����ن 
�سخ�سا   12 ا�سابة  اىل  املر�سد 

اآخرين.
وك��ان املر�سد اف��اد يف وقت �سابق 
ا�سخا�س،  ت�����س��ع��ة  م���ق���ت���ل  ع����ن 
مر�سح  القتلى  عدد  ان  اىل  الفتا 
لالرتفاع ب�سبب وجود جرحى يف 

حاالت خطرة.
ال�سورية  االن���ب���اء  وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت 

اآخر  ���س��ق��وط ق��ت��ل��ى وج���رح���ى يف 
دم�سق  ي�����س��رب  دم�����وي  اع����ت����داء 
خالل ا�سهر، فيما متكنت القوى 
اعتداءين  اح��ب��اط  م��ن  االم��ن��ي��ة 

اآخرين.

واف���������اد االع���������الم ال���ر����س���م���ي ان 
اجلهات املخت�سة الحقت �سباحا 
�سيارات مفخخة، ومتكنت  ثالث 
مدخل  عند  اثنتني  تفجري  م��ن 
يف  الثالثة  حا�سرت  فيما  دم�سق 

وق����ت  )������س�����ان�����ا( يف  ال���ر����س���م���ي���ة 
ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  ع�����ن  الح�������ق 
ن����ظ����را ل���الن���ت�������س���ارات ال���ك���رى 
العربي  اجل��ي�����س  يحققها  ال��ت��ي 
ت�سعيد  امل��ي��دان ويف  ال�����س��وري يف 
اجرامي جديد لداعمي االرهاب 
التنظيمات  اأر����س���ل���ت  و���س��ان��ع��ي��ه 
االرهابية ثالث �سيارات مفخخة 
���س��ب��اح ام�����س ب��غ��ي��ة ت��ف��ج��ريه��ا يف 
واكدت  بدم�سق.  االآمنة  االحياء 
ال������وزارة ت��ف��ج��ري ���س��ي��ارت��ني على 
فيما  املطار،  اىل  املوؤدية  الطريق 
الثالثة  ال�������س���ي���ارة  ���س��ائ��ق  ف��ج��ر 
الو�سول  نف�سه بعدما متكن من 
اأدى  ت��وم��ا م���ا  ب���اب  اىل م��ن��ط��ق��ة 
ال�سهداء  م���ن  ع����دد  ارت���ق���اء  اىل 
واأ�سرار  املدنيني  من  واجل��رح��ى 
العامة  امل���م���ت���ل���ك���ات  يف  م�����ادي�����ة 

واخلا�سة.

اأعمدة الدخان تت�ساعد من خميم الالجئني ال�سوريني يف لبنان
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غارة للتحالف حت�سد ع�سرات النقالبيني يف اجلوف
•• عوا�صم-وكاالت:

قتل 12 م�سلحاً من ميلي�سيات احلوثي، اأم�س االأحد، يف غارة للتحالف 
وفق  اليمن،  �سمايل  اجل��وف  مبحافظة  لهم  جتمعاً  ا�ستهدفت  العربي 
املقاومة  امل��ق��رب م��ن  اإع����الم اجل����وف،  اإع���الم���ي.وق���ال جمل�س  م�����س��در 
ال�سعبية، يف بيان اإن غارة لطريان التحالف العربي ا�ستهدفت اجتماعاً 
املتون  �سمال مديرية  الور�س  م��زارع  و�سط  ميلي�سيات احلوثي  لقيادات 
12 من  اأ�سفرت عن مقتل  اأن الغارة  مبحافظة اجلوف.واأ�ساف البيان 

م�سلحي احلوثي، وجرح 17 اآخرين، دون مزيٍد من التفا�سيل.

خر  يف  احل��وث��ي��ني،  بل�سان  الناطقة  امل�����س��رية،  قناة  قالت  جانبها  وم��ن 
4 غ�����ارات ع��ل��ى م��دي��ري��ة املتون  اإن ال���ط���ريان ال�����س��ع��ودي ���س��ن  ع���اج���ل، 
مبحافظة اجلوف، دون تفا�سيل اأخرى.واأخرًيا، كثف طريان التحالف 
من غاراته يف ب�سع حمافظات مينية، مع ا�ستقدام احلوثيني لتعزيزات 
كبرية يف عدد من اجلبهات، كان اآخرها ق�سف التحالف لتعزيزات ب�سرية 

للحوثيني يف �سرواح، غربي حمافظة ماأرب )و�سط(.
اجلوف،  حمافظة  مركز  احل��زم  مدينة  على  اليمني  اجلي�س  وي�سيطر 
فيما يخو�س معارك عنيفة ال�ستعادة ال�سيطرة على مديرياتها الغربية 

وال�سمالية التي التزال حتت �سيطرة احلوثيني.
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اأخبـار الإمـارات
توا�سل احلملة الرتويجية جلائزة ال�سيخة فاطمة بنت مبارك لل�سباب العربي يف اإ�سبانيا واملغرب العربي

•• اأبوظبي-وام:

توا�سل جائزة �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك لل�سباب العربي الدولية 
اإحدى اجلوائز التي تن�سوي حتت مظلة برنامج �سمو ال�سيخة فاطمة 
بنت مبارك للتميز واالبداع املجتمعي حملتها التعريفية والرتويجية 
يف اإ�سبانيا ودول املغرب العربي والتي اأطلقتها بداية �سهر اأبريل املا�سي. 
لدى  الدولة  �سفرية  العتيبة  عبداهلل  ح�سة  الدكتورة  �سعادة  والتقت 
الكربي  نوره  اجلائزة  من�سق  مبدريد  ال�سفارة  مبقر  اال�سبانية  اململكة 
وتبادلت معها احلديث حول اجلائزة واأهمية الرتويج لها يف الدول ذات 
التي  اإ�سبانيا  بنيها  ومن  العربي  بالعامل  الوثيقة  التاريخية  العالقة 

تعي�س يف مدنها املختلفة جالية عربية كبرية.
واطلعت �سعادة ال�سفرية ح�سة العتيبة على تاريخ اجلائزة التي اأ�س�ست 
يف العام 2011 وحتظى بالرعاية الكرمية ل�سمو ال�سيخة فاطمة بنت 
مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة التنمية 
على  وتعرفت   .. والطفولة  لالأمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�سة  االأ�سرية 
التعليمية  املوؤ�س�سات  خمتلف  يف  الرتويجية  وخطتها  اجلائزة  اأه��داف 

واالإعالمية والتنموية والريا�سية .
واحدة  باعتبارها  للجائزة  الكامل  ال�سفرية عن دعمها  �سعادة  واأعربت 
اأبدت  كما  ع��رب��ي  ك��ل  ب�سموها  ال��ت��ي يفخر  االإم�����ارات  اأم  اإجن����ازات  م��ن 
اأن ت�سل اجلائزة اإىل �سريحة وا�سعة من ال�سباب العرب  حر�سها على 

من�سقة  للقاء  الفر�سة  توفري  خ��الل  م��ن  اإ�سبانيا  يف  يعي�سون  ال��ذي��ن 
اجلائزة بالعديد من ال�سخ�سيات واملوؤ�س�سات الر�سمية العربية املوجودة 

يف اإ�سبانيا بهدف التعريف باجلائزة وباأهميتها.
على  للتعرف  اجل��ائ��زة  من�سقة  ال���دويل  قرطبة  تلفزيون  وا�ست�ساف 
من  عليه  حت�سل  ال��ذي  الدعم  وعلى  املادية  وقيمتها  وفئاتها  اجلائزة 
قبل �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك .. واأعرب امل�سوؤولون يف تلفزيون 
للجائزة  ال��رتوي��ج  ف��ري��ق  م��ع  للتعاون  ال��ت��ام  ا�ستعدادهم  ع��ن  قرطبة 
واملوؤ�س�سات  العربي  ال�سباب  م�ساركة  باأهمية  اإمي��ان��ه��م  م��ن  ان��ط��الق��اً 
املتعددة خا�سة واأن اجلالية العربية يف  الراعية لهم يف فروع اجلائزة 
املوؤ�س�سات  من  العديد  ولديها  العربية  ال��دول  خمتلف  متثل  اإ�سبانيا 

مع  عالقاته  تنمية  يف  وت�سهم  العربي  ال�سباب  ترعى  التي  واملنظمات 
الوطن االأم.

ل��ق��اًء م��ع من�سقة  اإذاع����ة اجل��ال��ي��ة  اأج���رت  ال��رتوي��ج للجائزة  اإط���ار  ويف 
لقاءات تعريفية باجلائزة يف عدة موؤ�س�سات  التي نظمت عدة  اجلائزة 
العربية  املوؤ�س�سة  بينها  وم��ن  وغرناطة  وبر�سلونة  مدريد  من  كل  يف 

االأوروبية بغرناطة.
و  القدم  لكرة  بر�سلونة  مدر�سة  من  لكل  تعريفية  لقاءات  عقدت  كما 
جامعة غرناطة وجامعة كمبلوتن�سي التي تعتر اإحدى اأعرق اجلامعات 
االإ�سبانية والبيت العربي يف مدريد منتدى ال�سباب العاملي يف اإ�سبانيا 

وعدد من املدار�س االأخرى.

حممد بن را�سد وحممد بن زايد يبحثان �سوؤون الوطن واملواطنني

حممد بن را�سد ي�سدر قرارا برتقية 4116 ع�سكريا يف �سرطة دبي 

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  التقى   

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل واأخوه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
يف  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
اأبوظبي ظهر اأم�س حيث ت�ساور �سموهما حول العديد من الق�سايا  العا�سمة 
الوطنية وال�سوؤون التي تهم الوطن واملواطنني والتاأكيد على اأهمية توفري اأعلى 

امل�ستويات املعي�سية ل�سعبنا يف ظل قيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل. ح�سر اللقاء �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن 
را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي والفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الداخلية و�سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان 

وزير اخلارجية والتعاون الدويل ومعايل الدكتور اأنور بن حممد قرقا�س وزير 
الدولة لل�سوؤون اخلارجية ومعايل الدكتور �سلطان بن اأحمد اجلابر وزير دولة 
ومعايل حممد اإبراهيم ال�سيباين مدير ديوان �ساحب ال�سمو حاكم دبي و�سعادة 
�سعيد  خليفة  و�سعادة  اأبوظبي  عهد  ويل  دي��وان  وكيل  املزروعي  مبارك  حممد 

•• دبي-وام:

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل قرارا برتقية اأربعة اآالف و116 
من ال�سباط و�سباط ال�سف واالأفراد يف �سرطة دبي اإذ �سمل القرار تعديل 
و�سع 148 وترقية وتقاعد �ستة وتقاعد ت�سعة من الع�سكريني فيها. وتقدم 
اآيات  باأ�سمى  دبي  ل�سرطة  العام  القائد  امل��ري  خليفة  عبداهلل  اللواء  �سعادة 
ال�سكر والتقدير ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم على هذا 

القرار الذي يعك�س مدى العناية التي يوليها �سموه جلهاز ال�سرطة وجميع 
العاملني فيه وتقدير �سموه للدور الوطني املهم الذي يقومون به يف جمال 
وتكفل  �سالمته  املجتمع  على  حتفظ  التي  االأمنية  املنظومة  ركائز  تدعيم 
التوجيهات  �سوء  يف  ومكت�سباته  مقدراته  للوطن  وت�سون  اأمنهم  الأف���راده 
وجميع  املجتمع  �سعادة  حتقيق  على  تركز  التي  الر�سيدة  للقيادة  ال�سديدة 
اأفراده بخدمات نوعية تراعي �سالح النا�س وتطبق اأف�سل املعايري العاملية. 
وثمن �سعادته هذه اللفتة الكرمية مبا لها من اأثر معنوي اإيجابي وحتفيز 
بواجباتهم  القيام  على  العمل  ملوا�سلة  دب��ي  �سرطة  اأع�����س��اء  جلميع  ق��وي 

الوطنية على النحو االأكمل يف ناحية اإقرار االأمن واالأمان اللذين يعدا من 
اأهم املقومات الداعمة لنه�ستنا التنموية القوية �سمن خمتلف القطاعات.. 
معربا باإ�سم جميع من �سملتهم حركة الرتقيات يف القيادة العامة ل�سرطة 
دبي عن خال�س ال�سكر والعرفان ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم لهذه العناية الكبرية والدعم الالحمدود الذي ي�ساعف من حجم 
من  كل  وخدمة  واملواطن  الوطن  اأم��ن  جتاه  عاتقهم  على  امللقاة  امل�سوؤولية 
القرار  اأو يق�سدها �سيفا مكرما.  و�سمل  الغالية  دولتنا  اأر���س  يعي�س على 
ترقية ت�سعة اإىل رتبة عميد و40 اإىل رتبة عقيد و57 اإىل رتبة مقدم و53 

اإىل رتبة رائد و174 اإىل رتبة نقيب و178 اإىل رتبة مالزم اأول و137 اإىل 
رتبة مالزم وتعديل و�سع 21 اإىل الرتبة ذاتها. كما ت�سمن القرار ترقية 
وتعديل و�سع   256 وترقية  اأول  وكيل  رتبة  اإىل   9 و�سع  وتعديل   452
اأول  رقيب  رتبة  اإىل   14 و�سع  وتعديل   323 وترقية  وكيل  رتبة  اإىل   3
وترقية 809 وتعديل و�سع 9 اإىل رتبة رقيب اإ�سافة اإىل ترقية ثالثة اإىل 
الرتبة ذاتها واإحالتهم اإىل التقاعد كذلك اإحالة وكيل ورقيب اإىل التقاعد.. 
و�سملت الرتقيات 747 وتعديل و�سع 92 اإىل رتبة عريف اأول و516 اإىل 

رتبة عريف اإ�سافة اإىل ترقية 366 اإىل رتبة �سرطي اأول.

حممد بن را�سد يت�سلم اأوراق اعتماد عدد من ال�سفراء وثمانية يوؤدون اليمني القانونية 

وح���م���ل ���س��م��وه ال�������س���ف���راء اجل���دد 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  حت���ي���ات 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
وحتياته  اهلل  ح���ف���ظ���ه  ال�����دول�����ة 
ال�سخ�سية اإىل قادة وزعماء الدول 
اأوراق  ل���ه���م  ���س��ي��ق��دم��ون  ال����ذي����ن 
و�سعب  قيادة  ومتنيات  اإعتمادهم 
دوام  و�سعوبهم  لدولهم  االم���ارات 

التقدم واالزدهار وال�سالم.
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ت�سلم  كما 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
اعتماد  اأوراق  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء 
جم���م���وع���ة م�����ن �����س����ف����راء ال������دول 

�سفريا  ال��ظ��اه��ري  اليبهوين  على 
ال�سعبية  ال�سني  جمهورية  ل��دى 
بر�سيد  اأح����م����د  ���س��ع��ي��د  وم����ب����ارك 
جمهورية  ل��دى  �سفريا  الظاهري 
حمبة  ر���س��ل  ي��ك��ون��وا  اأن   - �سربيا 
وخ��ري و���س��الم ل��دول��ة االم����ارات يف 
دولتنا  �سيمثلون فيها  التي  الدول 
وتفان  بجد  يعملوا  واأن  ال��ع��زي��زة 
ال�سياحية  العالقات  توطيد  على 
وال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ت��ج��اري��ة ب��ني دولة 
ال�سقيقة  ال����دول  وه���ذه  االم�����ارات 
وال�����س��دي��ق��ة م��ع م��راع��اة احلفاظ 
العليا  ال���وط���ن���ي���ة  امل�������س���ال���ح  ع���ل���ى 
���س��م��ع��ة بالدنا  وت��ر���س��ي��خ  ل�����س��ع��ب��ن��ا 

و�ساكون  الفرن�سية  اجل��م��ه��وري��ة 
جمهورية  ����س���ف���ري  ه���ي���ن���ان���دي���ز 

كو�ستاريكا.
وقد رحب �سموه بال�سفراء العرب 
واالجانب يف بلدهم الثاين موؤكدا 
اأن اأبواب حكومته ووزرائه وجميع 
الدولة  يف  امل��ع��ن��ي��ني  امل�������س���وؤول���ني 
اأي  ويف  وق��ت  اأي  يف  لهم  مفتوحة 
اأو م�ساألة تت�سل بتطوير  مو�سوع 
بني  وال��ت��ع��اون  ال�سداقة  ع��الق��ات 
ب��ل��دان��ه��م ودول����ة االم�����ارات مل��ا فيه 

م�سلحة اجلميع.
واعتر �سموه حديثه دعوة جلميع 
بجد  للعمل  ال��دول��ة  يف  ال�����س��ف��راء 

لدى  ���س��ف��ريا  ال�سام�سي  �سليمان 
اململكة االردنية الها�سمية و�سلطان 
اأحمد غامن ال�سويدي �سفريا لدى 
جمهورية قر�س واإبراهيم حممد 
امل��ن�����س��وري �سفريا  ج��م��ع��ة ح�����س��ن 
لدى جمهورية بنما واأحمد نا�سر 
لدى  �سفريا  اخلاجة  عبدالرحيم 
عبداهلل  واأح��م��د  غينيا  جمهورية 
جمهورية  ل�����دى  ����س���ف���ريا  ���س��ع��ي��د 
م�سبح  ع���ل���ى  وحم���م���د  روم���ان���ي���ا 
جمهورية  ل��دى  �سفريا  ال�سام�سي 
ت�������س���اد وح����م����د ع���ب���ي���د اإب����راه����ي����م 
ل���دى جمهورية  ���س��ف��ريا  ال��زع��اب��ي 
عبيد  وعلى  اال�سالمية  باك�ستان 

لدى  اجل���دد  وال�سديقة  ال�سقيق 
اأوراق  ���س��م��وه  ت�سلم  ف��ق��د  ال���دول���ة 
ال�سعادة  اأ���س��ح��اب  م��ن  ك��ل  اعتماد 
�سعيد اجلرادي  الدكتور خالد بن 
وفران�سي�سكا  عمان  �سلطنة  �سفري 
اإليزابيث اإي�سكوبار �سفري الواليات 
املتحدة املك�سيكية والدكتور ح�سني 
املالديف  ج��م��ه��وري��ة  ���س��ف��ري  ت��ب��از 
ح�سني  تينجكو  ب��ن  حممد  و�سيد 
���س��ف��ري م��ال��ي��زي��ا واأل���ف���اري���ز بارثي 
اإ�سبانيا  مم��ل��ك��ة  ���س��ف��ري  اأن��ط��ون��ي��و 
وفرناندو لوي�س ليمو�س اإيفريجا 
����س���ف���ري ج����م����ه����وري����ة ال������رازي������ل 
�سفري  ب��وي  ولودوفيك  االحت��ادي��ة 

الر�سمية  االو�����س����اط  يف  ال��ط��ي��ب��ة 
وال�سعبية يف الدول املعنية.

نائب رئي�س  ال�سمو  و�سدد �ساحب 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
ح��اك��م دب���ي ع��ل��ى ����س���رورة تقدمي 
والرعاية  ك��اف��ة  امل�����س��اع��دة  اأن������واع 
اخلارج  يف  ال��دول��ة  لرعايا  املمكنة 
خا�سة �سريحة الطالب الدار�سني 
االجنبية  والكليات  اجل��ام��ع��ات  يف 
واملر�سى وغريهم من اأبناء وبنات 
اأو يزورون  الوطن الذين يعي�سون 
ال�سياحة  الغ���را����س  ال�����دول  ت��ل��ك 
اإىل  وم��ا  اال�ستثمار  اأو  التجارة  اأو 

ذلك.

•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأم���ام  اأدى   
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال����������وزراء ح����اك����م دب�����ي رع�������اه اهلل 
بن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  بح�سور 
حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم ويل 
ع��ه��د دب���ي وال��ف��ري��ق ���س��م��و ال�سيخ 
�سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
الداخلية  وزي����ر  ال�����وزراء  جم��ل�����س 
اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ عبداهلل  و�سمو 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  نهيان 
�سفراء  م���ن  ال������دويل.. جم��م��وع��ة 
ال��دول��ة اجل��دد املعينني ل��دى عدد 
وال�سديقة  ال�سقيقة  ال���دول  م��ن 
اأق�سموا  ح��ي��ث  ال��ق��ان��وي��ن��ة  ال��ي��م��ن 
خمل�سني  يكونوا  اأن  العظيم  اهلل 
ل���دول���ة االم�������ارات ورئ��ي�����س��ه��ا واأن 
يحرتموا د�ستورها وقوانينها واأن 
كل  ف��وق  ال��دول��ة  م�سلحة  ي�سعوا 
اأع��م��ال وظيفتهم  وي����وؤدوا  اإع��ت��ب��ار 
يحافظوا  واأن  واإخ���ال����س  ب��اأم��ان��ة 

على اأ�سرارها.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  ووج������ه 
حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم كال 
ال�سيخ   - ال�����س��ع��ادة  اأ���س��ح��اب  م���ن 
اآل  مبارك  بن  نهيان  بن  �سخبوط 
اخلارجية  وزارة  يف  �سفريا  نهيان 
ال�����دويل وم��ط��ر �سيف  وال���ت���ع���اون 

واإخ���ال����س م��ن اأج����ل ب��ن��اء ج�سور 
الثقايف  التوا�سل  لتفعيل  جديدة 
�سعبنا  بني  واالن�ساين  وال�سياحي 
وال�سديقة  ال�سقيقة  وال�����س��ع��وب 
بناءة  واأفكار  اأ�ساليب  والبحث عن 
والنوايا  الرغبة  ترجمة  يف  ت�سهم 
الطيبة لدى جميع االطراف - اإن 
على م�ستوى القيادة والعليا اأو على 
واملوؤ�س�سات  احل��ك��وم��ات  م�����س��ت��وى 
العامة واخلا�سة - اإىل واقع عملي 
ملمو�س لتحقيق الفائدة وامل�سالح 
املرجوة ل�سعوبنا جميعا والنهو�س 
والتعليم  االق��ت�����س��ادي  مب�ستواها 

واملعي�سي اإىل درجات رفيعة.
وت�سلم  اليمني  اأداء  مرا�سم  ح�سر 
يف  ج����رت  ال���ت���ي  االع���ت���م���اد  اأوراق 
ق�����س��ر ال��رئ��ا���س��ة يف اأب��وظ��ب��ي قبل 
نهيان  ال�سيخ  م��ع��ايل  ام�����س  ظ��ه��ر 
اآل نهيان وزير الثقافة  بن مبارك 
الدكتور  وم��ع��ايل  املعرفة  وتنمية 
اأن������ور ب���ن حم��م��د ق���رق���ا����س وزي���ر 
الدولة لل�سوؤون اخلارجية ومعايل 
اأحمد اجلابر  بن  �سلطان  الدكتور 
وزير دولة ومعايل حممد اإبراهيم 
ال�������س���ي���ب���اين م����دي����ر ع������ام دي������وان 
و�سعادة  دبي  ال�سمو حاكم  �ساحب 
عام  م��دي��ر  �سليمان  �سعيد  خليفة 
دائ����رة ال��ت�����س��ري��ف��ات وال�����س��ي��اف��ة يف 
دب��ي وع���دد م��ن امل�����س��وؤول��ني بوزارة 

اخلارجية والتعاون الدويل.
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دبى 
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خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

هيئة ال�سارقة للوثائق والأر�سيف تطلق مبادرة عطاء بال حدود 
•• ال�صارقة-وام:

ال�سارقة  بهيئة  احلكومي  االت�سال  اإدارة  اأطلقت 
للوثائق واالأر�سيف مبادرة عطاء بال حدود لفتح 
م�ساعدة  يف  للم�ساهمة  موظفيها  اأم���ام  امل��ج��ال 
امل��ح��ت��اج��ة وال�����س��ع��ي��ف��ة وجت�سيد  ال��ف��ئ��ات  ودع����م 
معنى العطاء من خالل اأن�سطة وحمالت خريية 
وت��ط��وع��ي��ة ت�����س��ه��م يف اإ���س��ع��اد ع���دد م���ن خمتلف 
اخلري  ث��ق��اف��ة  لن�سر  خ��ط��وة  يف  املجتمع  ���س��رائ��ح 
تزامنا  الدولة  روؤي��ة  عليها  قامت  التي  والعطاء 

مع عام اخلري.
للتعاون  ث��م��رة  االأم��ن��ي��ات  ���س��درة  فعالية  وج���اءت 
ال�سارقة للتمكني  امل�سرتك بني الهيئة وموؤ�س�سة 
تهدف  التي  امل��ب��ادرة  اأن�سطة  ك���اأوىل  االجتماعي 
اإىل ر�سم الب�سمة على وجوه األف طفل يتيم من 
 40 حتقيق  يف  الهيئة  موظفي  م�ساهمة  خ��الل 
ال�سويدي  ه��ده  ب��ن  منى  واأع��رب��ت  منهم.  اأمنية 
مدير عام موؤ�س�سة ال�سارقة للتمكني االجتماعي 
واالأر�سيف  للوثائق  ال�سارقة  لهيئة  �سكرها  عن 
االأمنيات وم�ساهمتها  �سدرة  مل�ساركتها يف فعالية 

املنت�سبني  االأي���ت���ام  االأط���ف���ال  اأم��ن��ي��ات  حتقيق  يف 
املحمود  ���س��امل  ���س��الح  ���س��ع��ادة  واأك���د  للموؤ�س�سة. 
مدير عام هيئة ال�سارقة للوثائق واالأر�سيف �سعي 
امل�سوؤولية  م��ف��ه��وم  تطبيق  ن��ح��و  ال��دائ��م  الهيئة 
بال  ع��ط��اء  م��ب��ادرة  اأن  اىل  م�سريا   .. املجتمعية 
حدود وما ت�سمله من فعاليات خريية وتطوعية 
عام  ال��دول��ة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  م��ب��ادرة  تعزز 
توجيهات  من  تبعها  وما  للخري  عاما   2017
اإىل  تهدف  مبادرات  الإط��الق  الر�سيدة  حكومتنا 

التكاتف والرتاحم بني كافة فئات املجتمع.

�شملت اأكرث من 1600 عامل وتوزيع مطبوعات اإر�شادية 

بلدية مدينة ابوظبي ت�سارك يف حملة توعية ب�ساأن رمي املخلفات مبنطقة م�سفح ال�سناعية     
•• اأبوظبي –الفجر:

�ساركت بلدية مدينة ابوظبي وبالتعاون مع مركز اأبوظبي الإدارة النفايات 
)تدوير( و�سركة فيوال باالإ�سافة اإىل �سرطة م�سفح يف حملة توعية لتنظيف 
منطقة م�سفح ال�سناعية من املخلفات امللقاة ع�سوائيا ، حيث غطت م�ساحة 
وا�سعة من املنطقة امل�ستهدفة يف االأحوا�س ام 8 و ام 9 و ام 10 وام 32 وام 
34. وتاأتي هذه احلملة �سمن اإطار حر�س دائرة ال�سوؤون البلدية والنقل 
– بلدية مدينة اأبوظبي و�سركائها اال�سرتاتيجيني على توفري بيئة نظيفة 
ذات معايري متطابقة مع ا�سرتاطات ال�سحة وال�سالمة وحمققة ملتطلبات 
املظهر العام للمدينة ، وبالوقت ذاته حماية البيئة من املخلفات والنفايات 
،وتعزيز ثقافة امل�سوؤولية املجتمعية، وتطوير التعاون مع ال�سركاء يف جمال 

احلفاظ على  البيئة واملظهر احل�ساري للمدينة .
واأكدت البلدية اأنها حري�سة على زرع القيم االإيجابية لدى اأفراد املجتمع 
واملتعلقة بالبيئة ، وتعزيز م�سوؤوليتهم املجتمعية جتاه احلفاظ على املظهر 
البلدية  ال��ت��زام  اإط���ار  �سمن  ،وذل���ك  ال�سناعية  للمناطق  ال��ع��ام  احل�ساري 

برت�سيخ املعايري احل�سارية والبيئية واجلمالية للمدن ، م�سرية اأن تنظيم 
والبيئة  االأف�����س��ل  احل��ي��اة  م�ستوى  ل�سمان  روؤي��ت��ه��ا  اإط���ار  يف  ي��اأت��ي  احلملة 
امل�ستدامة للمنطقة ، منوهة اإىل �سعيها اإىل تكري�س مبداأ التعاون والعمل 
اجلماعي الإبراز البعد البي�ئي كاإحدى االأولويات الوطنية يف منظومة العمل 
التنموي، وذلك عر اإيجاد االآلية املنا�سبة لاللتزام بالنظم واملعايري البيئية 

وتثبيت التوازن بني متطلبات التنمية.
وقد ا�سفرت احلملة عن توعية مبا يقارب 1600 عامل من عمال ال�سركات 
والعاملني يف امل�سانع واملحالت التجارية ، كما �سملت احلملة  عملية تنظيف 
للنفايات امللقاة يف ال�ساحات واأمام املحالت التجارية يف مناطق متفرقة مع 

توزيع كتيبات توعوية وار�سادية مع بع�س الهدايا الرمزية.
واأكدت البلدية اأنها حتر�س على تاأكيد ر�سالتها البيئية، باأهمية املحافظة 
على بيئة نظيفة خالية من املخلفات بكل اأنواعها، ف�ساًل عن غر�س وتعزيز 
�سلوك النظافة البيئية لدى جميع فئات املجتمع،  باالإ�سافة اإىل التوا�سل 
يف بث ر�سائل بيئية للمجتمع للح�سول على الدراية الكاملة عن االأ�سرار 

وامل�سكالت التي تواجهها البيئة.

ملقت�شيات امل�شلحة العامة

الرتبية تعلن دمج واإحالل 29 مدر�سة حكومية يف دبي والإمارات ال�سمالية
بالفجرية بدبي و 9 بال�شارقة و5 بعجمان و2 باأم القيوين و10   3

•• دبي – حم�صن را�صد 

والتعليم  الرتبية  وزارة  اعتمدت 
مدر�سة   29 اأ�سماء  واإح���الل  دم��ج 
واالإم�������������ارات  دب�������ي  ح���ك���وم���ي���ة يف 
نقل  ي���ت���م  اأن  ع���ل���ى   ، ال�����س��م��ال��ي��ة 
مدار�س  اإىل  امل���دار����س  ه���ذه  طلبة 
اأخ����رى، وذل���ك وف���ق  ق���رار وزاري 
ملعايل   2017 ل�سنة   436 رق���م 
ح�����س��ني ب����ن اإب����راه����ي����م احل���م���ادي 
على  بناء  والتعليم،  الرتبية  وزب��ر 
امل���ذك���رة ال��ت��ي رف��ع��ت مل��ع��ال��ي��ه رقم 
جميلة  م���ع���ايل  ق��ب��ل  م���ن   547
ل�سوؤون  ال���دول���ة  وزي�����رة  امل���ه���ريي 
يونيو   12 ب��ت��اري��خ  ال��ع��ام  التعليم 
املا�سي ملقت�سيات امل�سلحة العامة ، 
وتلقت اإدارات املدار�س قرار الدمج 
ا�ستحداث  ب�ساأن  اأم�����س  واالح���الل 
مباين الدمج واالإحالل للمدار�س 
جمموعات  تداولته  ما  و�سرعان   ،
التوا�سل  ق���ن���وات  ع��ل��ى  امل����دار�����س 
االجتماعي اأم�س االحد ، وح�سلت 

»الفجر« على ن�سخة منه.
التي  امل���دار����س  اأن  ال��ق��رار  واأظ��ه��ر 
�سيتم دجمها مطلع العام الدرا�سي 
تتوزع   ،2018/2017 امل��ق��ب��ل 
 ، ال�سمالية  واالإم������ارات  دب���ي  ع��ل��ى 
مدار�س   3 منها  دب��ي  ن�سيب  ك��ان 
، و عجمان  9 مدار�س  ، وال�سارقة 
اأم  يف  وم��در���س��ت��ني   ، م���دار����س   5
القيوين، و10 مدار�س يف الفجرية 
، مو�سحاً اأن عدد مدار�س التعليم 
التي �سملها قرار الدمج  االأ�سا�سي 
بلغ 23 مدر�سة، فيما �سمل القرار 

املرحلة الثانوية. من  مدار�س   6
القرار  م��ن  االأوىل  امل����ادة  ون�����س��ت 

ومدر�سة  مبنى  واإح����الل  ع��م��ران، 
للبنات،  الثانوي  للتعليم  الغبيبة 
مدر�ستي  اإىل  ط��ال��ب��ات��ه��ا  ون���ق���ل 
رق���ي���ة وخ����ول����ة ب���ن���ت ث��ع��ل��ب��ة ح2، 
والثانوية، واإحالل مبنى ومدر�سة 
ح1  االأ���س��ا���س��ي  للتعليم  ال��ب��ط��ح��اء 
مدر�سة  اإىل  طالباتها  ونقل  بنات، 
ومدر�سة  مبنى  واإح���الل  الثقافة، 
ح2  االأ���س��ا���س��ي  للتعليم  ال�����س��ي��م��اء 
مدر�سة  يف  طالباتها  ودم��ج  ب��ن��ات، 
رو�سة  مبنى  واإح����الل  روم����ان،  اأم 
املبنى  وت�سليم  لالأطفال،  الطيبة 
اأطفالها  ودم��ج  ال�سارقة،  حلكومة 
م���ع يف رو����س���ة االأب��������رار، واإح�����الل 
�سقر  ب��ن  �سلطان  ومدر�سة  مبنى 
طالبها  ونقل  االأ�سا�سي،  للتعليم 
وعبداهلل  ال�سهباء  مدر�ستي  اإىل 

ال�سامل.
ب����اإم����ارة  ال�����س��رق��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  ويف 
اإح�������الل مبنى  ���س��ي��ت��م  ال�������س���ارق���ة 
ومدر�سة �سلمى بنت قي�س للتعليم 
طالباتها  وو���س��م  ب��ن��ات،  ال��ث��ان��وي 
اإلغاء  ب��ع��د  احل������ور،  م��در���س��ة  اإىل 
اإىل  ون��ق��ل طلبته  ال���راب���ع  ال�����س��ف 
م��در���س��ة ال��ع��ق��د ال��ف��ري��د، واإح���الل 
مبنى ومدر�سة املهاجرين للتعليم 
طالبها  و�سم  بنني،  ح2  االأ�سا�سي 

اإىل مدر�سة اخلالدية.
القرار  ي�سمل  عجمان  اإم����ارة  ويف 
خالد  اأم  وم��در���س��ة  مبنى  اإح����الل 
ونقل  بنات،  ح1  االأ�سا�سي  للتعليم 
فاطمة  م����دار�����س  اإىل  ط��ال��ب��ات��ه��ا 
الزهراء وعفراء بنت عبيد و�سيخة 
بنت �سعيد، واإحالل مبنى ومدر�سة 
الر�سيد للتعليم االأ�سا�سي ح1 بنني، 
ونقل طالبها اإىل مدر�ستي عمر بن 

ع��ل��ى اأن�����ه ت���دم���ج وحت����ل امل���دار����س 
ال�����واردة ب��ال��ك�����س��وف امل��رف��ق��ة بهذا 
القرار وفقاً للتوزيع املو�سح قرين 
الثانية  امل��ادة  ن�ست  كما  منها،  كل 
جلميع  ال��ق��رار  ه��ذا  يبلغ  اأن  على 
كل  لتنفيذه  االخ��ت�����س��ا���س  ج��ه��ات 
فيما يخ�سه ويعمل به اعتباراً من 

تاريخ �سدوره.
اأن املدار�س التي  واأ�سار القرار اإىل 
ي�سملها االإحالل يف اإمارة دبي ت�سم 
ال�سافعي  وم��در���س��ة  مبنى  اإح���الل 
ح2،  االأ�سا�سي  للتعليم  النموذجية 
الرازي  اإىل مدار�س  ونقل طالبها 
مكتوم،  واآل  را����س���د  ب���ن  وحم���م���د 
االإدري�سي  واإحالل مبنى ومدر�سة 
ونقل  للبنني،  االأ���س��ا���س��ي  للتعليم 
ط��الب��ه��ا اإىل م��دار���س ح��م��دان بن 
را���س��د واأح��م��د ب��ن را���س��د وحممد 
ومدر�سة  م��ب��ن��ى  واإح��������الل  ن������ور، 
و�سم  االأ�سا�سي،  للتعليم  النه�سة 
مدر�ستي  ط������الب  م�����ع  ط���الب���ه���ا 
بنني  ال��ع��رب��ي  وال���وط���ن  اللي�سلي 
الثالث(  اإىل  االأول  )ال�سفوف من 
يف م��ب��ن��ى االأخ������رية، ون��ق��ل طالب 
مدر�سة الوطن العربي الذكور من 
ع�سر  الثاين  اإىل  الرابع  ال�سفوف 

مببنى مدر�سة اللي�سلي.
القرار  ي�سمل  ال�سارقة  اإم���ارة  ويف 
عبداهلل  م���در����س���ة  م��ب��ن��ى  اإح������الل 
عمران ترمي النموذجية ح1 بنني، 
مدر�سة  مبنى  اإىل  طالبها  ون��ق��ل 
اأح��م��د ب��ن ح��ن��ب��ل، وال��ت��ي �سيتغري 
ا�سمها اإىل مدر�سة عبداهلل عمران، 
القاد�سية  ومدر�سة  مبنى  واإح��الل 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م االأ����س���ا����س���ي ل��ل��ب��ن��ني ح1، 
ونقل طالبها اإىل مدر�سة عبداهلل 

النموذجية،  وم�سريف  عبدالعزيز 
واإحالل مبنى ومدر�سة احلميدية 
ونقل  بنني،  ح2  االأ�سا�سي  للتعليم 
بن  النعمان  مدر�سة  اإىل  طالبها 
ب�سري، والتي �ستحمل ا�سم مدر�سة 
ودم����ج طلبة  ب��ن��ني،  ال��ن��ع��م��ان ح2 
مدر�سة النعمان مع طلبة مدر�سة 
للتعليم  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب���ن  ح��م��ي��د 
الثانوي للبنني يف مبنى االأخرية، 
اب��ن حزم  واإح��الل مبنى ومدر�سة 
للتعليم االأ�سا�سي والثانوي للبنني 
الطلبة  ون��ق��ل  ال���ق���دمي(،  )امل��ب��ن��ى 
اإىل املبنى اجلديد، واإح��الل مبنى 
ومدر�سة م�سعب بن عمري للتعليم 
طلبتها  و�سم  بنني،  ح1  االأ�سا�سي 
للتعليم  ح����زم  اب����ن  م���در����س���ة  اإىل 

االأ�سا�سي والثانوي.
ويف اإمارة اأم القيوين ي�سمل القرار 
اإح����الل م��ب��ن��ى م��در���س��ة اأح��م��د بن 
اإىل  ونقل طلبتها  بنني،  را�سد ح1 
مدر�سة املعال، والتي �ستحمل ا�سم 
مدر�سة  واإح���الل  االأوىل،  املدر�سة 
للبنات،  ال��ث��ان��وي  للتعليم  امل��ع��ال 
اأم  ودم�����ج ط��ال��ب��ات��ه��ا يف م���در����س���ة 
والتي  االأ�سا�سي،  للتعليم  القيوين 
القيوين  اأم  مدر�سة  ا�سم  �ستحمل 

للتعليم االأ�سا�سي والثانوي.
القرار  ي�سمل  الفجرية  اإم���ارة  ويف 
�سنان  اأم  وم��در���س��ة  مبنى  اإح����الل 
ونقل  بنني،  ح2  االأ�سا�سي  للتعليم 
ال�سيحي  م���در����س���ة  اإىل  ط��الب��ه��ا 
للتعليم االأ�سا�سي والثانوي وريا�س 
ومدر�سة  مبنى  واإح��الل  االأطفال، 
ح2  االأ�سا�سي  للتعليم  جندل  اأب��و 
مدر�سة  اإىل  طالبها  ون��ق��ل  ب��ن��ني، 
مب�سمى  ال�سرقي  حمد  بن  حممد 

مدر�سة عا�سم بن ثابت، ونقل طلبة 
ال�سرقي  حمد  بن  حممد  مدر�سة 
اإىل مبنى مدر�سة عا�سم بن ثابت 
مبنى  واإح�����الل  االأوىل،  مب�����س��م��ى 
للتعليم  بنت جعفر  زبيدة  مدر�سة 
االأ�سا�سي ح1 بنات، ونقل طالباتها 
اإىل مدر�سة الراء بن مالك با�سم 
للتعليم  جعفر  ب��ن  زب��ي��دة  مدر�سة 
طالب  ونقل   ، بنات  ح1  االأ�سا�سي 
للتعليم  مالك  بن  ال��راء  مدر�سة 
مدر�سة  اإىل  ب��ن��ني،  ح1  االأ���س��ا���س��ي 
للتعليم  وق����ا�����س  اأب������ي  ب����ن  ���س��ع��د 
االأ�سا�سي ح1 بنني، واإحالل مبنى 
ومدر�سة فاطمة بنت عتبة للتعليم 
االأ�سا�سي ح1 بنات، ونقل طالباتها 
من �سف 1-3 اإىل مدر�سة عاتكة، 
مدر�سة  اإىل   5-4 طالباتها  ونقل 
لبابة بنت احل��ارث، واإح��الل مبنى 
للتعليم  اخلطاب  بن  زي��د  مدر�سة 
االأ�سا�سي ح2 بنني ، ونقل طالبها 
اإىل مدر�سة املثنى بن حارثة حتت 
ب��ن اخلطاب  زي��د  م��در���س��ة  م�سمى 
بنني،  ح2  االأ�����س����ا�����س����ي  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
حارثة  بن  املثنى  مدر�سة  واإح��الل 
للتعليم االأ�سا�سي ح1 بنني ، و�سم 
بن  النعمان  مدر�سة  اإىل  طالبها 
ومدر�سة  م��ب��ن��ى  واإح�����الل  م��ق��رن، 
الفرفار للتعليم االأ�سا�سي ورو�سة، 
مدر�سة  اإىل  ط���ال���ب���ات���ه���ا  ون����ق����ل 
االتقان ونقل طالبها اإىل مدر�سة 
ومدر�سة  مبنى  واإح����الل  ال��ب��ث��ن��ة، 
للبنات،  ال��ث��ان��وي  للتعليم  م���زون 
اإىل مدر�سة �سوكة  و�سم طالباتها 
ومدر�سة  مبنى  واإح����الل  وك����درة، 
الراق للتعليم االأ�سا�سي ح1 بنات، 

اجلدول املرفق للقرار الوزاري لالإحالل والدمجونقل طالبها اإىل مدر�سة كدرة.

برنامج �سيفنا مميز يك�سب الطلبة قيم التطوع يف عام اخلري 
•• اأبوظبي-وام:

يهدف برنامج �سيفنا مميز الذي 
للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  ينظمه 
اجلاري  يوليو   20 وي�ستمر حتى 
اإىل تعزيز ثقافة العمل التطوعي 

واخلري لدى الطلبة.
للتعليم  اأبوظبي  جمل�س  وي�سعى 
�سيفنا  ب�����رن�����ام�����ج  خ��������الل  م������ن 
مواهب  دع����م  اإىل  مميز2017 
ال���ط���ل���ب���ة ع����ر ا����س���ت���ث���م���ار اأوق������ات 
االإجازة ال�سيفية مبا يعود بالنفع 
ممار�سة  عر  وذل��ك  املجتمع  على 
العلمية  االأن�����س��ط��ة  م���ن  ���س��ل�����س��ل��ة 
والثقافية  وال��ري��ا���س��ي��ة  وال��ف��ن��ي��ة 
اإظهار  على  تعمل  التي  والرتاثية 
الدور التطوعي للطالب مبا يوائم 

روؤية الدولة يف عام اخلري .
واأولياء  وط��ل��ب��ة  م�����س��وؤول��ون  واأك����د 
اأمور خالل ا�ستطالع لوكالة اأنباء 

.. اإن برنامج �سيفنا مميز 2017 
ي����واك����ب م�����ب�����ادرة ق����ي����ادة ال���دول���ة 
 2017 ب���اإع���الن ع����ام  ال��ر���س��ي��دة 
اإىل غر�س  وي��ه��دف  ل��ل��خ��ري  ع��ام��اً 
والتطوع وخدمة  قيم حب اخلري 
املجتمع كقيمة عليا ومبداأ اأ�سا�سي 

يف جمتمع دولة االمارات.
واأ�ساف انه يتم اإىل جانب برنامج 
برنامج  ت��ن��ظ��ي��م  مم���ي���ز  ���س��ي��ف��ن��ا 
ال���ذي    2017 ال��ت��ح��دي  ���س��ي��ف 
اأكادميية  دورات  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  ي��ع��ن��ى 
مادة  يف  مهاراتهم  لتقوية  للطلبة 
وتكنولوجيا  االإجن��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ة 
املعلومات من خالل برنامج اللغة 
التح�سري  ك��رن��ام��ج  االإجن��ل��ي��زي��ة 
وبرنامج    ILETS ال�  المتحان 
امل�����س��ت��ق��ب��ل وب��رن��ام��ج مواقع  ق����ادة 
وبرنامج  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
ال������ري������ادة واالأع�������م�������ال وب���رن���ام���ج 
الطباعة الثالثية االأبعاد ومهارات 

اإع�����الن ق���ي���ادة الدولة  ي���واك���ب  م���ا 
ع���ام���اً   2017 ع������ام  ال����ر�����س����ي����دة 
للخري. وبداأ تنفيذ برنامج �سيفنا 
مواهب  لدعم   2001 عام  مميز 
اأوقات  ا�ستثمار  خالل  من  الطلبة 
االإجازة ال�سيفية بالنفع للمجتمع 
ومم���ار����س���ة االأن�����س��ط��ة ال��ع��ل��م��ي��ة و 
و  الثقافية  و  الريا�سية  و  الفنية 
الرتاثية . ويهدف الرنامج العام 
اخلري  ح���ب  غ���ر����س  اإىل  اجل������اري 
كقيمة  املجتمع  وخدمة  والتطوع 
يف  اأ�سا�سي  ومبداأ  املجتمع  يف  عليا 
حياة الطلبة. كما ي�سعى الرنامج 
كتوجه  العطاء  مفهوم  اإر���س��اء  اإىل 
العطاء  قيمة  وتر�سيخ  جمتمعي 
خمتلف  خ��������الل  م������ن  وال�������ب�������ذل 
تعمل  التي  والفعاليات  االأن�سطة 

علي تطوير املهارات الطالبية.
الريا�سية  ال���رام���ج  اأب������رز  وم����ن 
هذا  مميز  �سيفنا  يت�سمنها  التي 

انطالق  مب��ن��ا���س��ب��ة  وام  االإم������ارات 
فعاليات برنامج �سيفنا مميز اليوم 
.. اإن الرنامج يعد من الفعاليات 
اك�ساب  يف  ت�����س��ه��م  ال���ت���ي  ال���ه���ام���ة 
التطوعي  ال��ع��م��ل  ق��ي��م  ال��ط��ل��ب��ة 
خدمة  �ساعات  ت�سمنه  مع  خا�سة 
للم�ساركني  وتطوعية  جمتمعية 
مميز  ���س��ي��ف��ن��ا  اأن  اإىل  م�����س��ريي��ن 
فراغ  الأوق����ات  ا�ستثمار  خ��ري  ي��ع��د 

الطلبة.
ويرتكز برنامج �سيفنا مميز على 
6 حماور رئي�سية هي املحور الفني 
والتطوعي  واالب��ت��ك��اري  والوطني 
والتناف�سي  والتعليمي والرتفيهي 
اك�ساب  على  امل��ح��اور  ه��ذه  وتعمل 
الطلبة مهارات قيادية واجتماعية 

وقيم تربوية وتراثية.
وقال �سعادة حممد �سامل الظاهري 
العمليات  لقطاع  التنفيذي  املدير 
املدر�سية مبجل�س اأبوظبي للتعليم 

اإن�����ه يحر�س  ال�����س��اد���س  ب��ال�����س��ف 
الرامج  يف  امل�ساركة  على  �سنوياً 
املوؤ�س�سات  تنفذها  التي  ال�سيفية 
اأبرزها  وم��ن  ب��ال��دول��ة  التعليمية 
يقدم  ال��ذي  مميز  �سيفنا  برنامج 
للطلبة خالل العام اجلاري جتارب 
تعليمية ومبادرات جمتمعية تعمل 
على تر�سيخ ثقافة اخلري والتطوع 

لدى االأجيال النا�سئة.
البحريي  اأح��م��د  اإمي����ان  وا����س���ارت 
�سيفنا  برنامج  ان  اإىل  ام��ر  ول��ي��ة 
مم��ي��ز ي��وف��ر ل��الأب��ن��اء ح��زم��ة من 
واملجتمعية  الرتفيهية  االن�سطة 
اآمنة  ت���رب���وي���ة  ب��ي��ئ��ة  يف  ال���ه���ادف���ة 

فزة للطلبة. ومنظمة وحمحُ
ت�سجيل  على  حتر�س  اأنها  واك��دت 
الرنامج  ه���ذا  ���س��ن��وي��اً يف  اأب��ن��ائ��ه��ا 
�سخ�سية  ي����ري  ال�����ذي  ال����ه����ادف 
الهادفة  بالقيم  وي��زوده��م  الطلبة 
م��ث��ل ال��ت��ط��وع وع��م��ل اخل���ري وهو 

باالإ�سافة  املكتبية  امليكرو�سوفت 
اىل مهارات اجلرافيك�س ومقدمة 
االبتكار. ولفت حممد عبداهلل  يف 
العا�سر  ب���ال�������س���ف  ط����ال����ب  ع���ل���ي 
الذي  مم��ي��ز  ���س��ي��ف��ن��ا  ب��رن��ام��ج  اإن 
املراكز  م��ن  ع��دد  يف  ال��ي��وم  انطلق 
مثالية  م��ن�����س��ة  ي��وف��ر  ب��اأب��وظ��ب��ي 
والتزود  والتعلم  للرتفيه  للطلبة 
التي تواكب  بقيم اخلري والتطوع 

مبادرة عام اخلري .
على  �سنوياً  يحر�س  اأن���ه  واأ���س��اف 
الت�سجيل يف برنامج �سيفنا مميز 
فعاليات  م���ن  يت�سمنه  مل���ا  ن���ظ���راً 
مم��ي��زة ت����ري اأوق������ات ال��ط��ل��ب��ة يف 
ف�سل ال�سيف .. داعياً اإىل متديد 
رقعة  وتو�سيع  مميز  �سيفنا  فرتة 
الرنامج  يف  ال��ت�����س��ج��ي��ل  م���راك���ز 
وذلك نظراً حلجم االإقبال الكبري 

من الطلبة.
����س���امل طالب  ق�����ال ع���ل���ي  ب�������دوره 

الذي  اجلوجيت�سو  برنامج  ال��ع��ام 
قدرات  وتنميه  انتقاء  اىل  يهدف 
وتدريبهم  امل����وه����وب����ني  ال��ط��ل��ب��ة 
اأ�سكال  ك��اف��ة  وت��وف��ري  وحتفيزهم 
اأعلى  اإىل  ل��ل��و���س��ول  ل��ه��م  ال���دع���م 
املعايري العاملية وذلك مبا يتما�سى 
مع كون ابوظبي عا�سمه لريا�سة 

اجلوجيت�سو يف العامل.
�ساعات  ال���رن���ام���ج  ي��ت�����س��م��ن  ك��م��ا 
وفق  وتطوعية  جمتمعية  خ��دم��ة 
روؤية عام اخلري مبا ي�سهم يف بناء 
املتكاملة  ال��ط��الب��ي��ة  ال�سخ�سية 
اجتماعيا من خالل تر�سيخ قيمة 
امل�������س���وؤول���ي���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وال�����والء 
الرتاث  قيمة  اإح��ي��اء  و  واالن��ت��م��اء 
واحل����ف����اظ ع��ل��ي��ه ع����ر االأج����ي����ال 
بحياة  اخل�����ري  ����س���ب���اب  وت���ع���ري���ف 
االج������داد واالب������اء ب��االإ���س��اف��ة اإىل 
اال�ستثمار االأمثل لطاقات ال�سباب 
وا�سراكهم يف االن�سطة املجتمعية.
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اأخبـار الإمـارات

»خريية النعيمي« توقع اتفاقية لإن�ساء بناية وقفية بقيمة 43 مليون درهم
•• عجمان-وام:

الزمالك  و�سركتا  النعيمي اخلريية  را�سد  بن  موؤ�س�سة حميد  وقعت 
مقاولة  اتفاقية  ام�س  الهند�سية  لال�ست�سارات  وم��زاي��ا  للمقاوالت 
43 مليون درهم على  الإن�ساء واإجناز بناية وقفية للموؤ�س�سة بقيمة 

م�ساحة 21 األف قدم مربع وذلك يف مقر املوؤ�س�سة .
النعيمي  عبداهلل  بنت  ع��زة  ال�سيخة   .. املوؤ�س�سة  عن  االتفاقية  وق��ع 
 .. النعيمي اخلريية يف عجمان  را�سد  بن  موؤ�س�سة حميد  عام  مدير 
جمال  حممود  املهند�س  للمقاوالت  الزمالك  �سركة  عن  وقعها  فيما 
غ�سان  املهند�س  الهند�سية  لال�ست�سارات  م��زاي��ا  �سركة  وع��ن  ال��دي��ن 
اخل�سراوي وذلك بح�سور الدكتور عبداهلل االأن�ساري االأمني العام 

لوقف عجمان ع�سو جمل�س املوؤ�س�سة.
اأنباء  لوكالة  حديث  يف  النعيمي  ع��ب��داهلل  بنت  ع��زة  ال�سيخة  وق��ال��ت 
ت�سعى  اخلريية  النعيمي  را�سد  بن  حميد  موؤ�س�سة  اإن  وام  االإم���ارات 
لتنمية م�ساريعها اخلريية ودعمها من خالل االأعمال الوقفية ومن 
 12 من  تتكون   « �سمنها اإن�ساء بناية جديدة يف منطقة » الليوارة 2 
طابقا منهما اثنان كمواقف لل�سيارات و160 وحدة �سكنية ي�سم كل 

دور 16 �سقة �سكنية اإ�سافة اإىل ت�سعة حمالت جتارية.
واأو�سحت اأن ريع البناية الوقفية �سيذهب ل�سالح امل�ساريع اخلريية 

التي تنفذها املوؤ�س�سة لالأ�سر املحتاجة واملتعففة يف اإمارة عجمان .
ال�سابع للموؤ�س�سة يف جمال االأعمال  امل�سروع هو  اأن هذا  اإىل  م�سرية 
الوقفية حيث متتلك املوؤ�س�سة �ست بنايات وقفية يف مناطق الزهراء 

املو�سمية  وال��رام��ج  للم�ساريع  دخلها  وي��ذه��ب  واجل���رف  والنعيمية 
وامل�ستمرة واملتنوعة التي تقدمها املوؤ�س�سة لالأ�سر الفقرية واالأرامل 
االأخرى  ولدعم احلاالت  واالأيتام  ال�سعيف  الدخل  وذوي  واملطلقات 
مثل املر�سى وكفالة طلبة العلم و�سيانة املنازل وغريها كثري وذلك 
تخفيفا لالأعباء عن كاهل االأ�سر املحتاجة وبث روح التكافل واملودة 
م�سروع  اأن  النعيمي  واأ�سافت   . املجتمع  اأف��راد  وبني  بينها  والرحمة 
االأيادي  اأ�سحاب  للم�ساهمة يف دعمه من قبل  الوقفية متاح  البناية 
اأوجه  خالله  من  ليقدموا  املجتمع  اأف��راد  وك��ل  واملح�سنني  البي�ساء 
للم�ساهمني  والتقدير  بال�سكر  وتوجهت   . وال��ع��ط��اء  للخري  كثرية 
واأهل اخلري الذين ترعوا وقدموا اأموالهم الإن�ساء االأعمال الوقفية 
ببناية  ت��رع��ت  ال��ت��ي  ال��ف��ا���س��الت  ال�����س��ي��دات  اإح���دى  خا�سة  ال�سابقة 

اأعمال  يف  منه  ي�ستفاد  خ��ريي��ا  وق��ف��ا  لتكون  للموؤ�س�سة  بها  خا�سة 
اخلري . وتقدمت ال�سيخة عزة النعيمي بال�سكر والتقدير اإىل �سركة 
اأي  دون  فقط  امل�سروع  نفقة  تكاليف  لتحملها  للمقاوالت  الزمالك 
الت�ساميم  لتقدميها  الهند�سية  لال�ست�سارات  م��زاي��ا  و�سركة  اأرب���اح 
الهند�سية اخلا�سة بامل�سروع جمانا دون مقابل . مثمنة هذه اجلهود 
اخلريية املبذولة ابتغاء االأج��ر والثواب من عند اهلل عز وجل . من 
اخل�سراوي  وغ�سان  الدين  جمال  حممود  املهند�سني  ثمن  جهتهما 
بن  م��ع موؤ�س�سة حميد  اخل��ريي  امل��ج��ال  وال��ت��ع��اون يف  ال�سراكة  ه��ذه 
واالإن�سانية  اخلريية  واأعمالها  عجمان  يف  اخلريية  النعيمي  را�سد 
التي تقدمها ل�سرائح كثرية من املجتمع تدفع عنهم احلاجة والفقر 

وتدخل اىل نفو�سهم الفرحة واالإح�سا�س باالآخرين .

تقرير : جواهر القا�سمي ... خم�سة اأعوام من منا�سرة الالجئني حول العامل

�سموها »حملة �سالم يا �سغار« التي 
هدفت اإىل رفع املعاناة عن اأطفال 
قطاع غزة يف فل�سطني وخ�س�ست 
مل�سلحة  جمعتها  ال��ت��ي  ال��ت��رع��ات 
دعم تعليم االأطفال يف ظل احل�سار 
القطاع  ي�����س��ه��ده  ال�����ذي  اخل���ان���ق 
م��ن��ذ ���س��ن��وات ث��م ت��ط��ورت احلملة 
ل��ت�����س��م��ل جميع  وت��و���س��ع��ت الح���ق���ا 
واملحتاجني  ال��الج��ئ��ني  االأط���ف���ال 
م���ن خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء ال���ع���امل. ويف 
يف  الف��ت  دور  ل�سموها  ك��ان  لبنان 
يف  الترعات  جلمع  حملة  اإط��الق 
اأعقاب حرب يوليو 2006 حملت 
ا�سم »بحبك يا لبنان« وجنحت يف 
مليون   23 تخطت  ترعات  جمع 
درهم خ�س�ست مل�ساعدة اجلمعيات 
اخلريية اللبنانية واالأيتام ومركز 

�سانت جود ل�سرطان االأطفال.
�سمو  اأط��ل��ق��ت   2016 ي��ون��ي��و  ويف 
ر�سميا  القا�سمي  جواهر  ال�سيخة 
تزامنا  ال��ك��ب��ري  ال��ق��ل��ب  م��وؤ���س�����س��ة 
م��ع ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ل��الج��ئ��ني بعد 

معاناة  الإن��ه��اء  ملحا  مطلبا  ب���ات 
املاليني من الالجئني والنازحني 
اأوطانهم  ل��رتك  ا���س��ط��روا  ال��ذي��ن 
اأم���ال يف ح��ي��اة ك��رمي��ة واآم��ن��ة لهم 

والأ�سرهم يف اأي مكان اآخر.
القلب  م��وؤ���س�����س��ة  رئ��ي�����س��ة  وت��ه��ت��م 
ورعاية  الالجئني  بخدمة  الكبري 
اإميانها  م���ن  ان��ط��الق��ا  ���س��وؤون��ه��م 
ال��ع��م��ي��ق ب�����اأن م�����س��ان��دة االأط���ف���ال 
اختلفت  مهما  وال�سعفاء  والن�ساء 
األوانهم  اأو  جن�سياتهم  اأو  اأديانهم 
اأو اأعراقهم ومتثل اأ�سمى االأعمال 
التي حث عليها  النبيلة  االإن�سانية 
الدين االإ�سالمي احلنيف واأولتها 
القيادة الر�سيدة يف دولة االإمارات 

العربية املتحدة كل االهتمام.
ل�سمو  االإن�سانية  امل�سرية  وحتفل 
بعطاء  القا�سمي  جواهر  ال�سيخة 
ك��ب��ري وم����ب����ادرات ك��ث��رية ك���ان من 
املاليني  ح���ي���اة  حت�����س��ني  ����س���اأن���ه���ا 
اأماكن  خمتلف  يف  الالجئني  م��ن 
موؤ�س�سة  ق��دم��ت  ح��ي��ث  ت��واج��ده��م 

امل�ستقبل:  يف  »اال���س��ت��ث��م��ار  ���س��ع��ار 
ح���م���اي���ة االأط������ف������ال وال���ي���اف���ع���ني 
ال�سرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال���الج���ئ���ني 
بهدف  اأفريقيا«  و�سمال  االأو���س��ط 
االأطفال  ح��م��اي��ة  اأن��ظ��م��ة  ت��ع��زي��ز 
وتعزيز  ال���الج���ئ���ني  وال���ي���اف���ع���ني 
اأخرى  واإن�ساء  القائمة  ال�سراكات 
احلكومات  خم��ت��ل��ف  ب���ني  ج���دي���دة 
من  املعنية  واالأف�����راد  وامل��وؤ���س�����س��ات 
بينما  ال��ف��ئ��ة...  ه��ذه  اأج���ل حماية 
الثانية من  الدورة  ركزت فعاليات 
امل���وؤمت���ر ال��ت��ي ع��ق��دت حت��ت �سعار 
والفتيات  ال��ن�����س��اء  ق�����درات  »ب���ن���اء 
�سبل  ع��ل��ى  االأو�����س����ط«  ال�����س��رق  يف 
وتعزيز  ال���ع���رب���ي���ة  امل��������راأة  مت���ك���ني 
قدراتها يف كل املجاالت باعتبارها 
اإىل  املجتمع  لتقدم  اأ�سا�سية  ركيزة 
املراأة  الوعي بق�سايا  تعزيز  جانب 

العربية يف جوانبها املختلفة.
ومع اإعالن دولة االإمارات 2017 
ع���ام���ا ل��ل��خ��ري اأع��ل��ن��ت ���س��م��وه��ا يف 
ي��ن��اي��ر م���ن ال���ع���ام اجل������اري ع���ن » 

خمتلف  يف   « ل���الج���ئ���ني  ب���������ارزة 
ال��ع��امل. وج��اء اختيار �سمو  اأن��ح��اء 
ب���ن���ت حممد  ال�������س���ي���خ���ة ج����واه����ر 
الرفيع  امل��ن�����س��ب  ل��ه��ذا  ال��ق��ا���س��م��ي 
اختريت  اأن  ب��ع��د  ال��ث��ال��ث��ة  ل��ل��م��رة 
وفقا   - و2015   2013 ع��ام��ي 
للجهود  ت���ق���دي���را   - ل��ل��م��ف��و���س��ي��ة 
الكبرية التي تبذلها يف دعم ق�سايا 
العامل  ح��ول  ورعايتهم  الالجئني 
والن�ساء  منهم  االأط���ف���ال  ال�سيما 
ال�سوء  ت�سليط  يف  وم�����س��اه��م��ت��ه��ا 
على معاناتهم امل�ستمرة واهتمامها 
ب���اإط���الق امل����ب����ادرات ال���رام���ي���ة اإىل 
بق�سايا  ال����وع����ي  م�����س��ت��وى  رف�����ع 
لتوفري  امل����وارد  وح�سد  ال��الج��ئ��ني 
امل�������س���اع���دات االإن�����س��ان��ي��ة ل��ه��م من 
خالل موؤ�س�ستها الرائدة يف العمل 

االإن�ساين.. »القلب الكبري«.
ق�سية  اإىل  ����س���م���وه���ا  وت����ن����ظ����ر 
ال����الج����ئ����ني ك�����واح�����دة م����ن اأك����ر 
اليوم  اإحلاحا  االإن�سانية  الق�سايا 
اإذ ترى اأن ت�سافر اجلهود الدولية 

بتحويل  ق�����س��ى  ق����رارا  اإ����س���داره���ا 
موؤ�س�سة  اإىل  الكبري  القلب  حملة 
ب��ه��دف م�ساعفة  ع��امل��ي��ة  اإن�����س��ان��ي��ة 
وامل�ساعدة  ال���ع���ون  ت��ق��دمي  ج��ه��ود 
خمتلف  يف  واملحتاجني  لالجئني 
اأن���ح���اء ال��ع��امل م��ا اأ����س���اف الكثري 
اإىل ر�سيد دولة االإم��ارات احلافل 
االإن�سانية  وامل���ب���ادرات  ب��ال��ع��ط��اءات 

وعزز من �سمعتها اإقليميا وعامليا.
ال�سيخة  �سمو  ج��ه��ود  اأخ����ذت  ل��ق��د 
بعدا  االإن�سانية  القا�سمي  جواهر 
االإع����الن ع��ن تنظيم  ج��دي��دا بعد 
الدويل  للموؤمتر  ال�سارقة  اإم���ارة 
بهدف  امل�ستقبل«  يف  »اال���س��ت��ث��م��ار 
ت�����س��ل��ي��ط ال�������س���وء ع��ل��ى ع����دد من 
الق�سايا االإن�سانية االأكر اإحلاحا 
الإيجاد احللول الكفيلة مبعاجلتها 
و�سمان التنمية امل�ستدامة ملختلف 

االأجيال وال�سعوب.
املوؤمتر  االأوىل من  ال��دورة  وكانت 
الذي يعد االأول من نوعه اإقليميا 
حتت   2014 اأك��ت��وب��ر  يف  ع��ق��دت 

�سموها  تتوىل  التي  الكبري  القلب 
دعما   2015 يوليو  يف  رئا�ستها 
م���ال���ي���ا ب�����س��ب��ع��ة م����الي����ني دره�����م 
ل�سوؤون  ال�����س��ام��ي��ة  امل��ف��و���س��ي��ة  اإىل 
ال���الج���ئ���ني ب���ه���دف مت��ك��ي��ن��ه��ا من 
اإن�سانية  م�����س��اري��ع  ث��الث��ة  ت��ن��ف��ي��ذ 
ال�سوريني  ال���الج���ئ���ني  مل�����س��اع��دة 
النازحني  ال��روه��ي��ن��غ��ا  وم�����س��ل��م��ي 
وم���ن���ح���ه���م ال�����ق�����درة ع���ل���ى جت����اوز 
التي  ال�سعبة  املعي�سية  ال��ظ��روف 

تواجههم.
ال�سيخة  ل�سمو  ك���ان  ال���ع���راق  ويف 
اإن�سانية  ج��ه��ود  القا�سمي  ج��واه��ر 
ك��ب��رية ك���ان اآخ���ره���ا ال��دع��م الذي 
يف  الكبري  القلب  موؤ�س�سة  قدمته 
بقيمة  امل��ا���س��ي  يناير  م��ن  ال��ث��ام��ن 
النازحني  األف درهم الإيواء   900
العراقيني الذين فروا من العنف 
العراق  يف  امل���و����س���ل  م��دي��ن��ة  م���ن 
ف�سل  خ��الل  معاناتهم  لتخفيف 

ال�ستاء القار�س.
اأطلقتها  التي  امل��ب��ادرات  اأب��رز  ومن 

•• ال�صارقة-وام:

�سهد العامل خالل �سنواته االأخرية 
امل�سلحة  ال���ن���زاع���ات  م���ن  ال��ع��دي��د 
واحل��روب التي اأث��رت ب�سكل �سلبي 
وم��ب��ا���س��ر يف ح���ي���اة امل���الي���ني من 
املاآ�سي  اأك���ر  اإح���دى  ول��ع��ل  الب�سر 
ال�سراعات على  الناجمة عن تلك 
ه��ي مع�سلة  االإن�����س��اين  ال�����س��ع��ي��د 
ت�سريد  يف  ت�سببت  ال��ت��ي  ال��ل��ج��وء 
ونزوح  اأوطانهم  عن  االآالف  مئات 
ع����ائ����الت ب���ك���ام���ل���ه���ا ع����ن دي����اره����ا 
ليتجرعوا مرارة ترك احلياة على 
معها  وتاآلفوا  فوقها  عا�سوا  اأر���س 

اأعواما طواال.
دف��ع��ت ت��ل��ك ال��ظ��روف ال��ك��ث��ري من 
والتطوعية  اخل���ريي���ة  امل��ن��ظ��م��ات 
ل���ل���ن���ه���و����س وت����ق����دمي ي����د ال���ع���ون 
ل��ل��ه��ارب��ني م���ن جحيم  واالإغ����اث����ة 
اإن�سانية  هبة  يف  والتدمري  القتل 
وجدت لها �سدى يف نفو�س رحيمة 
ومدت  ب�سرعة  ل��ل��ن��داء  ا�ستجابت 
مل���داواة اجل���راح وم�ساعدة  اأي��دي��ه��ا 

امللهوف واملحتاج.
ويف ظل ذلك ظهرت جهود قرينة 
ال�سارقة  ح��اك��م  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
حممد  بنت  جواهر  ال�سيخة  �سمو 
القلب  موؤ�س�سة  رئي�سة  القا�سمي 
لالأطفال  البارزة  املنا�سرة  الكبري 
الالجئني لدى املفو�سية ال�سامية 
الالجئني  ل�سوؤون  املتحدة  ل��الأمم 
حيث حظيت مبادراتها وم�ساريعها 
املنظمات  م���ن  ال��ع��دي��د  ب���اإ����س���ادات 
ما  الدولية  واالإغ��اث��ي��ة  االإن�سانية 
ل�سوؤون  ال�سامية  املفو�سية  دف���ع 
املتحدة  ل��الأمم  التابعة  الالجئني 
وللمرة  م��وؤخ��را  �سموها  الخ��ت��ي��ار 
» منا�سرة  ال��ت��وايل  ع��ل��ى  ال��ث��ال��ث��ة 

ملنا�سرة  الدولية  ال�سارقة  جائزة 
اإطالقها  ج��رى  التي   « الالجئني 
ال�سامية  املفو�سية  م��ع  بالتعاون 
ل�����س��وؤون ال��الج��ئ��ني ب��ه��دف حتفيز 
امل�ساهمة  على  واملوؤ�س�سات  االأف��راد 
ال����الج����ئ����ني  ح�����ي�����اة  حت���������س����ني  يف 
والنازحني وفازت موؤ�س�سة التنمية 
امل�������س���ت���دام���ة يف ال���ي���م���ن ب����ال����دورة 
االأوىل من اجلائزة ب�سفتها اأف�سل 
اآ�سيا  مبنطقة  اإن�����س��ان��ي��ة  موؤ�س�سة 
اإفريقيا  و�سمال  االأو�سط  وال�سرق 
واملنا�سرة  ال��دع��م  خ��دم��ات  ت��ق��دم 

لالجئني واملهجرين.
ال�سيخة  �سمو  روؤي����ة  خ���الل  وم���ن 
موؤ�س�سة  عملت  القا�سمي  ج��واه��ر 
القلب الكبري على مدى اأعوام مع 
والهيئات  املوؤ�س�سات  من  جمموعة 
ال�سامية  املفو�سية  اأهمها  الدولية 
الالجئني  ل�سوؤون  املتحدة  ل��الأمم 
االإمنائي  املتحدة  االأمم  وبرنامج 
العاملية  االأط���ف���ال  ق���رى  ومنظمة 
ال���رع���اي���ة  وج���م���ع���ي���ة   «  SOS  «
االأغذية  وب��رن��ام��ج  االج��ت��م��اع��ي��ة 
�سبيبة  ت��وح��ي��د  وج��م��ع��ي��ة  ال��ع��امل��ي 
للتنمية  م�����س��ر  و���س��ب��ك��ة  ل���ب���ن���ان 
ال�سحي  العون  وجمعية  املتكاملة 

االأردنية الدولية.
حممد  بنت  جواهر  ال�سيخة  �سمو 
القا�سمي.. �ساحبة »القلب الكبري« 
التي �سملت بعطفها اآالف االأطفال 
اأب�سط  م��ن  امل��ح��روم��ني  الالجئني 
يف  ق��دم��ا  مت�سي  احل��ي��اة  مقومات 
معاناة  تخفيف  م��ن  خ��ام�����س  ع���ام 
الذين  وامل���ح���ت���اج���ني  ال���الج���ئ���ني 
جارت عليهم ظروف احلياة وا�ستد 
واملر�س  واجل������وع  ال��ف��ق��ر  ع��ل��ي��ه��م 
باأن  وث��ق��ة كبريين  اأم���ل  ي��ح��دوه��ا 

غدهم البد اأن يكون اأف�سل.

نائب قائد عام �سرطة الفجرية يفتتح الدورة »15« 
لأجيال ال�سرطة والدفعة الأوىل للطالبات هذا العام

•• الفجرية-الفجر:

ل�سرطة  ال��ع��ام  القائد  ن��ائ��ب  الطنيجي  ن��اي��ع  ب��ن  حممد  العميد  �سعادة  افتتح 
 521 مب�ساركة   15 رق��م  ال�سرطة  اأج��ي��ال  لطلبة  ال�سيفية  ال���دورة  الفجرية 
طالباً وطالبة والتي تهدف اىل ا�ستغالل فرتة اإجازة ال�سيف يف تنمية الثقافة 
الع�سكرية وزرع حب الوطن لدى طلبة املدار�س . واأو�سح �سعادة العقيد دكتور 
علي را�سد الطنيجي مدير معهد تدريب ال�سرطة ورئي�س فريق اأجيال ال�سرطة 
: اأنه مت قبول عدد 247 طالبا من الدفعة 15 وفق ال�سروط املو�سوعة لقبول 
الطلبة ، وا�ستقبلنا الدفعة االأوىل البالغ عددها 274 من طالبات املدار�س الأول 
مرة هذا العام بهدف �سقل مهاراتهن العملية من خالل اإخ�ساعهن للتدريب 

امليداين والنظري. 

العطلة  من  اال�ستفادة  من  امل�ساركني  متكني  اىل  ي�سعى  الرنامج  اأن  واأو���س��ح 
ال�سيفية واإك�سابهم املزيد من املهارات واملعارف ال�سرطية كما يت�سمن الرنامج 
التثقيفية  املحا�سرات  م��ن  والعديد  امليدانية  الع�سكرية  التدريبات  ممار�سة 
والتوعوية يف خمتلف املجاالت التي من �ساأنها اأن تنمي ثقافة الطلبة وتر�سخ 
امل�ساركني  للطلبة  ال�سرطة  تدريب  معهد  مدير  ومتنى  لديهم  امل�سوؤولية  روح 
العميد حميد حممد  �سعادة  . ح�سر االفتتاح  اأكر قدر من اال�ستفادة  حتقيق 
�سعيد  �سليمان  دكتور  والعقيد  ال�سرطية  العمليات  عام  مدير  اليماحي  حميد 
املر�سدي مدير عام املوارد واخلدمات امل�ساندة والعقيد دكتور علي را�سد بن نايع 
الطنيجي مدير معهد تدريب ال�سرطة واملقدم خالد عبداهلل الظنحاين مدير 
مكتب القائد العام واملقدم دكتور �سعيد حممد احل�ساين نائب مدير اإدارة املوارد 

الب�سرية وعدد من ال�سباط و�سف ال�سباط واالفراد امل�سرفني على الدورة .

جميلة القا�سمي تهنئ حاكم ال�سارقة بنجاح 9 طالب من مدر�سة الأمل لل�سم يف �سهادة الثانوية العامة
•• ال�صارقة- وام:

بنت  ال�سيخة جميلة  �سعادة  هناأت 
حممد القا�سمي مدير عام مدينة 
االإن�سانية  ل��ل��خ��دم��ات  ال�����س��ارق��ة 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  ..�ساحب 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
ال�سارقة  ح��اك��م  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
ال�سارقة  ملدينة  الفخري  الرئي�س 
مبنا�سبة  االإن�����س��ان��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
ال�سم  ال��ط��الب  م��ن  كوكبة  تفوق 

يف �سهادة الثانوية.
اإىل  وجهتها  ر�سالة  يف  ذل��ك  ج��اء 
�سموه مباركة يف م�ستهلها بحلول 
فيها:  وقالت  املبارك  الفطر  عيد 
ال�سعيدة  امل��ن��ا���س��ب��ة  ه����ذه  ن��غ��ت��ن��م 
الكرمي  �سموكم  مقام  اإىل  لنزف 
ن��ب��اأ جن���اح ك��وك��ب��ة م��ن ط��الب��ن��ا يف 
مدر�سة االأمل لل�سم ومركز االأمل 
الذين  امل�����س��ت��م��ر  للتعليم  ل��ل�����س��م 
امتحان  واق��ت��دار  بنجاح  اج��ت��ازوا 
وت�ستعد  العامة  الثانوية  ال�سهادة 
لالن�سمام  االآن  منهم  جمموعة 
ال�سارقة  جامعة  يف  زمالئهم  اإىل 
وحتقيق  درا�����س����ت����ه����م  مل���وا����س���ل���ة 
اأ�سوة  اأف�سل  مب�ستقبل  اأحالمهم 

باأقرانهم من غري ذوي االإعاقة.
هذا  ن���ه���دي  اإذ  اإن���ن���ا  واأ�����س����اف����ت: 
ال��ت��ف��وق اإىل ���س��م��وك��م م��ع ك��ل ما 
حتققت  جن�����اح�����ات  م�����ن  ����س���ب���ق���ه 
االإع���اق���ة  ذوي  م���ن  ل��الأ���س��خ��ا���س 
موا�سلة  واأهمها  امل��ج��االت  ك��ل  يف 

درجاتها  بكل  اجلامعية  درا�ستهم 
توا�سع  وبكل  ناأمل   ، وم�ستوياتها 
النجاح  ه���ذا  ���س��م��وك��م  ي��ت��ق��ب��ل  اأن 
وامتنان  ووف�����اء  حم��ب��ة  ك��ع��رب��ون 
الأبنائكم  ال���الحم���دود  ل��دع��م��ك��م 
بالذكر  واأخ�س  االإعاقة  ذوي  من 
واالمتنان  التقدير  م��ن  وباملزيد 
اأمام  امل��ج��ال  بفتح  �سموكم  ق���رار 
للدرا�سة يف جامعة  االإع��اق��ة  ذوي 
ال�������س���ارق���ة ب������دون م���ق���اب���ل االأم�����ر 
�سدورنا  واأث���ل���ج  اأ���س��ع��دن��ا  ال�����ذي 
ن��ح��ن ال��ع��ام��ل��ني يف امل��ج��ال فكيف 
االإع�����اق�����ة  ذوي  ب����االأ�����س����خ����ا�����س 
ال�سيخة  واخ��ت��ت��م��ت   . واأ����س���ره���م 
بالقول  ر�سالتها  القا�سمي  جميلة 

جميعا  لنا  �سعيدة  فر�سة  اإن��ه��ا   «
لتجديد امتناننا وتقديرنا لعطاء 
�سموكم وتوجيهاتكم يف كل جمال 
ومكان متمنني اأن ن�ستقبل اأعيادنا 
دائماً بكل ما ي�سرفنا وي�سعدنا اأن 
اهلل  داع��ي��ة   « �سموكم  اإىل  نهديه 
�ساحب  ي��دمي  اأن  ال��ق��دي��ر  العلي 
ال�����س��م��و ح���اك���م ال�������س���ارق���ة ذخ�����راً 
يوفقه  واأن  اأبنائه  جلميع  و�سنداً 

لكل خري هو اأهل له.
3 منهم من  ط���الب   9 اأن  ي��ذك��ر 
يو�سف  هم  لل�سم  االأم��ل  مدر�سة 
ال�����س��وي��دي و ف����الح عبد  حم��م��د 
���س��امل وم��ل��ك ط����ارق و6 من  اهلل 
للتعليم  ل��ل�����س��م  االأم�������ل  م���رك���ز 

امل�����س��ت��م��ر ه���م ع��م��ار غ���امن اأحمد 
العلي و منى اأحمد املازمي و عبد 
الرحمن ا�سماعيل املندو�س و بدر 
حم��م��ود ع��ب��د احل���اف���ظ ع��و���س و 
الر�سيد حافظ عبد احلكيم  عبد 
ا�ستطاعوا  زي���ادة  اأب��و  علي  ولبنى 
اجتياز امتحانات الثانوية بكفاءة 
وج��دارة رغم كل ال�سعوبات التي 
تعليمهم  عملية  تكتنف  زال��ت  م��ا 
و�سعادتهم  فخرهم  ع��ن  واأع��رب��وا 
قاموا  ال������ذي  امل���م���ي���ز  ب�����االإجن�����از 
�ساحب  اإىل  ب���دوره���م  ب���اإه���دائ���ه 
و�سعادة  ال�����س��ارق��ة  ح��اك��م  ال�����س��م��و 
مدير عام املدينة ال�سيخة جميلة 

بنت حممد القا�سمي.
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اأخبـار الإمـارات
بالتعاون مع املجال�س التنفيذية يف اإمارات الدولة

جمل�س الإمارات لل�سباب يفتح باب الرت�سح لع�سوية جمال�س ال�سباب املحلية
•• دبي -الفجر:

لع�سوية  الرت�سح  ب��اب  فتح  لل�سباب عن  االإم���ارات  اأعلن جمل�س   
جمال�س ال�سباب املحلية، بالتعاون مع املجال�س التنفيذية املحلية 
ال�سباب خلدمة وطنهم  اأمام  لالإمارات، وذلك بهدف فتح املجال 
وال�ستثمار  ال�سبابية،  امل���ب���ادرات  تنفيذ  يف  امل�����س��ارك��ة  خ���الل  م��ن 

طاقاتهم لر�سم م�ستقبل اأف�سل لدولة االإمارات.
و�سيتم ا�ستالم طلبات الرت�سح لع�سوية جمال�س ال�سباب املحلية 
لل�سباب  االإم������ارات  مبجل�س  اخل��ا���س  االإل���ك���رتوين  امل��وق��ع  ع��ر 

councils.youth.gov.ae، من خالل ا�ستيفاء ال�سروط 
واالأ�سئلة التي تعك�س �سخ�سية املرت�سح ومهاراته التي ت�ساهم يف 

دعم عمل املجال�س ال�سبابية.
 2 االأح��د  ب��داأت من ام�س  التي  ا�ستقبال الطلبات،  وت�ستمر فرتة 
اأن  على  يوليو 2017 ، ملدة اأ�سبوعني وحتى 16 يوليو 2017، 
تعقب ذلك عمليات فرز الطلبات، ثم عر�سها على جلنة التحكيم 
املخت�سة باختيار االأع�ساء. وبهذه املنا�سبة قالت معايل �سما بنت 
�سهيل املزروعي وزيرة الدولة ل�سوؤون ال�سباب: اإن فتح باب الرت�سح 
لع�سوية املجال�س املحلية بالتعاون مع املجال�س التنفيذية يعتر 

فر�سة ل�سباب االإمارات كافة خلدمة وطنهم من خالل منظومة 
يف  بامل�ساهمة  ال�سباب  �سيقوم  حيث  ال�سبابية،  املجال�س  يف  العمل 
من  ال�سباب،  خلدمة  املبتكرة  امل��ب��ادرات  اأف�سل  وتنفيذ  ت�سميم 
ال�سباب،  قطاع  يف  العاملية  املمار�سات  اأف�سل  على  االط��الع  خالل 
وتنفيذها مبا يتنا�سب مع املجتمع االإماراتي. واأكدت املزروعي اأن 
التنفيذية  املجال�س  مع  بتعاونه  يفخر  لل�سباب  االإم��ارات  جمل�س 
يف االإمارات كافة، الختيار اأع�ساء املجال�س التنفيذية، من خالل 
اإىل  التنفيذية  املجال�س  عن  ممثلني  ت�سم  حتكيم  جلنة  ت�سكيل 
ودعت  ال�سباب.  تخ�س  التي  املجاالت  يف  املخت�سني  بع�س  جانب 

كٍل  املحلية  املجال�س  لع�سوية  للرت�سح  االإم��ارات  �سباب  املزروعي 
بح�سب اإمارته، واأن يكون هدفهم االأ�سمى هو خدمة وطنهم بكل 
اإخال�س، فدولتنا ت�ستحق منا رد اجلميل، والعمل يف كل املجاالت 
االإمارات  جمل�س  اأن  بالذكر  اجلدير  الفرد.  مهارات  تنمي  التي 
الثانية،  دورت���ه  يف  لع�سويته  الرت�سح  ب��اب  فتح  ق��د  ك��ان  لل�سباب 
ال���دورة االأوىل، وال��ت��ي ح�سد  اأع��م��ال  انتهت ف��رتة  اأن  وذل��ك بعد 
التي  املبتكرة  امل��ب��ادرات  ع��دد من  و�سع  كبري يف  اأع�ساوؤها جناحاً 
ت�ساعد على ر�سم اأف�سل ال�سيا�سات ال�سبابية على م�ستوى العامل، 

مثل حلقات �سبابية ومئة موّجه واخللوة ال�سبابية.

ختام ناجح ملعر�س ليايل رم�شان

زوار وعار�سون ي�سيدون مبدى تنوع املنتجات املعرو�سة واخل�سومات الكبرية التي �سهدها املعر�س

يا�شني �شكري حممد عادل عبري  عبيد �شوفيا لوهام اأحمد علي

•• ال�صارقة ـ الفجر 

مبعر�س  وع���ار����س���ون  زوار  ا����س���اد 
اختتمت  وال���ذي  رم�سان«  »ل��ي��ايل 
اجلمعة  ي�����وم  م�������س���اء  ف���ع���ال���ي���ات���ه 
ال�سارقة،  اك�سبو  مركز  يف  املا�سي 
من  امل�����ع�����ر������س  ان  م����ع����ت����ري����ن 
والتي  ال���ت�������س���وق  م���ع���ار����س  اه�����م 
املحلية  امل��ن��ت��ج��ات  اأف�����س��ل  ت���ق���دم 
نظرا  مناف�سة  وباأ�سعار  والعاملية 
للخ�سومات التي �سهدها املعر�س 

والتي تعدت 50%.
اهمية  اإىل  امل��ع��ر���س  زوار  واأ����س���ار 
ت���وق���ي���ت ت��ن��ظ��ي��م��ه وخ����ا�����س����ة ان 
�سهر  م������ع  ي�����ت�����زام�����ن  امل�����ع�����ر������س 
رم�������س���ان ال����ك����رمي واج��������ازة عيد 
االإجازات،  ومو�سم  املبارك  الفطر 
ل��ي�����س��ب��ح امل��ع��ر���س ف��ر���س��ة كبرية 
ال�سلع حتت �سقف  ل�سراء خمتلف 
بحيث  ك��ب��رية،  بخ�سومات  واح���د 
املعر�س  معرو�سات  قائمة  �سمت 
اجلديدة،  وامل��ن��ت��ج��ات  »ال���ه���داي���ا، 
وال������ع������ط������ور، وم�������س���ت���ح�������س���رات 
العناية  وم���ن���ت���ج���ات  ال��ت��ج��م��ي��ل، 
الكهربائية،  واالأج��ه��زة  ال�سحية، 
وال��ت��ج��ه��ي��زات امل��ن��زل��ي��ة، واالأث����اث 

املعرو�سة  واملنتجات  ال�سلع  كافة 
مبختلف انواعها.

ل��وه��ان،  ال�سك ان  وقالت �سوفيا 
ت��زام��ن اي���ام امل��ع��ر���س م��ع اج���ازات 
اأ�ساف  امل��ق��ي��م��ني  ك��ب��ري م���ن  ع���دد 
هذا  امل��ع��ر���س  لتميز  ك��ب��ري  جن���اح 
ال��ع��ام وزاد م��ن اع���داد ال���زوار كما 
اأن ال��ف��ع��ال��ي��ات امل�����س��اح��ب��ة وزي���ادة 
املنتجات  وت����ن����وع  وال����ع����ار�����س����ني 
التي  واخل�������س���وم���ات  امل���ط���روح���ة 
ا�ستح�سانا  الق��ت  املعر�س  �سهدها 

من قبل زوار املعر�س. 
فريق فخر الوطن التطوعي

م���ن ج��ان��ب��ه��ا اأك������دت ع��ب��ري عبيد 
ف����ري����ق فخر  رئ����ي���������س  ال���������س����ب����اح 
اهمية   ع��ل��ى  ال��ت��ط��وع��ي  ال���وط���ن 
امل�ساحبة  وال��ف��ع��ال��ي��ات  امل��ع��ر���س 
ال��ف��ري��ق �سمن  ���س��ارك  ل��ه، بحيث 
الرتاثي  ال��رك��ن  فعاليات  تنظيم 
امل�����س��اح��ب ل��ل��م��ع��ر���س ب��ح��ي��ث مت 
تقدمي م�سابقات للجمهور وور�س 
ثقافية وتنظيم العاب تراثية كما 
الفقرات  م��ن  ال��ع��دي��د  ت��ق��دمي  مت 
م��ث��ل ال��ع��ر���س ال��رتاث��ي م��ع وجود 
لتقدمي  االك�����������س�����اك  م�����ن  ع�������دد 
االك�������الت ال�����س��ع��ب��ي��ة وال���رتاث���ي���ة 

و�ساحبات  اأ�سحاب  تدعم  وال��ت��ي 
امل�����س��اري��ع ال��وط��ن��ي��ة، واأ���س��اف��ت ان 
للفريق  الثالثة  هي  امل�ساركة  هذه 
اأهمية  ت����ن����اول  ومت  امل���ع���ر����س  يف 
القراءة وامل�ساركة يف عام اخلري يف 
باأن  علما  للمعر�س  الن�سخة  هذه 
الن�سخة ال�سابقة للمعر�س تناولت 

التعريف بالرتاث البحري.
الوطن  فخر  فريق  ان  واو�سحت 
التطوعي تاأ�س�س يف العام 2015 
ال�سارقة  اإم���������ارة  م����ن  وان���ط���ل���ق 
يف  امل�ساركة  على  الفريق  وحر�س 
مبنا�سبة  الفعاليات  م��ن  ال��ع��دي��د 
الفريق  ان  ، مو�سحة  ع��ام اخل��ري 
ب�����س��م��ات وا���س��ح��ة يف خمتلف  ل���ه 
ال��دول��ة بحيث مت اطالق  اإم���ارات 
57 مبادرة متنوعة على م�ستوى 
الدولة وو�سل عدد املتطوعني اإىل 
1763 متطوع من جميع االعمار 
واجل��ن�����س��ي��ات، و���س��ارك ال��ف��ري��ق يف 
تنظيم 153 فعالية منذ اطالقه 
�ساهم  الفريق  اأن  او�سحت  كما   ،
اأم�����ان كفريق  رم�����س��ان  ح��م��ل��ة  يف 
راعي م�ساند داعم متطوع وكذلك 
حملة  يف  كموؤ�س�سة  م�سارك  راع��ي 

رم�سان اأمان.

والديكورات الداخلية، واملن�سوجات 
واالأزي�����������اء، وامل���الب�������س وامل����ع����دات 
واملواد  والقرطا�سية،  الريا�سية، 
الطبيعية  وال����زه����ور  ال���غ���ذائ���ي���ة، 
واال�سطناعية، والهواتف النقالة، 
وملحقاتها،  الكمبيوتر  واأج��ه��زة 
واملجوهرات  االأط����ف����ال،  واأل���ع���اب 
ب��اأن��واع��ه��ا وغ���ريه���ا ال��ك��ث��ري« كما 
ايامه  ط������وال  امل���ع���ر����س  ����س���ه���دت 
عرو�ساً ترفيهية ت�ستهدف زوارها 
واأجنحة  واالأط����ف����ال،  االأ����س���ر  م��ن 
ال�سعبية  ل����ل����م����اأك����والت  خ���ا����س���ة 
الرتاثية  العرو�س  اإىل  باالإ�سافة 

واالعياد،  االج������ازات  م��و���س��م  م���ن 
كما اأ�ساد بالفعاليات التي ت�سمنها 
امل����ع����ر�����س وال�����ق�����ري�����ة ال����رتاث����ي����ة 
�سمت  والتي  للمعر�س  امل�ساحبة 
للتعريف  االج��ن��ح��ة  م��ن  ال��ع��دي��د 
ب�����االأك�����الت ال�����س��ع��ب��ي��ة واالل����ع����اب 
كبري  والتي حر�س عدد  القدمية 
من  باال�ستفادة  املعر�س  زوار  من 
امل�ساحبة  وال��ف��ع��ال��ي��ات  امل��ع��رو���س 

للقرية الرتاثية. 
واكد احمد علي، على جناح ملعر�س 
من  ع��دد  م�ساركة  ظ��ل  يف  ال�سيما 
اأك����ر امل���راك���ز ال��ت��ج��اري��ة وحمال 

والتوعية  اخل���ريي���ة،  واالأن�����س��ط��ة 
التثقيف  وب������رام������ج  ال����دي����ن����ي����ة، 
على  يومية  و�سحوبات  ال�سحي، 
اإدارة  خ�س�ستها  جم��زي��ة  ج��وائ��ز 

املعر�س للزوار.
املعر�س  اأن  ���س��ك��ري  ي��ا���س��ني  وق���ال 
ه���ذا ال��ع��ام ج���اء مم��ي��ز م��ن ناحية 
التنظيم  وك���ذل���ك  ال������زوار  اع�����داد 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  ب��ح��ر���س  وا����س���اد 
واختالفه  امل���ع���رو����س  ت��ن��وع  ع��ل��ى 
الكبرية  اخل�������س���وم���ات  ووج��������ود 
فر�سة  املعر�س  لي�سبح  والالفتة 
تتزامن  نوعها  من  فريدة  ت�سوق 

املعر�س والتي  بالتجزئة يف  البيع 
العالمات  اأب����رز  م��ن  نخبة  ت�سم 
باخل�سومات  م�سيدا  ال��ت��ج��اري��ة، 
القت  والتي  التناف�سية  واال�سعار 
من  املعر�س  زوار  م��ن  كبري  ر���س��ا 
كذلك  واالعمار،  اجلن�سيات  كافة 
ال���ع���دي���د م����ن  اجلهات  م�����س��ارك��ة 
والهيئات  احلكومية  واملوؤ�س�سات 
امل��دن��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف االإم������ارة كان 
زوار  تعريف  يف  الطيب  االث���ر  ل��ه 
امل���ع���ر����س ب���اخل���دم���ات وال���رام���ج 
تلك  فيها  وت�سارك  تقدمها  التي 

اجلهات.

بالتنظيم  ع�����ادل  حم��م��د  وا�����س����اد 
كافة  وت��ق��دمي  للمعر�س  املتميز 
واملت�سوقني  ل��ل��زوار  ال��راح��ة  �سبل 
امل�ساحبة  ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات  م�����س��ي��دا 
للمعر�س ودوره��ا يف جذب الزوار 
فاملعر�س  اجل��ن�����س��ي��ات،  ك��اف��ة  م��ن 
ب�سكل  ت��رف��ي��ه��ي  ت�����س��وي��ق��ي  ك�����ان 
متميز، مو�سحا اأن اوقات املعر�س 
جاءت منا�سبة، وا�ستمرار املعر�س 
يف ايام �سهر رم�سان وعيد الفطر 
لزيارة  دافعا  ك��ان  ي��وم ختامه  اإىل 
اعداد كبرية للمعر�س واال�ستفادة 
�سملت  ال���ت���ي  اخل�������س���وم���ات  م����ن 

تخ�شي�س 53 حافلة مدر�شية لنقل 2147 من الطلبة املنت�شبني للمدر�شة

موا�سالت الإمارات تقدم خدمات النقل املدر�سي لطلبة مدر�سة الزهور اخلا�سة يف ال�سارقة
•• دبي– الفجر:

اأب��رم��ت م��وا���س��الت االإم�����ارات ومن 
املدر�سية  امل��وا���س��الت  م��رك��ز  خ��الل 
اخل���ا����س���ة، اأح������د م����راك����ز االأع����م����ال 
ل��ن��ق��ل طلبة  ال��ت��اب��ع��ة ل���ه���ا؛ ع���ق���داً 
مدر�سة الزهور اخلا�سة يف ال�سارقة، 
النقل  تقدمي خدمات  يتم ميوجبه 
الطلبة  2147 من  لنحو  املدر�سي 
خمتلف  م��ن  ل��ل��م��در���س��ة  املنت�سبني 
املراحل التعليمية، وذلك اعتباراً من 
 ،2018-2017 ال��درا���س��ي  ال��ع��ام 

وملدة 5 �سنوات متتالية.
الزرعوين  ن����وال  ال�����س��ي��دة  واأ����س���ادت 
املدر�سية  امل��وا���س��الت  مركز  م��دي��رة 
التي  ال���غ���ال���ي���ة  ب���ال���ث���ق���ة  اخل���ا����س���ة 
امل��وؤ���س�����س��ة من  ب��ه��ا خ��دم��ات  حظيت 
خمتلف املدار�س اخلا�سة، حتى بلغ 
جم��م��وع ع��دد ال��ع��ق��ود ال��ت��ي املرمة 
يف  املركز  انطالق  منذ  عقداً   69
اعتزاز  اإىل  م�����س��رية   ،2012 ع���ام 
النقل  ب��ت��ق��دمي خ���دم���ات  امل��وؤ���س�����س��ة 
اخلا�سة  ال���زه���ور  م��در���س��ة  ل��ط��ل��ب��ة 
اأهم  اإح���دى  باعتبارها  ال�سارقة  يف 
والتي  االأك��ادمي��ي��ة  ال�سروح  واأع���رق 
اخلدمات  تقدمي  يف  خرتها  متتد 
عاماً،   22 اأك��ر من  اإىل  التعليمية 
موؤكدة م�ساعي موا�سالت االإمارات 

و�سالمة  اأم������ن  ت�����س��م��ن  خ����دم����ات 
�سعادة  وحت��ق��ق  امل��ن��ق��ول��ني،  الطلبة 
اأولياء االأمور والهيئات التدري�سية، 
كفاءة  رف����ع  ي�����س��ه��م يف  وذل�����ك مب���ا 
املتوافقة  املمار�سات  وف��ق  الت�سغيل 
م���ع امل��ع��اي��ري ال��دول��ي��ة وامل��ح��ل��ي��ة يف 
ال�سالمة، ويعزز من مكانة املوؤ�س�سة 
وخرتها الطويلة املمتدة الأكر من 
35 عاماً، ويعك�س احلر�س املتنامي 
ال�سالمة  درج����ات  اأق�����س��ى  لتحقيق 

واالأمان جلميع املنقولني.
املوا�سالت  م���رك���ز  م���دي���ر  ون���وه���ت 
امل���در����س���ي���ة اخل���ا����س���ة ب�������اأن امل���رك���ز 
حري�س كذلك على تلبية احتياجات 
املدار�س املتعاقد معها من ال�سائقني 
النقل  وم�����س��ريف  احل��رك��ة  ومن�سقي 
الذكية  التتبع  واأنظمة  وال�سالمة، 
اإدارة  وخ���دم���ات  احل���اف���الت،  مل�����س��ار 
ع����م����ل����ي����ات اأ������س�����ط�����ول احل�����اف�����الت 
اأحجام  اإىل توفري  اإ�سافة  املدر�سية، 
حاجة  وفق  احلافالت  من  خمتلفة 

املدر�سة.
م���ن ج��ه��ت��ه؛ اأب�����دى ال�����س��ي��د حممد 
م��ط��وع م��دي��ر ع��ام م��در���س��ة الزهور 
ثقته  ع����ن  ال�������س���ارق���ة  يف  اخل���ا����س���ة 
البالغة يف املوؤ�س�سة ومتيز خدماتها 
وحر�سهم ال�سديد على توفري �سبل 
مل�ستخدميها،  وال�����س��الم��ة  االأم�����ن 

الدوؤوبة لدعم العملية التعليمية يف 
نوعية  خدمات  تقدمي  عر  الدولة 
متكاملة وذات جودة عالية يف قطاع 
النقل املدر�سي، ووفقاً الأعلى املعايري 
العاملية املطبقة التي ت�سمن و�سول 
العلم  م��ن��اه��ل  اإىل  ال��ط��ل��ب��ة  اأب��ن��ائ��ن��ا 

ومنازلهم باأمان.
مبوجب  باأنه  الزرعوين،  واأو�سحت 
املوؤ�س�سة  ف�������اإن  اجل����دي����د  ال���ع���ق���د 
لنقل  ح���اف���ل���ة   53 ���س��ت��خ�����س�����س 
املنت�سبني  وطالبة  طالباً   2147
مل��در���س��ة ال���زه���ور اخل��ا���س��ة ومل����دة 5 
���س��ن��وات، م��ع��رب��ة ع��ن اجل��ه��ود التي 
لتاأهيل  االإمارات  تبذلها موا�سالت 
وفق  وم�سرفاتها  �سائقيها  وتدريب 
برامج تخ�س�سية معتمدة، لتقدمي 

املوؤ�س�سة  مع  امل�ستمر  التعاون  اآم��ال 
ترنو  ما  لتحقيق  وم�سوؤولني  اإدارة 
لطالبها  وطماأنينة  راح��ة  من  اإليه 
على اخ��ت��الف اأع��م��اره��م، وه��ذا من 
حكومة  و  امل��در���س��ة  �سيا�سة  منطلق 
دولة االإمارات الر�سيدة التي ت�سعى 
اأ�سكال الدعم للطلبة  لتقدمي كافة 
عر  الدولة  يف  التعليمية  والعملية 
تقدمي خدمات نوعية متكاملة وذات 
جودة عالية يف قطاع النقل املدر�سي، 
ووفقاً الأعلى املعايري العاملية املطبقة 
الطلبة  اأبنائنا  و�سول  ت�سمن  التي 
باأمان.  ومنازلهم  العلم  مناهل  اإىل 
اخلا�سة  ال���زه���ور  م��در���س��ة  وت���ق���دم 
التعليمية  خ��دم��ات��ه��ا  ال�����س��ارق��ة  يف 
وريا�س  والبنات  للبنني  والرتبوية 
قرابة   حالياً  وت�ستوعب  االأط��ف��ال، 
حيث  وط����ال����ب����ة،  3250طالٍب 
 ،1995 ع�����ام  امل���در����س���ة  ت��اأ���س�����س��ت 
وت�ستمل املدر�سة على جميع املراحل 
ال�سف  اإىل  الرو�سة  من  الدرا�سية 
مناهجها  وت���رت���ك���ز  ع�����س��ر  ال���ث���اين 
االأمريكي  امل��ن��ه��اج  ع��ل��ى  ال��درا���س��ي��ة 
 Advanced م������ن  امل���ع���ت���م���د 
ال��وزاري يف املواد  اإىل املنهاج  اإ�سافة 
العربية والتي ت�سمل اللغة العربية، 
والدرا�سات  االإ���س��الم��ي��ة،  وال��رتب��ي��ة 

االجتماعية.

�ساحي خلفان يكرم القائمني على اإعداد الدليل 
املنظم للمالحة وال�سالمة البحرية بدبي 

•• دبي-وام:

الفريق �ساحي خلفان  اأكد معايل 
متيم نائب رئي�س ال�سرطة واالأمن 
العليا  اللجنة  رئي�س  ب��دب��ي  ال��ع��ام 
اأهمية  دب��ي  يف  البحرية  لل�سوؤون 
املنظم  ال���دل���ي���ل  اإع��������داد  اإ������س�����دار 
البحرية  وال�������س���الم���ة  ل��ل��م��الح��ة 
باعتبار دولة االإمارات واإمارة دبي 
كمدينة اآمنة متح�سرة متثل اأحد 
للقطاع  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  امل���راك���ز 
عاملية  ووجهة  املنطقة  يف  املالحي 
لل�سائحني ومركزا اإقليميا جتاريا 
العاملية  املعايري  اأف�سل  وفق  دوليا 

يف ال�سالمة املالحية.
ت��ك��رمي معاليه  ج���اء ذل���ك خ���الل 
�سلطة  عمل  لفريق  اليوم  مبكتبه 
بح�سور  امل���الح���ي���ة  دب�����ي  م���دي���ن���ة 
املقعودي  ع��ت��ي��ق  اأح���م���د  ال��ع��م��ي��د 
مدير مكتب نائب رئي�س ال�سرطة 

واالأم����ن ال��ع��ام ب��دب��ي وع��ام��ر علي 
املدير التنفيذي ل�سلطة مدينة دبي 
املالحية. واأ�ساد معاليه بالقائمني 
على اإعداد الدليل املنظم للمالحة 
العاملني  من  البحرية  وال�سالمة 
ب�سلطة مدينة دبي املالحية الذي 
ي����اأت����ي ���س��م��ن حت��ق��ي��ق االأه�������داف 
العليا  ل��ل��ج��ن��ة  اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
املنوط  وامل��ه��ام  البحرية  لل�سوؤون 
البيئة  ع���ل���ى  امل���ح���اف���ظ���ة  يف  ب���ه���ا 
واال�ستعداد  وال�سالمة  البحرية 
مل�����واج�����ه�����ة احل������������االت ال����ط����ارئ����ة 
عالية  بكفاءة  البحرية  واالأزم���ات 

ومهنية واحرتافية.
للمالحة  املنظم  الدليل  اأن  يذكر 
وال�����س��الم��ة ال��ب��ح��ري��ة مت اإع�����داده 
العامة  ال���ق���ي���ادة  ب����ني  ب���ال���ت���ع���اون 
دبي  مدينة  و�سلطة  دب��ي  ل�سرطة 
املالحية يف اإطار احلر�س امل�سرتك 
ع��ل��ى دع���م ج��ه��ود ح��ك��وم��ة دب���ي يف 

امل�ستدام  البحري  القطاع  تطوير 
ال�سالمة  درج���ات  اأق�سى  و�سمان 

البحرية �سمن مياه اإمارة دبي.
اإ����س���دار  اأول  ال��دل��ي��ل  ه����ذا  وي���ع���د 
باللغة العربية يتوافق مع االأنظمة 
العاملية ي�ستمل على 8 ف�سول هي: 
التجهيز للرحلة البحرية واملالحة 
االآمنة واإجراءات الطوارئ ومعدات 
واأنواع  البحرية  والبيئة  ال�سالمة 

وا�ستخداماتها  ال��ب��ح��ري��ة  ال��ع��ق��د 
ال�سرعة  وح��دود  دب��ي  يف  واملرا�سي 

يف مياه اإمارة دبي.
كما يتوفر الدليل جمانا باللغتني 
لكافة  واالإجن����ل����ي����زي����ة  ال���ع���رب���ي���ة 
واملهتمني  ال������زوارق  م�����س��ت��خ��دم��ي 
التوزيع ومن  قنوات  عر خمتلف 
خالل دوريات �سرطة دبي البحرية 

واملرا�سي واالأندية البحرية.

فقدان جواز �سفرت
فقدت املدعوة/�سانيا ها�سم 
اجلن�سية  اث��ي��وب��ي��ة  وراك����ي، 
رق�����م  �����س����ف����ره����ا  ج�����������واز   -
�سادر   )EP3769580(
يجده  م���ن   ، اث��ي��وب��ي��ا  م���ن 
عليه االت�سال بتليفون رقم 

 050/8308671

اإعالن تغيري ا�سم ت
عبدالقادر  حم���م���د   / اأن������ا  اأت���ع���ه���د 
مكتب   : ال���ث���اب���ت  ال���ع���ن���وان  ح��م��ي��د 
ب��ري��د - رام���ن���ادو ، دي��ف��ي ب��ات��ان��ام ، 
احلايل  ال��ع��ن��وان   ، تاميلنادو  والي���ة 
 - اب����وظ����ب����ي   -  4020  : ب  ������س 
االإم����ارات ، واح��م��ل ج���واز �سفر رقم 
من  ������س�����در   )K1411071(
 3/5/2013 ب���ت���اري���خ  اب���وظ���ب���ي 
اأب���دل���ت اإ���س��م��ي ال���ث���اين م���ن حممد 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

ا�ستقطبت جزيرة يا�س الوجهة الرتفيهية يف االإمارات 
زائر  م��ن ن�سف مليون  اأك��ر  الفطر  اأي���ام عيد  خ��الل 
اأنحاء العامل حمققة بذلك رقما  و�سائح من خمتلف 
اأع���داد ال���زوار يف مثل ه��ذا ال��وق��ت م��ن كل  قيا�سيا يف 

العام.
هيئة  عنها  ك�سفت  التي  لالإح�سائيات  وفقا  ذلك  جاء 
الرتفيهية  وامل���راف���ق  وال��ث��ق��اف��ة  ل��ل�����س��ي��اح��ة  اأب��وظ��ب��ي 

املتعددة التي ت�سمها جزيرة يا�س.
و�سهدت فنادق اجلزيرة ارتفاعا ملحوظا بلغت ن�سبته 
%11 مقارنة مع فرتة العيد يف العام املا�سي ويعود 

ومعاملها  يا�س  ج��زي��رة  على  الكبري  االإق��ب��ال  اإىل  ذل��ك 
اأن�سطة  الرتفيهية وما تقدمه لزوارها هذا العام من 

وعرو�س وباقات مميزة.
ا�ستمرت  ال��ت��ي  ال��ف��ط��ر  ع��ي��د  اح��ت��ف��االت  ���س��ه��دت  فيما 
اأ�سبوع كامل طلبا على الفنادق يف خمتلف  على مدى 
اأنحاء االإمارة حيث ا�ستفادت الفنادق ذات فئة الثالث 
واالأربع جنوم من معدل اإ�سغال فاق %90 وهي ن�سبة 

اأعلى من املتو�سط يف مثل هذا الوقت من العام .
كما بلغت ن�سبة اإ�سغال الفنادق ذات اخلم�س جنوم اأكر 

اإ�سغال خالل �سهر  %80 مقارنة ب�%54 ن�سبة  من 
يونيو العام املا�سي و�سهدت ال�سقق الفندقية الفاخرة 

م�ستويات اإ�سغال فاقت %80 و90%.
فعاليات  اأي��ام عدة  و�سمت اجلزيرة على مدى ثالثة 
1700 زائر  اأك����ر م��ن  ا���س��ت��م��ت��ع خ��الل��ه��ا  وع���رو����س 
يا�س  ومقاهي  قدمتها مطاعم  التي  املاأكوالت  باأ�سهى 
مارينا املتنوعة وم�ساهدة االألعاب النارية التي اأ�ساءت 
�سماء اجلزيرة حيث �سهدت ال�ساعات ال�24 االأوىل من 
زائر   250،000 ح��وايل  ا�ستقطاب  العيد  احتفاالت 

اخل�سومات  م��ن  لال�ستفادة  م��ول  ي��ا���س  اإىل  توجهوا 
ال�سخمة التي طرحتها متاجره املختلفة.

وق����ال ���س��ع��ادة ���س��ي��ف �سعيد غ��ب��ا���س، م��دي��ر ع���ام هيئة 
ف��ن��ادق يف  ع��دة  وال��ث��ق��اف��ة: �سجلت  لل�سياحة  اأب��وظ��ب��ي 
االإمارة خالل عطلة عيد الفطر معدالت اإ�سغال و�سلت 
اإىل قرابة %100 بف�سل اختيار الكثري من ال�سياح 
اأن  اإىل  م�سريا  اإج��ازت��ه��م..  لق�ساء  كوجهة  اأب��وظ��ب��ي 
العرو�س احل�سرية واالأن�سطة والفعاليات الرتفيهية 
الذين  االإم���ارة  �سيوف  بني  �سعبيتها  اثبتت  املتنوعة 

واملعامل  التجارية  امل��راك��ز  م��ن  ع��دد  يف  بها  ا�ستمتعوا 
الرتفيهية واملنتجعات يف االإمارة.

ولفت اإىل اأنه بعد الرقم القيا�سي الذي �سجلته جزيرة 
يا�س العام املا�سي وا�ستقبالها 27 مليون زائر ت�ستعد 
من  دول  ع��دة  من  ال�سياح  ا�ستقبال  اإىل  ال�سيف  ه��ذا 
التعاون  جمل�س  ودول  وال�سني  والهند  رو�سيا  بينها 
زوار  م��ن  اأك���ر  اأع����داد  ا�ستقطاب  متوقعة  اخلليجي 

ال�سعودية مقارنة بدول املنطقة االأخرى.
التنفيذي  الرئي�س  ال��زع��اب��ي  حممد  ق��ال  جانبه  م��ن 

ن�����س��ع��ى اإىل رف���ع �سقف  ل�����س��رك��ة م�����ريال: يف ك���ل ع���ام 
اإىل م�����س��ت��وي��ات ج���دي���دة من  ت��ط��ل��ع��ات��ن��ا واالن���ت���ق���ال 
النجاح من خالل العمل جنبا اإىل جنب مع �سركائنا 
لل�سياحة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  مقدمتهم  ويف  اأب��وظ��ب��ي  يف 
وال��ث��ق��اف��ة م��وا���س��ل��ني و���س��ع اأه����داف ج��دي��دة جلزيرة 
الرائدة واجلاذبة  العاملية  الوجهات  يا�س كواحدة من 

للزوار.
جدير بالذكر اأن جزيرة يا�س قد اأعلنت ال�سهر املا�سي 
عن مفاجاآت مو�سم ال�سيف املليء باجلوائز والفعاليات 
�سمن حملتها ال�سنوية حالتها يا�س والتي متتد طيلة 
 9 م��و���س��م ال�سيف يف ال��ف��رتة م��ن 24 ي��ون��ي��و وح��ت��ى 

�سبتمر لتت�سمن عطلتي عيدي الفطر واالأ�سحى.

راأ�س اخليمة تطلق من�سة امل�ساهدة اجلديدة يف جبل جي�س اأكتوبر املقبل 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

توا�سل اإمارة راأ�س اخليمة جهودها الرامية لتعزيز مكانتها 
كاأ�سرع وجهة �سياحية منواً يف املنطقة، وذلك يف اإطار �سعيها 
لتكون عا�سمة �سياحة املغامرات االأوىل على م�ستوى ال�سرق 
امل�ساهدة  افتتاح من�سة  اق��رتاب موعد  االأو�سط، خا�سًة مع 
اجلديدة  يف جبل جي�س، والتي ترتفع قمته 1،934  مرت 

عن م�ستوى �سطح البحر.
ال�����س��ي��اح��ة، ق��د تولت  راأ�����س اخل��ي��م��ة لتنمية  وك��ان��ت ه��ي��ئ��ة 
ال��ت��ي �ستحت�سن  ال��وج��ه��ة اجل���دي���دة،  ت��ط��وي��ر  م�����س��وؤول��ي��ات 
جمموعًة من املن�سات املطّلة على املناظر الطبيعية اخلالبة 
متيحًة بذلك لل�سيوف فر�سة اال�ستمتاع مب�ساهٍد  خالبة 
طبيعية مبا فيها من الطيور والنباتات واحليوانات املنت�سرة 
يف �سل�سلة جبال احلجر، والتي متثل احلدود الطبيعية بني 

مان. دولة االإمارات و�سلطنة عحُ
اأماكن  اجل��دي��دة   جي�س  جبل  م�ساهدة  من�سة  �ست�سّم  كما 

اأو ركوب الدراجات  اأن�سطة امل�سري اجلبلي  خم�س�سة ملحبي 
يخترون  �سيقة  جتربٍة  غمار  بخو�س  والراغبني  الهوائية 
�سل�سلة  �سعاب  التحديات بني  عرها قدرتهم على مواجهة 
امل��ق��رر افتتاح ه��ذه الوجهة يف �سهر  ال��وع��رة. وم��ن  اجل��ب��ال 
اأك���ت���وب���ر امل��ق��ب��ل، ح��ي��ث ���س��ت��وف��ر اأي�������س���اً م��ن��اط��ق خم�س�سة 
والعديد  للنزهات  واأخ��رى  املختلفة  الفعاليات  ال�ست�سافة 

من م�سارات امل�سي وم�ساحة خا�سة ب�ساحنات الطعام.
واأو�سح هيثم مطر، الرئي�س التنفيذي لهيئة راأ�س اخليمة 
لتنمية ال�سياحة: �ستعزز هذه اخلطوة من اإقبال الزوار اإىل 
حٍد كبري، حيث �ستتيح لهم املن�سة اال�ستمتاع مبناظر طبيعة 
املذهلة  امل�ساهد  وت��اأم��ل  واجل��ب��ل،  البحر  على  مطلة  رائ��ع��ة 
االألوان  م��ن  ل��وح��ًة  تر�سم  وه��ي  وغ��روب��ه��ا  ال�سم�س  ل�سروق 
ال�سم�س وظاللها على  اأ�سعة  بتاأثرٍي من  املتغرية كل دقيقة 
امتداد االإطاللة.  كما �ست�سّم من�سة م�ساهدة جبل جي�س 
وم�ساحة  املختلفة  الفعاليات  ال�ست�سافة  خم�س�سة  مناطق 
زوار  لكافة  خدماتها  تقدم  التي  الطعام  ل�ساحنات  دائ��م��ة 

باالإ�ستمتاع  ي��رغ��ب��ون   مم��ن  وال��دول��ي��ني،  املحليني  الوجهة 
بنقاء الهواء اجلبلي املنع�س مع درجات حرارة تنخف�س نحو 

االإمارات. اأنحاء  ببقية  مقارنة  مئوية  درجات   10
املن�سة  ت�سميم  تولت   Naga ناجا  �سركة  اأّن  اإىل  وي�سار 
ال�سم�سية،  الطاقة  با�ستخدام  اإنارتها  �ستتم  التي  اجلديدة، 
 Botanical بوتانيكال  �سركة  على  االختيار  وق��ع  فيما 
راأ�س  هيئة  م��ن  بتفوي�ٍس  والبناء  الت�سييد  اأع��م��ال  لتنفيذ 
اإىل  ي�سل  ارت���ف���اع  ع��ل��ى  وذل���ك  ال�����س��ي��اح��ة،  لتنمية  اخل��ي��م��ة 
البحر. ه��ذا وقد  ف��وق م�ستوى �سطح  1300 مرت  ح��وايل 
�سّلط ال�سيد مطر ال�سوء على الدور الرئي�سي الذي لعبته 
الت�سميم  عملية  يف  ال��ط��وي��ل  امل���دى  على  امل��وق��ع  ا���س��ت��دام��ة 

والتنفيذ يف ظّل االأعمال التح�سريية اجلارية.
اأردف مطر مو�سحاً: تعتر هيئة راأ�س اخليمة لتنمية  كما 
العامة  اجلمعية  مل��ب��ادرة  الراعية  اجلهات  اإح��دى  ال�سياحة 
ال�سنة  2017 هو  اأن عام  اأعلنت فيها  التي  املتحدة  لالأمم 
التنمية، ما  اأجل  امل�ستدامة من  ال�سياحة  لت�سخري  الدولية 

يجعل من مو�سوع اال�ستدامة ركناً اأ�سا�سياً من اأركان قطاع 
ال�سياحة اخلا�س باإمارة راأ�س اخليمة. وحر�ست الهيئة بجد 
باالإ�سافة  حملية  م�سادر  من  طبيعية  م��واد  ا�ستخدام  على 
ال�سم�سية لتوفري طريقٍة �سهلة الإنارة  اإىل توظيف الطاقة 
املوقع، ب�سكٍل ي�سمن متاهي من�سة م�ساهدة جبل جي�س مع 

طبيعة الواجهة اجلبلية قدر االإمكان .
يف  ج��ه��وده��ا  ال�سياحة  لتنمية  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  هيئة  وت��رّك��ز 
ا�ستثمار جمموعٍة من املنتجات اخلا�سة ب�سياحة اال�ستجمام 
�سمن  ال�سياحة  ا�سرتاتيجية  اإط���ار  يف  وذل���ك  وامل��غ��ام��رات، 
ا�ستقطاب  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي   ،2019 اخليمة  راأ����س  روؤي���ة 
مليون زائر بحلول نهاية العام املقبل لال�ستفادة من املوارد 
جي�س  جبل  على  الرتكيز  مع  ل��الإم��ارة  الفريدة  الطبيعية 

واملناطق املجاورة.
ب�سعبيٍة  االإم����ارة  “حظيت  ب��ال��ق��ول:  حديثه  مطر  واخ��ت��ت��م 
وا�سعة لدى حمبي امل�سري اجلبلي ال�سغوفني بعبور املمرات 
ال�����س��خ��ري��ة ال��ت��ي مت���ر يف ب��ع�����س ال���ق���رى ال��ق��دمي��ة و�سط 

اجلماعية  اجل���والت  منظمو  وي�ستغّل  اجلبلية،  ال�سال�سل 
اليوم هذه املمرات الفريدة ب�سكٍل متزايد. ولطاملا ا�ستقطب 
وال���دراج���ات مم��ن يرغبون  ال�����س��ي��ارات  راك��ب��ي  ج��ب��ل جي�س 
قمة  حتى  �سعوداً  واملمتّد  امل�ستحدث  الطريق  با�ستك�ساف 
اجلبل. كما حققنا جناحاً كبرياً مع جتربة فيا فرياتا عقب 
اإطالق هذا امل�سروع التجاري االأول من نوعه يف اخلليج العام 
تري  جي�س  جبل  م�ساهدة  من�سة  ف��اإّن  وبالتاأكيد  الفائت، 
حمفظة منتجات االأن�سطة يف الهواء الطلق املتنامية وتدعم 

موؤ�سرات �سياحة املغامرات يف االإمارة.
جي�س  جبل  يف  احل��دي��دي  امل�سار  فرياتا  فيا  جتربة  وت�سهد 
امل�سري اجلبلي  اأو  ت�سلق اجلبال  ه��واة  من من  اإقبااًل كبرياً 
اأو جتربة امل�سار االنزالقي على ارتفاع 400 قدم فوق �سطح 
البحر، لتحتّل موؤخراً املرتبة الثانية على قائمة اأبرز مواقع 
اأدفايزر،  تريب  موقع  بح�سب  االإم���ارة  يف  ال�سياحي  اجل��ذب 
الوجهات  اأه��م  كاأحد  االأوىل  املرتبة  جي�س  جبل  احتّل  فيما 

ال�سياحية يف راأ�س اخليمة.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

تراأ�س اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة، االجتماع 
فرق  واأع�ساء  االأداء،  وتطوير  اال�سرتاتيجية  واأق�سام  اإدارة  �سباط  مع  التن�سيقي 
اأداء تطبيق منظومة التميز احلكومي  العمل بالقيادة العامة للوقوف على نتائج 
واجليل الرابع ، ح�سر االجتماع العميد طارق حممد بن �سيف مدير مكتب �سعادة 
وتطوير  اال�سرتاتيجية  اإدارة  مدير  القر�سي  حممد  علي  والعقيد  العام  القائد 
واال�سرتاتيجي  املوؤ�س�سي  االأداء  وم�ست�سار  خبري  ال�سفريي  �سيف  واخلبري  االأداء 
بالقيادة العامة. حيث مت خالل االجتماع ا�ستعرا�س مدى نتائج تطبيق منظومة 
ب�سرورة  اخليمة،  راأ���س  �سرطة  عام  قائد  ووج��ه  الرابع،  واجليل  احلكومي  التميز 
العمل اجلاد لتحقيق غايات التميز، معرباً عن ثقته الكبرية بكل اأع�ساء فرق العمل 
، يف  اللواء بن علوان  واأك��د  املن�سودة.  االأه��داف  وباإمكانياتهم وقدراتهم يف حتقيق 
الوقت ذاته على اأهمية العمل بروح الفريق والتحلي بقيم وزارة الداخلية التي حتث 
على ال�سفافية وال�سدق وت�سجع على االإبداع يف العمل ملا لدورها يف االرتقاء بالعمل 
ال�سرطي اإىل اأعلى امل�ستويات، وحر�ساً من وزارة الداخلية على االرتقاء بالعن�سر 
الب�سري لكونه االأ�سا�س يف عملية االإنتاج املوؤ�س�سي، واهتماما بتحفيز املنت�سبني مبا 

يحقق االأهداف االإ�سرتاتيجية للوزارة.

�سرطة راأ�س اخليمة ت�ستعر�س نتائج منظومة التميز احلكومي 

جزيرة يا�س ت�ستقبل اأكرث من ن�سف مليون زائر خالل عيد الفطر

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د امل������دع������و /حم���م���د  
ح��������م��������ل��������ي��������ل  امل���������غ���������رب 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )8349021( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/7703996

فقدان جواز �سفرت
/جو�سفري  امل����دع����و  ف���ق���د 
الهند     ، رام  ب���ال���داف  الل 
�سفره  ج����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )8528047f( رق������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

055/8100901

فقدان جواز �سفرت
/�سورجني  امل����دع����و  ف���ق���د 
�سينغ �ساروان �سينغ ، الهند   
�سفره  ج����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )8031835m( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

055/8100901

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو /بركا�س �سينج 
الهند     ، ���س��ي��ن��ج  ب����اجن����اب 
�سفره  ج����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )3671308k( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

055/8100901

فقدان جواز �سفرت
�سانافا�س   / امل����دع����و  ف���ق���د 
�سريف  حممد  كوالتهيكات 
كوالتهيكات،  �سريف  حممد 
الهند   اجلن�سية - جواز �سفره 
من   )1498557( رق����م 
يجده عليه االت�سال بتليفون 

رقم 050/5454828 

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو /مالكيت �سينغ 
الهند     ، ���س��ي��ن��غ  ج���وق���ن���در 
�سفره  ج����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )1763703N( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

055/8100901

فقدان جواز �سفرت
عبداهلل   / امل����دع����و  ف���ق���د 
خالد حممد علوي ، اليمن 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )5122274( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 056/6144401

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د امل����دع����و /����س���ورج���ان 
الهند     ، �سينغ  اف��ت��ار  �سينغ 
�سفره  ج����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )4933536m( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

055/8100901

•• العني-وام:

ح�سر معايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون اآل نهيان 
�سعيد  اأقامه  ال��ذي  اال�ستقبال  حفل  االأول  اأم�س 
ال�ساعدي اجلنيبي مبنا�سبة زفاف  �سامل  مبارك 
جن��ل��ه حم��م��د اإىل ك���رمي���ة ه����الل غ���ري���ب حمد 

اجلنيبي.
ك��م��ا ح�����س��ر احل���ف���ل ال�����ذي اأق���ي���م مب���رك���ز العني 

للموؤمترات يف اخلبي�سي ال�سيخ اأحمد بن �سرور 
الظاهري.

بن  �سعيد  ال�سيخ  م��ع��ايل  اآخ���ر ح�سر  ج��ان��ب  م��ن 
اأقامه  ال����ذي  اأم�����س احل��ف��ل  ن��ه��ي��ان  اآل  ط��ح��ن��ون 
زفاف  مبنا�سبة  الكعبي  حمدان  بن  را�سد  �سامل 
اأجن���ال���ه حم��م��د اإىل ك��رمي��ة امل���رح���وم ���س��امل بن 
خليفة احل�سيني الكعبي وعبد العزيز اإىل كرمية 
عبيد را�سد بن عي�سى الكعبي وعبد الرحمن اإىل 

كرمية علي �سامل اأحمد الفطي�سي.
ح�سر احلفالن عدد من ال�سيوخ ووجهاء القبائل 
القوات  و�سباط  وامل�سوؤولني  ال�سخ�سيات  وكبار 
جمل�س  دول  م��ن  و���س��ي��وف  وال�����س��رط��ة  امل�سلحة 
التعاون اخلليجي وجمع من املدعوين واملهنئني 

وزمالء العر�سان.
بعرو�س  العيالة  فرقة  م�ساركة  احلفل  وت�سمن 

وفقرات متنوعة من الرتاث ال�سعبي.

�سعيد بن طحنون يح�سر اأفراح اجلنيبي 
باخلبي�سي والكعبي والفطي�سي يف هيلي بالعني
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اأخبـار الإمـارات

بيت ال�سارقة اخلريية تقدم مليون درهم 
لتمكني اأطباء المارات من عالج الفقراء

•• اأبوظبي-وام:

ال�سارقة  ب��ي��ت  م��وؤ���س�����س��ة  ق���دم���ت 
لتمكني  دره�����م  م��ل��ي��ون  اخل���ريي���ة 
اأطباء االإم��ارات من تقدمي اأف�سل 
اخلدمات الت�سخي�سية والعالجية 
والوقائية للفقراء يف خمتلف دول 
العامل بغ�س النظر عن اجلن�س او 
وذلك  ال��ع��رق  او  الديانة  او  ال��ل��ون 
ال�سمو  ان�سجاما مع دعوة �ساحب 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
رئي�س الدولة حفظه اهلل اأن يكون 

عام 2017 عاما اخلري.
اخليال  ����س���ل���ط���ان  ����س���ع���ادة  واأك��������د 
االأمني العام ملوؤ�س�سة بيت ال�سارقة 
االإم���������ارات  اأط�����ب�����اء  اأن  اخل����ريي����ة 
منوذجا  ي��ق��دم��وا  اأن  ا���س��ت��ط��اع��وا 
مميزا للعمل التطوعي واالإن�ساين 
املتنقلة  ع���ي���ادت���ه���م  خ������الل  م�����ن 
والتي  امل��ت��ح��رك��ة  وم�ست�سفياتهم 
ما  ع��الج  يف  ف��ع��ال  ب�سكل  �ساهمت 
ون�سف  ماليني  خم�سة  عن  يزيد 
يف  وامل�سنني  االأط��ف��ال  م��ن  املليون 
النظر  بغ�س  العامل  دول  خمتلف 
عن اللون او اجلن�س او الديانة يف 

ر�سالة حب ووفاء وعطاء .
يف  الر�سيدة  القيادة  ان  اىل  واأ�سار 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول���ة 
للتطوع  ك���ب���رياً  اه���ت���م���ام���اً  اأول������ت 
وال��ع��م��ل االإن�������س���اين وع��م��ل��ت على 

الدعم  اأ����س���ك���ال  خم��ت��ل��ف  ت���وف���ري 
العاملة  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات  وال��ت��م��ك��ني 
ذلك  اأن  ..م��وؤك��دا  القطاع  ه��ذا  يف 
العمل  ث��ق��اف��ة  ت��ر���س��ي��خ  ���س��اه��م يف 
االإماراتي  املجتمع  يف  ال��ت��ط��وع��ي 
م�ساركة  اإن  وق���ال  ال��ف��ئ��ات.  لكافة 
موؤ�س�سة بيت ال�سارقة اخلريية يف 
دع��م اأط��ب��اء االم���ارات ي��اأت��ي �سمن 
اليها  دعت  التي  الرئي�سية  املحاور 
نحر�س  ما  وهو  الر�سيدة  القيادة 
من  م���ن  و���س��ي��اغ��ت��ه  تفعيله  ع��ل��ى 
ال��ت��ط��وع بني  ت��ر���س��ي��خ روح  خ���الل 
تعزيز  يف  املجتمع  ف��ئ��ات  خمتلف 
املجتمعية  اخل�����دم�����ات  وت���ن���وي���ع 
املعوزة  احلاالت  لعالج  واالن�سانية 
و اال�ستفادة من خمتلف الكفاءات 

التي تزخر بها الدولة .
القلب  ج������راح  اأ�����س����ار  م����ن ج��ه��ت��ه 
االماراتي الدكتور عادل ال�سامري 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل���ب���ادرة زايد 
االإم�����ارات  ���س��ب��اب  اأن  اإىل  ال��ع��ط��اء 
�ساعة  م��الي��ني   5 ح����وايل  ن���ف���ذوا 
حملية  �ساعة  مليون  منها  تطوع 
يف االأن�سطة التطوعية واالإن�سانية 
ملبادرة  التابعة  الدولية  املحافل  يف 
زاي����د ال��ع��ط��اء وال���ت���ي ���س��اه��م��ت يف 
الفئات  م���ع���ان���اة  م����ن  ال��ت��خ��ف��ي��ف 
نفو�س  يف  االأم��ل  وب��ث  امل�ست�سعفة 
العطاء  ق�����واف�����ل  ع�����ر  امل����ر�����س����ى 
براجمها  املتنقلة  اخل���ري  ل��زاي��د 

والوقائية  اجل��راح��ي��ة  ال��ع��الج��ي��ة 
املجانية .

واكد على حر�س القيادة احلكيمة 
ع���ل���ى دع�����م وت�����س��ج��ي��ع امل�����ب�����ادرات 
ال��ت��ط��وع��ي��ة ال��ه��ادف��ة وال��ت��ي تقدم 
يف  وان�����س��ان��ي��ة  جمتمعية  خ��دم��ات 
منها  ي�����س��ت��ف��ي��د  االوىل  ال����درج����ة 
الدول  خمتلف  يف  امل��ع��وزة  الفئات 
والوا�سح  املميز  دوره��ا  جانب  اىل 
يف رفع درجة الوعي التطوعي بني 

خمتلف فئات املجتمع .
وثمن جهود موؤ�س�سة بيت ال�سارقة 
�ساهمت يف عالج  وال��ت��ي  اخل��ريي��ة 
االمارات  من  كل  يف  املر�سى  اآالف 
وم�سر  وال�������س���وم���ال  وال���زجن���ب���ار 
املوؤ�س�سات  مع  بامل�ساركة  وال�سودان 
حمليا  واخل����ا�����س����ة  احل���ك���وم���ي���ة 

ودوليا.

حممد بن حمد ال�سرقي يفتتح مركز الت�سال التابع لوزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف الفجرية
•• الفجرية-وام :

ويل  ال�سرقي  حممد  بن  حمد  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  افتتح 
لوزارة  التابع  لالت�سال  امل��وح��د  امل��رك��ز  اأم�����س  الفجرية  عهد 

اخلارجية والتعاون الدويل يف اإمارة الفجرية.
مدار  على  ال��دول��ة  مواطني  مكاملات  با�ستالم  امل��رك��ز  ويعنى 
اأو  ا�ستف�ساراتهم و�سكاويهم ومقرتحاتهم  والرد على  ال�ساعة 

لطلب امل�ساعدة العاجلة يف حاالت الطوارئ.
اأن دولة االإمارات  واأكد �سمو ال�سيخ حممد بن حمد ال�سرقي 
بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة حفظه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
ال��وزراء حاكم دبي  الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س  مكتوم 
رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة باتت تتبواأ 
مكانة مرموقة على خريطة االإجنازات التنموية واحل�سارية 
وت��ع��د م��رك��زا ل��ت��ق��دمي خ��دم��ات ع��امل��ي��ة ب����ارزة م��واك��ب��ة بذلك 

التطورات العاملية يف جمال التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة.
واأ�ساد �سموه خالل افتتاحه ام�س مركز االت�سال املوحد التابع 
ال���وزارة  با�سرتاتيجية  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة  ل����وزارة 
برئا�سة �سمو ال�سيخ عبد اهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 
اأع��ل��ى معايري  تعزيز تطبيق  اإىل  ال��رام��ي��ة  ال���دويل  وال��ت��ع��اون 
واالإج����راءات  اخل��دم��ات  يف  املتميز  احلكومي  واالأداء  اجل���ودة 
جماالت  يف  ال��ع��امل��ي  والتقني  التكنولوجي  ال��ت��ق��دم  وم��واك��ب��ة 

عدة.
ب��ات��ت ت��ق��دم خ��دم��ات وا�سعة  ال��ي��وم  ال��ف��ج��رية  واأك���د �سموه ان 
جل��م��ه��ور امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني ب��ن��اء ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو املجل�س االأعلى 
املوؤ�س�سات  خ����الل  م���ن  وذل�����ك  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال��ف��ج��رية  ح���اك���م 

االحتادية واملحلية .
عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  لتوجيهات  تنفيذا  املركز  اإط��الق  وياأتي 
باإن�ساء مركز االت�سال اخلا�س  اآل نهيان الذي وجه  بن زايد 
الفجرية بحيث  ب��اإم��ارة  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  ب���وزارة اخلارجية 
يكون املركز حلقة الو�سل بني الديوان العام للوزارة والبعثات 

التمثيلية للدولة يف اخلارج.
�سيف  ب��ن  حمد  ب��ن  �سيف  ال�سيخ  امل��رك��ز  تد�سني  حفل  ح�سر 
ال�سرقي وال�سيخ املهند�س حممد بن حمد بن �سيف ال�سرقي 
وال�سيخ عبداهلل بن حمد بن �سيف ال�سرقي وال�سيخ اأحمد بن 
بلدية  االأفخم مدير  و�سعادة حممد  ال�سرقي  �سيف  بن  حمد 

الفجرية.
كما ح�سر حفل االفتتاح �سعادة كل من .. حممد مري عبداهلل 
وال�سفري  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  وكيل  الرئي�سي 
القن�سلية  لل�سوؤون  امل�ساعد  الوكيل  ال��ظ��اه��ري  ال��ه��ام  احمد 
للخدمات  امل�ساعد  الوكيل  املزروعي  �ساري  واأحمد  ال��وزارة  يف 
امل�ساندة يف الوزارة وحمد مطر ال�سام�سي مدير اإدارة العمليات 
باالإنابة ورا�سد الظاهري مدير اإدارة �سوؤون املواطنني يف وزارة 

اخلارجية والتعاون الدويل.

دولة  حكومة  توجهات  م��ع  االت�سال  مركز  اإط���الق  وين�سجم 
لالرتقاء  امل��رك��ز  ي��ه��دف  ح��ي��ث  مواطنيها  ب��اإ���س��ع��اد  االإم�����ارات 
مب�����س��ت��وى اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني وحت��ق��ي��ق اأعلى 
بالتعاون  ال��وزارة  و�سعادتهم.. وحددت  ر�سا اجلمهور  درجات 
 44444  800- الرقم   لالت�ساالت  االإم���ارات  موؤ�س�سة  مع 
وعلى  يوميا  �ساعة   24 م��دى   على  الدولة  خلدمة مواطني 

مدار كافة اأيام االأ�سبوع.
اخلارجية  وزارة  وك��ي��ل  الرئي�سي  م��ري  حم��م��د  ���س��ع��ادة  وذك���ر 
وال��ت��ع��اون ال����دويل اإن اإط����الق م��رك��ز االت�����س��ال امل��وح��د ياأتي 
اأعلى  حتقيق  اإىل  ال�����وزارة  �سعي  اإط����ار  يف  متقدمة  ك��خ��ط��وة 
القيادة  روؤية  انطالقا من  و�سعادتهم  املتعاملني  ر�سا  درجات 
احلكيمة وا�سرتاتيجية احلكومة يف تقدمي خدمات تناف�سية 

وعالية اجلودة للجمهور.
وب���ني ���س��ع��ادت��ه اأن م��رك��ز االت�����س��ال ي��ق��دم خ��دم��ات��ه باللغتني 
ال��ع��رب��ي��ة واالإجن���ل���ي���زي���ة وي���ه���دف اإىل ت��ع��زي��ز ال��ت��وا���س��ل مع 
الدولة وت�سهيل  املوجودين خارج  املواطنني  املواطنني خا�سة 
التمثيلية يف  ال��وزارة وبعثاتها  قنوات االت�سال والتوا�سل مع 
اخلارج ورفع جودة الرد على اال�ستف�سارات الواردة اإىل الوزارة 
م�ستوى  لقيا�س  ال��الزم��ة  اال�ستبيانات  اإج���راء  اإىل  باالإ�سافة 
ر�سا املتعاملني ومتابعة التاأكد من انتهاء االإجراءات املتعلقة 

مبعامالتهم.
مل��رك��ز االت�����س��ال على  امل��رح��ل��ة االأوىل  ال��رتك��ي��ز يف  وي��ن�����س��ب 
خارج  املتواجدين  االم���ارات  دول��ة  مواطني  ب�سوؤون  االهتمام 

اأو  امل��ت��واج��دي��ن الأغ��را���س ال�سياحة  ال��دول��ة ���س��واء امل��واط��ن��ني 
التو�سع يف تقدمي اخلدمة بحيث  و�سيتم  للدرا�سة  او  للعالج 
يف  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  متعاملي  جميع  ت�سمل 

مراحل الحقة.
لت�سجيل  ن��ظ��ام��ا  االت�����س��ال  م��رك��ز  يف  ال��ع��م��ل  اآل��ي��ة  وتت�سمن 
ال�سكاوى واملقرتحات والتي �سيتم عر�سها على االإدارات املعنية 
بالوزارة للبت فيها والرد على املتعاملني باأ�سرع وقت ممكن.. 
كمرجع  ب��ه  خ��ا���س  رق���م  ا�ستف�سار  او  م��ق��رتح  ل��ك��ل  و���س��ي��ك��ون 
زمنية  ف��رتة  خ��الل  ال��رد  �سيتم  حيث  طلب  لكل  اأداء  وموؤ�سر 
معينة يتم االتفاق عليها م�سبقا مع االإدارات املعنية با�ستثناء 
احلاالت الطارئة التي �سيتم البت فيها واأخذ القرارات ب�ساأنها 

باأ�سرع وقت ممكن.
ويتميز مركز االت�سال بالطابع املوؤ�س�سي حيث �سيكون هناك 
وال�سكاوي  املقرتحات  وع��دد  امل�ستلمة  املكاملات  لعدد  تقارير 
وزم���ن االن��ت��ه��اء م��ن اخل��دم��ة و�سيتم و���س��ع رح��ل��ة للمتعامل 
من وقت طلب اخلدمة حلني االنتهاء منها و�سيتم التطوير 
بوزارة  املتعامل  ي�سعد  مل�ستوى  الو�سول  حل��ني  م��راح��ل  على 

اخلارجية والتعاون الدويل.
وي��ت��األ��ف م��رك��ز االت�����س��ال امل��وح��د ال��ت��اب��ع ل�����وزارة اخلارجية 
والتعاون الدويل من اأربعة اأق�سام رئي�سية هي الق�سم اخلا�س 
بتلقي املكاملات اخلا�سة بحاالت الطوارئ وق�سم اآخر باخلدمات 
التي تقدمها الوزارة ملتعامليها وثالث خا�س بتقدمي ال�سكاوى 

وق�سم رابع خا�س بتقدمي املقرتحات.

ومتابعة اخلدمات  تعزيز  اإىل  املوحد  االت�سال  ويهدف مركز 
ت��ق��دم��ه��ا وزارة اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون الدويل  ال��ت��ي  امل��ت��ع��ددة 
ملواطني الدولة والتي من اأبرزها خدمة تواجدي وهي خدمة 
ت��واج��ده��م يف اخلارج  اأث��ن��اء  االإم����ارات  دول���ة  ملواطني  مقدمة 
والتي ت�سهل عملية التوا�سل بني بعثات الدولة يف اخلارج مع 
مواطني الدولة امل�سجلني يف اخلدمة واملتواجدين يف اخلارج 
يف حاالت االزمات والطوارئ بهدف اإجالئهم وتن�سيق عودتهم 
للدولة �ساملني. كما تقوم الوزارة با�ستقبال بالغات املواطنني 
عن احل��وادث واحل��االت الطارئة للمواطنني يف اخل��ارج حيث 
تقدم الوزارة من خالل اإدارة �سوؤون املواطنني وكافة البعثات 
اأي  تلقي  خ��دم��ة  اخل����ارج  يف  ل��ل��دول��ة  امل��ع��ت��م��دة  الدبلوما�سية 
ب��الغ��ات ط��ارئ��ة م��ن مواطنيها وت��ق��دمي ال��دع��م ال���الزم لهم 

وم�ساعدتهم وفق االإجراءات القانونية املتبعة يف دولة املقر.
اإ���س��اف��ة ل��ذل��ك ت��ق��دم وزارة اخل��ارج��ي��ة خ��دم��ة ط��ل��ب االإب���الغ 
تقدم من خالل  الدولة حيث  خ��ارج  املواطنني  عن مفقودات 
الدبلوما�سية  البعثات  وكافة  بالوزارة  املواطنني  �سوؤون  اإدارة 
املعتمدة للدولة يف اخلارج خدمة ا�ستالم طلبات عن املفقودات 
التي فقدت من املواطنني اأثناء ال�سفر ويف حال العثور عليها 
يتم ت�سليمها للمواطنني املعنيني.. كذلك تقدم الوزارة خدمة 
خارج  املتواجدين  للمواطنني  ال�سفر  ج���وازات  جتديد  طلب 
الوثائق  على  الت�سديقات  خدمة  تقدمي  عن  ف�سال  ال��دول��ة 
 - درا�سية  �سهادات   - فواتري   - جتارية  باأنواعها   وامل�ستندات 

م�ستندات اأخرى .

•• باري�س-وام:

اأكدت معايل الدكتورة اأمل عبداهلل القبي�سي 
ن�ساء  اأن  االحت���ادي  الوطني  املجل�س  رئي�سة 
العامل حققن قفزات نوعية كبرية ومع ذلك 
فاإن العامل ي�سهد اأوقاتا حرجة تنطوي على 

حتديات هائلة.
ال�����ذي ارتقت  ال���وق���ت  وق���ال���ت م��ع��ال��ي��ه��ا  يف 
ا�ستثنائية  م�ستويات  اإىل  احل��ي��اة  ج��ودة  فيه 
واالت�ساالت  والتقني  العلمي  التقدم  بف�سل 
واإدارة ال�سحة والنقل اإال اأننا ما زلنا نواجه 

التطرف  انت�سار  اأك��ره��ا  اأح��د  يعد  حت��دي��ات 
االأبرياء  ح��ي��اة  واإزه�����اق  واالإره������اب  ال��ع��ن��ي��ف 
ب�سبب االختالف يف الدين اأو العرق اأو حتى 

يف االأفكار واملعتقدات .
القبي�سي  الدكتورة  ملعايل  كلمة  ذلك يف  جاء 
الذي  الناعمة  والقوة  اليوني�سكو  موؤمتر  يف 
حتت  ب��اري�����س  الفرن�سية  العا�سمة  يف  يعقد 
ع��ن��وان  دع���م مت��ك��ني وق��ي��ادة امل�����راأة  برئا�سة 
�سعادة ايرنا بوكوفا املدير العام ملنظمة االأمم 
يون�سكو  والثقافة   والعلم  للرتبية  املتحدة 
وروؤ�ساء  دول  روؤ����س���اء  م��ن  ع���دد  ومب�����س��ارك��ة 

450 من  م��ن  اأك���ر  ب��االإ���س��اف��ة اىل  وزارات 
القيادات الن�سائية من كافة انحاء العامل .

اإنه ل�سرف  وقالت معايل الدكتورة القبي�سي 
هذا  و���س��ط  ال��ي��وم  هنا  بينكم  اأك���ون  اأن  كبري 
احل�سور الذي يت�سمن العديد من ال�سيدات 
عظيمة  ق�سايا  يف  اأ�سهمن  اللواتي  امللهمات 
�سواء يف بلدانهن اأو على ال�سعيد العاملي وعلى 
الرغم من اننا جنتمع اليوم هنا لنتحدث عن 
متكني املراأة اإال اأنني اأرى الكثري من ال�سيدات 

احل�سور فاعالت يف متكني العامل .
من  ال���ك���ث���ري  اأن  اإىل  م���ع���ال���ي���ه���ا  واأ�������س������ارت 

كبرية  ت��غ��ي��ريات  حققن  الن�سائية  ال��ق��ي��ادات 
ال���ع���امل على  ت���ق���دم يف  اإح������داث  ���س��اه��م��ت يف 
ال�سيا�سية واالقت�سادية والثقافية  امل�ستويات 
واالج��ت��م��اع��ي��ة وال��ت��ق��ن��ي��ة .. ف��ال��ن�����س��اء ميكن 
م����ا متكنهن  ب���ق���در  ب��ال��ف��ع��ل جم��ت��م��ع��ات��ه��ن 

جمتمعاتهن للقيام بهذا الدور.
واأك�����دت احل���اج���ة ل��ب��ذل امل���زي���د م���ن اجلهود 
بالتنوع  املرتبطة  امل�����س��اواة  اأه���داف  لتحقيق 
االج��ت��م��اع��ي ول��ك��ن اخل��ط��وات ال��ك��ب��رية التي 
اأجنزت وجهود منظمات مثل اليون�سكو ون�ساء 

رائعات مثلكن بداأت توؤتي ثمارها اليوم.

اأمل القبي�سي : الكثري من القيادات الن�سائية حققن تغيريات 
كبرية �ساهمت يف اإحداث تقدم يف العامل على خمتلف امل�ستويات

طلبة دبي يوثقون جتاربهم ال�سيفية يف مبادرة )#وحتلو_بها_املعرفة(
•• دبي-وام:

والتنمية  امل��ع��رف��ة  ه��ي��ئ��ة  اأط��ل��ق��ت 
الب�سرية بدبي اأم�س مبادرة �سيفية 
#وحتلو_ لطلبة دبي حتت �سعار 
ن�سر  ت�������س���ت���ه���دف  ب���ه���ا_امل���ع���رف���ة 
الطلبة ومهاراتهم  وتوثيق جتارب 
اأن�سطة  مم���ار����س���ة  ع���ر  امل��ك��ت�����س��ب��ة 
واملتعة  امل��رح  م��ن  اإط���ار  متنوعة يف 
اأ�سدقائهم  دع���وة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
خل��و���س ال��ت��ح��دي ع��ل��ى م����دار 10 
اإجازة  ف��رتة  خ��الل  ممتدة  اأ�سابيع 

امل����ب����ادرة التي  ال�����س��ي��ف. وت�����س��ت��ن��د 
اإىل  املقبل  �سبتمر   7 حتى  متتد 
احلياة  جل��ودة  اخلم�سة  االأ�ساليب 
وهي كن معطاًء وكن ن�سيطاً وتعلم 
وتفاعل مع  وت��وا���س��ل  ال���دوام  على 
ال�سعادة  ن�����س��ر  ب���ه���دف  حم��ي��ط��ك  
وبناء جتربة �سيفية مميزة لطلبة 
دب��ي ���س��واء اأول��ئ��ك ال��ذي��ن يق�سون 

اإجازتهم داخل الدولة اأو خارجها.
توثيق  دب��ي  لطلبة  امل��ب��ادرة  وتتيح 
جتاربهم ومهاراتهم املكت�سبة خالل 
اأوق��ات االإج��ازة عر م�ساركة ورفع 

امل��ق��روء وم��ل��ف��ات ال�سور  امل��ح��ت��وى 
والفيديو من خالل خمتلف قنوات 
ال��ت��وا���س��ل االإج��ت��م��اع��ي ع��ر و�سم 
وقت  يف  #وحتلو_بها_املعرفة 
ي��ت��وىل ف��ري��ق م���ن ال��ه��ي��ئ��ة تقدمي 
يتعلق  ف���ي���م���ا  ل��ل��ط��ل��ب��ة  االإر�������س������اد 
�سيفية ممتعة  الإجازة  بالتخطيط 
والتحدي  وامل���رح  بال�سعادة  مليئة 
ذل������ك ع�����ر امل�����وق�����ع االإل�����ك�����رتوين 
www.khda.gov. للهيئة 
الطلبة  دع���م  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة   ae
ت�سارك  يف  ل���ل���م���ب���ادرة  امل��ن�����س��م��ني 

ال�سعيدة  حل��ظ��ات��ه��م  ن�����س��ر  واإع�����ادة 
عن  ف�ساًل  املختلفة  قنواتها  ع��ر 
والتجارب  ب���االأع���م���ال  االح���ت���ف���ال 
التي قام بتوثيقها الطلبة  املتميزة 
الدرا�سي  ال���ع���ام  م��ط��ل��ع  يف  وذل����ك 

املقبل.
ال���دك���ت���ور عبداهلل  ����س���ع���ادة  وا�����س����ار 
املديرين  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال���ك���رم 
والتنمية  املعرفة  هيئة  ع��ام  مدير 
مبادرة  اأن  اإىل  ب���دب���ي  ال��ب�����س��ري��ة 
ت�سكل  #وحتلو_بها_املعرفة 
التعلم  مل��وا���س��ل��ة  ل��ل��ط��ل��ب��ة  ف��ر���س��ة 

امل�����س��ت��م��ر م��ن احل��ي��اة ع��ر ف�سول 
املجتمع  مب�����س��ارك��ة  مفتوحة  تعلم 
خالل االإجازة ال�سيفية مبا ي�ساهم 
االإيجابية  جت��رب��ت��ه��م  اإث��������راء  يف 
واكت�ساف  ومم���ار����س���ة  ت��ع��ل��م  ع���ر 
اإجازة  فرتة  خالل  جديدة  اأن�سطة 
االأ�ساليب  اإىل  ا���س��ت��ن��اداً  ال�����س��ي��ف 
ف�ساًل عن  احلياة  اخلم�سة جل��ودة 
لقنوات  االأمثل  اال�ستخدام  حتفيز 
ن�سر  يف  االإج���ت���م���اع���ي  ال���ت���وا����س���ل 
بني  االإيجابية  والتجارب  ال�سعادة 

اأو�ساط الطلبة واملجتمع.

فقدان جواز �سفرت
/�سينكني�س  امل��دع��و  ف��ق��د 
بريهانو تينكولو ، اثيوبيا 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )3887651( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 055/5517846

•• دبي-وام:

برنامج  يف  الت�سجيل  باب  ام�س  بدبي  ال�سحة  هيئة  فتحت 
املواطنني من خريجي  الذي ي�ستهدف الطلبة  طب وعلوم 
ال��ع��ل��وم الطبية  ال��راغ��ب��ني يف درا���س��ة  ال��ث��اين ع�سر  ال�����س��ف 
من  وتتحمل  الهيئة  تنفذه  ال���ذي  ال��رع��اي��ة  برنامج  �سمن 
خالله امل�سروفات الدرا�سية للطلبة طوال �سنوات تعليمهم 
ال��ث��اين على التوايل  ي��اأت��ي ه��ذا ال��رن��ام��ج للعام  اجل��ام��ع��ي. 
املا�سي فور اعتماد  العام  حيث بداأت هيئة ال�سحة بدبي يف 
الالئحة التنظيمية للرنامج يف رعاية جمموعة من طالب 
وطالبات االإمارات للدرا�سة يف خمتلف املوؤ�س�سات التعليمية 
بالدولة يف الوقت الذي م�ست فيه الهيئة لتوثيق عالقتها 
بالعديد من اجلامعات وكليات الطب لتو�سيع نطاق ا�ستفادة 

الطلبة املواطنني من برنامج الرعاية.
يف  الب�سرية  امل��وارد  اإدارة  مديرة  ال�سويدي  اآمنة  واأو�سحت 

هيئة ال�سحة بدبي ان الهيئة توا�سل برنامج رعاية خريجي 
الثانوية العامة املواطنني �سمن منح وحوافز مادية واأدبية 
ومكافاآت نقدية طوال �سنوات الدرا�سة لت�سجيع اأبناء الدولة 
يف  االأول��وي��ة  منحهم  جانب  اإىل  الطبية  العلوم  درا�سة  على 

التدريب والتعيني .
املنح  م��ن  لال�ستفادة  االأ�سا�سية  ال�����س��روط  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
تق�سي  الهيئة  توفرها  التي  التعليمية  والرعاية  الدرا�سية 
امل��ر���س��ح للرنامج م��ن م��واط��ن��ي ال��دول��ة ويكون  ب���اأن ي��ك��ون 
قد تخرج  يكون  واأن  وال�سلوك  ال�سرية  الئقا �سحيا وح�سن 
م��ن ب��رن��ام��ج اخل��دم��ة ال��وط��ن��ي��ة يف دول���ة االم�����ارات للذكور 
اإعفاءه  اأو  اإبراز ما يفيد تاأجيل الدورة بالن�سبة له  اأو  فقط 
منها واأن يكون حا�سال على �سهادة الثانوية العامة بالن�سب 

املئوية املطلوبة كال ح�سب تخ�س�سه الدرا�سي وفق املعدالت 
باملائة و العالج   80 التمري�س  باملائة و   90 التالية الطب 
الطبيعي 80 باملائة و فني �سحي و خمترات اأ�سعة وتخدير 
�سيدلية 80 باملائة واأال يكون قد م�سى على  و  باملائة   85
ح�سوله على �سهادة الثانوية العامة اأو ما يعادلها اأكر من 
املتقدم  اجتياز  اأي�سا  ت�سرتط  الهيئة  اأن  واأ�سافت  �سنتني. 
على  ال�سخ�سية  املقابلة  الدرا�سية  الرعاية  على  للح�سول 
من  درا�سية  رعاية  اأو  درا�سية  منحة  على  حا�ساًل  يكون  اأال 
اإىل  اإ�سافة  فيها  للرعاية  املر�سح  للفرتة  اأخ���رى  جهة  اأي��ة 
احل�سول على قبول اأكادميي مبا�سر غري م�سروط مبتطلب 
املوؤ�س�سات  من  العايل  والدبلوم  البكالوريو�س  ملوؤهل  �سابق 
االأكادميية املعرتف بها يف الدولة ويف التخ�س�سات املحددة 

جهة  اأي  م��ن  ف�سله  �سبق  ق��د  ي��ك��ون  واأال  الهيئة  ق��ب��ل  م��ن 
تعليمية الأ�سباب تاأديبية اأو ب�سبب عدم انتظامه يف الدرا�سة 
دون عذر مقبول واأال يكون قد �سبق ف�سله من اأي جهة عمل 
حكومية اأو خا�سة الأ�سباب تاأديبية واأال يكون موظفاً ب�سفة 
اأو اخل��ا���س��ة يف  اأو م��وؤق��ت��ة الأح���د اجل��ه��ات احلكومية  دائ��م��ة 
الدولة اأو خارجها. وفيما يخ�س تفا�سيل الرعاية الدرا�سية 
او�سحت اآمنة ال�سويدي اأن الهيئة تلتزم بامل�ساهمة يف حتمل 
الدرا�سي  التخ�س�س  بح�سب  ال��درا���س��ي��ة  ال��ر���س��وم  ���س��داد  و 
ال��ت��ي مت  ال��درا���س��ي��ة  ال��رع��اي��ة  املعتمد مب��ا يتوافق م��ع قيمة 
بدل  فيها  مبا  تخ�س�س  لكل  الرنامج  الئحة  يف  حتديدها 
الدرا�سية  والكتب  للطالب  �سهرية  ومكافاأة  االآيل  احلا�سب 
وذلك وفقا ل�سروط اجلهة العلمية امللتحق بها الطالب على 

اأال تتحمل الهيئة اأية ر�سوم مت دفعها اأو م�ستحقة قبل مدة 
مل  نفقات  اأي��ة  اأو  باملوا�سالت  تتعلق  نفقات  اأي��ة  اأو  الرعاية 
يتم الن�س على �سمولها �سمن مفهوم الرعاية يف الالئحة 
و يتم منح الطالب امل�سمول يف الرنامج مبلغ نقدي ل�سراء 
احلا�سب االآيل املحمول ملرة واحدة فقط اإىل جانب مبلغ اآخر 
ل�سراء الكتب الدرا�سية وغريها من امل�ستلزمات الدرا�سية .. 
امل�سمول بالرنامج مينح منحة درا�سية  اأن الطالب  منوهة 
مقدارها �ستة االف و 500 درهم �سهريا لتخ�س�سات الطب 
والطب  التمري�س  لتخ�س�سات  �سهريا  درهم  االف  وخم�سة 
امل�ساند طوال مدة الرنامج على اأن تكون هذه املبالغ ثابتة 

ال يجوز اإعادة خ�سمها اأو االقتطاع منها .
ولفتت اإىل اأن الهيئة تلتزم كذلك بتوفري التاأمني ال�سحي 
للطالب طوال مدة الرعاية يف حال مل يكن الطالب م�سموال 
التدريب  اأولوية  اأخ��رى مع منحه  بتاأمني �سحي من جهة 

يف الهيئة.

�سحة دبي تفتح باب الت�سجيل يف برنامج املنح الدرا�سية طب وعلوم
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العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة ال�سكيلي للخياطة 

والتطريز رخ�سة رقم:CN 1030319 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة جا�سم طار�س عتيق احمد القبي�سي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حفظ الرحمن بن عمران احمد
تعديل وكيل خدمات

حذف �سعيد �سامل �سعيد ال�سكيلي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/فطائر 
 CN 1020125-17:اخلليج ذ.م.م - فرع 17 رخ�سة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه 

املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/فطائر 
 CN 1020125-15:اخلليج ذ.م.م - فرع 15 رخ�سة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه 

املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/فطائر 
 CN 1020125-16:اخلليج ذ.م.م - فرع 16 رخ�سة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه 

املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ هايدرجنا للزهور 

 رخ�سة رقم:CN 2012577  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 6.40*1 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/هايدرجنا للزهور
HYDRANGEA FLOWERS

اىل/ �سبي�سال كادو للزهور
SPECIAL CADEAU FLOWER

تعديل عنوان/من ابوظبي جزيرة ابوظبي �سارع ال�سالم بناية جمعه 
حممد كلثم اخليلي اىل ابوظبي مدينة حممد بن زايد مدينة حممد 

بن زايد �سرق 9 48530 48530 ابراهيم عبداللطيف احمد ابراهيم
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

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

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كابا�ستي لال�ست�سارات 

االدارية رخ�سة رقم:CN 2136989 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سامل مبارك �سعيد الريكي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف را�سد عبدالرحمن يو�سف عبدالرحمن احلمادي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

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

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3

الغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم :CN 1542635 باال�سم التجاري ال�سرق االو�سط 
لتجارة االطارات بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة 

الو�سع كما كان عليه �سابقا.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه 

املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/القدوة 

CN 2158499:للطباعة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه 

املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ جتارة علي ذ.م.م 

 رخ�سة رقم:CN 1031063  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حممد في�سل علي عبداهلل الكثريي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ حممد في�سل علي عبداهلل الكثريي من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احمد �سالح علي النهدي

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

 تعديل ا�سم جتاري من/جتارة علي ذ.م.م
 ALTRADERS LLC

اىل/ جتارة علي
ALI TRADERS

تعديل ن�ساط/ا�سافة تاجري امل�سخات واملولدات واملحركات )7730008(
تعديل ن�ساط/حذف جتارة معدات ومكائن الور�س وقطع غيارها - باجلملة )4659201(
تعديل ن�ساط/حذف بيع امل�سخات واملحركات وال�سمامات ولوازمها - بالتجزئة )4773503(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة الليث لتجارة 

 CN 1020991:االملنيوم والنحا�س امل�ستعملة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سليمان علي حممد املعمري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف علي �سليمان علي حممد املعمري

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

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

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/طائر  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN 1136765:الطنان لرامج الكمبيوتر رخ�سة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه 

املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

ت��ع��ل��ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��وا���س��الت )ق���ط���اع النقل 

تقدم  قد  املحدودة  كون�سرتاكت  /�سك�س  بان  البحري( 

بطلب ت�سجيل ال�سفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�سفينة  ه��ذه  ت�سجيل  على  اع��رتا���س  له  كل من  على 

مدة  خ��الل  ابوظبي  ال�سفن  ت�سجيل  مكتب  مراجعة 

اق�ساها 60 يوما من تاريخ هذا االعالن.

 اإدارة مراكز خدمة املتعاملني - مركز اأبوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�س والت�سجيل البحري

                   اإ�شم ال�شفينة                    رقم الت�شجيل ال�شابق          العلم ال�شابق
                1- ماك�سيم                      --                      --

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3

اإعــــــــــالن
لت�سليح  ال�س�����ادة/رونا�س  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
ال�سيارات رخ�سة رقم:CN 2088391  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد عبداهلل غ�ساب اخلال�س العامري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف فهد هالل حممد �سهيل الكعبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/مركز  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1504833:سامة لتجميل الن�ساء رخ�سة رقم�
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه 

املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/طارق  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

مبارك زراع العمال البال�سرت
 رخ�سة رقم:CN 1157171 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه 

املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3

اإعــــــــــالن
يعلن مكتب تنمية ال�سناعة باأن: ال�سادة/م�شنع الفاية للمواد اخلر�شانية  

IN - 1001569 :رقم الرخ�سة ال�سناعية
قد اأبدوا رغبتهم يف اإتخاذ التعديل االآتي:

تعديل املالك بخروج:
هديب بن  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  بن  • حممد 

دخول املالك:
الفالحي عي�شى  فرج  عي�شى  • هالل 

لت�سبح الرخ�سة ال�سناعية با�سم:
الفالحي عي�شى  فرج  عي�شى  • هالل 

وعلى كل من لديه اعرتا�س على االجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب تنمية 
اأية  املكتب  يقبل  فلن  واإال   ، االإعالن  ن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع  خالل  ال�سناعه 

اعرتا�س بعد انق�ساء مدة االإعالن .
مكتب تنمية ال�شناعة

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3

اإعــــــــــالن
يعلن مكتب تنمية ال�سناعة باأن: ال�سادة/�شركة احلياة للغازات ذ.م.م  

IN - 1001621 :رقم الرخ�سة ال�سناعية
قد اأبدوا رغبتهم يف اإتخاذ التعديل االآتي:

تعديل ال�سركاء بخروج:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف طالل بن عبدالرحمن بن �شيف العزاين %45

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/تعديل ن�شبة عبداهلل �شلطان مطر علي ال�شناين اىل %100
من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/�شركة احلياة للغازات ذ.م.م اىل �شركة احلياة ل�شناعة املنظفات 
واملطهرات ملالكها عبداهلل �شلطان مطر ال�شناين - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

لت�سبح الرخ�سة ال�سناعية با�سم:
عبداهلل �شلطان مطر علي ال�شناين %100

وعلى كل من لديه اعرتا�س على االجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب تنمية 
اأية  املكتب  يقبل  فلن  واإال   ، االإعالن  ن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع  خالل  ال�سناعه 

اعرتا�س بعد انق�ساء مدة االإعالن .
مكتب تنمية ال�شناعة

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3

بهذا تعلن �سركة ادفان�س كري للخدمات االدارية 
رقم  بقيد  التاأمني  هيئة  لدى  امل�سجلة  ذ.م.م 
)19( عن �سطب والغاء ن�ساط: اإدارة مطالبات 

.)TPA( للتاأمني ال�سحي
هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
االعالن مراجعة ال�سركة خالل ا�سبوع من تاريخ 
ن�سر االعالن واال فان ال�سركة غري م�سوؤولة عن 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة. 

اإعــــــــالن �ســـطب واإلغاء نـ�سـاط

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
كول  �سبيد  التجاري  باال�سم   CN رقم:1149511 
الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء   ، العامة  للمقاوالت 

واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املذكورة. 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3

اإلغاء اعالن �شابق والغاء رخ�شة
الرخ�سة  بخ�سو�س  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
الذهبي  ال�سقر  التجاري  باال�سم   CN رقم:1043132 
بجريدة  ال�سادر  الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء   ، للبال�سرت 
الو�سع  واعادة  بتاريخ:2014/6/18  العدد:11126  يف  الفجر 
التعديالت  اجراء  بطلب  تقدم  ثم   ، �سابقا  عليه  كان  كما 

التالية: الغاء الرخ�سة التجارية.
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة 
ن�سر هذا  تاريخ  اأ�سبوع من  االقت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املذكورة. 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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ا�ستهدفت  ملغومة  �سيارات  ث��الث  اأن  ر�سمية  اإع���الم  و�سائل  ذك��رت 
دم�سق اأم�س االأحد مما اأ�سفر عن �سقوط قتلى وجرحى بعد انفجار 
التحرير  اأحد االنتحاريني الثالثة �سيارته يف �ساحة  اإحداها. فجر 
اإن  االإع��الم  و�سائل  وقالت  ال�سلطات.  اأن طوقته  بعد  دم�سق  بو�سط 
اإن  ال�سلطات دمرت ال�سيارتني االأخريني. وقال التلفزيون ال�سوري 
قوات االأمن حالت دون و�سول “االإرهابيني” اإىل مبتغاهم م�سيفا 
انتهاء  اأول يوم عمل بعد  ا�ستهداف مناطق مزدحمة يف  اأرادوا  اأنهم 
مواقع  اأح��د  م��ن  للتلفزيون  تغطية  واأظ��ه��رت  الفطر.  عيد  عطلة 
التفجريات ما بدا وكاأنها اأ�سالء ب�سرية وعربات مدمرة اأمام م�سجد 

يف دوار البيطرة قرب املدينة القدمية.

اعلن البيت االأبي�س ان الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب �سيجري 
ورئي�س  جينبينغ  �سي  ال�سيني  الرئي�س  من  بكل  هاتفيني  ات�سالني 
الرامج  ت�سكله  ال��ذي  التهديد  ح��ول  اآب��ي  �سينزو  الياباين  ال���وزراء 
مزيدا  ترامب  اإدارة  وتبدي  ال�سمالية.  لكوريا  والبال�ستية  النووية 
اج��رى يف  ال��ذي  ج��ون��غ-اون  كيم  نظام  ت�سرفات  ازاء  اال�ستياء  م��ن 
االأ���س��ه��ر االأخ����رية ع���ددا ك��ب��ريا م��ن ال��ت��ج��ارب ال�����س��اروخ��ي��ة، منتهكا 
بذلك ق���رارات جمل�س االأم��ن ال���دويل. وق��د ع��ول ترامب يف احدى 
لكوريا  اال�سا�سي  ال�سني، احلليف  ان متار�س  امكانية  املراحل، على 
ان  املا�سي  اال�سبوع  ق��ال  لكنه  يانغ،  بيونغ  على  �سغوطا  ال�سمالية، 
اجلهود ال�سينية باءت بالف�سل. ويعتر الرئي�س االمريكي يف الوقت 
الراهن العقوبات الو�سيلة الفعالة ملواجهة النظام الكوري ال�سمايل، 
بدال من احلوار. وحتدث ترامب مع الرئي�س ال�سيني ام�س االحد 
الياباين  ال���وزراء  رئي�س  وم��ع   ، وا�سنطن  بتوقيت   20،45 ال�ساعة 
وخ��الل حمادثاته اجلمعة يف   . وا�سنطن  بتوقيت   20،00 ال�ساعة 
وا�سنطن مع الرئي�س الكوري اجلنوبي مون جاي-اين املوؤيد للحوار 
مع بيونغ يانع، دعا ترامب اىل رد فعل حا�سم حيال النظام الكوري 
ال�سمايل. ومل يتو�سل الرئي�سان اىل حتديد ا�سرتاتيجية م�سرتكة 
ال�سر مع  ف��رتة  ان  ت��رام��ب  وق��ال  ي��ان��غ.  بيونغ  ت��ه��دي��دات  ملواجهة 

النظام الكوري ال�سمايل قد نفدت. بكل �سراحة، لقد نفد ال�سر.

ت��وج��ه ال��ي��اب��ان��ي��ون، ���س��ب��اح اأم�����س االأح����د، اإىل م��راك��ز االق����رتاع ل���الإدالء 
اختبار  اأول  وه���و  ط��وك��ي��و،  العا�سمة  جمل�س  ان��ت��خ��اب��ات  يف  ب��اأ���س��وات��ه��م 
كويكي  يوريكو  تولت  اأن  منذ  اليابانية  العا�سمة  يف  الناخبني  لتوجهات 
االأنباء  لوكالة  ووف��ق��اً  املا�سي.  العام  اأغ�سط�س  يف  املدينة  حاكم  من�سب 
كان  اإذا  ما  اإىل  املراقبني  اهتمام  ين�سرف  “جي.جي.بر�س”،  اليابانية 
الذي تتزعمه كويكي، واملجموعات التي  “تومني فر�ست نو كاي”  حزب 
تدعمها �سيفوز باأغلبية 64 مقعداً على االأقل يف جمل�س العا�سمة املكون 
من 127 ع�سواً. وي�سعى احلزب الدميقراطي الليرايل، بزعامة رئي�س 
الوزراء �سينزو اآبي، لالإبقاء على و�سعه كاأكر جمموعة يف املجل�س، لكنه 
خطة  ب�ساأن  �سينزو  حماباة  من  يزعم  ملا  �سعبية  انتقادات  و�سط  يكافح 
الإن�ساء اإحدى املدار�س. ويتناف�س يف االنتخابات 259 مر�سحاً عن اأكر 
ع��دد منذ  اأك���ر  ث��اين  املر�سحني  ع��دد  انتخابية، ومي��ث��ل  دائ���رة   42 م��ن 
1997، ومتثل الن�ساء  حتديد العدد االإجمايل احلايل للمقاعد يف عام 

رقماً قيا�سياً للمقاعد وهو 65.

و�سط توتر �سيا�سي داخلي غري م�سبوق، وحتذيرات املحافظني من احتمال 
ح�سن  الو�سطي  الرئي�س  وب��ني  بينهم  ال��ن��زاع  ت�ساعد  ب�سبب  فتنة  ن�سوب 
روحاين، عنّي القائد العام للحر�س الثوري االإيراين اللواء الركن حممد 
علي جعفري ، العميد اإ�سماعيل كوثري، قائداً ملقر “ثار اهلل” الذي يعتر 
و�سبق  ط��ه��ران.  العا�سمة  لتاأمني  ال��ث��وري  احل��ر���س  عمليات  ق��ي��ادة  مركز 
يتوىل  ال��ذي  ر�سول اهلل”  “لواء حممد  ق��اد  اأن  كوثري  اإ�سماعيل  للعميد 
اأي�ساً  امل�سلحة  القوات  اأرك��ان  اأمن قيادة  تاأمني طهران، وكان قائداً جلهاز 
قبل اأن ي�ستقيل من احلر�س الثوري منذ نحو 10 �سنوات ليرت�سح لع�سوية 

املجل�س النيابي �سمن االأ�سوليني، وفقاً ل�سحيفة اجلريدة الكويتية. 

عوا�صم

بريوت

طوكيو

طهران

وا�شنطن

الهند تعتقل قيادي يف 
احلزب احلاكم متهم بالتحري�س 

•• نيودلهي-وكاالت:

جاناتا”  “بهارتيا  حزب  يف  قيادي  اعتقال  اأم�س،  الهندية  ال�سرطة  اأعلنت 
لتاجر  الق�ساء  نطاق  خ��ارج  اإع��دام  ب�سبب بجرمية  البالد،  �سرقي  احلاكم 

حلوم .
وتعر�س اأ�سجار اأن�ساري، الذي كان يعرف اأي�ساً با�سم عليم الدين، لل�سرب 
حتى املوت على اأيدي جمموعة من الغوغاء يف منطقة راجماره اخلمي�س 

املا�سي، لال�ستباه يف نقله حلوم اأبقار يف �سيارته.
نيتياناند  على  القب�س  كاو�سال،  كي�سوري  املنطقة،  �سرطة  مفت�س  واأعلن 
ماهاتو، زعيم حزب بهارتيا جاناتا يف والية جهارخاند، و�سخ�سني اآخرين.

وجهت �سد ماهاتو تهمة التحري�س. وحُ
وقع احلادث يف اليوم نف�سه الذي اأدىل فيه رئي�س الوزراء الهندي ناريندرا 
مودي بخطاب يف والية غوجارات غربي البالد قال فيه اإن قتل اأ�سخا�س 

بدعوى حماية االأبقار “اأمر غري مقبول«.
وقال مودي :لي�س الأي �سخ�س يف هذا البلد احلق يف تنفيذ القانون بيده .

يحُذكر اأن امل�سلمني كانوا �سحية %51 من جرائم العنف املتعلقة بجماعات 
جل %97 من هذه اجلرائم بعد  حماية االأبقار بني 2010 و 2017، و�سحُ
بيانات  2014، ح�سب  يف  ال�سلطة  الهندو�سي  القومي  م��ودي  توىل حزب 
ملوقع �سبيند الهندي التحليلي موؤخراً. وتعد االأبقار مقد�سة لدى الهندو�س، 
ولكنها تعد م�سدرا للحوم عند امل�سلمني واأي�ساً طبقة الهندو�سية املنبوذين 
“الداليت«. وميثل الهندو�س نحو %80 من �سكان الهند البالغ تعدادهم 

1.2 مليار ن�سمة، وامل�سلمون %14 من �سكان الهند.

الإحتالل يطالب الفل�شطينيني بتعوي�شات عن العمليات

قانون جديد ي�سرعن اغت�ساب الأرا�سي الفل�سطينية

التنظيم الإرهابي ُيعدم ُم�شرب خرب م�شرع البغدادي حرقًا 

الب�سمركة حتفر خندقًا يف كركوك ملنع ت�سلل داع�س

تظاهرة جديدة للمعار�سة يف فنزويال 

فتح حاملة الطائرات ال�سينية اإطالق �سراح اأوملرت بعد �سنة و4 اأ�سهر
اأمام اجلمهور يف هوجن كوجن 

•• بكني-رويرتز:

اإن  االأح���د  اأم�����س  ال�سني اجل��دي��دة )�سينخوا(  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  قالت 
اأمام  �ستفتح  لها  التابعة  وال�سفن  �سينية  ط��ائ��رات  حاملة  اأول 
الع�سرين  بالذكرى  احتفاال  ك��وجن  ه��وجن  ت��زور  عندما  اجلمهور 
لعودة امل�ستعمرة الريطانية ال�سابقة اإىل ال�سني. ونقلت الوكالة 
عن يانغ ليانغ املتحدث با�سم البحرية ال�سينية قوله اإن اأ�سطول 
الع�سكرية”  “القوة  ي�ستعر�س  �سوف  لياونينج  الطائرات  حاملة 
يف  اإع���الم  و�سائل  وق��ال��ت  ال�سينية.  البحرية  ال��ق��وات  واإجن����ازات 

هوجن كوجن اإن من املقرر و�سول حاملة الطائرات يوم اجلمعة.

•• كراكا�س-اأ ف ب:

ن�����ظ�����م م�����ع�����ار������س�����ون ل���ل���رئ���ي�������س 
ال��ف��ن��زوي��ل��ي ن��ي��ك��وال���س م������ادورو، 
بعد  كراكا�س،  يف  جديدة  تظاهرة 
بداية  على  بال�سبط  ا�سهر  ثالثة 
ال��ت��ي ح�سدت  م��وج��ة االح��ت��ج��اج 

89 قتيال.
فقد تدفق حواىل 3000 �سخ�س 
ال��ذي يجتاز  ال�سريع  الطريق  اىل 
دعمهم  ع��ن  ل��الإع��راب  العا�سمة، 
العامة  امل��دع��ي��ة  اورت��ي��غ��ا،  ل��ل��وي��زا 
ال��ت��ي حت��ول��ت م���ن ن�����س��رية ثابتة 
بهوغو  -تيمنا  الت�سافيزي،  للتيار 
-1999 ال��ب��الد  رئي�س  ت�سافيز، 
ا�سد منتقدي  اح��دى  اىل   2013
مادورو. ومنعت اورتيغا من مغادرة 
على  احلرا�سة  وفر�ست  فنزويال، 
امام  الثالثاء  ممتلكاتها، و�ستمثل 
باالنقياد  املتهمة  العليا  املحكمة 

للحكومة.
و����س���ت���ق���رر ه�����ذه امل��ح��ك��م��ة م����ا اذا 

ك��ذب��ت عندما  امل��دع��ي��ة  ك��اري��ن��و ان 
ق��ال��ت ان��ه��ا مل ت��واف��ق ع��ل��ى تعيني 
ك��م��ا قالت  اخ��ت��اره��م  ق��ا���س��ي��ا   33
الرملان  ق��ان��ون��ي��ة  غ���ري  ب��ط��ري��ق��ة 
دي�سمر  امل�����واالة يف  م���ن  ال�����س��اب��ق 

.2015
اأما اورتيغا فاتهمت مادورو بفر�س 
اإرهاب الدولة ب�سبب اعمال العنف 
ال��ت��ي مت��ار���س��ه��ا ق���وى االم����ن �سد 

املتظاهرين.
اي�سا  ال��ع��ام��ة  امل��دع��ي��ة  وت��ع��ار���س 
دعوة مادورو اىل جمعية تاأ�سي�سية 
الإعداد د�ستور بديل من ذلك الذي 

اقر ابان رئا�سة هوغو ت�سافيز.
اجراءات  بع�س  ان  اورتيغا  وت��رى 
اجلمعية  يف  اع�����������س�����اء  ت����ع����ي����ني 
ال���ت���ي اع���ده���ا فريق  ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي��ة 

مادورو غري مقبولة.
كارلو�س  امل��ع��ار���س  ال��ن��ائ��ب  وق����ال 
باباروين خالل التظاهرة “يتعني 
للحوؤول  �سفوفنا  تنظيم  علينا 

دون انتخاب هذه اجلمعية«.

هذه  مل��ن��ع  ال�������س���ارع  يف  “اجلميع 
املناورة والتنديد بها«.

على  الق�سائية  الدعوى  رفع  وقد 
كارينو،  ب��ي��درو  ال��ن��ائ��ب  اورت��ي��غ��ا، 
امل����وؤي����د ل��ل��رئ��ي�����س م��������ادورو. واك���د 

امام  �ستمثل  العامة  املدعية  كانت 
ف��ري��دي غيفارا،  وك��ت��ب  ال��ق�����س��اء. 
املوؤ�س�سة  ال���رمل���ان،  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
عليها  ت�����س��ي��ط��ر  ال���ت���ي  ال���وح���ي���دة 
تويرت  على  تغريدة  يف  املعار�سة، 

الحتالل يعتقل كوادر
 للجبهة ال�سعبية يف ال�سفة

•• رام اهلل-رويرتز:

اعتقلت  االإ�سرائيلية  القوات  اأن  فل�سطني  لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة  قالت 
ع��ددا م��ن ك��وادره��ا فجر اأم�����س االأح���د م��ن بينهم خ��ال��دة ج��رار النائب يف 

املجل�س الت�سريعي الفل�سطيني.
الفل�سطينية  التحرير  منظمة  ف�سائل  اأك��ر  ثاين  وهي  اجلبهة  واأ�سافت 
ختام  الن�سوية  النا�سطة  ج��رار  اىل  اإ�سافة  �سملت  االعتقاالت  اأن  بيان  يف 

ال�سعافني واالأ�سري املحرر اإيهاب م�سعود وعددا من النا�سطني.
جرار  “خالدة  االإ�سرائيلي  اجلي�س  با�سم  الناطق  اأدرع���ي  اأف��ي��خ��اي  وق��ال 
اعتقلت يف اأعقاب تورطها بن�ساطات اإرهابية يف اإطار تنظيم اجلبهة ال�سعبية 

دون عالقة كونها يف املجل�س الت�سريعي«.
واأ�ساف يف تغريدة على تويرت “خالل �ساعات الليلة املا�سية اعتقلت قوات 
)ال�سفة  وال�سامرة  ي��ه��ودا  منطقة  م��ن  فل�سطينيني  مطلوبني   9 االأم���ن 

الغربية( ي�ستبه ب�سلوعهم بن�ساطات اإرهابية«.
�سبق واأن اعتقلت القوات االإ�سرائيلية خالدة جرار يف عام 2015 واأم�ست 

عاما ون�سف العام يف ال�سجن.

اإىل جهة جمهولة.  به  انطلقت  �سيارة  ال�سرعة يف  على وجه 
اإ�سرائيل  اأول رئي�س للحكومة يدخل ال�سجن يف  واأومل��رت هو 
بتهمة الف�ساد. وحكم عليه بال�سجن 18 �سهرا التهامه بتلقي 
“هويل  لبناء جممع  اإط��ار م�سروع عقاري �سخم  ر�ساوى يف 
بني  ما  الفرتة  يف  القد�س  لبلدية  رئي�سا  ك��ان  عندما  الند” 
1993 و2003، وثمانية اأ�سهر الإدانته باالحتيال والف�ساد، 
ومكتب  العدل  وزارة  وامتنعت  العدالة.  �سري  لعرقلة  و�سهرا 
امل��دع��ي ال��ع��ام اخلمي�س ع��ن ا���س��ت��ئ��ن��اف ق���رار جل��ن��ة االإف����راج 
يف  اأومل��رت  وا�ستقال  بالثلث.  عقوبته  خف�ست  التي  امل�سروط 
اتهامات  بتوجيه  ال�سرطة  طالبت  اأن  بعد   2008 �سبتمر 
له بالف�ساد. لكنه بقي يف من�سبه حتى مار�س 2009 عندما 
اأدى زعيم الليكود بنيامني نتانياهو اليمني رئي�سا للحكومة، 

•• الرملة-اأ ف ب:

اوملرت  ايهود  ال�سابق  االإ�سرائيلي  ال��وزراء  رئي�س  �سراح  اطلق 
الإدانته  ال�سجن  يف  اأ���س��ه��ر  واأرب��ع��ة  �سنة  ق�سى  بعدما  اأم�����س 

بالف�ساد، بح�سب ما افاد �سحايف يف وكالة فران�س بر�س.
واإيهود اأوملرت )71 عاما( الذي تراأ�س احلكومة االإ�سرائيلية 
هو   ،2016 فراير  منذ  وامل�سجون  و2009   2006 بني 
عليه  وحكم  ا�سرائيل.  يف  ال�سجن  يدخل  حكومة  رئي�س  اأول 
يف  ق��ررت  امل�سروط  االإف���راج  جلنة  لكن  �سهرا،   27 بال�سجن 
اأومل��رت من  اإط��الق �سراحه ب�سورة مبكرة. وخرج  29 يونيو 
باب خلفي من �سجن الرملة قرب تل ابيب وبدا متعبا بح�سب 
و�سعد  امل��ك��ان.  يف  ك��ان  بر�س  فران�س  لوكالة  اأف���اد م�سور  م��ا 

وه��و يتوىل منذ ذل��ك احل��ني ه��ذا املن�سب. وه��و اخ��ر رئي�س 
وزراء خا�س مفاو�سات مكثفة حلل النزاع بني اال�سرائيليني 
والفل�سطينيني، حيث اأطلق جهود �سالم يف موؤمتر انابولي�س 
يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ع���ام 2007 ل��ك��ن ب����دون حت��ق��ي��ق اي 
اأيام على نقله  اأومل��رت بعد  نتيجة. و�سدر قرار اإطالق �سراح 
ال�سدر.  يف  ب���اآالم  �سعوره  اإث���ر  يونيو   20 يف  امل�ست�سفى  اإىل 
�سحة  يف  اأن��ه  اظهرت  امل�ست�سفى  يف  طبية  لفحو�س  وخ�سع 
ل��ه يف  ���س��ورة  وانت�سرت  اي���ام.  بعد  ال�سجن  اإىل  واأع��ي��د  جيدة 
امل�ست�سفى على مواقع التوا�سل االجتماعي، يبدو فيها هزيال 
وهو يرتدي ثوب املر�سى وياأكل م�ستخدما اأدوات بال�ستيكية، 
ما اأثار موجة تعاطف معه لدى الراأي العام اإمنا كذلك بني 

ال�سيا�سيني الذين دعوا اىل اطالق �سراحه مبكرا.

اإر�سال املزيد من القوات اإىل الق�ساء اإ�سافة اإىل حفر 
خندق«.

وت���اب���ع ال��ع��م��ي��د حم���م���د: اإث�����ر ذل����ك ا���س��ت��ق��دم��ن��ا قوة 
و�سنوا�سل حفر  دفاعاتنا،  لتعزيز  املنطقة  اإىل  كبرية 
ا���س��ت��ع��داد ق��وات��ه االأم��ن��ي��ة ل��سد اأي  اخل��ن��دق، م��وؤك��داً 

هجوم ي�ستهدف طوزخورماتو.
“هذا  اأن  اإىل  الب�سمركة  يف  الع�سكري  القائد  واأ���س��ار 
داع�س  اإىل ق�ساء احلويجة، وم�سلحو  يوؤدي  الطريق 
يهاجمون هذه املنطقة خوفاً من ا�ستخدامها منطلقاً 
للهجوم عليهم، وكذلك الأنهم يريدون نقل االأ�سلحة 

بالدولة  التي حلقت  اال�سرار  الدعوى  وتف�سل الئحة 
واجلرحى.  القتلى  لعائالت  للدفع  ا�سطرارها  ب�سبب 
وجاء يف الدعوى انه يف �سوء حقيقة ان منفذ العملية 
اأي  القانونيني،  ف��ان ورث��ت��ه  االأ���س��رار،  ال��ذي �سبب  ه��و 
ال�سرر  يتحملون  ان  يجب  الذين  هم  واوالده،  زوجته 

ويعو�سون الدولة. 
كما تطلب الدولة من املحكمة التحديد باأن على عائلة 
 8400 بتكلفة  القبور  وب��ن��اء  ال��دف��ن  اج��رة  دف��ع  قنر 
�سيكل لكل قر. وتطلب تعوي�سات عن خ�سارة الرواتب 
وخ�������س���ارة ال��ت��ق��اع��د وت��ق�����س��ري ع��م��ر ال��ق��ت��ل��ى، وكذلك 
وح�سية  تعك�س  التي  واملعاناة  االمل  ب�سبب  “تعوي�سات 
على  االعمال واملعاناة الكبرية لكل واحد من القتلى”، 

حد زعمها.
ال��ف��رد، دالية  ال��دف��اع ع��ن  امل��دي��رة العامة ملركز  وق��ال��ت 
متر  “العائلة  ان  قنر،  عائلة  ترافق  التي  كري�ستاين، 
التي  العملية  بعد  املوؤ�س�سة  جانب  م��ن  انتقام  بحملة 
نفذها ابن العائلة. االن مت تقدمي دعوى �سد االرملة 
للدولة.  ت��ع��وي�����س��ات  ل��دف��ع  االرب���ع���ة،  االي���ت���ام  واالوالد 
متاما،  ���س��ري��ر  لكنه  ق��ان��وين  االج����راء  ه���ذا  ان  �سحيح 
الدعوى  ه��ذه  ان  النيابة  م��ن  وج��اء  وقبيح«.  انتقامي 
التي تعتمد على حدث ارهابي قتل خالله جنود تهدف 

•• بغداد-وكاالت:

ال�سابق املقرب من  اأعدم داع�س القيادي  بعد اعتقاله 
البغدادي، بعد ت�سريبه خر م�سرع زعيم التنظيم يف 
التنظيم  معاقل  اآخ��ر  تلعفر،  يف  األقاها  معة  جحُ خطبة 
ام�س  نيوز  ال�سومرية  موقع  نقل  ما  وف��ق  نينوى،  يف 

االأحد.
نينوى،  حمافظة  من  م�سدر  عن  نقاًل  املوقع  واأورد 
حرقاً  قتيبة،  اأب��و  ال�سابق  القيادي  اأع��دم  التنظيم  اأن 
اخلطبة  ب�سبب  الداخلية  الفتنة  ب�اإثارة  اتهامه  بعد 
التي األقاها اجلامعي يف تلعفر، واأ�سار فيها اإىل مقتل 

البغدادي، بطريقة غري مبا�سرة.
القيادي  قتيبة،  اأب���و  اأع���دم  التنظيم  اأن  امل��وق��ع  واأك���د 
ال��ب��غ��دادي: حرقاً  اأب��وب��ك��ر  م��ن  ال�سابق وامل��ق��رب ج���داً 
بعد �ساعات قليلة من اعتقاله يف تلعفر غرب املو�سل، 
وب��ح�����س��ور ع�����س��رات امل�����س��ل��ح��ني م���ن ال��ت��ن��ظ��ي��م ب�سبب 
خطبته التي ت�سببت يف قالقل وا�سطراب كبري داخل 

التنظيم املتطرف.
العراقية،  نينوى  حمافظة  يف  حملي  م�سدر  واأف����اد 
بياناً  ن�سر  االإره��اب��ي  داع�س  تنظيم  ب��اأن  االأح��د،  اأم�س 
املو�سل، حدد  غ��رب  تلعفر  اأرج��اء مدينة  يف  مقت�سباً 
عقوبة 50 جلدة ملن يتحدث عن موت زعيمه املدعو 
اأبو بكر البغدادي، بعد جدل وا�سع انت�سر عقب خطبة 

اأحد املقربني منه اجلمعة املا�سي. 

وقال امل�سدر يف حديث ملوقع “ال�سومرية” االإخباري، 
اإن “تنظيم داع�س ن�سر بياناً مقت�سباً يف اأرجاء تلعفر 
50 جلدة ملن يتحدث عن  غرب املو�سل حدد عقوبة 
التنظيم  البغدادي، يف رد فعل مفاجئ من قبل  موت 

الذي التزم ال�سمت حيال م�سري زعيمه«.
واأ�ساف امل�سدر الذي طلب عدم الك�سف عن ا�سمه، اأن 
“خطبة اأبو قتيبة اأحد املقربني من البغدادي اجلمعة 
املا�سي يف اأحد م�ساجد تلعفر، ملحت ب�سكل وا�سح ملقتل 
اإىل اأن “جلوء  اأثار جداًل وا�سعاً”، الفتاً  البغدادي ما 
داع�س للعقوبة ياأتي حت�سباً من ح�سول ان�سقاقات اأو 
انهيارات يف �سفوفه اأو االقتتال الداخلي لال�ستحواذ 
اإ�سكاالت وخالفات وا�سعة  على املنا�سب نظراً لوجود 

يف هذا االإطار«. 
هذا واأعلنت قوات الب�سمركة يف كركوك ال�سروع بحفر 
ملنع  الطوز،  ق�ساء  غ��رب  كم   43 بطول  اأمني  خندق 
�سحة  ذات���ه  ال��وق��ت  يف  ون��ف��ت  داع�����س،  عنا�سر  ت�سلل 
االأنباء التي تتحدث نوايا لتنظيم داع�س ل�سن هجوم 

على مدينة كركوك.
العميد  الب�سمركة  ق���وات  يف   11 ال��ل��واء  اآم���ر  وق���ال 

�سديق حممد، وفقاً ل�سحيفة املدى العراقية: 
االإرهابي  داع�س  م�سلحو  ح��اول  واح��د،  �سهر  “خالل 
���س��ن 6 ه��ج��م��ات ع��ل��ى ج��ب��ه��ات ق����وات ال��ب�����س��م��رك��ة يف 
هجماتهم،  �سّد  يف  وجرحى  �س����هداء  وقدمنا  الطوز، 
الب�سمركة  وزارة  ق���ررت  امل��ح��اوالت  تلك  ت��ك��رار  ومل��ن��ع 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

رف�سهم  العمل  ح��زب  لرئا�سة  املر�سحني  ك��اف��ة  اأع��ل��ن 
للتحالف مع حكومة رئي�س الوزراء االإ�سرائيلي بنيامني 
االإ�سرائيلية متابعتها  ال�سحف  وا�سلت  فيما  نتانياهو، 
جهاز  يف  اجلنوبية  للمنطقة  اجل��دي��د  القائد  لتعيني 
اإرجاعها خلرته يف  يف خطوة مت  “�ساباك”  املخابرات 

التعامل مع اأنفاق قطاع غزة.
ووفقاً ل�سحف اإ�سرائيلية �سادرة االأحد، فمن املنتظر اأن 
ت�سدر تل اأبيب قانوناَ جديداَ ي�سرع اغت�ساب االرا�سي 

الفل�سطينية .
انتخابات حزب العمل

على  ال�سوء  األقت  التي  معاريف،  �سحيفة  مع  البداية 
حزب  اإن  ال�سحيفة  وق��ال��ت  ال��ع��م��ل.  ح���زب  ان��ت��خ��اب��ات 
العمل بات على فوهة بركان، خا�سة اأن كافة املر�سحني 
لالنتخابات يف احلزب اأعلنوا �سراحة اأنهم لن يتحالفوا 

مع نتانياهو عند الفوز باالنتخابات. 
وقالت ال�سحيفة اإن هذا التعهد ميثل تغرياً ا�سرتاتيجياً 
يف �سيا�سات حزب العمل احلالية، خا�سة واأنه متحالف 

مع حزب الليكود.
ك�سفت  والتي  هاآرت�س،  اإىل �سحيفة  املو�سوع  ومن هذا 
بلورة  على  االآن  يعمل  للحكومة  الق�سائي  امل�ست�سار  اأن 
ق���ان���ون خ��ا���س ���س��ي�����س��در ن��ه��اي��ة ال���ع���ام امل��ا���س��ي خا�س 

بامل�ستوطنات.
للم�ستوطنني  ال��ق��ان��ون  ه��ذا  ي�سرعن  اأن  املنتظر  وم��ن 
خا�سة  ملكية  ذات  فل�سطينية  اأرا���س��ي  على  ال�سيطرة 

وبقوة القانون.
وكانت عدد من ال�سحف والتقارير االإ�سرائيلية حتدثت 
اأك��ر م��ن م��رة ع��ن حم��اول��ة اإق���رار ه��ذا ال��ق��ان��ون، وهي 
حتى  نتانياهو  حكومة  م��ع  توا�سلت  ال��ت��ي  امل��ح��اوالت 

الك�سف اليوم عن اإقرار هذا القانون ر�سمياً.
اطار  يف  ق��ررت  ا�سرائيل  ان  ه��اآرت�����س  تك�سف  ذل��ك،  اىل 
منفذي  عائالت  على  تفر�سها  التي  العقوبات  �سيا�سة 
دع�����اوى ق�سائية  ت��ق��دمي  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني،  ال��ع��م��ل��ي��ات 
ماليني  اىل  ت�سل  تعوي�سات  بدفع  تطالبهم  �سدهم 

ال�سواكل. وتكتب ان النيابة العامة يف لواء القد�س بداأت 
املدينة،  املركزية يف  باإجراء كهذا، وقدمت اىل املحكمة 
دعوى، تعتر �سابقة من نوعها، تطالب فيها ارملة احد 
منفذي العمليات واوالدها القا�سرين بدفع تعوي�سات 
وهذه  للدولة.  زوجها  �سببه  ال��ذي  ال�سرر  لقاء  مالية 
الدعاوى  م��ن  �سل�سلة  ب��ني  م��ن  االوىل  ال���دع���وى  ه��ي 
امل�سابهة التي �سيتم تقدميها قريبا �سد عائالت منفذي 

العمليات، ح�سب النيابة.
�سد  ون�سف،  ا�سبوع  قبل  االوىل،  الدعوى  تقدمي  ومت 
ورث����ة ف����ادي ق��ن��ر ال����ذي ق��ت��ل ارب��ع��ة ج��ن��ود يف عملية 
يف  ال�سامي  امل��ن��دوب  ق�سر  حي  يف  نفذها  التي  الده�س 
ت��رك قنر خلفة ارملته  امل��ا���س��ي. وق��د  ال��ث��اين  ك��ان��ون 
تهاين واربعة اوالد قا�سرين، ترتاوح اعمارهم بني �سنة 
وثماين �سنوات. وتطالب الدولة ارملة قنر بتعوي�سها 
عن اال�سرار التي حلقت بها، ومن بينها ثمن الن�سب 
تعوي�سات  ودف�����ع  اجل���ن���ود  ق���ب���ور  ع��ل��ى  اق��ي��م��ت  ال���ت���ي 
التكلفة  ف��ان  ال��دع��وى  وح�سب  وللجرحى.  لعائالتهم 

التقديرية ت�سل اىل مليونني �سيكل لكل عائلة.
وك��ان قنر ق��د خ��رج يف الثامن م��ن ك��ان��ون ال��ث��اين من 
منزله يف حي جبل املكر يف القد�س ال�سرقية، وا�ساب 
الذين  ال�سبان  اجل��ن��ود  م��ن  جمموعة  ب�ساحنته  عمدا 
ال�سامي.  امل��ن��دوب  ق�سر  حي  يف  بجولة  يقومون  كانوا 
13، من  وا����س���اب  ارب��ع��ة ج��ن��ود  العملية  وق��ت��ل خ���الل 
بينهم ثالثة ا�سيبوا بجراح بالغة. ومت قتل قنر من 

قبل جنود ومدنيني.
العقوبات �سد  �سل�سلة من  ال�سلطات  الفور بداأت  وعلى 
واغالقه،  منزلها  م��ن  ط��رده��ا  بينها  م��ن  ك��ان  عائلته، 
بينهم  عائلته،  م��ن  �سخ�سا   12 �سد  اإج�����راءات  وب���دء 
التي  االق��ام��ة  مكانة  الإل��غ��اء  ال�سغار،  واخ��وت��ه  وال��دت��ه 
يحملونها يف القد�س، وهو ما يعني طردهم اىل ال�سفة 
�سرحه  يف  درع��ي  ارييه  الداخلية  وزي��ر  وق��ال  الغربية. 
ي�سري  ق��رار  “املق�سود  ان  اتخاذها  مت  التي  للخطوات 
اىل عهد جديد �سد االإرهاب. منذ االن �سيعرف كل من 
اأبناء عائلته  ان  بتنفيذ عملية  او يفكر  يتاآمر، يخطط 

�سيدفعون ثمنا باهظا لقاء عمله«.

وال��ع��ن��ا���س��ر اإىل ح��م��ري��ن ودي����اىل ب��ع��د ال��ه��زائ��م التي 
تكبدها التنظيم يف املو�سل«.

يف �سياق مت�سل، قال نائب قائد املحور اجلنوبي اللواء 
عر  تناقلها  يتم  التي  “املعلومات  اإن  اهلل،  عبد  هيوا 
للهجوم على  لداع�س  نية  االإع��الم عن وج��ود  و�سائل 
موؤكداً اأن  كركوك جمرد �سائعات بعيدة عن الواقع”، 
التنظيم االإرهابي لي�س فقط ال ي�ستطيع الهجوم، بل 

بات غري قادر على الدفاع عن نف�سه.
يلفظ  ب��ات  داع�����س  تنظيم  ان  ه��ي��وا عبد اهلل  واع��ت��ر 

اأنفا�سه االأخرية يف جميع جبهات القتال.

اىل ا�ستعادة امل�ساريف املرتبطة باأحداث من هذا النوع، 
�ستحا�سب  ال��دول��ة  ان  مفادها  وا�سحة  ر�سالة  ومترير 

حتى يف املجال املدين منفذي العمليات العدائية. 
تكتب �سحيفة هاآرت�س باأن امل�ست�سار القانوين للحكومة 
�سادق على ت�سريع مباين كثرية اقيمت يف امل�ستوطنات 
على ارا�سي فل�سطينية خا�سة، كما ي�ستدل من تلخي�س 
لنقا�س اجري يف مكتبه. ويتبني من وثائق و�سلت اىل 
هاآرت�س ان النق�س جرى يف نهاية العام املا�سي، عندما 
ي���دور نقا�س ع��ام وع��ا���س��ف ح��ول ق��ان��ون امل�سادرة  ك��ان 
الذي يهدف اىل ت�سريع املباين التي اقيمت على ارا�سي 
هو  امل�ست�سار  موقف  كان  حينه  ويف  خا�سة.  فل�سطينية 
ان القانون غري د�ستوري، ولذلك يتطلب االأمر بديال 

للقانون، يلبي مطالب اجلهاز ال�سيا�سي.
و�سارك يف النقا�س عدد من امل�سوؤولني الكبار يف املكتب، 
ب��ي��ن��ه��م امل���دع���ي ال���ع���ام ل��ل��دول��ة وارب���ع���ة م���ن م�ساعدي 
امل�����س��ت�����س��ار ال���ق���ان���وين، وم���دي���رة ق�����س��م االل��ت��م��ا���س��ات يف 
النيابة العامة، وامل�ست�سار القانوين الع�سكري يف يهودا 
وال�سامرة. ونوق�ست خالل االجتماع امكانيات خمتلفة 
ت��ب��ني انها  ال��ت��ي اق��ي��م��ت ع��ل��ى ارا���س��ي  امل��ب��اين  لت�سريع 
فان  ال��ت��ق��دي��رات  وح�����س��ب  خ��ا���س��ة.  فل�سطينية  ارا���س��ي 

هناك االالف من هذه البيوت. 
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مقتل 44 ع�سكريا مواليا حلفرت خالل �سهر يف بنغازي ترامب يوجه انتقادات جديدة لو�سائل الإعالم 
•• وا�صنطن-رويرتز:

اأ�ساد الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب بقدامى املحاربني يف 
حفل يف مركز كنيدي يف وا�سنطن كان اأ�سبه بتجمع انتخابي 
الرابع من  اال�ستقالل يف  يوم  اأي��ام من عطلة  �سيا�سي قبل 

يوليو متوز.
االإعالم  لو�سائل  انتقادات  لتوجيه  كلمته  ترامب  وا�ستغل 
قاعدته  يف  االإجنيليني  ب��ني  احلما�س  لبث  و�سعى  جم���ددا 
عليه  مكتوب  االأمريكية  العملة  اأن  اإىل  م�سريا  ال�سيا�سية 

“نثق يف الرب«.
 .. عاما   241 قبل  اال�ستقالل  اإع��الن  توقيع  “منذ  وق��ال 

حقوقنا  خالقنا.  من  تاأتي  احلرية  اأن  دائما  اأمريكا  اأك��دت 
اأب��دا اأن  مينحها لنا ال��رب وال ميكن الأي ق��وة على االأر���س 
تاأخذ منا تلك احلقوق«. ونظم ترامب جتمعات على غرار 
احل��م��الت االن��ت��خ��اب��ي��ة ب��ان��ت��ظ��ام خ���الل ���س��ه��وره االأوىل يف 
ال�سلطة واأطلق حملة اإعادة انتخابه مبكرا ب�سكل مل ي�سبقه 

اإليه اأي رئي�س يف املن�سب يف التاريخ احلديث.
و�سائل  انتقاد  موؤيديه  للتوا�سل مع  ا�سرتاتيجيته  و�سملت 
لل�سحافة  قا�سية  انتقادات  اأخ��رى  االإع��الم حيث وجه مرة 

يف ت�سريحاته.
ن�سمح  ل��ن  لكننا  اإ�سكاتنا..  ي��ح��اول  ال��زائ��ف  االإع���الم  وق��ال 

لهم.

القيادة  اع��الم  مكتب  مدير  العبيدي  خليفة  اك��د  جهته  من 
العامة للجي�س الذي يقوده حفرت ان القوات امل�سلحة حترز 
تقدما ملحوظا يف اخر معاقل اجلماعات االرهابية مبنطقة 
كيلومرتين  تتعدى  ال  م�ساحة  يف  احل��وت  و�سوق  ال�سابري 

مربعني.
اجلي�س  وان  االإره��اب��ي��ني  على  ���س��اق  احل�����س��ار  ان  واو�س�����ح 
يتعامل مع القنا�سة واالألغام املزروعة يف تلك املنطقة يف ان 

واحد.
وحفرت الذي اطلق عملية الكرامة قبل نحو ثالثة �سنوات، 
دعا جي�سه قبل ايام اىل التقّدم �سريعا بهدف حترير مدينة 

بنغازي كليا من االإرهابيني.

•• بنغازي-اأ ف ب:

حفرت  خليفة  للم�سري  املوالية  القوات  من  جنديا   44 تل  قحُ
خالل �سهر من املعارك �سد اإرهابيني ببنغازي، ح�سبما اعلن 

م�سدر طبي يف املدينة الليبية.
تل هوؤالء يف منطقة ال�سابري و�سوق احلوت، اخر معقلني  وقحُ
للمتطرفني ببنغازي، وفق ما او�سح هاين العريبي املتحدث 

با�سم قطاع ال�سحة يف املدينة لفران�س بر�س.
�سهيدا   44 فقدت  الليبية  العربية  امل�سلحة  “القوات  وق��ال 
خالل املعارك مع االإرهابيني يف بنغازي يف حموري ال�سابري 

و�سوق احلوت خالل �سهر يونيو املا�سي«.

اأي عن�سر جدي   ومل يطراأ عليها 
ال  �سيا�سيا  ا�ستهدافا  يعّد  وجديد، 

عالقة له بحملة مقاومة الف�ساد.
   واأكدت اجلبهة يف هذا البيان، اأنها 
اإىل  بالدعوة  تاأ�سي�سها  منذ  ب��ادرت 
بالبالد،  الف�ساد  ا�ست�سراء  مقاومة 
على  التاأ�سي�سية  اأر�سيتها  اأك��دت  اإذ 
واخلطة  االإرادة  ت���وف���ر  �����س����رورة 
وهي  ل��ذل��ك،  الوا�سحة  ال�سيا�سية 
التجميد  اإج����راء  ات��خ��اذ  اأن  تعتر 
يف ح��ق مم��ت��ل��ك��ات واأر����س���دة رئي�س 
االحت�����اد ال��وط��ن��ي احل���ر ي���ن���درج يف 
وا�ستغاللها  احلملة  اإغ����راق  اإط���ار 
ال�سيا�سيني  لل�سغط على اخل�سوم 
االنتخابية  لال�ستحقاقات  متهيدا 

القادمة.
والتقدم  االنقاذ     والحظت جبهة 
منذ  ال��ن��ائ��م��ة  ال��ق�����س��اي��ا  اإدراج  اأن 
الف�ساد  م��ق��اوم��ة  حملة  يف  ���س��ن��وات 
ا�ستغالل  واأن  اإىل تعطيلها،  تهدف 
الرياحي رئي�س  �سليم  ال�سيد  �سفة 
ح�����زب ورئ���ي�������س ن������ادي م����ن اأع�����رق 
�سياق  يف  تندرج  التون�سية  النوادي 
وت�ستيت  اإع��الم��ي��ة  �سجة  اإح����داث 
اهتمام الراأي العام ودفعه يف طريق 
م�������س���دود.    وع�����ّرت اجل��ب��ه��ة عن 
باعتباره  امل�سرتك  بالعمل  مت�سكها 
التوازن  الإع�����ادة  ال��وح��ي��د  ال�سبيل 
�سروط  ل�سمان  بالبالد  ال�سيا�سي 

التداول ال�سلمي على ال�سلطة.
  واع��ت��رت جبهة االإن��ق��اذ والتقّدم 
اأن مفهوم الف�ساد احلقيقي ينطبق 
نفوذهم  ا�ستغلوا  من  على  ح�سريا 
وال  وال�سعب  ال��دول��ة  اأم���وال  لنهب 
ين�سحب باأي حال من االأحوال على 

ق�سية احلال.

قرار ي�شتهدف 
احلزب واجلبهة

   م���ن ج��ان��ب��ه، ق����ال م��ن�����س��ق حزب 
لي�س  اإنه  باحلاج،  ر�سا  اأوال،  تون�س 
اأ����س���ب���اب م��و���س��وع��ي��ة تدفع  ه���ن���اك 
التخاذ  وال���ت���ق���دم  االن����ق����اذ  ج��ب��ه��ة 
الوطني احلر  موقف �سد االحت��اد 
ورئي�سه �سليم الرياحي، بعد اأن مت 

جتميد اأمالكه واأر�سدته البنكية.
ت�سريح  يف  ب����احل����اج  وو�����س����ف     
بتجميد  ال���ق�������س���اء  ق������رار  ل���������وات، 

الوطني  االحت���اد  رئي�س  واأ���س��اف    
ي�����س��ت�����س��ل��م، م�سريا  ل���ن  اأّن������ه  احل����ر 
�سّد  رفعها  ال��ت��ي  الق�سية  اأّن  اإىل 
رئي�س احلكومة يف بريطانيا تتعّلق 

باالإبتزاز ال�سيا�سي. 
  واأ�سار يف نف�س ال�سياق اإىل اأّنه قام 
احتياطية  ب�سفة  الق�سية  ب��رف��ع 
نظرا جلّو الع�سابات داخل الدولة، 

ح�سب و�سفه.
ال�سيا�سي  امل��ك��ت��ب  اأع�������س���اء  وك�����ان 
اأعلنوا  احل�����ر،  ال��وط��ن��ي  ل���الحت���اد 
لرئي�س  امل���ط���ل���ق���ة  م�������س���ان���دت���ه���م 
معربني  ال��ري��اح��ي،  �سليم  احل���زب، 
ع��ن ت��خ��ّوف��ه��م م��ن ك���ون االأح����داث 
�سد  املمنهجة  واحل��م��ل��ة  االأخ����رية 
رئي�س احلزب هي �سريبة توجهات 

احلزب على ال�ساحة الوطنية.
اإثر  ب��ي��ان ���س��در  واأف������اد امل��ك��ت��ب يف 
بح�سور  اأع�سائه  من  عدد  اجتماع 
له  ال�سيا�سي  املكتب  ب��اأن  الرياحي، 
ثقة يف الق�ساء التون�سي الذي قال 
اإنه يقطع اأ�سواطا نحو ا�ستقالليته 
م��ن��ه بحماية كل  ال��ت��زام��ا  ال��ت��ام��ة، 

مواطن تون�سي دون �سغوطات.

التهمة لي�شت م�شتجدة
   يف حني اأكد حمامي رئي�س حزب 
الطيب  احل�����ر،  ال���وط���ن���ي  االحت������اد 
املرفوعة  ال��ق�����س��ي��ة  اأن  ب��ال�����س��ادق، 
�سّد موكله بتهمة تبيي�س االأموال 
ولي�ست   ،2012 ���س��ن��ة  اإىل  ت��ع��ود 

م�ستجّدة، ح�سب تعبريه.
يتعاملون  اإن��ه��م  بالطيب  وق���ال      
بقطع  ق��ان��وين  ب�سكل  املو�سوع  م��ع 
ال�سيا�سية  ال��ت��اأث��ريات  ع��ن  ال��ن��ظ��ر 
ب�سدد  اأنهم  اإىل  به، الفتا  املحيطة 
القانونية املمكن  درا�سة االجراءات 
اأن  ال���غ���ر����س خ��ا���س��ة  ات���خ���اذه���ا يف 
امل�ستجد  ع��ل��ى  اح������رتازات  ل��دي��ه��م 
الذي ان�ساف للملف بتجميد اأموال 
منوبه واأمالكه العقارية، وي�سككون 
اأن  اأرادت  ال��ت��ي  يف ه��وي��ة االأط����راف 
مفتوح  م��ل��ف  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ت�سّلط 
ال�سطح  اإىل  وتعيده   2012 منذ 
من جديد، وفق ما جاء على ل�سانه.    
القرار  اأن  ال�سياق،  ذات  يف  واأو���س��ح 
ال�سادر عن القطب الق�سائي املايل 
بتجميد  ي��ق�����س��ي  ال���ري���اح���ي  ����س���ّد 
واأر�سدته  ال��ب��ور���س��ة  يف  اأ���س��ه��م��ه 
ولي�س  العقارية  واأم��الك��ه  البنكية 
اخلزينة  على  واإحالتها  م�سادرتها 
ل��ه يف  ال���رتوي���ج  ال��ع��ام��ة مثلما مت 

عدد من و�سائل االعالم.
اإىل حّد  ي��وج��د  اأن����ه ال     واأ����س���اف 
اإج����راءات  اأي  االأ���س��ط��ر  ه��ذه  كتابة 
ج��دي��دة يف ح��ّق م��ن��وب��ه، م��وؤك��دا اأن 
ت��ون�����س ولن  ي���غ���ادر  ال���ري���اح���ي مل 
ي��غ��ادره��ا م��ن اأج���ل تهم واه��ي��ة كما 
اأنه لي�س ممنوعا من ال�سفر مثلما 

اأحُ�سيع، على حّد قوله.
�سليم  جل������وء  ����س���ب���ب  ع�����ن  اأم�������ا     
الرياحي للق�ساء الريطاين لرفع 
ق�سية �سد رئي�س احلكومة يو�سف 
التون�سي،  ال��ق�����س��اء  ب���دل  ال�����س��اه��د 
بال�سادق  الطيب  املحامي  فاكتفى 
للق�ساء  ي��ل��ج��اأ  م��وك��ل��ي مل  ق��ائ��ال: 
الريطاين ا�ستنقا�سا من الق�ساء 
ب��اع��ت��ب��اره مقيما  ال��ت��ون�����س��ي واإمن����ا 
كامل  ولديه  بريطانيا  يف  وعائلته 

احلقوق املدنية .

اأموال الرياحي على خلفية ق�سية 
مرفوعة منذ 2012، مت حتريكها 
يف هذا التوقيت، باأنه قرار �سيا�سي 
وا����س���ح ي�����س��ت��ه��دف ح����زب االحت����اد 
ال���وط���ن���ي احل�����ر وج���ب���ه���ة االن���ق���اذ 

والتقدم، وفق راأيه.
   وي��ه��دف ه���ذا االج������راء، بح�سب 
من�سق حزب تون�س اأوال، اإىل ا�ستبعاد 
امل�سهد  من  احلزبية  املكونات  اأح��د 
ال�سيا�سي، خا�سة اأنه ياأتي بعد اأربع 
�سنوات من رفع هذه الق�سية، وهي 
فرتة �سارك خاللها �سليم الرياحي 
ل�سنة  ال��رئ��ا���س��ي��ة  االن���ت���خ���اب���ات  يف 
احلاكم  االئ���ت���الف  يف  ث��م   2014
الداعم حلكومتي احلبيب ال�سيد.

جبهة  اأن  ب���احل���اج  الح����ظ  ك��م��ا     
االن��ق��اذ م��ن اأج���ل ال��ت��ق��دم توا�سل 
تتاأثر  ومل  منتظم،  ب�سكل  عملها 
باأي قرار مت اتخاذه، واأنها م�ستمرة 
توحيد  ب��خ�����س��و���س  ال���ن���ق���ا����س  يف 
والدخول  م��ك��ون��ات��ه��ا  ب��ني  امل��واق��ف 
قائمات  يف  البلدية  االنتخابات  يف 

موحدة.

تبيي�س وغ�سل االأم��وال �سد �سليم 
الرياحي.

   وق��د اأّك���د رج��ل االأع��م��ال ورئي�س 
�سليم  احل������ر  ال����وط����ن����ي  االحت���������اد 
لعملية  ي��ت��ع��ّر���س  اأّن������ه  ال���ري���اح���ي 
جتميد  م�ساألة  واأّن  �سيا�سي  ابتزاز 
اأمواله بقرار ق�سائي موؤّخرا لي�ست 
فركته  اإىل  ع��م��دت  ���س��ي��ن��اري��و  اإاّل 

ال�سلطات، وفق ت�سريحه.
   وقال الرياحي يف ت�سريح الإذاعة 
حملية خا�سة اإّن اأمواله �سليمة وال 
لب�س فيها، موؤّكدا اأّنه يعي ما يفعل 
واأّنه لي�س غبيا ليقوم بجلب اأموال 
بل  يكون م�سدرها م�سبوها  كبرية 
تون�س  اإىل  حتويلها  مّت  اأم���وال  هي 
حّد  على  القانونية  امل�سالك  ع��ر 

تعبريه.
اإىل  ال�سلطات عمدت  اأّن  واعتر     
ل  تتو�سّ مل  الأّن��ه��ا  اأم���وال���ه  جتميد 
الناجحة  حملته  بعد  معه  حّل  اإىل 
يف االن��ت��خ��اب��ات وف���ق ت��ع��ب��ريه، دون 
بينه وبني  حتديد طبيعة اخلالف 

ال�سلطات ال�سيا�سية. 

دي�سمر   17 يف  ع��ق��ده��ا  امل��ن��ت��ظ��ر 
.2017

اأح�������زاب     واأرج������ع������ت االأط�����������راف 
و���س��خ�����س��ي��ات ال��ت��ي اأع��ل��ن��ت جتميد 
م�سروع  ح���رك���ة  وه�����ي  ن�������س���اط���ه���ا، 
الوطني  ال���ع���م���ل  وح������زب  ت���ون�������س 
البارودي  وحممود  الدميقراطي، 
القرار  ه���ذا  م�ستقلة،  ك�سخ�سية 
اإىل عدم و�سوح العديد من امل�سائل 
ال�سيا�سية والتنظيمية وعدم توافق 
بخ�سو�س  النظر  ووج��ه��ات  االآراء 
يو�سف  ح���ك���وم���ة  م�����ع  ال���ت���ع���اط���ي 
ال�ساهد يف حربها �سد الف�ساد، اإىل 
جانب اخلالف حول �سكل الدخول 

يف االنتخابات البلدية.
القرارات  ل��ه��ذه  ت��ك��ون  اأن  ون��ف��وا    
ع���الق���ة مب�����س��األ��ة جت��م��ي��د اأم����الك 
واأر����س���دة رئ��ي�����س االحت����اد الوطني 
الع�سو  ال����ري����اح����ي  ���س��ل��ي��م  احل�����ر 
ق�����رارات  اأن  م���وؤك���دي���ن  ب��اجل��ب��ه��ة، 
جتميد الن�ساط تعود اإىل اأكر من 
وراءها  الرئي�سي  ال�سبب  واأن  �سهر 
املواقف  ه��و اخل��الف ح��ول توحيد 

   واأو���س��ح من�سق ح��زب تون�س اأوال 
حركة  اأن  التاأ�سي�س  ب�����س��دد  ح���زب 
�سهر  منذ  ات��خ��ذت،  تون�س  م�سروع 
ح�سور  ب����ع����دم  م���وق���ف���ا  ت���ق���ري���ب���ا، 
الأ�سباب  االن��ق��اذ  جبهة  اجتماعات 
هذا  ب���اأن  مبينا  داخ��ل��ي��ة،  تنظيمية 
احل���زب ل��ه م��وق��ف م��ن ال��دخ��ول يف 
قائمات  يف  ال��ب��ل��دي��ة  االن���ت���خ���اب���ات 
م��ع مكونات  ب��اال���س��رتاك  م��وح��دة 
اجلبهة، وهذا ال مينع من بقائه يف 

اجلبهة، بح�سب باحلاج.
تون�س  ح�����زب  م��ن�����س��ق  وو�����س����ف     
العمل  ح��زب  اإع���الن  باملت�سرع  اأوال 
جتميد  عن  الدميقراطي  الوطني 
ن�������س���اط���ه ����س���م���ن ج���ب���ه���ة االن����ق����اذ 
القرار  ه��ذا  ب���اأن  وال��ت��ق��دم، معترا 
ق�سائيا  اتخاذه  مت  مبا  ارتباط  له 

يف حق �سليم الرياحي.
   وتتاىل خالل اليومني االأخريين 
ق�������رارات جتميد  االإع�����الن�����ات ع���ن 
ال���ن�������س���اط ���س��ل��ب ج��ب��ه��ة االإن����ق����اذ 
وال���ت���ق���دم، ق��ب��ل اأ���س��ه��ر م���ن موعد 
واملحلية  ال���ب���ل���دي���ة  االن���ت���خ���اب���ات 

ابتزاز �شيا�شي
التحقيق  ق��ا���س��ي  اأن  اىل  ي�����س��ار     
االقت�سادي  ال��ق�����س��ائ��ي  ب��ال��ق��ط��ب 
وامل�������ايل، اأ�����س����در االأرب�����ع�����اء، ق����رارا 
واأ�سهم  اأر����س���دة  بتجميد  يق�سي 
رئي�س  ال��ري��اح��ي،  �سليم  وممتلكات 
حزب االحتاد الوطني احلر، ورجل 
االأع��م��ال، وف��ق م��ا اأف���اد ب��ه الناطق 
الق�سائي  القطب  با�سم  الر�سمي 
�سفيان  وامل�����������ايل،  االق����ت���������س����ادي 

ال�سليطي.
   ووجه قا�سي التحقيق، مبقت�سى 
هيئة  اإىل  م��ك��ات��ب��ات  ال���ق���رار،  ه���ذا 
اأ�سهم  ل��ت��ج��م��ي��د  امل���ال���ي���ة  ال�������س���وق 
املركزي  للبنك  واأخرى  به،  امل�ستبه 
والإدارة  البنكية،  اأر�سدته  لتجميد 
اأمالكه  لتجميد  العقارية  امللكية 

العقارية.
ذات  وف�����ق  االإج����������راء،  ه�����ذا     ومت 
من�سورة  ق�سية  على  بناء  امل�سدر، 
االقت�سادي  ال��ق�����س��ائ��ي  ب��ال��ق��ط��ب 
وامل��������ايل، ومب��ق��ت�����س��ى اإح����ال����ة من 
�سبهة  اأج��ل  م��ن  العمومية  النيابة 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وع����دم ه��ي��ك��ل��ة اجلبهة 
ب�سفة وا�سحة.

   وك���ان���ت ه��ي��ئ��ة م��وؤ���س�����س��ي جبهة 
اجتماع  يف  ق��ررت  والتقدم  االإن��ق��اذ 
ان��ع��ق��د ي����وم 22 ي��ون��ي��و اجل�����اري، 
تون�س،  م�سروع  حركة  ح�سور  دون 
البلدية  االن��ت��خ��اب��ات  يف  امل�����س��ارك��ة 
ب��وا���س��ط��ة ق��ائ��م��ات ائ��ت��الف��ي��ة با�سم 
وقائمات  وال��ت��ق��دم  االن���ق���اذ  ج��ب��ه��ة 
من  م��دع��وم��ة  م�ستقلة  اأو  ح��زب��ي��ة 
وطنية  جل��ن��ة  وت���ك���وي���ن  اجل���ب���ه���ة، 

الإعداد هذه القائمات.
االنق�������اذ  جبه�������ة  اأن  يذك������ر    
وال���ت���ق���دم، ك����ان ق��������������������������د اأع���ل���ن عن 
اأبريل  م���ن  ال���ث���اين  يف  ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا 
االحت�����اد  ح�����زب  م����ن  ك����ل   2017
م�سروع  وح���رك���ة  احل����ر  ال���وط���ن���ي 
ب��اال���س��رتاك م��ع جمموعة  ت��ون�����س 

من االأحزاب االأخرى.
 وت�سم اجلبهة قبل قرارات جتميد 
الع�سوية، وفق ما �سرح به حممود 
اأحزاب  ب��ني  مكونا   13 ال��ب��ارودي، 

�سيا�سية و�سخ�سيات م�ستقلة.

اأكدت انه ل عالقة للقرار بحملة مقاومة الف�شاد:

جبهة الإنقاذ: جتميد اأموال الرياحي ا�ستهداف �سيا�سي

ــاج: ل  ــح ــل ر�ــشــا ب
مو�شوعية  اأ�شباب 
تـــــدفـــــع جــبــهــة 
والتقدم  ــاذ  ــق الن
ــف ــوق لتــــخــــاذ م
الـــوطـــنـــي ـــد  ـــش �  

ــه   احلـــــر ورئــيــ�ــش

يندرج  الإجـــــراء 
ال�شغط  اإطــــار  يف 
عـــلـــى اخلـــ�ـــشـــوم 
متهيدا  ال�شيا�شيني 
ــتــحــقــاقــات  ــش لــال�
النــــتــــخــــابــــيــــة 
الـــــــــقـــــــــادمـــــــــة

النقاذ  جبهة  اأ�ــشــدرت   
ــاع  ــم ــت بـــيـــانـــا، بــعــد اج
كل  عــن  ممثلون  ح�شره 
اأول  تــونــ�ــس  مــن حـــزب 
احلر  الوطني  والحتــاد 
وحزب الثوابت واحلزب 
ال�ـــشـــرتاكـــي، اعــتــربت 
اإليه  تعر�س  ما  اأن  فيه 
الوطني  الحتـــاد  حــزب 
رئي�شه  �شخ�س  يف  احلــر 
بتجميد  الرياحي  �شليم 
ممــتــلــكــاتــه واأر�ــشــدتــه 
اأمام  من�شورة  ق�شية  يف 
الق�شاء منذ �شنة 2012

ر�سا بلحاج قرار �سيا�سي وا�سح

املكتب ال�سيا�سي للوطني احلر ي�ساند رئي�سه

حمامي الرياحي التهمة لي�ست م�ستجدة

جبهة االنقاذ ترف�س قرار جتميد اموال الرياحي

�سليم الرياحي ابتزازي �سيا�سيا

•• الفجر - تون�س - خا�س
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عربي ودويل
القاعدة يف مايل تن�سر فيديو لـ6 رهائن 

اأقول. كل �سيء قيل يف املا�سي. كل �سيء قيل يف اال�سرطة ال�سابقة التي 
وقد  العمر،  من  الثمانينات  يف  وهو  اإليوت  اال�سرتايل  ويليه  �سورتها«. 
اختطف مع زوجته جو�سلني يف يناير 2015 يف دجيبو، ببوركينا فا�سو، 
�سراح  واأطلق   .1972 الوحيدة منذ  الطبية  العيادة  كانا يديران  حيث 
وال�سخ�س التايل الذي يظهر يف ال�سريط  جو�سلني يف فراير 2016. 
هو عامل املناجم الروماين غريغوت، الذي يقول اإنه خطف يف بوركينا 
الكولومبية  ال��راه��ب��ة  م�سلحون  وخ��ط��ف   .2015 اب��ري��ل   4 يف  فا�سو 
اأرغوتي يف قرية كرانغا�سو املالية على مقربة من حدود بوركينا فا�سو يف 
ويف نهاية الفيديو الذي ال يحمل تاريخا يقول الرجل  فراير 2017. 
الأ�سر الرهائن، رغم عدم ذكر اأي مطالب، اإنه مل تبداأ مفاو�سات حقيقية 

الإطالق �سراحهم لكنه ي�سيف اأن املفاو�سات “ال تزال جارية«.

•• باماكو-اأ ف ب:

اأجانب  رهائن  �ستة  يظهر  فيديو  �سريط  مايل  يف  القاعدة  تنظيم  ن�سر 
اإليوت  كينيث  اآرث���ر  امل�سن  االأ���س��رتايل  اجل���راح  بينهم  احل��ي��اة،  قيد  على 
والفرن�سية �سويف بيرتونان، بح�سب ما اأعلن مركز �سايت الذي ير�سد 
املواقع االلكرتونية اجلهادية. واأ�ساف املركز اأن جماعة ما ت�سمى ن�سرة 
16 دقيقة و50 ثانية، على  االإ�سالم وامل�سلمني ن�سرت الفيديو ومدته 
اإفريقي �ستيفن  موقع تلغرام . والرهائن االربعة االآخرون هم اجلنوب 
بياتري�س  ال�سوي�سرية  واملب�سرة  غريغوت  يوليان  وال��روم��اين  ماكغاون 

�ستوكلي والراهبة الكولومبية غلوريا �سي�سيليا نارفايز ارغوتي.
ومل تعلن اأي جمموعة �سابقا م�سوؤوليتها عن خطف الفرن�سية بيرتونان 

التي خطفها م�سلحون اواخر 2016 يف بلدة غاو �سمال مايل، حيث كان 
املقطع  وبعد  التغذية.  �سوء  من  يعانون  الذين  لالأطفال  منظمة  تدير 
الذي تظهر فيه بيرتونان، يظهر رجل يقول اإنها تاأمل اأن ي�ساعد الرئي�س 
�سايت.  بح�سب  اأ�سرتها،  اإىل  اإعادتها  على  ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي 
ون�سر الفيديو قبيل و�سول ماكرون اإىل مايل االأحد، يف زيارة تهدف اإىل 
التاأكيد على دعم الغرب ملكافحة املجموعات اجلهادية. ويقدم الرهائن 
يف ال�سريط ب�سكل منف�سل، ويقول الرجل الذي يقدمهم اأنه لغاية االآن 
مل حت�سل مفاو�سات من اأجل اإطالق �سراحهم. وال�سخ�س االأول الذي 
نوفمر  م��ايل يف  ب�سمال  اختطف يف متبكتو  ال��ذي  يظهر هو ماكغاون، 
 ... كثريا  غيابنا  طال  “لقد  �سايت،  بح�سب  ماكغاون،  ويقول   .2011
متى تعتقدون ينتهي هذا؟ االآن ن�سور فيديو جديدا، لكن ال اأعرف ماذا 

بتعهداتها ومل تف بوعودها حول 
وقف دعم ومتويل االإرهاب، وعدم 
الداخلية  ال�������س���وؤون  يف  ال��ت��دخ��ل 

للدول.
اأج��������رى  م���ت�������س���ل  ج�����ان�����ب  ويف 
وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة ع�����ادل اجلبري 
ل��ل��والي��ات املتحدة  خ��الل زي��ارت��ه 
اللقاءات  م��ن  ع����دداً  االأم��ري��ك��ي��ة 
ال�سيوخ  جم��ل�����س  يف  اأع�����س��اء  م���ع 
بالكوجنر�س  ال���ن���واب  وجم��ل�����س 

االأمريكي.
وك������������ان اجل������ب������ري ق�������د ق����������ال يف 
ت�����س��ري��ح��ات ����س���ف���ارة امل��م��ل��ك��ة يف 
اإن اأي دول��ة يف  وا�سنطن م��وؤخ��راً، 
مببداأ  تقبل  اأن  ميكن  ال  ال��ع��امل 
واملجموعات  امل��ن��ظ��م��ات  مت���وي���ل 
القبول  ميكن  ال  حيث  املتطرفة، 
كفدية  ال��ط��ائ��ل��ة  امل���ب���ال���غ  ب���دف���ع 
كتنظيم  اإره����اب����ي����ة  مل���ج���م���وع���ات 
ال��ق��اع��دة وداع�������س، ك��م��ا ال ميكن 
ال��ق��ب��ول ب����اأن ت��دف��ع ق��ط��ر 300 
�سيعية  مليلي�سيات  دوالر  م��ل��ي��ون 
اأن ي�سل  ال��ع��راق، حيث يرجح  يف 
اأي��دي فيلق  معظم هذا املبلغ اإىل 
اأعتقد  واأ�ساف  االإيراين.  القد�س 
�ستوافقنا  ال��ع��امل  دول  معظم  اأن 
هذا  ي���ت���وق���ف  اأن  �����س����رورة  ع���ل���ى 

االأمر.

مدن بطيئة و�سعبة وغري معتادة.
قال اللفتنانت كولونيل كري�ستوفر 
الذين  ال�����س��ب��اط  اأح����د  ت��ام��ب��و���س 
ي�����ق�����ودون ال���ع���م���ل���ي���ات ال����ري����ة يف 
على  م���ع���ت���ادون  “نحن  م��������اراوي 
انت�سارا  ل��ك��ن   ... ال��ت��م��رد  ح��رك��ات 
ال��ن��وع من  وه���ذا  ال�سخامة  ب��ه��ذه 

ال�سراع ميثل حتديا لقواتنا«.
وقال اإن نريان امل�سلحني وال�سراك 
الغاز  اأن����اب����ي����ب  م���ث���ل  اخل����داع����ي����ة 
امل���ف���خ���خ���ة ت���ع���رق���ل ����س���ري اأع���م���ال 

تطهري املدينة.
اأ�سابيع من ال�سربات اجلوية  بعد 
ماراوي  مدينة  حتولت  والق�سف 
ويبلغ  �ساطئ بحرية  على  الواقعة 
األف   200 ح����وايل  ���س��ك��ان��ه��ا  ع���دد 
تهدمت  اأ���س��ب��اح  مدينة  اإىل  ن�سمة 
واأ�سبحت  و����س���ط���ه���ا  يف  امل����ب����اين 
املباين  تزال  وال  هياكل حمرتقة. 
ل�سيطرة  اخل��ا���س��ع��ة  امل���ن���اط���ق  يف 
اأ�سحابها  اأن  غري  �سليمة  اجلي�س 

هجروها.
وت��ق��در ال�����س��ل��ط��ات اأن م��ا ي���رتاوح 
بني 100 و120 مقاتال بع�سهم 

دعم الإرهاب
للجنة  ال�������س���اب���ق  ال���رئ���ي�������س  اأك������د 
النواب  مب��ج��ل�����س  اال���س��ت��خ��ب��ارات 
اجلمهوري  ال��ن��ائ��ب  االأم���ري���ك���ي 
مايك جي روج��رز، وجود تقارير 
موثقة على �سجل قطر الطويل يف 
دعم اأ�سخا�س وجماعات متورطة 
اأنه  م�سيفاً  اإره��اب��ي��ة،  اأع��م��ال  يف 
ع���ل���ى ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة اإق���ن���اع 
والدخول  �سلوكها  بتغيري  قطر 
يف م��ف��او���س��ات حل���ل االأزم������ة مع 

جريانها من الدول اخلليجية.
وبني روجرز يف حديث ل�سحيفة 
اأموراً  “هناك  اأن  ال�سرق االأو�سط 
ع���دة ت��ت��ع��ل��ق ب��ه��ذه ب���اأزم���ة قطر، 
فهناك حاجة اإىل حل دبلوما�سي، 
اأن يتم التو�سل له قريباً،  وناأمل 
ووا�سنطن تريد اإ�سالح وحل هذا 
باأ�سرع  العالقات  وع��ودة  اخلالف 

ما ميكن«.
تاريخ  لديها  “قطر  اأن  واأ���س��اف 
تتبنى  ج��م��اع��ات  دع���م  ط��وي��ل يف 
تخريبية  خطط  ولديها  العنف، 
م�سرياً  يف دول عربية جماورة”، 
هذا  واج����ه����ت  ال����دوح����ة  اأن  اإىل 
للجنة  رئي�ساً  ك��ان  عندما  االأم���ر 
النواب،  جمل�س  يف  اال�ستخبارات 
م�سكلة  اأن�����ه�����ا  “يبدو  وق���������ال: 

•• عوا�صم-وكاالت:

اأع��ل��ن وزي���ر اخل��ارج��ي��ة القطري 
ب����الده  رف�������س  ث�����اين  اآل  حم���م���د 
املقاطعة،  دول  م��ط��ال��ب  ق��ائ��م��ة 
موؤكداً اأن الدوحة ترغب يف اإقامة 

عالقة قوية مع اإيران. 
ال�10  االأح��د مهلة  اأم�س  وانتهت 
اأيام التي اأمهلتها الدول املقاطعة 
 13 ال����  امل��ط��ال��ب  لتنفيذ  ل��ق��ط��ر 
والتي ت�ستهدف اإنهاء دعم الدوحة 
لالإرهاب والفكر املتطرف، وقطع 
هددت  ودول  بجماعات  عالقاتها 

مراراً اأمن املنطقة.
ف��ي��م��ا ج���دد وزي����ر خ��ارج��ي��ة قطر 
دعوته  امل���ت���ح���دة  ال�����والي�����ات  م����ن 
الوقت  ذات  يف  اعتر  للتفاو�س، 
ف�س على  �سعت لرتحُ اأن املطالب وحُ

حد زعمه.
وقد تواجه قطر عقوبات جديدة 
حم��ت��م��ل��ة، و���س��ط ت�����س��ري��ب��ات عن 
على  للرد  تحُبحث  عقوبات  قائمة 

الدوحة.
وزارة  ج�����ددت  ذل����ك  غ�����س��ون  يف 
اخل��ارج��ي��ة ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى رف�س 
امل���م���ل���ك���ة دع������م ق���ط���ر ل����الإره����اب 
اأن  اإىل  م�������س���رية  وال�����ت�����ط�����رف، 
م��ق��اط��ع��ة ق��ط��ر ج����اءت م���ن اأجل 
توجيه ر�سالة اإىل الدوحة مفادها 

“لقد طفح الكيل«. 
وذكرت وزارة اخلارجية يف تغريدة 
ت���وي���رت بكالم  ح�����س��اب��ه��ا يف  ع��ل��ى 
وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة ع�����ادل اجلبري 
يونيو،   27 يف  وا����س���ن���ط���ن  م����ن 
قابلة  غ��ري  امل��ق��دم��ة  امل��ط��ال��ب  اأن 
موؤكدة  ال��ن��ق��ا���س،  اأو  ل��ل��ت��ف��او���س 
قطر  دع����م  ت��رف�����س  امل��م��ل��ك��ة  اأن 
وتعري�سها  والتطرف،  ل��الإره��اب 

اأمن اململكة واملنطقة للخطر.
تلتزم  مل  ق��ط��ر  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 

اأ�سبح �ساحة قتال  م��اراوي والذي 
تنت�سر فيها اأنقا�س املباين املهدمة 
وع�سرات اجلثث املتعفنة وتختلط 
برائحة  ال��ك��ري��ه��ة  روائ��ح��ه��ا  فيها 

البارود.
ال�ستعادة  اجل��ن��ود  األ����وف  وي��ق��ات��ل 
التي  الفلبني  يف  اجلنوبية  املدينة 
����س���ن ع��ل��ي��ه��ا م�����س��ل��ح��ون م���وال���ون 
هجوما  االإره��اب��ي  داع�����س  لتنظيم 

خاطفا يف 23 مايو اآيار.
ع�سرات  منذ  الفلبني  جنوب  نحُكب 
وانت�سار  مت���رد  ب��ح��رك��ات  ال�����س��ن��ني 
ع�����س��اب��ات ق��ط��اع ال��ط��رق. غ��ري اأن 
ال��دائ��رة يف ماراوي  امل��ع��رك��ة  ���س��دة 
ووج��������ود م���ق���ات���ل���ني اأج�����ان�����ب من 
واليمن  وم���ال���ي���زي���ا  ان��دون��ي�����س��ي��ا 
ي��ح��ارب��ون يف �سفوف  وال�����س��ي�����س��ان 
خماوف  اأث����ار  حم��ل��ي��ني  م�سلحني 
مركز  اإىل  املنطقة  تتحول  اأن  من 
يف ج��ن��وب ���س��رق اآ���س��ي��ا ل��داع�����س يف 
اأر�سه يف  التنظيم  فيه  يفقد  وقت 

العراق و�سوريا.
ومع تدفق القوات الحتواء الو�سع 
حرب  يتوقع  تقريبا  اأح��د  يكن  مل 

التجارة العاملية
اأح������اط������ت امل���م���ل���ك���ة واالإم������������ارات 
والبحرين وم�سر منظمة التجارة 
العاملية بقانونية االإجراءات التي 
العالقات  ق��ط��ع  ب�����س��اأن  ات��خ��ذت��ه��ا 
والقن�سلية  ال���دب���ل���وم���ا����س���ي���ة 
م���ع دول�����ة ق���ط���ر، ان���ط���الق���اً من 
التي  ال�سيادية  حقوقها  ممار�سة 
وحماية  ال���دويل  ال��ق��ان��ون  كفلها 
وزارة  واأو�سحت  الوطني.  الأمنها 
ذلك  اأن  واال���س��ت��ث��م��ار  ال���ت���ج���ارة 
جمل�س  اجتماع  هام�س  على  جاء 
امل��ن��ظ��م��ة الذي  ال�����س��ل��ع يف  جت����ارة 
ب�سوي�سرا،  جنيف  مدينة  يف  عقد 
ب���خ�������س���و����س ت����واف����ق ال�����ق�����رارات 
واالإمارات  اململكة  اتخذتها  التي 
اأنظمة  م���ع  وم�����س��ر  وال��ب��ح��ري��ن 

منظمة التجارة العاملية.
بيان  االأرب������ع يف  ال������دول  واأك������دت 
م�سرتك اأن جميع االإجراءات التي 
االأنظمة  م��ع  ت��ت��ف��ق  ات��خ��اذه��ا  مت 
الدولية التي تتيح قانونياً املجال 
للدول االأع�ساء للتحرك �سد اأي 
وا�ستقرارها،  اأم��ن��ه��ا  مت�س  دول���ة 
وه����و ح���ق ����س���ي���ادي ي��ت��م��ا���س��ى مع 
املادة )21( من االتفاقية العامة 
املادة  وت�سري  ال�سلع.  يف  للتجارة 
يف  ال�����ط�����وارئ  ح�����ال  يف  اأن������ه  اإىل 
التزامات  فاإن  الدولية  العالقات 
االأع�ساء  للدول  ت�سمح  االتفاقية 
تعترها  التي  اخل��ط��وات  باتخاذ 
م�ساحلها  حل���م���اي���ة  �����س����روري����ة 
املادة  تكفل  كما  الوطني.  واأمنها 
اخل����دم����ات،  ات���ف���اق���ي���ة  م����ن   14
امللكية  ات��ف��اق��ي��ة  م��ن   73 وامل�����ادة 
الدول  من  عليها  املوقع  الفكرية 
االأع�ساء جميع احلقوق ال�سيادية 
اإج��راء حلماية  اأي  للدول التخاذ 
من  وا�ستقرارها  الوطني  اأمنها 
االنتهاكات التي قد تتعر�س لها.

مازالوا  ع�����س��رة  ال�����س��اد���س��ة  ���س��ن  يف 
التجاري  احل�����ي  يف  م��ت��ح�����س��ن��ني 
انخفا�سا من نحو 500 يف بداية 

احل�سار.
املقاتلني  اإن  اجل���ي�������س  وي�����ق�����ول 
رهينة   100 ح����وايل  ي��ح��ت��ج��زون 
على  اأج������روا  اأو  ب�����س��ري��ة  ك�����دروع 
اتخذهم  ن�����س��وة  اأو  ال�����س��الح  ح��م��ل 

امل�سلحون اإماء.
احلربية  ال����ط����ائ����رات  وت�������س���ق���ط 
القنابل على منطقة املت�سددين كل 
اأط��راف املدينة  ي��وم تقريبا. وم��ن 
ت�سوب فرق مدافع املورتر نريانها 

على قلب �ساحة القتال.
بايبايان  جيفري  ال�سارجنت  ق��ال 
وهو  املورتر  مدافع  يف  املتخ�س�س 
اأمالها  ال��ت��ي  ي���دون االإح���داث���ي���ات 
عر الال�سلكي مراقب يكمن قرب 
املورتر  “مدافع  ال��ق��ت��ال  منطقة 
اأ�سخا�س  ال���س��ت��ه��داف  م�����س��م��م��ة 
وم����ن����اط����ق اأ�����س����غ����ر م�����ن اأه�������داف 

ال�سربات اجلوية«.
واأ�ساف بينما كانت قذيفة املورتر 
تنفجر يف املدينة لتت�ساعد بعدها 

م�����س��ت��م��رة«. واأو����س���ح روج����رز، اأن 
وليدة  ل��ي�����س��ت  احل��ال��ي��ة  االأزم������ة 
م�����س��ك��ل��ة حدثت  واإمن�������ا  حل���ظ���ة، 
ل�����س��ن��وات وا���س��ت��م��رت ت��رتاك��م مع 
العربية  ال��������دول  م����ن  اإح�����ب�����اط 
القطريني  م�����ن  واخل���ل���ي���ج���ي���ة 
ب����ت����ق����دمي����ه����م ال�������دع�������م امل���������ادي 
اأنها  دول���ي���ا  م�سنفة  مل��ج��م��وع��ات 
ج��م��اع��ات اإره���اب���ي���ة، وت�����س��ارك يف 
املجاورة  ال�����دول  ت�����س��ر  اأن�����س��ط��ة 

وت�سر اأمن املنطقة.
وقال روجرز “اأعتقد اأن الواليات 
املتحدة يجب اأن تلعب دوراً يف هذا 
االأمر، وعندما تواجه قطر بهذا 
النوع من املقاطعة اخلليجية من 
قبل دول عدة فاإن عليها اأن تعيد 
النظر يف الطريقة التي تت�سرف 
املتحدة  الواليات  اأن  واأعتقد  بها، 
التوفيق  يف  ب��دور  تقوم  اأن  ميكن 
واإقناع قطر  بني قطر وجريانها 
يف  وم�ساعدتها  �سلوكها  بتغيري 
جمل�س  ب���دول  عالقاتها  اإ���س��الح 

التعاون اخلليجي«.
وذكر روج��رز، اأن من املتوقع يتم 
جماعة  ف��رع  اإدراج  اإع���الن  قريباً 
الالئحة  على  م�سر  يف  االإخ���وان 
االإرهابية،  للمنظمات  االأمريكية 
اأوراق  ترتيب  حالياً  يجري  حيث 
على  ال��دام��غ��ة  واالأدل�����ة  الق�سية 
ت��ورط ف��رع االإخ���وان يف م�سر يف 
اإدراج  يتم  ول��ن  اإره��اب��ي��ة،  اأع��م��ال 
الالئحة،  على  باأكمله  التنظيم 
اإدراج  م�����س��األ��ة  اأن  اأع��ت��ق��د  وق����ال: 
املنظمات  ق��ائ��م��ة  ع��ل��ى  االإخ������وان 
االإره����اب����ي����ة ه����ي م�������س���األ���ة وق����ت، 
وحت����دث����ن����ا ع�����ن اأه����م����ي����ة ت���ب���ادل 
ولكي  اال�ستخباراتية،  املعلومات 
على  االإخ������وان  اإدراج  اإىل  ن�����س��ل 
التعاون  علينا  االإره������اب  الئ��ح��ة 

وتبادل املعلومات ب�سكل اأف�سل.

اأعمدة من الدخان االأ�سود الكثيف 
يكون  قد  بدقة  االأه��داف  “اإ�سابة 
دون  ق��ذائ��ف  نطلق  ون��ح��ن  �سعبا 
اإ�سابة اأهداف. نحن ن�سعر بالقلق 
ع��ل��ى ق���وات���ن���ا ال��ق��ري��ب��ة ج����دا من 

منطقة العدو«.

تامبو�س  ت��ل��ق��ى  امل���ع���رك���ة  خ�����الل 
م���دن���ي���ني  ث�����الث�����ة  اأن  ت�����ق�����اري�����ر 
حم��ا���س��ري��ن م��ن��ذ اأ����س���اب���ي���ع قرب 
ي��ح��اول��ون الهرب.  ال��ق��ت��ال  ���س��اح��ة 
و���س��ارع��ت جم��م��وع��ة م���ن اجلنود 
وحتركوا  اإن��ق��اذه��م  يف  للم�ساعدة 

ال�سوارع  ج��ان��ب��ي  ع��ل��ى  ���س��ف��ني  يف 
لتفادي نريان القنا�سة.

وخ��رج رج��الن وام��راأة تتكيء على 
ال�سارع  جانب  على  وجل�سوا  ع�سا 
منطقة  اإىل  و���س��ل��وا  اأن  مب��ج��رد 

اجلي�س.

نائب اأمريكي: لدينا اأدلة على تورط الدوحة بدعم الإرهابيني

قطر تف�سل دعم الإرهاب على اأمن اخلليج 

ال�سي�سي يبحث تعزيز التعاون مع وفد من الكونغر�س 
•• القاهرة-وكاالت:

مبقر  ال�سي�سي،  الفتاح  عبد  امل�سري  الرئي�س  يجري 
رئا�سة اجلمهورية يف م�سر اجلديدة، جل�سة مباحثات 
رئي�س  ي�سم  ال��ذي  االأمريكي،  الكونغر�س  من  وفد  مع 
جلنة ال�سيا�سة واالأمن مبجل�س النواب االأمريكي روجر 

ويكر.
التعاون  تعزيز  �سبل  املباحثات  ت�سهد  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
�سيما على  امل�����س��ت��وي��ات، ال  ع��ل��ى خمتلف  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني 

ال�سعيدين الرملاين واالأمني.
الدولية  اجل���ه���ود  ت��ع��زي��ز  امل���ب���اح���ث���ات  ���س��ت��ن��اق�����س  ك��م��ا 
واالإقليمية التي تبذل للت�سدي خلطر االإرهاب، الذي 
التي يتعر�س لها  التحديات اخلطرية  راأ���س  ياأتي على 

ال�سرق االأو�سط والعامل.
اإىل  ال�سي�سي،  الفتاح  عبد  امل�سري  الرئي�س  ويتوجه 
للم�ساركة  ر�سمية  زيارة  بوداب�ست يف  املجرية  العا�سمة 
يف القمة اال�ستثنائية، التي يعقدها جتمع دول الفي�س 
جراد مع م�سر، وي�سم التجمع كاًل من املجر وبولندا 
اأكر  خام�س  جمتمعة  تعد  والتي  و�سلوفاكيا،  وت�سيك 

اقت�ساد يف اأوروبا وال� 12 على م�ستوى العامل.
وقال املتحدث الر�سمي با�سم رئا�سة اجلمهورية امل�سرية، 
اأن يلتقي الرئي�س  اإنه من املقرر  ال�سفري عالء يو�سف، 
امل�سري، خالل الزيارة كبار امل�سوؤولني املجريني، وعلى 
الوزراء  اأدر، ورئي�س  راأ�سهم رئي�س اجلمهورية جانو�س 

فيكتور اأوروبان، ورئي�س الرملان ال�سلو كوفري.

بني  التعاون  تعزيز  موا�سلة  �سبل  املباحثات  و�ستتناول 
م�����س��ر وامل���ج���ر يف خم��ت��ل��ف امل���ج���االت، وم��ت��اب��ع��ة تنفيذ 
اخل���ط���وات ال��ت��ي مت االت���ف���اق ع��ل��ي��ه��ا خ���الل ال���زي���ارات 
امل��ا���س��ي��ني، لالرتقاء  ال��ع��ام��ني  م����دى  ع��ل��ى  امل��ت��ب��ادل��ة 
بالعالقات الثنائية، ف�ساًل عن بحث عدد من الق�سايا 

الدولية واالإقليمية ذات االهتمام امل�سرتك.
اجتماع  املجر  وزراء  رئي�س  مع  ال�سي�سي  �سيح�سر  كما 
امل��ن��ت��دى امل�����س��ري امل��ج��ري ل��رج��ال االأع���م���ال، مب�ساركة 
ممثلي ال�سركات والقطاع اخلا�س من البلدين، لبحث 
امل�سرتك،  واالقت�سادي  التجاري  التعاون  تطوير  �سبل 

وا�ستعرا�س الفر�س اال�ستثمارية املتاحة مب�سر.
اأما بالن�سبة لقمة الفي�س جراد وم�سر، اأو�سح ال�سفري 
عالء يو�سف، اأنها تعد االأوىل من نوعها للتجمع مع اأي 
من دول ال�سرق االأو�سط، كما اأن م�سر هي ثالث دولة 
اأملانيا  تعقد مع دول التجمع، اجتماع قمة بعد كل من 
حر�س  وم�سر،  ج���راد  الفي�س  قمة  وتعك�س  وال��ي��اب��ان، 
والتباحث  بينهما،  ال��ع��الق��ات  تطوير  على  اجل��ان��ب��ني 

ب�ساأن خمتلف الق�سايا ذات االهتمام امل�سرتك.
وعلى  املو�سوعات،  من  ع��دد  تناول  يتم  اأن  املقرر  وم��ن 
االأو�سط، والتعاون  ال�سرق  راأ�سها دور م�سر يف منطقة 
واأمن  ال�سرعية،  غ��ري  وال��ه��ج��رة  االإره����اب  مكافحة  يف 
ال��ع��الق��ات التجارية  ت��ط��وي��ر  ال��ط��اق��ة، وب��ح��ث ف��ر���س 
تطوير  �سبل  عن  ف�ساًل  اجلانبني،  بني  واال�ستثمارات 
التعاون بني م�سر واالحتاد االأوروبي الذي تتمتع دول 

التجمع بع�سويته.

اأخبار ال�ساعة .. الفر�سة الأخرية اأمام قطر
اأ�سبحت  اإرادت��ه الهادفة اإىل الق�ساء على التطرف واالإره��اب يف وقت 
فيه احلرب على االإرهاب هي الق�سية املركزية لدول املنطقة والعامل 
اأولويات قادة العامل وزعمائه الذين يوؤكدون  اأجمع وتاأتي يف مقدمة 
يف خمتلف املنا�سبات �سرورة اإيقاف متويل االإرهاب والت�سدي بح�سم 

للعوامل املغذية للفكر املتطرف والهدام. 
ال�سعوب  من  والتاأييد  التعاطف  ا�ستجداء  قطر  حم��اوالت  اإن  وقالت 
العربية واالإ�سالمية برتديد اأكاذيب اأنها تتعر�س حل�سار لن تنفع الأن 
الكثري من �سعوب املنطقة خا�سة يف ليبيا و�سوريا ال تزال تدفع ثمن 
التدخالت القطرية فيها حينما قدمت الدعم اإىل امليلي�سيات امل�سلحة 
والتنظيمات االإرهابية التي ا�ستحلت دماء اآالف االأبرياء من املدنيني 
واال�ستقرار يف  لالأمن  املزعزعة  تدخالتها  ف�سال عن  ال��دول  هذه  يف 
كل من مملكة البحرين وجمهورية م�سر العربية والعراق التي بداأت 
تتك�سف بو�سوح خالل االأيام املا�سية وتوؤكد حقيقة تاآمر الدوحة على 

االأمن واال�ستقرار يف هذه الدول.

التعاون  جمل�س  دول  يف  اأ�سقائها  الأمن  املزعزعة  و�سيا�ساتها  مواقفها 
لدول اخلليج العربية والكثري من الدول العربية وا�ستقرارهم.

االإم��ارات للدرا�سات والبحوث  “ مركز  ال�سادرة عن  الن�سرة  واأ�سافت 
االإخ���وان  دع��م جماعة  ع��ن  ه��ي تخلت  “ اأن قطر ال  االإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
التنظيمات االإرهابية واملتطرفة وال  االإرهابية وال توقفت عن متويل 
عملت على تر�سيد اإعالمها كي يبتعد عن التحري�س واإثارة الفتنة وال 
توقفت عن دعم التنظيمات وامليلي�سيات االإرهابية يف مناطق االأزمات 
�سواء يف �سوريا وليبيا واليمن بل اإنها من خالل تن�سيقها امل�ستمر مع 
تعمل �سد  كانت  االنقالبية  وتعاملها مع ميلي�سيات احلوثيني  اإي��ران 

اأهداف التحالف العربي يف اليمن. 
لقطر  املمنوحة  املهلة  االأخ��ري النتهاء  هو  اليوم  اأن  رغ��م  اأن��ه  وذك��رت 
�سلوكها  فاإن  املقاطعة  للدول  امل�سروعة  املطالب  لقائمة  ت�ستجيب  كي 
العناد  اأنها ما�سية يف �سيا�سة  اإىل  املا�سية ي�سري بو�سوح  خالل االأي��ام 
وتتحدى  ال��دويل  املجتمع  تخدع  اأن  ت�ستطيع  اأنها  متوهمة  واملكابرة 

•• اأبوظبي-وام:

قالت ن�سرة اأخبار ال�ساعة اإن الفر�سة املمنوحة لقطر للنظر يف املطالب 
الثالثة ع�سر التي قدمتها اإليها كل من دولة االإمارات العربية املتحدة 
واململكة العربية ال�سعودية ومملكة البحرين وجمهورية م�سر العربية 
اإج��راءات هذه  انتهت ام�س االأح��د وهي مطالب م�سروعة تاأتي �سمن 
وا�ستقرارها من ناحية وحماولة ت�سويب  اأمنها  الدول للحفاظ على 

�سلوك الدوحة من ناحية ثانية.
وحتت عنوان “ الفر�سة االأخ��رية اأمام قطر” اأ�سارت اإىل اأن من بني 
املوؤ�س�سات  وجميع  االإع��الم��ي��ة  اجل��زي��رة  �سبكة  اإغ���الق  امل��ط��ال��ب  ه��ذه 
التابعة لها وقطع العالقات مع اجلماعات االإرهابية واإيقاف التدخل 
يف ���س��وؤون ال���دول االأرب���ع واإي��ق��اف جتني�س مواطني ه��ذه ال���دول وهي 
بذلك  خمالفة  املا�سية  ال�سنوات  خ��الل  ال��دوح��ة  اعتادتها  ممار�سات 
اتفاق الريا�س الإعادة ال�سفراء واالتفاق التكميلي له عام 2014 حيث 
مل تلتزم قطر بتعهداتها يف هذا االتفاق وال مقررات القمم اخلليجية 
االأم��ن اجلماعي  اأهمية تعزيز منظومة  توؤكد  التي كانت  له  الالحقة 
فوا�سلت  امل�����س��رتك  وال��ت��ح��دي  ال��واح��د  بامل�سري  واالإمي����ان  اخلليجي 

اأن ثمة  اأي وقت م�سى  اأك��ر من  ودع��ت الن�سرة قطر الأن ت��درك االآن 
ا�سطفافا اإقليميا ودوليا حول �سرورة مواجهة التطرف واالإرهاب الأن 
االإرهاب  دعم  اإزاء  ت�ساهل  اأو  تقاع�س  اأي  ب��اأن  قناعة  على  بات  اجلميع 
ومتويله على اأي م�ستوى يدفع ثمنه كل يوم اأرواح بريئة وعليها كذلك 
اأن تقراأ جيدا التطورات احلا�سلة يف البيئتني االإقليمية والدولية يف 
االآونة االأخرية التي تدفع باجتاه ت�سوية اأزمات املنطقة بعد اأن حتولت 

اإىل م�سادر لتهديد االأمن وال�سلم الدوليني.
يعد  مل  اأن��ه  االإفتتاح�ي  مقاله��������ا  ختام  يف  ال�ساعة  اأخب��������ار  واأك�������دت 
مقبوال اأن توا�سل الدوحة دعمها للتطرف واالإره������اب واأن ت�ستمر يف 
تدخالتها املزعزعة لالأمن واال�ستقرار يف الكثري من دول املنطقة يف 
واالإرهاب  التطرف  اأ�سباب  على  الق�ساء  اإىل  اجلميع  فيه  ي�سعى  وقت 
اأن  عليها  ف��اإن  لهذا  املنطقة  اأزم���ات  ت�سوية  اأج��ل  من  اجلهود  وتركيز 
تختار - بعد اأن ح�سلت على فر�ستها كاملة - بني االن�سمام اإىل هذه 
والعربي  اخلليجي  االأم���ن  على  احل��ف��اظ  مقت�سيات  وال��ت��زام  اجل��ه��ود 
والدويل اأو امل�سي قدما يف طري�������ق االنتح���������ار واال�ستمرار يف �سيا�سة 
العناد واملكابرة التي لن جتني من ورائها اإال العزلة والنبذ من املجتمع 

الدويل.

بالقنا�سة والقنابل وقذائف املورتر ..جي�س الفلبني يوا�سل معركة ماراوي لطرد املتطرفني 
•• ماراوي-رويرتز:

الفلبيني  باجلي�س  القنا�س  متدد 
ع��ل��ى اأر���س��ي��ة ال�����س��رف��ة امل��ق��ف��ل��ة يف 
مبا�سورة  ودف���ع  طابقني  م��ن  بيت 
ب��ن��دق��ي��ت��ه م���ن ف��ت��ح��ة يف اجل����دار 
اخل�سبي وطلب التزام الهدوء قبل 

اأن يطلق ر�سا�سته.
اجلندي  ق��ال��ه��ا  النار”  »���س��اأط��ل��ق 
قبل  تعبري  اأي  م��ن  خ��ال��ي��ة  ب��ن��رة 
 0.50 ع��ي��ار  ر�سا�سة  تنطلق  اأن 
اه��ت��ز م��ع��ه��ا ال��ب��ي��ت. ك����ان ي�سوب 
���س��الح��ه ب���اجت���اه ب��ي��ت ي��ب��ع��د اأق���ل 
املعتقد  وم��ن  واح���د  كيلومرت  م��ن 
متح�سنني  مت�سددين  معقل  اأن���ه 
اأك���ر من  م����اراوي منذ  يف مدينة 

خم�سة اأ�سابيع.
جندي  ب�����ج�����واره  ي��ج��ل�����س  وك�������ان 
للر�سد يدفع مبنظاره من فتحة 
اأخ���رى يف اجل���دار. ت��ب��ادل االثنان 
القنا�س  ب��ه��دوء واأط��ل��ق  احل��دي��ث 
ث����الث ط��ل��ق��ات اأخ������رى ع���ر نهر 
التجاري  احل�����ي  ع���ل���ى  اأوج�����و������س 
يف  املت�سددين  ل�سيطرة  اخل��ا���س��ع 

مقتل عن�سرين من القاعدة 
يف غارة اأمريكية باأبني

•• �صنعاء-وكاالـ:

تل، فجر اأم�س االأحد، عن�سران  قحُ
االإره��اب��ي يف  القاعدة  تنظيم  من 
ا�ستهدفت  اأمريكية  ج��وي��ة  غ���ارة 
دراج�����ة ن���اري���ة ب��ب��ل��دة ال��و���س��ي يف 

اأبني �سمال �سرق عدن.
اإن  ل�24،  ���س��ك��ان حم��ل��ي��ون  وق���ال 
ق�سفت  م�سرية  اأمريكية  ط��ائ��رة 
ي�ستقلها  ك������ان  ن�����اري�����ة  دراج���������ة 
ال��ق��اع��دة يف بلدة  ع��ن�����س��ران م��ن 
مقتلهما  ع��ن  اأ�سفر  م��ا  الو�سيع، 
اإث������ر �����س����اروخ اأ�����س����اب ال����دراج����ة 
ب�سرعة  ت�سري  كانت  التي  النارية 

متو�سطة.
وذكر زعيم قبلي، اأن القتيلني من 
يف  القاعدة  تنظيم  عنا�سر  اأب���رز 
الو�سيع، لكن دون اأن يف�سح عن 

هويتهما.
وت�����������س�����ن ال���������والي���������ات امل����ت����ح����دة 
االأم���ري���ك���ي���ة ح����رب����اً ج���وي���ة �سد 
يف  تطرفاً  االأ�سد  القاعدة  تنظيم 

اجلزيرة العربية. 
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العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3

تنويه
بتاريخ 2017/06/10  رقم 12042  العدد  الفجر يف  ال�سادر بجريدة  االعالن  باال�سارة اىل 
بخ�سو�س الرخ�سة التجارية )CN-1143467( باال�سم التجاري/التكامل لال�ست�سارات 
النوعية وال�سحة واالمان وال�سالمة ذ.م.م  تنوه دائرة التنمية االقت�سادية بانه ورد خطاأ 

يف االعالن امل�سار اليه وال�سحيح انه جاري:
 تعديل ا�سم جتاري من/ التكامل لال�ست�سارات النوعية وال�سحة واالمان وال�سالمة ذ.م.م 

اىل انتجريتد �سريتيفيكي�سان فور قيوليتي هيلت �سيفتي اند �سيكوريتي ذ.م.م
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
14ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقو ق او 

دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك �س.ماكفي لتجارة االلكرتونيات �س.ذ.م.م
MACVY: طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم :262624     بتاريخ : 2016/11/6
با�س������م :�س.ماكفي لتجارة االلكرتونيات �س.ذ.م.م

عنوانه:حمل - 11 ملك �سامل حممد �سهيل العامري - بردبي عود ميثاء - هاتف:0559328198
�سندوق الريد:300368 - امييل:qq@42123147.com دبي

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9 االجهزة واالدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واجهزة 
واال�سارة  والقيا�س  الوزن  وادوات  الب�سرية  واالدوات  واالأجهزة  وال�سينمائي  الفوتوغرايف  الت�سوير  وادوات 
واملراقبة )االإ�سراف( واالإنقاذ والتعليم ، اجهزة وادوات لو�سل او فتح او حتويل او تكثيف او تنظيم او التحكم 
 ، يف الطاقة الكهربائية اجهزة ت�سجيل او ار�سال او ن�سخ ال�سوت او ال�سورة ، حامالت بيانات مغناطي�سية 
اقرا�س ت�سجيل ، اقرا�س مدجمة ، اقرا�س فيديوية رقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية ، اآليات 
اجهزة   ، البيانات  معاجلة  معدات   ، حا�سبة  االت   ، النقد  ت�سجيل  االت   ، النقد  بقطع  تعمل  التي  لالجهزة 

الكمبيوتر ، برامج كمبيوتر ، اجهزة اطفاء احلرائق. 
و�سف العالمة:عبارة عن ر�سم يعر عن تفاحة باللون اخ�سر وكتب يف و�سطها بكتاب مميزة حروف التينية 
)v( ب�سكل مقلوب بلون ابي�س وحرف التيني )i( �سكل فني مائل مميز بلون ابي�س كتب على ميينها كلمة 

)MACVY( بالالتينية بلون ا�سود وحرف الثاين من كلمة باحلرف )A( باالتينية بلون اخ�سر. 
اال�س��رتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  3  يوليو 2017 العدد 12060

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
كيمجي لل�سياحة �س.ذ.م.م

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 268854       بتاريخ : 27/02/2017م
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: كيمجي لل�سياحة �س.ذ.م.م.
وعنوانه: �س. ب:  36247 ، دبي.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
النقل اجلوي،احلجز لل�سفر،تنظيم الرحالت.

الواق�عة بالفئة: 39
و�سف العالمة: عبارة عن الكلمات الالتينية tripsnstay كتبت ب�سكل مميز باللون الرمادي حيث كتب 

احلرف الالتينيn  باللون االأبي�س داخل دائرة باللون االأحمر كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
اال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية   
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك اأ�سد بابل للتجارة �س.م.ح
PLNE: طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم :271853     بتاريخ : 2017/4/20
با�س������م :  اأ�سد بابل للتجارة �س.م.ح

العنوان:دبي - �س.ب:32671 االمارات العربية املتحدة - هاتف:042394039 - فاك�س:042394049 
�سندوق الريد:32671 -   امييل lionfzco@emirates.net.ae دبي

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:34 التبغ وادوات املدخنني ، �سجائر 
يف الفئة 34.

و�سف العالمة:هي عبارة عن �سورة عالمة جتارية مكونة من حروف التينية باللون اال�سود. 
اال�س��رتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  
اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  3  يوليو 2017 العدد 12060

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك املركز الريطاين لليزك واجلراحه و التجميلية ذ.م.م

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية :
The British Center املركز الريطاين لليزك واجلراحة التجميلية ذ.م.م

املودعة بالرقم :271598     بتاريخ : 2017/4/16
با�س������م :املركز الريطاين لليزك واجلراحه و التجميلية ذ.م.م

وعنوانه:�سارع اخلليج العربي - هاتف:043442020 - فاك�س:043442020 - �سندوق الريد:61220
امييل:aliosman20102011@hotmail.com اأبوظبي

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:44 مركز جتميل اجلراحات اليومية.
و�سف العالمة:العالمة عبارة عن املركز يدنوها لليزك واجلراحة التجميلية يدنوها الريطاين بااللوان 
يدنوها    lasik comsmtic surgery يدنوها   the brithish يقابلها  وال��رم��ادي  االخ�سر 

االخ�سر.  باللون  نقطه  يتو�سطه  البني  باللون  �سكل  بينهما   center
اال�س��رتاطات :احلماية للعالمة يف جمملها والتنازل عن الكلمات مركز ، بريطاين ، ليزك ، جراحة جتميلية 

كل على حدة يف الو�سع العادي ل�سيوع ا�ستخدامها
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  3  يوليو 2017 العدد 12060

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك �س . دالية لال�ستثمار ذ.م.م
DELIFRANCE:بطلب الرتخي�س با�ستعمال العالمة التجارية

املودعة بالرقم :020796     بتاريخ : 1997/3/22
وامل�سجلة بتاريخ:1998/9/29

با�س������م :�س . دليفران�س ا�س . ايه
وعنوانه:99 ، رو مرابيو ، 94200 ايفري - �سور - �سني

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:30 الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب 
، اخلبز والب�سكويت ، الكعك املعجنات ، اخلبز واحللويات )املن�سوبة ا�سمها ملدينة فيينا( الطازجة 

او املجمدة ، املخبوزة او املعاد خبزها والواقعة يف الفئة رقم 30.
بيانات التعديل:

ا�سم املرخ�س له:دالية لال�ستثمار �س.ذ.م.م
عنوانه:مكتب رقم 703 ملك االن�ساري العقارية ، الر�ساء ، دبي ، االمارات العربية املتحدة

تاريخ التاأ�سري:2017/4/19 . تاريخ الرتخي�س:2016/7/1  
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  3  يوليو 2017 العدد 12060

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: ان جي رويال بوتيك
n ROYAL BOUTIQUE: طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم :264141     بتاريخ : 2016/11/29
با�س������م :ان جي رويال بوتيك

ال��ع��ن��وان: ال��ع��ني امل��رخ��ان��ي��ة احل��و���س مويفعه فيال رق��م 3 ����س.ب: ه����ات����ف:0503114331 ف��اك�����س: الريد 
االلكرتوين: njboutiquel@outlook.com العني

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25 املالب�س ولبا�س القدم واغطية الراأ�س.
و�سف العالمة:العالمة عبارة عن حرفان )nj( مدموجان يف بع�سهما لت�سكال حرف واحد وكتب ا�سفلها 
خلفية  على  واال���س��ود  االبي�س  باللون  وجميعها   )BOUTIQUE( كلمة  وا�سفلها   )ROYAL( كلمة 

عدميه اللون. 
boutique ، royal كل على حدة  اال�س��رتاطات :احلماية للعالمة يف جمملها والتنازل عن الكلمات 

يف الو�سع العادي.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  3  يوليو 2017 العدد 12060

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك بيرتو ماك�س لوبركانت�س �س.م.ح

Petromaxx: طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم :269901     بتاريخ : 2017/3/16
با�س������م :بيرتو ماك�س لوبركانت�س �س.م.ح

وعنوانه:ا�س ام ، مكتب ات�س 1 ، 122 دي ، منطقة عجمان احلرة ، هاتف:042590811
فاك�س:042590822 ، �سندوق الريد:114312 دبي ، امييل:m.ali@aroundaf عجمان

اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:4 زيوت و�سحوم �سناعية ، مزلقات ، مركبات  وذلك لتمييز ال�سلع 
، �سموع  ، وقود )مبا يف ذلك وقود املحركات( وم��واد ا�ساءة  الغبار  امت�سا�س وترطيب وتثبيت 

فتائل لال�ساءة 
و���س��ف ال��ع��الم��ة:ع��ب��ارة ع��ن ر���س��م ل��ث��الث��ة ق��ط��رات زي���ت م��ر���س��وم��ة ب�سكل مم��ي��ز ك��ت��ب ادناها 

)Petromaxx( بالالتينية والعالمة بدرجات خمتلفة من اللون البني. 
اال�س��رتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  
اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  3  يوليو 2017 العدد 12060

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4253  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اليون لتجارة املعادن ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  باكتوران   �ساكلبو�س  ان  املدعي /ميا 
درهم(   3000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   9450( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
جل�سة  لها  وحددت    mb172361689ae:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم 
فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة �س   8.30 ال�ساعة   2017/7/9 امل��واف��ق  االح��د  ي��وم 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   

      اإعادة مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3044  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-نوبلي�س اخلليج �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال�سيعري   ع��ب��داهلل  علي  /���س��ه��داد 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )20000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة رقم ال�سكوى:MB170641719AE  وحددت لها 
لذا   ch1.A.5:بالقاعة �س   8.30 ال�ساعة   2017/7/23 املوافق  االحد  يوم  جل�سة 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/2017  تنفيذ عمايل 
�س.ذ.م.م  ريفريجريي�سن  اند  كولينغ  فري�ستكول  �سده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/حممد عادل عبدالبديع  ان طالب  جمهول حمل االقامة مبا 
اع��اله والزامك  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام  عليك  �سحاته  قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )10360( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة باال�سافة اىل مبلغ )926( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/2042  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- �سيكيور ورلد خلدمات احلرا�سة �س.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�ستانلي ت�سوكوودي اميجبجوو  قد 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )18628( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )1495( مبلغ  اىل 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/2025  تنفيذ عمايل 
حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  للمفرو�سات  روزا  م�سنع  �سده/1-  املنفذ  اىل 
اأق��ام  عليك  االقامة مبا ان طالب التنفيذ/عمر خلف جاد حممد  قد 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  باال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )19824(
مبلغ )1566( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/2092  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- �سنيار لالعمال الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد طاهر �سردار حممد  قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )3800( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة اىل 
مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1989  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- اينو جرين ميدل اي�ست للتجارة �س.ذ.م.م جمهول 
اأقام   التنفيذ/االن البينيد كالومباجن  قد  حمل االقامة مبا ان طالب 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة باال�سافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )49604( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )3674( مبلغ  اىل 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/2076  تنفيذ عمايل 
جمهول  �����س.ذ.م.م  للمقاوالت  اوي�س�س  ا���س��رتي��د  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد ن�سيم طارق  قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  ب��اال���س��اف��ة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )4000(
مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/354  ا�ستئناف تنفيذ جتاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- طارق حممد ال�سيد ح�سني  جمهول حمل االقامة 
ليمتد وميثله:عبداهلل مطر  انف�ستمنت  اأربيا جروب   / امل�ستاأنف  ان  مبا 
خمي�س مطر ال مزينة  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 

2014/1441 تنفيذ جتاري بتاريخ:2016/11/27     
وحددت لها جل�سه يوم االربعاء  املوافق 2017/7/12 ال�ساعة 17.30 م�ساءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
             يف  الدعوى 2017/1  ا�ستئناف تظلم مدين    

ار�سيد  جمهول حمل االقامة مبا  امل�ستاأنف �سده/ 1- عمر يو�سف  اىل 
امل�ستاأنف / �سركة الغرير للنقليات ذ.م.م وميثله:�سعيد جمعه �سعيد  ان 
ال�سويدي  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2016/147 
تظلم مدين بتاريخ : 2017/1/5  وحددت لها جل�سه يوم االربعاء  املوافق 
وعليه   ch1.B.7 رق��م  بالقاعة  م�����س��اءا    17.30 ال�ساعة   2017/1/21
�ستجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي 
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عربي ودويل
يونكر يتعهد ببناء »م�ستقبل رقمي« لالحتاد الأوروبي 

•• طالني-رويرتز:

�سرح رئي�س املفو�سية االأوروبية جان كلود يونكر باأنه ما زال ال ميلك هاتفا 
ذكيا ولكنه تعهد بامل�ساعدة يف بناء م�ستقبل رقمي للتكتل.

كان يونكر يتحدث يف موؤمتر �سحفي مع رئي�س وزراء اإ�ستونيا يوري راتا�س 
اقت�سادها بو�سائل  ال�سوفيتي على تطوير  التي عكفت بعد تفكك االحتاد 

من بينها التكنولوجيا اجلديدة.
االحتاد  ملجال�س  ال��دوري��ة  الرئا�سة  اإ�ستونيا  فيه  تتوىل  ال��ذي  الوقت  ويف 
اإىل ح��ري��ة ح��رك��ة ج��دي��دة للمعلومات ع��ر حدود  االأوروب�����ي دع��ا رات��ا���س 

االحتاد االأوروبي لتحفيز النمو االقت�سادي يف التكتل.
وقال يونكر رئي�س وزراء لوك�سمبورج ال�سابق البالغ من العمر 62 عاما يف 

املوؤمتر ال�سحفي بعد اأن حتدث راتا�س ال ي�سح اأن اأقول ذلك ولكن يجب 
اأن اأقوله: ال اأملك حتى االآن هاتفا ذكيا. واأ�ساف اأن راتا�س الذي ي�سغره 
باأربعة وع�سرين عاما مازحه لعدم ات�ساله بتكنولوجيا الهواتف املحمولة 
اإىل  التا�سع ع�سر لدعوته  القرن  كنا يف  لو  له كما  باإر�سال بطاقة بريدية 
زيارة طالني. ولكنه اأكد قائال رغم عدم درايتي بالتكنولوجيا اإال اأنني اأدرك 
ال�سفرة  هي  الرقمية  التكنولوجيا  لراتا�س  واأ�ساف  رقمي.  م�ستقبلنا  اأن 

الوراثية لبالدنا ويجب اأن تكون جزءا من ال�سفرة الوراثية االأوروبية«.
يف  الرقمية  التكنولوجيا  مكتب  اإ�ستونيا  م��ن  �سابق  وزراء  رئي�س  وي��دي��ر 
املدعوم من  املفو�سية  برنامج  ويت�سمن  بروك�سل.  االأوروبية يف  املفو�سية 
احلكومات التزامات بتاأ�سي�س �سوق رقمي موحد الأوروبا ويوؤيد اال�ستثمار 

يف جمال التكنولوجيا. 

مقتل اثنني من م�سوؤويل العدالة والتنمية يف تركيا
•• ديار بكر-رويرتز:

قالت ال�سلطات الرتكية اإن م�سلحني اأكرادا قتلوا بالر�سا�س اثنني من م�سوؤويل حزب العدالة والتنمية 
اأورهان  اأن  بكر  دي��ار  اإقليم  حاكم  مكتب  وذك��ر  املا�سيني.  اليومني  خ��الل  البالد  �سرق  بجنوب  احلاكم 
مرجان نائب رئي�س حزب العدالة والتنمية يف منطقة ليجه باالإقليم تعر�س الإطالق نار اأمام منزله ليل 
اجلمعة وفارق احلياة يف امل�ست�سفى متاأثرا بجروحه. واأ�ساف اأن م�سلحني قتلوا اأيدين اأهي نائب رئي�س 
احلزب احلاكم يف منطقة اأوزالب باإقليم فان ليلة ال�سبت.  وقالت م�سادر اأمنية اإن امل�سلحني خطفوا اأهي 
من منزله حتت تهديد ال�سالح وقتلوه يف مكان قريب. وكتب وزير الطاقة الرتكي براءت األبريق على 
تويرت يقول اإن م�سلحي حزب العمال الكرد�ستاين قتلوا امل�سوؤولني. ومل يعلن حزب العمال الكرد�ستاين 
م�سوؤوليته لكنه ا�ستهدف من قبل م�سوؤولني يف احلزب احلاكم. وحمل حزب العمال الكرد�ستاين ال�سالح 
يف وجه الدولة الرتكية عام 1984 واأ�سفر ال�سراع عن مقتل اأكر من 40 األف اأغلبهم من االأكراد. 

وي�سنف االحتاد االأوروبي والواليات املتحدة وتركيا اجلماعة على اأنها اإرهابية.

•• الفجر - خرية ال�صيباين
جمل�س  ا�شتقبل  اأ�شابيع،  ب�شعة  قبل     
ا�شرتاتيجية  هيئة  الــقــومــي،  الأمـــن 
للرئي�س  املــ�ــشــورة  اإ�ـــشـــداء  مــهــمــتــهــا 
وال�شيا�شة  الأمن  جمالت  يف  الأمريكي 
متفّردة  �شخ�شية  ا�شتقبل  اخلارجية، 
يف  بــارز  اأ�شتاذ  وهــو  األي�شون،  غــراهــام 
جــامــعــة هـــارفـــارد، وعــمــل يف اإدارتــــي 
احلرب  عن  ليتحدث  وكلينتون،  ريغان 
البيلوبوني�شية، حرب عنيفة بني اأثينا 
يقارب  ما  منذ  رحاها  دارت  وا�شربطة 

�شنة.  2500

ت�سمنها  التي  املخيفة،  فكرته،     
املا�سي:  م��اي��و  يف  ال�����س��ادر  ك��ت��اب��ه 
احلرب املقدرة: هل ميكن الأمريكا 
ثو�سيديد�س  ف��خ  ت��ف��ادي  وال�سني 
ال�سني  ت��ت��ق��دم  ك��ال��ت��ايل:  ه���ي  ؟، 
مواجهة  نحو  املتحدة  وال��والي��ات 
ال�سراع  �سورة  غ��رار  على  وح�سية 
ب��ني اأث��ي��ن��ا وا���س��رط��ة، ال���ذي رواه 
اليوناين  امل�������وؤرخ  ث��و���س��ي��دي��د���س، 
قبل   460 ح��وايل  )ول��د  ال�سهري 
امل��ي��الد، وت���ويف ح���وايل 395 قبل 

امليالد(. 
وح�سب هذا االخري، كانت احلرب 
العامل  يف  امل��دي��ن��ت��ني  ب��ني  حتمية 
اليوناين ب�سبب �سعود االإمريالية 
ال����ذي ولدته  االأث��ي��ن��ي��ة واخل�����وف 
مبفردها  تهيمن  التي  �سبارتا،  يف 
دفاعي  موقف  يف  بيلوبونيز.  على 
ديلو�س،  راب��ط��ة  اأثينا  حت��ل  مل   –
التي حاربت الفر�س اأثناء احلروب 
ال���ف���ار����س���ي���ة ال���ي���ون���ان���ي���ة، وال���ت���ي 
اأجرت   - تو�سعها  اأداة  اأ���س��ب��ح��ت 
 27 ا�ستمرت  حرب  على  ا�سرطة 

عاما.
انه  األ���ي�������س���ون،  ي�����رى غ����راه����ام     
ال�سني  التناف�س بني  ق��راءة  يجب 
وال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة م����ن خالل 
اليونان  م��ن  احلقبة  تلك  منظور 
ال�سني،  ه����ي  اأث���ي���ن���ا  ال����ق����دمي����ة. 
املتحدة  ال������والي������ات  و�����س����ب����ارت����ا، 
االأمريكية. ويعتقد املحلل اأن نف�س 
اليوم،  ال�سائدة  ه��ي  الديناميكية 
اىل  ان جت���ّرا  ال��ق��وت��ني ميكن  واأن 
حرب ال اأحد منهما يريدها. وهذا 

ما ي�سميه “فخ ثو�سيديد�س ».
“ال     ويف م��ق��اب��ل��ة م���ع ���س��ح��ي��ف��ة 
يو�سح   ،2013 ع������ام  كروا” 
غراهام األي�سون، الذي در�س اأي�سا 
التناف�س بني بريطانيا واأملانيا قبل 
احلرب العاملية الثانية، يو�سح: اإن 
جديدة  قوة  الأي  ال�سريع  ال�سعود 
يربك الو�سع القائم. وتاريخيا، يف 
12 حالة من اأ�سل 16، منذ عام 
ولتجنب  بحرب.  انتهت   ،1500
ب��اأن��ه: من اجلانبني،  ه��ذا، يو�سي 
�سوف تكون هناك حاجة لتعديالت 
ك���ب���رية يف امل�����واق�����ف، واإج���������راءات 
������س�����روري�����ة ل���ت���ج���ن���ب م����واج����ه����ة 
املتحدة  ال����والي����ات  اإن  ع��ن��ي��ف��ة... 

يجعل  ب�سكل  ال��ع�����س��ك��ري��ة  ب��ق��وت��ه��ا 
دبلوما�سيينا دائما يف موقف قوي 

للتفاو�س مع قوة �ساعدة.  
اهتمام  االآن:  ال�����س��ي��ئ  اخل����ر     
الرتاجيديا  ب��ه��ذه  ب��ان��ون  �ستيف 
يجب اأن يحُقراأ من خالل افتتانه - 
ان مل نقل هاج�سه - ب�سبارتا. وقد 
روت �سريكته ال�سابقة، عندما كان 
هوليوود،  يف  منتجا  بانون  �ستيف 
جوليا جونز، روت اىل ديلي بي�ست، 
لريتبارت  ال�������س���اب���ق  امل����دي����ر  اأن 
لالنت�سارات  متحم�سا  ك��ان  ن��ي��وز 
ال���ع�������س���ك���ري���ة ل�����الإم�����راط�����وري�����ة 
ل  يحُف�سّ ك����ان  ول��ك��ن��ه  ال���روم���ان���ي���ة، 
واملدينة  البيلوبوني�سية  احل���رب 
املنت�سرة فيها. حتدث معي كثريا 
�سبارتا  هزمت  وكيف  �سبارتا،  عن 

اأثينا، كان يع�سق هذه الق�سة.
   وق����د ج��ع��ل ���س��ت��ي��ف ب���ان���ون من 
�����س����ب����ارت����ا ك���ل���م���ة ال���������س����ر جل���ه���از 
اأي�سا،  واعتر  كمبيوتره اخلا�س. 
يف مقال ن�سر يف اأغ�سط�س 2016، 
يف  �سبارتا  ه��ي  ن��ي��وز  بريتبارت  ان 
نيوز،  ف��وك�����س  مناف�سته  م��واج��ه��ة 

االأثينية، من منظور مقلوب.
    قد يت�سور املرء اأن هذا املحافظ 
االأم���ري���ك���ي امل��ت�����س��دد ال ي��ق�����س��م اال 
للح�سارة  امل��ت��خ��ي��ل��ة  االأم  ب��اأث��ي��ن��ا، 
بانون  �ستيف  قلب  ان  اال  الغربية، 
اأثينا،  هزمت  التي  ل�سبارتا  مييل 
العامل  اأن��ح��اء  جميع  يف  ��ب��ت  ون�����سّ
اوليغار�سية  اأن���ظ���م���ة  ال���ي���ون���اين 
ا�سرطة.  اإ�سراف  حتت  وم�ستبدة 
التي  احل��رب  اأ�سباب  كانت  ومهما 
�ستيف  ف��ان  ثو�سيديد�س،  و�سفها 
كانت  اي��ا  االنت�سار،  يحب  ب��ان��ون، 

العواقب.
    وبخ�سو�س املقارنة بني ال�سني 
�ستيف  يعتقد  املتحدة،  وال��والي��ات 
مفر  ال  اأم�����ر  احل�����رب  اأن  ب����ان����ون، 
ال�سنوات  منه، و�سوف تدور خالل 
قال  ال��ق��ادم��ة،  الع�سر  اأو  اخلم�س 
اأن  وي��ع��ت��ق��د   .2016 م���ار����س  يف 
ف��خ ث��و���س��ي��دي��د���س، م��ف��ه��وم ميكنه 
ال�سيا�سيني،  امل�����س��وؤول��ني  ت��خ��وي��ف 
ويدفعهم اىل ابرام ت�سويات مبكرة 
الواليات  م�����س��ل��ح��ة  يف  ت��ك��ون  ل���ن 

املتحدة.
عن لونوفال اوب�شرفاتور 

الفرن�شية

ال�سني،  �سعود  اي��ق��اف  ميكنها  ال 
لتقا�سم  و�سيلة  ايجاد  يجب  ولكن 
والع�سرين  احل��ادي  القرن  زعامة 
م��ع ���س��ني اأك���ر ق���وة، وه���ذا و�سع 

جديد متاما بالن�سبة لهما.

ماتي�س وبانون من اأن�شار 
ثو�شيديد�س

ال�سيا�سية،  العلوم  اأ���س��ت��اذ  كتاب     
الذي ي�ستعيد هذه االأطروحة التي 
ي��ع��م��ل ع��ل��ي��ه��ا م��ن��ذ ف���رتة طويلة، 
اأحدث �سجة يف الواليات املتحدة، 
املقارنة:  اأه���م���ي���ة  ح����ول  ون��ق��ا���س��ا 

ال�سني تتمدد �سلميا دون حرب.
���دع���ى غراهام  يحُ ان  ذل����ك،  وم���ع     
األي�سون اإىل جمل�س االأمن القومي 

وباال�ستيالء على املياه الدولية؟
   ويعتقد خبري �سالته بوليتيكو،: 
ميكن  بثو�سيديد�س  معرفتهم  ان 
اأن تحُذّكرهم باأن العامل ي�سري وفق 
م�ساحله، كما يراها، ولي�س با�سم 
مثالية كالتي تعّر عنها اجلمعية 
ال��ع��ام��ة ل���الأمم امل��ت��ح��دة. وه���ذا ال 
ي��ع��ن��ي اأن���ه���م ب���ال م��ث��ل او اخ���الق، 

وامنا لي�سوا �سّذجا.
ق����ال جيم�س  امل����وق����ع،  وح�����س��ب     
م���ات���ي�������س، اأن�������ه ي���ج���ب االخ�������ذ يف 
امل�ستفادة  ال������درو�������س  االع����ت����ب����ار 
م���ن ث��و���س��ي��دي��د���س واحل���اج���ة اإىل 
من  ال�����س��ني،  م���ع  امل��ن��اف�����س��ة  اإدارة 
املتحدة  ال��والي��ات  احتفاظ  خ��الل 

للرئي�س  االمي����ن  ال�����ذراع  ب���ان���ون، 
ماكما�سرت  يعتقد  االم���ري���ك���ي.    
�سروري،  ث��و���س��ي��دي��د���س  ع��م��ل  اأن 
به يف خطبه ومقاالته،  وي�ست�سهد 
م��ث��ل م��ا ج���اء يف ن��ي��وي��ورك تاميز 
اليوم  ال���ع���امل  اإن   :2013 ع����ام 
يقاتل لنف�س االأ�سباب التي حددها 
ثو�سيديد�س، نتيجة اخلوف او من 
اجل ال�سرف او من اجل امل�سالح. 
م�سادقة  خ��الل  ماتي�س،  جيم�س 
تعيينه،  ع���ل���ى  ال�������س���ي���وخ  جم��ل�����س 
ثو�سيديد�س  اي�����س��ا  ا���س��ت��ح�����س��ر 
ماكما�سرت،  غ���رار  ع��ل��ى  ب��ت��اأك��ي��ده، 
اأن اخلوف وال�سرف وامل�سلحة هي 

االأ�سباب الرئي�سية لل�سراعات.
ال�سخ�س  رمب��ا  ماتي�س  جيم�س    

لي�س باحلدث الهام�سي. 
اأوردت  التي  اأ�سارت بوليتيكو،  وقد 
اأن نظرية فخ  اإىل  املعلومات،  هذه 
اإدارة  ي�سكن  هاج�س  ثو�سيديد�س 

ترامب. 
الدي  ثو�سيديد�س،  ان  وال�سبب: 
التاريخ،  م��وؤ���س�����س��ي  اأح�����د  ي��ع��ت��ر 
العقالنية  ال��درا���س��ة  اأي�����س��ا  ول��ك��ن 
ل��ل��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة م��ا مي��ك��ن ان 
الواقعية،  ال�سيا�سة  اليوم  ن�سميه 
�سخ�سيتني  اع����ج����اب  حم����ط  ه����و 
م�ست�ساري  ف���ري���ق  يف  م��ه��م��ت��ني 
ال�سيا�سة  ترامب يف جمال  دونالد 
اخل�����ارج�����ي�����ة، م�������س���ت�������س���ار االأم������ن 
القومي، مكما�سرت، ووزير الدفاع، 
جيم�س ماتي�س. ولكن اي�سا �ستيف 

م�ست�ساريه اال�سرتاتيجيني.

خرب �شيئ
   ه���ذه ال���دع���وة، مي��ك��ن ان تعتر 
�سيئا على حد  واخ���ر  خ��را ج��ي��دا 
����س���واء. اجل���ي���د: ب��ا���س��ت��ق��ب��ال رجل 
الدولتني  ب��اأن من م�سلحة  يوؤمن 
ل اىل حل و�سط، يحُظهر جزء  التو�سّ
ي��اأخ��ذ على  اأن���ه  ت��رام��ب  اإدارة  م��ن 
ال�سينية  ال��ت��وت��رات  اجل��د  حممل 
تخفيفها.  وي��ت��م��ن��ى  االم���ري���ك���ي���ة 
وي��ج��در ال��ت��ذك��ري ه��ن��ا ب����اأن طوال 
يتوقف  مل  االن��ت��خ��اب��ي��ة،  ح��م��ل��ت��ه 
مهاجمة  ع����ن  ت����رام����ب  دون�����ال�����د 
بكني، واتهمها بالتالعب بعملتها، 
االأمريكيني،  عمل  فر�س  وب�سرقة 

بغوغل  ي�ستنجد  ال  ال��ذي  الوحيد 
مل��ع��رف��ة م����اذا ي��ع��ن��ي ع��ن��دم��ا ينوي 
ثو�سيديد�س،  ف���خ  ع���ن  احل���دي���ث 
ق��ال وزي��ر ال��دف��اع ال�سابق يف عهد 
ك��ل��ي��ن��ت��ون، ول���ي���ام ك���وه���ني خالل 
يف  م��ات��ي�����س  اىل  اال���س��ت��م��اع  جل�سة 

جمل�س ال�سيوخ. 
االأم���ن  زي���ارت���ه ملجل�س     وخ����الل 
األي�سون  غ���راه���ام  ت���رك  ال��ق��وم��ي، 
عدة ن�سخ من اأطروحته. وال �سيء 
نف�سه  ت���رام���ب  دون���ال���د  اأن  ي��ق��ول 
ال  ترامب  اأن  �سرا  لي�س  بها  مهتم 
ان��ك��ب على  اأن���ه  اأو  ال���ق���راءة،  يحب 
ق����راءة ال��ت��اري��خ ال��ي��ون��اين، ولكن، 
تكتب بوليتيكو، ميكن لرتامب اأن 
على  اليوناين  املفكر  تاأثري  يحُعاين 

حرب ام ت�سوية؟ جيم�س ماتي�س قارئ جيد لثو�سيديد�س

على خطى ثو�شيديد�س يعترب مكما�شرت اأن اخلوف 
وال�شرف وامل�شلحة هي الأ�شباب الرئي�شية لل�شراعات

اهتمام �شتيف بانون بهذه الرتاجيديا يجب اأن ُيقراأ 
من زاوية افتتانه باإ�شربطة وهاج�س النت�شار الدائم

غراهام األي�سون ودرو�س التاريخ

هل يتم نفادي قخ ثو�سيديد�س؟ مكما�سرت من املعجبني باالطروحة

بانون  امريكا �سبارتا املنت�سرة ابدا

قراءة التناف�س بني ال�شني والوليات املتحدة من خالل منظور تلك احلقبة اليونانية القدمية 

اأثينا واإ�شربطة وزعامة القرن احلادي والع�شرين: 

هو�س اإدارة ترامب بحرب يونانية دارت قبل 2500 �سنة...!

ميكن جّر القوتني اىل حرب ل اأحد يريدها 
وهو ما ي�سميه الباحث “فخ ثو�سيديد�س«

جيم�س ماتي�س: اخذ العربة من درو�س
 ثو�شيديد�س واحلاجة اإىل اإدارة املناف�شة مع ال�شني
 ترامب ل يقرا لكن ميكن اأن ُيعاين تاأثري 

املفكر اليوناين على م�ست�ساريه ال�سرتاتيجيني
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دبي  يف  العقارات  ت�سرفات  قيمة  درهم  مليون  »اينوك« تفتتح حمطة جديدة يف »الرب�ساء جنوب« 543  
درهم  م��ل��ي��ون   17 ب��ق��ي��م��ة   م��ب��اي��ع��ات  خ��م�����س  بت�سجيلها  امل��ب��اي��ع��ات 
بت�سجيلها مبايعة واحدة قيمتها خم�سة  االأوىل  فمنطقة اخلوانيج 
ماليني درهم. وكان اأهم مبايعات االأرا�سي من حيث القيمة مبايعة 
مببلغ �سبعة ماليني درهم يف منطقة املنارة تلتها مبايعة بقيمة �ستة 

ماليني درهم يف منطقة الثنية الرابعة .
بينما كان اأهم مبايعات ال�سقق والفيالت مبايعة بقيمة �ستة ماليني 
درهم يف منطقة الثنية اخلام�سة تلتها مبايعة باأربعة ماليني درهم 
يف منطقة برج خليفة . وت�سدرت اخلليج التجاري املناطق من حيث 
 45 بقيمة  مبايعة   41 م�سجلة  وال��ف��ي��الت  ال�سقق  مبايعات  ع��دد 
 18 بت�سجيلها  الثالثة  جنوب  الر�ساء  منطقة  تلتها  دره��م  مليون 

مبايعة مببلغ ت�سعة ماليني درهم.

•• دبي-وام:

بلغت قيمة ت�سرفات العقارات من اأرا�س و�سقق وفيالت واإجراءات 
بيع ورهن واإجارة منتهية بالتملك يف دبي اأم�س 543 مليون درهم 
اأرا�����س و���س��ق��ق وفيالت  ب��ي��ع  207 م��الي��ني دره���م م��ع��ام��الت  منها 

ونحو 336 مليون درهم عمليات رهن عقارية.
اليومي للت�سرفات الذي ي�سدر عن دائرة االأرا�سي  التقرير  واأف��اد 
 16 145 مبايعة منها  اأم�س  باأن الدائرة �سجلت  واالأم��الك بدبي 
وفيالت  ل�سقق  مبايعة   129 و  دره��م  مليون   59 بقيمة  الأرا����س 

بقيمة 148 مليون درهم. 
وت��ق��دم��ت احل��ب��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة ع��ل��ى ب��اق��ي م��ن��اط��ق دب���ي م��ن ح��ي��ث عدد 

••  دبي-  الفجر:

بن  �سلطان  املهند�س  يرتاأ�س معايل 
االقت�ساد  وزي����ر  امل��ن�����س��وري  �سعيد 
ال���ب���ع���ث���ة ال����ت����ج����اري����ة ال����ت����ي ت�����زور 
فرن�سا  وجنوب  االيطالية  الريفريا 
3-7 يوليو اجلاري،  الفرتة  خالل 
وت�سم عددا من امل�سوؤولني وممثلي 
تعزيز  ب���ه���دف  االع����م����ال  جم��ت��م��ع 
واالقت�سادية  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الق��ات 
وايطاليا  وف��رن�����س��ا  االم�������ارات  ب���ني 
اأ����س���واق ج���دي���دة امام  وا���س��ت��ك�����س��اف 
وتعزيز  االم����ارات����ي����ة  ال���������س����ادرات 

ال���رواب���ط ب��ني جمتمع االع��م��ال يف 
البلدان الثالثة. وتنظم هذه البعثة 
غرفة جتارة و�سناعة دبي بالتعاون 
مع وزارة االقت�ساد يف الدولة حيث 
����س���ي���زور وف����د ال����دول����ة امل����وؤل����ف من 
وموناكو  جنوى  مدن  �سخ�ساً   20
وني�س، و�سيعقد لقاءات واجتماعات 
هذه  يف  احلكوميني  امل�سوؤولني  م��ع 
املدن، وممثلي القطاع اخلا�س فيها.  
املهند�س  م��ع��ايل  ال��ب��ع��ث��ة  وي���رتاأ����س 
وزير  املن�سوري،  �سعيد  بن  �سلطان 
ال���دول���ة ح��ي��ث ي�سم  االق��ت�����س��اد يف 
وفد البعثة التجارية كل من �سعادة 

ع��ا���س��م��ة منطقة  ج���ن���وى،  م��دي��ن��ة 
و�سيلتقي  االإي���ط���ال���ي���ة،  ل��ي��ج��وري��ا 
ل��ي��ج��وري��ا م��ع��ايل جيوفاين  ب��ح��اك��م 
نقا�س  و�سيعقد هناك طاولة  توتي، 
التعاون  ف���ر����س  ح����ول  م�����س��ت��دي��رة 
الوفد  �سيقوم  حيث  اجلانبني،  بني 
املعهد  اإىل  ميدانية  ب��زي��ارة  ك��ذل��ك 
ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وجممع  االإي����ط����ايل 
الوفد  و�سينتقل  والتقنية.  العلوم 
�سيعقد  موناكو حيث  اإىل  ذلك  بعد 
عرو�ساً  ت�����س��م��ل  اع����م����ال  ل����ق����اءات 
االقت�سادي  املجل�س  م��ع  تعريفية 
واك�سبو  ال�سياحة  وهيئة  موناكو  يف 

رئي�س جمل�س  الغرير،  �سيف  ماجد 
حمد  و����س���ع���ادة  دب�����ي،  غ���رف���ة  اإدارة 
ب��وع��م��ي��م، م���دي���ر ع����ام غ���رف���ة دبي، 
بن  اأح��م��د  حممد  املهند�س  و�سعادة 
ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال�����س��ح��ي، وك��ي��ل وزارة 
االقت�سادية،  ل��ل�����س��وؤون  االق��ت�����س��اد 
و�سعادة جمال احلاي، نائب الرئي�س 
عبداهلل  وال�سيد  دب���ي،  م��ط��ارات  يف 
قا�سم، رئي�س جمل�س اإدارة “نتورك 

انرتنا�سونال”.
ال��ب��ع��ث��ة حافاًل  ج�����دول  و���س��ي��ك��ون   
وال����ل����ق����اءات حيث  ب���االج���ت���م���اع���ات 
يف  اأواًل  ال����رح����ال  ال����وف����د  ���س��ي��ح��ط 

موناكو حيث �سيزور بعد ذلك مركز 
واملعار�س  للموؤمترات  جرميالدي 
ال�سهري يف موناكو. و�سيغادر الوفد 
بعد ذلك اإىل مدينة ني�س الفرن�سية 
“املدينة  موؤمتر  يف  �سي�سارك  حيث 
�سل�سلة  و�سيعقد   ”2017 املبتكرة 
م���ن ال���ل���ق���اءات واالج���ت���م���اع���ات مع 
الريفريا  يف  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع  ممثلي 
بزيارة ميدانية  و�سيقوم  الفرن�سية، 
وال����ع����ل����وم  ال���ت���ق���ن���ي���ة  جم����م����ع  اإىل 
امل�ستقبلية، على اأن يلتقي بعد ذلك 
و�سناعة  جت��ارة  غرفة  من  ممثلني 

الريفريا الفرن�سية وبلدية ني�س. 

تنظمها غرفة دبي بالتعاون مع وزارة القت�شاد

وزير القت�ساد يراأ�س بعثة جتارية اىل الريفريا اليطالية وجنوب فرن�سا

كما زودت املحطة ب�ست م�سخات جديدة ت�سم نظام وقود �سمم للح�سول 
على اأق�سى معدل للتدفق وفقا ملعايري ال�سالمة املعتمدة لدى “الرابطة 
الوطنية للوقاية من احلرائق” واأخذ زمن االنتظار داخل حمطة اخلدمة 
لل�سحب  قابلة  بخراطيم  م��زودة  توزيع  م�سخات  ركبت  اإذ  االعتبار  بعني 

لتزود املركبات بالوقود من جانبي امل�سخة لتقلي�س زمن االنتظار.
وقال �سعادة �سيف حميد الفال�سي الرئي�س التنفيذي ملجموعة “اينوك” يف 
ت�سريح �سحايف له بهذه املنا�سبة اإن افتتاح حمطة اخلدمة اجلديدة ياأتي 
يف اإطار ا�سرتاتيجية املجموعة طويلة االأمد جتاه دولة االإمارات العربية 
 2021 دبي  خطة  مع  متما�سية  الطاقة  من  احتياجاتها  لتلبية  املتحدة 
الفخر  ذكية وم�ستدامة الأف��راد مبدعني وممكنني ملوؤهم  لت�سبح مدينة 

وال�سعادة.

•• دبي-وام:

 � دب��ي  ومقرها   � “اينوك”  الوطنية  االإم����ارات  ب��رتول  جمموعة  افتتحت 
اأم�س وذلك يف  “الر�ساء جنوب” بدبي  حمطة خدمة جديدة يف منطقة 
بحلول  خدمة  حمطة   54 لبناء  اال�سرتاتيجية  بخططها  التزامها  اإط��ار 

عام 2020.
وتوفر املحطة اجلديدة � التي تبلغ م�ساحتها نحو 40 األف قدم مربع � عدة 
خدمات ت�سهل عملية التزود بالوقود حيث �سممت مداخل وخمارج املحطة 
واإر�سادات هيئة الطرق واملوا�سالت يف دبي ل�سمان الدخول  ح�سب لوائح 
امل��رور عند اخلروج  تكد�س حركة  للمركبات واحل��د من  االآم��ن  واخل���روج 

وتخفيف االزدحام داخل املحطة.

تقديرًا للتزام ال�شركة بالعمل املتوا�شل على تطبيق اأعلى معايري اجلودة يف قطاع �شناعة الطريان

ر« »�سرتاتا« جتتاز  تدقيق »نادكاب« الدوري على »الفح�س غري املدمِّ
 لأجزاء هياكل الطائرات للمرة اخلام�سة على التوايل ودون اأية مالحظات

»اقت�سادية تنفيذي اأبوظبي« تطلع على تطورات �سناعة الإنتاج الإعالمي يف » توفور 54«
ت�����س��وي��ر ثمانية  ال��ع��ام احل���ايل مت 
وفيلمني  عربية  تلفزيونية  برامج 
اأب���وظ���ب���ي وق���ب���ل ذلك  ه��ن��دي��ني يف 

اإعالميا من  اإنتاجا   50 اأك��ر من 
تلفزيونية  وب��رام��ج  ودرام����ا  اأف���الم 
بداية  ومنذ  االإعالمية  املنطقة  يف 

اأحجامه واأكرها تطورا وجتهيزا. 
�سرح  اإىل  اللجنة  اأع�ساء  وا�ستمع 
من م�سوؤويل “املنطقة االإعالمية” 
ع��ن اجل��ه��ود ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا الهيئة 
وجل��ن��ة اأب��وظ��ب��ي ل���الأف���الم جلذب 
اإىل  والعاملية  االإقليمية  االإنتاجات 
ازدهار  ي�سهم يف  ما  اأبوظبي  اإم��ارة 
والرتفيه من جهة  االإع��الم  قطاع 
اأبوظبي  روؤي���ة  حتقيق  يف  وي�ساعد 
ثانية  االقت�سادي من جهة  للتنوع 
اأبوظبي  م��ك��ان��ة  اإب�����راز  ع��ن  ف�سال 
والرتفيه يف  رائد لالإعالم  كمركز 

املنطقة.
 ومنذ اإطالق برنامج احلوافز من 
اأبوظبي لالأفالم مت ت�سوير  جلنة 

الرتكيز  م��ع  االإع���الم���ي  امل��ح��ت��وى 
ع��ل��ى االإب������داع واالب��ت��ك��ار يف جميع 
مراحل العمل لالرتق���اء بتناف�سية 
اخل�����دم�����ات امل���ق���دم���ة وامل�������س���ي يف 
ا���س��ت��ق��ط��اب امل����زي����د م����ن االأع����م����ال 
م����ا ي�سع  ال���ع���امل���ي���ة  ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي��ة 
اأبوظبي على خريطة هذه ال�سناعة 
لكريات  مف�سلة  وجهة  ويجعلها 

�سركات االإنتاج العاملية.
براي�س  ���س��رك��ة  حت��ل��ي��الت  وت��ف��ي��د 
ووترهاو�س كوبرز باأن كل درهم مت 
اإطار برنامج احلوافز  ا�ستثماره يف 
العام  م���ن���ذ  االإع�����الم�����ي  ل���الإن���ت���اج 
3.1 درهم على  ب�  2008 قد عاد 

الناجت املحلي االإجمايل الأبوظبي.

•• اأبوظبي-وام:

التنمية  جل���ن���ة  اأع���������س����اء  اط����ل����ع 
للمجل�س  ال��ت��اب��ع��ة  االق���ت�������س���ادي���ة 
خالل  اأب��وظ��ب��ي  الإم����ارة  التنفيذي 
ا���س��ت��دي��وه��ات هيئة  زي����ارت����ه م��ق��ر 
املنطقة االإعالمية “ توفور 54 “ 
على اإمكاناتها احلديثة والتطورات 
االإنتاج  ���س��ن��اع��ة  يف  حت��ق��ق��ت  ال��ت��ي 
بالنمو على نحو  االآخ��ذ  االإعالمي 
مطرد يف اأبوظبي. كما اطلع اأع�ساء 
اللجنة على امل�ساريع االإنتاجية قيد 
املنطقة  م��راف��ق  يف  حاليا  التنفيذ 
االإع��الم��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��د م��ن اأح���دث 
وج���ه���ات االإن����ت����اج االإع����الم����ي بكل 

املنطقة  ا���س��ت��ودي��وه��ات  ا�ستقطبت 
وال�سيما  عاملية  اأفالما  االإعالمية 
وب���ول���ي���وود. ويعود  ه��ول��ي��وود  م���ن 
الأبوظبي  ال��درام��ا  منتجي  اختيار 
ك���وج���ه���ة ل��ت�����س��وي��ر اأع���م���ال���ه���م ملا 
بنية حتتية  االإم���ارة م��ن  ب��ه  تتميز 
متنوعة  ت�سوير  ومناطق  متميزة 
ال�������س���ا����س���ع���ة اإىل  ال�������س���ح���راء  م����ن 
واملدن احل�سرية  الرتاثية  املناطق 
وال�����س��واط��ئ اجل��م��ي��ل��ة اإ���س��اف��ة اإىل 
بن�سبة  ال��ن��ق��دي  اال����س���رتداد  م��ي��زة 
والذي  االإن��ت��اج  تكلفة  م��ن   30%

تقدمه جلنة اأبوظبي لالأفالم.
التنمية  جل���ن���ة  اأع���������س����اء  واأك���������د 
�سناعة  تعزيز  اأهمية  االقت�سادية 

ال��ع��م��الء. وي�����س��رف ع��ل��ى تطبيق 
هذا الرنامج معهد تقييم االأداء 
الربحية  غري  املوؤ�س�سة  ال�سنوي، 
املتحدة  الواليات  تتخذ من  التي 

االأمريكية مقراً لها.   
من جانبه، قال جو بينتو، النائب 
التنفيذي لرئي�س جمل�س االإدارة 
ورئي�س العمليات يف معهد تقييم 
ال�سهل  لي�س من  ال�سنوي:  االأداء 
اج��ت��ي��از ت��دق��ي��ق »ن����ادك����اب« حيث 
اأنه من اأهم املوؤ�سرات التي حتدد 
قدرة ال�سركات النا�سطة يف قطاع 
���س��ن��اع��ة ال���ط���ريان ع��ل��ى حتقيق 
التميز من خالل �سناعة منتجات 

اأرقى  ذات جودة عالية با�ستخدام 
�سك  ال�����س��ن��اع��ي��ة. وال  ال��ع��م��ل��ي��ات 
مثل  امل��ت��م��ي��زة،  ال�����س��رك��ات  اأن  يف 
�سركة �سرتاتا، تبذل جهداً كبرياً 
لتحظى مبثل هذا االجن��از الذي 
وي�سرنا  ب��ه.  تفخر  اأن  لها  يحق 
اأن ندعم اجلهود املتوا�سلة لرفع 
م�ستوى اجلودة يف قطاع �سناعة 
ال�����ط�����ريان ال����ع����امل����ي م�����ن خ���الل 
م�����س��اع��دة ال�����س��رك��ات ال��ع��ام��ل��ة يف 
هذا القطاع، مثل �سركة �سرتاتا، 
اإىل  ونتطلع  التميز،  على حتقيق 
امل�����س��اع��دة يف ت��ع��زي��ز جن���اح قطاع 

�سناعة الطريان العاملي.   

•• اأبوظبي، الفجر:

»�سرتاتا  ���س��رك��ة  ام�������س  اأع���ل���ن���ت   
ل��ل��ت�����س��ن��ي��ع« ����������س.م.خ ����س���رتات���ا، 
امل��ت��خ�����س�����س��ة يف ���س��ن��اع��ة اأج�����زاء 
هياكل الطائرات من املواد املرّكبة، 
واململوكة بالكامل من قبل �سركة 
مبادلة لال�ستثمار )مبادلة(، عن 
با�سم  امل��ع��روف  تدقيق  اجتيازها 
»ن�����ادك�����اب« ع���ل���ى ال��ف��ح�����س غري 
الطائرات  هياكل  الأج���زاء  املدمر 
ل��ل��م��رة  اخل��ام�����س��ة ع��ل��ى التوايل 

ودون اأية مالحظات.
�سهادة  ع��ل��ى  »���س��رتات��ا«  وح�سلت 
املدمر  غ����ري  ال��ف��ح�����س  ت���دق���ي���ق 
الأج������زاء ه��ي��اك��ل ال���ط���ائ���رات بعد 
التدقيق  عملية  بنجاح  اجتيازها 
دقيقاً  ت��ق��ي��ي��م��اً  ت��ت�����س��م��ن  ال���ت���ي 
للمعايري  ال�سركة  تطبيق  مل��دى 
العاملية املعتمدة يف قطاع �سناعة 
ال���ع���امل���ي ف��ي��م��ا يخ�س  ال����ط����ريان 
املدمر   غ����ري  ال��ف��ح�����س  اأج����ه����زة 
باإجراء  الذين يقومون  والفنيني 
هذا الفح�س.  وت�ستخدم �سرتاتا 
ر، مثل  تقنيات الفح�س غري املدمِّ
ال�سوتية  فوق  باملوجات  الفح�س 
لت�سمن  االإ���س��ع��اع��ي،  وال��ت��ن��ظ��ري 
خلو كافة اأجزاء هياكل الطائرات 

التي تنتجها من اأية عيوب.
اإ�سماعيل  ق���ال  امل��ن��ا���س��ب��ة،  وب��ه��ذه 

اأكرث من “10” ماليني م�سافر عرب 
مطار اأبوظبي الدويل خالل خم�سة اأ�سهر 

•• اأبوظبي-وام:

 10 يزيد عن  م��رور ما  ال��دويل  اأبوظبي  امل�سافرين مبطار  �سهدت حركة 
2017 لي�سجل  ماليني م�سافر خالل االأ�سهر اخلم�سة االأوىل من العام 
فيما   ..  2016 العام  من  الفرتة  نف�س  مع  مقارنة   1.8% بن�سبة  من��وا 
%2 مقارنة  املا�سي انخفا�سا طفيفا يف احلركة بن�سبة  �سجل �سهر مايو 

مع ذات ال�سهر من العام املا�سي.
يف  باالإنابة  للعمليات  التنفيذي  الرئي�س  ال�سام�سي  جمعة  اأحمد  واأو�سح 
مطارات اأبوظبي اإن �سبب انخفا�س �سجل �سهر مايو املا�سي الب�سيط يرجع 
اإىل واقع ت�سغيل �سركات الطريان لرحالتها االآن ب�سكل مبا�سر من واإىل 
اأبوظبي بدون احت�ساب الركاب العابرين “الرتانزيت “مما يعني اأن املطار 

مل يعد ي�سجل مرور اأي م�سافرين عابرين يف اإح�ساءاته .
م�سريا اإىل اأنه يف مايو من العام اجلاري مل يتم ت�سجيل اأي من امل�سافرين 
العام املا�سي حيث �سجل املطار  املناظرة من  العابرين مقارنة مع الفرتة 

. عابرا  م�سافرا   559 و  األفا   12
واأعتر الرئي�س التنفيذي للعمليات يف مطارات اأبوظبي اأن النمو االإجمايل 
مر�سيا   2017 خ��الل  امل�سافرين  حركة  يف  اأبوظبي  مطار  حققه  ال��ذي 
للغاية مع العلم اأن �سهر مايو يعد ب�سكل عام من اأ�سهر ال�سنة االأقل منوا يف 

حركة امل�سافرين نظرا لوقوعه قبل اإجازة ال�سيف.
واأ�ساف ان مطار اأبوظبي الدويل ا�ستعد ملو�سم العطالت ال�سيفية املزدحم 
التقنيات  ا�ستخدام  اإىل  ال�سفر  يف  الراغبني  واملقيميني  املواطنني  ودعا   ..
واملتاحة  الذكي  ال�سفر  تقنية  وا�ستخدام  امل�سبق  الت�سجيل  مثل  احلديثة 
ليح�سوا  و�سال�سة  بي�سر  لت�سهيل مرورهم  واملغادرة  الو�سول  املطار يف  يف 

بتجربة �سفر مميزة و�سريعة .
و�سهدت احلركة من واإىل الهند والتي تعد املحرك الرئي�سي للحركة من 
مايو   0.6% بنمو  امل�سافرين  اإجمايل حركة  %21 من  بتمثيلها  املطار 

املا�سي مقارنة مع ذات ال�سهر من 2016.
االأكر  الوجهات  من  الثاين  املركز  ال�سعودية  العربية  اململكة  حققت  كما 
ازدحاما من واإىل مطار اأبوظبي الدويل مع منو قوي و�سل اإىل 7.8% 
مو�سم  خ��الل  وج��دة  الريا�س  اإىل  احل��رك��ة  يف  امللمو�س  ب��االرت��ف��اع  متاأثرا 

العمرة.
واتخذت اململكة املتحدة املرتبة الثالثة يف قائمة الوجهات االأكر ازدحاما 
من املطار مع منو و�سل اإىل %12 ال�سهر املا�سي مقارنة مع نف�س ال�سهر 

من العام الفائت.
كما �سجل عدد امل�سافرين اإىل ا�سرتاليا منوا ملحوظا بن�سبة %24 كنتيجة 

مبا�سرة للرحلتني اليوميتني لالحتاد للطريان اإىل مدينة �سيدين.

مذكرة تفاهم بني وزارة املوارد الب�سرية 
والتوطني و  اك�سبو 2020 دبي

•• دبي-وام:

وقعت وزارة املوارد الب�سرية والتوطني مذكرة تفاهم مع مكتب اإك�سبو 2020 
وال�سحة  التفتي�س  جم��االت  يف  املعلومات  وتبادل  التعاون  تعزيز  بهدف  دب��ي 
وال�سالمة املهنية. وقع املذكرة �سيف احمد ال�سويدي وكيل وزارة املوارد الب�سرية 
التنفيذي  امل��دي��ر  العلي  حممد  وجنيب  الب�سرية  امل���وارد  ل�سوؤون  والتوطني 
ملكتب “اك�سبو 2020 دبي«. واأكد �سيف ال�سويدي حر�س الوزارة على تعزيز 
التعاون مع ال�سركاء اال�سرتاتيجيني يف القطاعني العام واخلا�س من خالل 
تبادل اخلرات وتكامل االأدوار �سعيا نحو االرتقاء باالأداء احلكومي وحتقيق 
وتنفيذ  للمتعاملني  اخل��دم��ات  تقدمي  يف  وال��ك��ف��اءة  اجل���ودة  م�ستويات  اأع��ل��ى 
االأجندة الوطنية ودفع عملية التنمية يف الدولة. واو�سح ان مذكرة التفاهم 
2020 دبي  اإك�سبو  اإدراك وزارة املوارد الب�سرية والتوطني ومكتب  تعر عن 
لدورهما اال�سرتاتيجي يف حتقيق غايات احلكومة من خالل تطوير العمليات 
يف جميع املجاالت امل�سرتكة خا�سة ما يتعلق باإجراءات التفتي�س ودعم معايري 
وا�سرتاطات ال�سالمة وال�سحة املهنية. واأ�سار اإىل الدور الهام ملذكرة التفاهم 
االجتماعية  والرعاية  وال�سالمة  بال�سحة  املتعلقة  البيانات  تبادل  حيث  من 
ال��وزارة نحو  للعمال وممار�سات التوظيف مبا ي�سهم يف حتقيق ا�سرتاتيجية 

�سمان حماية العمل وتعزيز كفاءة �سوق العمل وفقا ملعايري ال�سفافية. 
من جانبه قال جنيب العلي اأن املذكرة ت�سهم يف حتقيق اأعلى درجات ال�سحة 
اأبعد  اإىل  واال�ستفادة  الكفاءة  وحتقيق  اإك�سبو  يف  يعمل  من  جلميع  واالأم���ان 
مدى من االأطر التنظيمية املو�سوعة ل�سمان الكفاءة يف العمل ور�سا العامل 
و�ساحب العمل.. وهذا يف حد ذاته تطبيق عملي لروؤية قيادتنا الر�سيدة باأن 
تكون ال�سعادة اأ�سلوب حياة لكل من ي�سكن اأر�سنا الطيبة ويف ذلك اأي�سا �سمان 
والتح�سري  بناء  رحلة  وي�ساركها  اك�سبو  مكتب  مع  يعمل  من  جميع  حقوق 
ال�ست�سافة امللتقى العاملي املرتقب. واأ�ساف اأن العمل مع وزارة املوارد الب�سرية 
متعلقة  وبيانات  معلومات  على  احل�سول  دبي  اإك�سبو  ملكتب  يتيح  والتوطني 
�سريعة  اإج���راءات  اتخاذ  من  ميكننا  ال��ذي  االأم��ر  املهنية  وال�سحة  بال�سالمة 
من  مرحلة  اأي  يف  العمل  م��وق��ع  يف  ي��ط��راأ  اأن  ميكن  م��وق��ف  اأي  م��ع  للتعامل 

مراحل “اإك�سبو 2020 دبي.

والدفاع »نادكاب«، برنامج اعتماد 
ت��ع��اوين ع��امل��ي ت�ساهم من  ج���ودة 
�سناعة  ���س��رك��ات  ك����رى  خ��الل��ه 
ال����ط����ريان وال����دف����اع ال��ع��ام��ل��ة يف 
ل�سمان  م���ع���ي���اري  ن���ه���ج  ت���وف���ري 
�سناعة  جم��������ايل  يف  اجل�����������ودة 
ال����ط����ريان وال�����دف�����اع وذل������ك من 
خ�����الل اع���ت���م���اد م���ع���اي���ري ج����ودة 
وبالعمليات  ب��امل��ن��ت��ج��ات  خ��ا���س��ة 
مب�ساهمتها  ت��ت��م��ي��ز  ال�����س��ن��اع��ي��ة 
ويهدف  التكاليف.  تخفي�س  يف 
امتثال  ت��ق��ي��ي��م  اإىل  ال���رن���ام���ج 
ملعايري  ال�����س��ن��اع��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
ومتطلبات  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��ن��اع��ة 

اجل����ودة وال�����س��الم��ة. وال ���س��ك يف 
ك�سركة  ف��ت��ي��ة  ���س��رك��ة  ق�����درة  اأن 
���س��رتات��ا ع��ل��ى حت��ق��ي��ق م��ث��ل هذا 
وب�سكل  ك��ب��رية  ب�����س��رع��ة  االجن����از 
اجلهود  على  �سهادة  يعد  م�ستمر 
موظف  كل  يبذلها  التي  الكبرية 
يف �سرتاتا لبناء مركز عاملي قادر 
ق��ط��اع �سناعة  امل��ن��اف�����س��ة يف  ع��ل��ى 
ال��ط��ريان يف اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي ويف 
اإال  ي�سعني  وال  االإم������ارات.  دول���ة 
ال��ت��ع��ب��ري ع���ن ب���ال���غ ف���خ���ري بكل 

موظف يف عائلة �سرتاتا.
العتماد  الوطني  الرنامج  ويعد 
الطريان  �سناعة  ق��ط��اع  م���زودي 

علي عبد اهلل، الرئي�س التنفيذي 
اجتياز  يعد  »���س��رتات��ا«:   ل�سركة 
���س��رتات��ا ل��ت��دق��ي��ق »ن���ادك���اب« على 
ال��ف��ح�����س غ���ري امل���دم���ر الأج�����زاء 
هياكل الطائرات للمرة  اخلام�سة  
على التوايل ودون اأية مالحظات 
اإىل �سجل  ي�����س��اف  ه��ام��اً  اإجن�����ازاً 
هذا  يدلل  وال  ال�سركة.  اإجن���ازات 
لاللتزام  ���س��ع��ي��ن��ا  ع��ل��ى  االجن������از 
املعتمدة  اجل���ودة  معايري  ب��اأع��ل��ى 
�سناعة  قطاع  ويف  عمالئنا  ل��دى 
اإنه  بل  فح�سب،  العاملي  الطريان 
ل��ق��ط��اع ���س��ن��اع��ة الطريان  ي��وؤك��د 
مببادئ  التزامنا  على  ولعمالئنا 
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املال والأعمال
ارتفاع نا�سداك دبي 0.36 يف املئة

ريت   � الوطني  دبي  االإم���ارات  �سركة  �سهم  ال�سابق تاله  �سعره 
اإغالق  ب�سعر  �سهم  األ��ف   24 ب��ت��داول  دوالر  األ��ف   25 بقيمة 
ب�سعره  مقارنة  املائة  يف   0.1 ن�سبته  بارتفاع  دوالر   1.03
 20 االإم���ارات  دبي  نا�سداك  فوت�سي  موؤ�سر  ويتعقب  ال�سابق. 
املايل  دب��ي  �سوق  يف  امل��درج��ة  ال�سركات  الأك��ر  �سهما   20 اأداء 
املالية ونا�سداك دبي ومت ت�سميمه  ل��الأوراق  اأب��و ظبي  و�سوق 
من  للم�ستثمرين  بالن�سبة  واال�ستثمار  للتحوط  اآلية  ليكون 

منطقة اخلليج العربي وخمتلف اأنحاء العامل.
� التي تتخذ مركز دبي املايل العاملي مقرا  وتعد نا�سداك دبي 
� بور�سة مالية عاملية تقدم خدماتها للمنطقة بني غرب  لها 
اأم  املنطقة  �سواء من  امل�سدرين  وت�ستقبل  اآ�سيا  و�سرق  اأوروب��ا 

اال�ستفادة من  اإىل  يتطلعون  ال��ذي��ن  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  �ستى  م��ن 
وال���دويل.  االإق��ل��ي��م��ي  امل�ستويني  على  اال�ستثمارية  ال��ف��ر���س 
وتدرج البور�سة حاليا االأ�سهم وامل�ستقات وال�سلع املتداولة يف 
البور�سات واملنتجات املهيكلة وال�سكوك ال�سندات االإ�سالمية 

وال�سندات التقليدية.
كانت نا�سداك دبي قد قامت بتعهيد عمليات التداول والت�سوية 
بتاريخ  امل��ايل  دب��ي  �سوق  اإىل  املالية  االأوراق  وحفظ  واملقا�سة 
الهادفة  ا�سرتاتيجيتها  اإطار  يف   2010 عام  من  يوليو   11
اإىل تعزيز تداول االأ�سهم املدرجة لديها من قبل امل�ستثمرين 
املوؤ�س�سات  �سيولة  م��ع  واح���دة  جمموعة  يف  وجمعهم  االأف���راد 

اال�ستثمارية.

•• دبي-وام:

20” لبور�سة  “فوت�سي نا�سداك دبي االإم��ارات  ارتفع موؤ�سر 
نا�سداك دبي بن�سبة 0.36 يف املائة متقدما 12 نقطة ليغلق 
بلغت  اأم�����س ح��ي��ث  ت����داوالت  خ��ت��ام  3346.8 نقطة يف  ع��ل��ى 
كمية االأ�سهم املتداولة نحو 58 األف �سهم بقيمة 409 اآالف 

دوالر اأمريكي.
ن�ساطا من حيث  اأك��ر  العاملية  دب��ي  �سركة موانئ  �سهم  وك��ان 
قيمة التداول � من بني ت�سع �سركات م�سجلة يف البور�سة � اإذ 
بلغت نحو 361 األف دوالر بتداول 17 األف �سهم حيث اأغلق 
عن  امل��ائ��ة  يف   2.8 ن�سبته  بارتفاع  دوالر   21.50 �سعر  عند 

العربية للطريان ت�سيف »�سحار« كوجهة جديدة يف �سلطنة عمان 
•• ال�صارقة-وام: 

اأول واأكر ناقلة اقت�سادية يف ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا - اأم�س عن  اأعلنت “العربية للطريان” - 
تعزيز خدماتها من خالل اإ�سافة “�سحار” اإىل وجهاتها يف �سلطنة عمان �سمن ال�سبكة االإقليمية للناقلة 
وذلك اعتبارا من ال�سابع من يوليو اجلاري لتكون الوجهة الثالثة للناقلة االإماراتية يف ال�سلطنة مبعدل 
ثالث رحالت ا�سبوعيا . وتعد هذه الوجهة اجلديدة اإ�سافة مهمة اإىل عمليات العربية للطريان يف ال�سلطنة 
والتي حتلق حالياً اإىل م�سقط و�ساللة و�ستعمل على تعزيز فر�س ال�سياحة والتعاون التجاري بني البلدين 
الرئي�س  العلي  وزوار والية �سحار. وقال عادل  ل�سكان  �سفر مبا�سرة ومريحة  ال�سقيقني وتوفري خيارات 
مان ياأتي �سمن اإطار التزام  التنفيذي ملجموعة العربية للطريان ان افتتاح الوجهة اجلديدة الثالثة اإىل عحُ
الناقلة امل�ستمر بتوفري جتربة �سفر اأكر راحة و�سهولة بني �سلطنة عمان واالإمارات والتي تعد دلياًل على 
جهود العربية للطريان املتوا�سلة يف تطوير خداماتها وعملياتها ..مبديا تطلع ال�سركة اىل تو�سيع قائمة 

خدماتها وعرو�سها للم�سافرين بني املدينتني اأو عر �سبكة وجهات العربية للطريان الكبرية.

بور�سة دبي للذهب وال�سلع ت�سهد منوًا يف تداولت الذهب 

طائرة الحتاد للطريان الفخمة درمياليرن تبا�شر رحالتها اإىل بكني

�سيحظى امل�سافرون بتجربة مق�سورات اجليل التايل الرائدة يف ال�سناعة
زيادة بن�شبة 27 % يف الطاقة ال�شتيعابية يف درجة رجال الأعمال على وجهة بكني- اأبوظبي

طرق دبي تغلق جزئيا اخلط الأحمر للمرتو 

خالل املوؤمتر واملعر�س ال�شنوي للجمعية الدولية لتربيد املناطق 
»اإمباور« تفوز بجائزتني ذهبيتني يف املوؤمتر واملعر�س ال�سنوي الـ 108 
للجمعيــة الدوليــة لتربيد املناطق يف الوليـات املتحـدة الأمريكيــة

من العام احلايل مع العمل على تفعيل اخلطة الت�سغيلية البديلة لتلك الفرتة 
وهي عبارة عن توفري خدمة حافالت �سريعة لنقل الركاب بني املحطتني.

ت�سغيل  تت�سمن  �سوف  املذكور  اجلزئي  لالإغالق  البديلة  اخلطة  اأن  واأو���س��ح 
خدمة حافالت �سريعة لنقل الركاب بني حمطتي مرتو اأبراج بحريات جمريا 
وابن بطوطة واأن الهيئة اأجرت درا�سات ميدانية مكثفة بالتعاون مع ال�سركة 
املنفذة جلعل اخلطة البديلة تعمل بكفاءة عالية و�سرعة يف نقل الركاب بني 
املحطتني وذلك يف ظل كثافة احلركة املرورية يف يومي عطلة نهاية االأ�سبوع 
بتطوير  املنفذة  ال�سركة  �ستقوم  املو�سوعة  اخلطة  ح�سب  اأن��ه  اإىل  م�سريا   .
ال�سكة  حتويل  نقطة  واإ�سافة  االأوتوماتيكي  القطارات  ت�سغيل  نظام  وترقية 
»Switches« لتمكني القطارات من االلتفاف والعودة بني حمطتي مرتو 

اأبراج بحريات جمريا وابن بطوطة.

فيه ه��ذه اجل��وائ��ز كدليل على ال��ت��زام اإم��ب��اور يف تبني 
ا�ستخدام نظم البنية التحتية املتقدمة وتوفري خدمة 
تريد على اأعلى م�ستوى ملختلف املناطق، فاإنها كذلك 
ال��ك��ب��رية يف جم��ال االإدارة  اإم��ب��اور  ت��وؤك��د على ق���درات 
املثلى للموارد يف عملياتها الت�سغيلية، وتوفري الطاقة 
وحماية البيئة. ونحن يف اإمباور فخورون بالفوز بهذه 
دبي  روؤي��ة  تنفيذ  يف  للم�ساهمة  روؤيتنا  �سمن  اجلوائز 

.2021
ال��ذي نظمته  توزيع اجلوائز  اأن حفل  بالذكر  اجلدير 
اجلمعية ال��دول��ي��ة ل��ط��اق��ة امل��ن��اط��ق ح�����س��ره ع���دد من 
ال�����س��ي��وف م��ن خ����راء ���س��ن��اع��ة ال��ت��ري��د م��ن خمتلف 
اأنحاء العامل. وهذه هي املرة ال�11 على التوايل التي 
تفوز فيها اإمباور بجوائز مقدمة من اجلمعية الدولية 
ل��ط��اق��ة امل��ن��اط��ق، اإ���س��اف��ة ل��ف��وز ال�����س��رك��ة ب��ال��ع��دي��د من 
اجلوائز العاملية االأخرى مبا فيها اأكر من 30 جائزة 

مقدمة من اجلمعية الدولية لطاقة املناطق.
اأكر  اإىل  اإمباور  ل�سركة  االإنتاجية  القدرة  هذا وت�سل 
التريد.  من  طن  األ��ف  وخم�سني  ومئتني  مليون  من 
وهي تقدم خدمات تريد مناطق �سديقة للبيئة لعدد 
من امل�ساريع البارزة يف اإمارة دبي مثل جمموعة جمريا 
امل���ايل العاملي  وج��م��ريا بيت�س ري��زي��دن�����س وم��رك��ز دب��ي 
واخلليج التجاري ومدينة دبي الطبية واأبراج بحريات 
جمريا ونخلة جمريا ودي�سكفري جاردنز وابن بطوطة 
لالإنتاج  العاملية  واملنطقة  للت�سميم  دب��ي  وح��ي  م��ول 

االإعالمي وغريها. 

•• دبي-وام:

قالت موؤ�س�سة القطارات يف هيئة الطرق واملوا�سالت يف دبي اأنها ب�سدد اإجراء 
اخلطة  وف��ق  ليتم  دب��ي  مل��رتو  االأح��م��ر  اخل��ط  م�سار  على  اإن�سائية  ت��ع��دي��الت 
اإقامة  مكان  اإىل  اخلط  هذا  لتمديد   2020 م�سار  مب�سروع  ربطه  املر�سومة 
وقال  دب��ي.  اإم��ارة  يف   2020 العام  يف  �ستنطلق  التي  اإك�سبو  معر�س  فعاليات 
القطارات يف  موؤ�س�سة  القطارات يف  ت�سغيل  اإدارة  املظرب مدير  يو�سف  حممد 
الهيئة اإن التعديالت االإن�سائية �ستكون عبارة عن عملية اإغالق جزئي لل�سكة 
اأب����راج ب��ح��ريات جمريا  احل��دي��دي��ة مل�سار اخل��ط االأح��م��ر ب��ني حمطتي م��رتو 
وحمطة ابن بطوطة يف عطلة نهاية االأ�سبوع اأي خالل يومي اجلمعة وال�سبت 
فقط وملدة ع�سرة اأ�سابيع ابتداء من 28 يوليو اجلاري وحتى 14 اأكتوبر املقبل 

•• دبي-الفجر: 

االإم������ارات الأنظمة  ت��وج��ت م��وؤ���س�����س��ة 
التريد املركزي »اإمباور«، اأكر مزود 
خل��دم��ات ت��ري��د امل��ن��اط��ق يف العامل، 
بجائزتني  ب��ال��ف��وز  ال��ن��اج��ح  ع��ام��ه��ا 

عليها  املتعاقد  املباين  ع��دد  اإجمايل  فئتي  يف  ذهبيتني 
خلدمات  املخ�س�سة  عليها  املتعاقد  امل�ساحة  واإج��م��ايل 
وذلك يف حفل  ال�سمالية،  اأمريكا  املناطق خارج  تريد 
108 للموؤمتر  ت��وزي��ع اجل��وائ��ز اخل��ا���س ب��ال��دورة ال��� 
املناطق  لتريد  الدولية  للجمعية  ال�سنوي  واملعر�س 
يف الواليات املتحدة االأمريكية والذي انعقد يف مدينة 
�سهر  نهاية  االأم��ري��ك��ي��ة  اأري���زون���ا  ب��والي��ة  �سكوت�سديل 

يونيو. 
ومت اختيار اإمباور للفوز باجلائزتني مل�ساهمتها الكبرية 
واإلتزامها  املناطق   تريد  تقنيات  وتوفري  تطوير  يف 
بتبني اأنظمة بنية حتتية خا�سة بتزويد خدمات تريد 
رقعة  لتو�سيع  وذل���ك  ع��امل��ي��ة  م��وا���س��ف��ات  ذات  امل��ن��اط��ق 
اإنت�سار هذه التقنية احلديثة لي�س فقط يف الدولة بل 
اأي�ساً يف العديد من املدن النامية حول العامل. اإ�سافًة 
اإمباور، يف  التي ت�ستخدمها  املتقدمة  التكنولوجيا  اإىل 

توفري انبعاثات ثاين اك�سيد الكربون �سنويا.
بدوره قال اأحمد بن �سعفار، الرئي�س التنفيذي الإمباور: 
نحن �سعداء باجلوائز التي فازت بها ال�سركة وبالتكرمي 
الذي نالته من اجلمعية الدولية لتريد املناطق، حيث 
تكون  وب���اأن  جمتمعنا  بخدمة  نلتزم  »اإم��ب��اور«  يف  اأن��ن��ا 
جميع عمليات ال�سركة متنا�سبة مع احلاجات املجتمعية 
وذلك من خالل تطوير تقنيات حديثة ومبتكرة ب�سكل 
ال�سركة  ت�سميم  لتعك�س  اجلائزة  هذه  وتاأتي  م�ستمر. 
خدماتها  تقدم  ب��اأن  ر�سالتها  حتقيق  على  وا���س��راره��ا 
امل�ستوى  وعلى  الوطني  امل�ستوى  على  االف���ادة  لتحقق 
العاملي اأي�سا، ونتطلع قدما للمزيد من امل�ساهمة التي 
�ست�سيف الإرث ال�سركة الكبري خالل االأعوام القادمة. 
هذا وتعتر التقنيات التي ت�ستخدمها اإمباور يف جمال 
ا�ستدامة  االأك��ر  التقنيات  من  املناطق  تريد  خدمة 
التقليدية،  ال��ت��ري��د  بنظم  م��ق��ارن��ة  للبيئة  و���س��داق��ة 
تريد  يف  مبتكرة  تكنولوجيا  ال�سركة  ت�ستخدم  حيث 
يف  ت�ساهم  بحيث  الطاقة  ا�ستهالك  من  تقلل  املناطق 
وتاأتي  الكربونية.  االنبعاثات  تقليل  اأه���داف  حتقيق 
هذه اجلوائز اجلديدة التي فازت بها ال�سركة لتعك�س 
جناح ا�سرتاتيجية اإمباور يف تعزيز ودعم منط احلياة 

االأخ�سر يف املنطقة والعامل.
وتابع  بن �سعفار بالقول: تعتر تقنية تريد املناطق 
ال��واع��دة يف جم��ال حت�سني كفاءة  اأف�سل احل��ل��ول  م��ن 
الطاقة خالل ال�سنوات االأخرية. ويف الوقت الذي تاأتي 

العام، مبا يف ذلك االإطالق الناجح 
ال�سيني،  الذهب  من  م�ستق  ملنتج 
املخاطر  الإدارة  معزز  عمل  واإط���ار 
من  املتزايد  وال��ع��دد  البور�سة،  يف 
التي  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال�����س��راك��ات 
وبور�سات  حم��ل��ي��ة  ب��ن��وك��اً  ت�����س��م��ل 
االإدراج  عن  ناهيك  اأخ���رى،  دولية 
اإ�سافية  تقومي  لفروقات  االأخ��ري 
ع���ل���ى امل���ن���ت���ج���ات ال���رئ���ي�������س���ي���ة يف 

البور�سة.
اأدت هذه  ل��ق��د  دي�����س��اي:  واأ����س���اف 
اأكر،  قيمة  ت��وف��ري  اإىل  امل���ب���ادرات 
العمق  م����ن  امل����زي����د  اأ����س���ف���ى  مم����ا 
الوقت  ويف  ال�����س��وق.  اإىل  وال��ث��ق��ة 
الثاين  الن�سف  ب��ه  ن�ستهل  ال���ذي 
تركيز  �سنوا�سل  فاإننا  ال��ع��ام،  م��ن 
جهودنا القتنا�س الفر�س املماثلة 
التي تعتر �سرورية ملوا�سلة منو 
بور�سة دبي للذهب وال�سلع، ف�ساًل 
ذات  مبتكرة  منتجات  تطوير  عن 

�سلة باملتداولني يف ال�سوق. 

•• دبي-الفجر:

للذهب  دب�����ي  ب���ور����س���ة  ���س��ّج��ل��ت   
االأكر  امل�ستقات  بور�سة  وال�سلع، 
املنطقة،  يف  ت����ن����وع����اً  واالأك�����������ر 
ارتفاعاً يف تداول منتجات الذهب 
يونيو  ���س��ه��ر  خ�����الل  وال����ع����م����الت 
اإىل  جزئياً  يعزى  والذي   ،2017
التقومي  لفروقات  االأخ��ري  االإدراج 
على منتجات عقود الذهب االآجلة 
ال�ست  الرئي�سية  العمالت  وعقود 

يف البور�سة.
وت����ع����ت����ر ف�������روق�������ات ال����ت����ق����ومي، 
“الفروقات  با�سم  اأي�ساً  واملعروفة 
ال�سهرية”،  ال��ف��روق��ات  اأو  االآج��ل��ة 
جم��م��وع��ة ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات ت���داول 
عقود اآجلة ت�ستخدم العقود االآجلة 
خمتلفة  �سالحية  انتهاء  الأ�سهر 

على نف�س االأ�سول املحددة. 
التقومي  ف����روق����ات  ت�����س��م��ي��م  ومت 
للمتداولني لال�ستفادة من الفرق 

االأول  الن�سف  خالل  البور�سة  يف 
م��ن ال��ع��ام، ق���ال ج����وراجن دي�ساي، 
دبي  لبور�سة  التنفيذي  الرئي�س 
ل��ل��ذه��ب وال�����س��ل��ع: ل��ق��د ت��اأث��ر اأداء 
االأول  الن�سف  القوي يف  البور�سة 
رئي�سيني،  ب��ع��ام��ل��ني  ال����ع����ام  م����ن 
اإليها  اأدت  ال��ت��ي  ال��ت��غ��ي��ريات  ه��م��ا 
للرئي�س  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  امل�����ب�����ادرات 
يف  االأخ���رية  واالنتخابات  ت��رام��ب، 
املتحدة مع بدء مفاو�سات  اململكة 
خ�������روج ب���ري���ط���ان���ي���ا م����ن االحت�����اد 
االأوروبي، باالإ�سافة اإىل التطورات 
االأخ���رى،  العاملية  اجليو�سيا�سية 
ال�ستخدام  امل�ستثمرين  دف��ع  مم��ا 
بور�سة دبي للذهب وال�سلع الإدارة 
ذلك،  وم��ع  ف��ع��ال.  ب�سكل  املخاطر 
اأحجام  لنمو  ال��ث��اين  احل��اف��ز  ف���اإن 
ب��ور���س��ة دب���ي للذهب  ال���ت���داول يف 
وال�������س���ل���ع ك�����ان ع����ب����ارة ع����ن مزيج 
مت  ال��ت��ي  الرئي�سية  امل���ب���ادرات  م��ن 
من  االأول  الن�سف  خ��الل  طرحها 

يف  كبرية  قفزة  العقد  ه��ذا  و�سهد 
بالفرتة  م��ق��ارن��ة  ال���ت���داول  ح��ج��م 
بلغت  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  م��ن  نف�سها 
اإج���م���ايل  ب���ل���غ  ح���ي���ث   ،1766%
تاريخه  ح��ت��ى  امل���ت���داول���ة  ال��ع��ق��ود 
جمموعه  م����ا   2017 ع�����ام  م����ن 
عقود  و�سجلت  عقداً.   10،172
حجم  اأعلى  االآجلة  �سنغهاي  ذهب 
3،433 عقداً  تداول �سهري عند 
دوالر  م��ل��ي��ون   967.43 بقيمة 

اأمريكي.
ووا�سلت العمالت ال�ست الرئي�سية 
�سهر  خ��الل  الت�ساعدي  م�سارها 
بالفرتة  م��ق��ارن��ة   ،2017 يونيو 
ن��ف�����س��ه��ا م����ن ال����ع����ام امل���ا����س���ي، مع 
ارتفاع اأحجام تداول الني الياباين 
والدوالر   ،56% واليورو   ،313%
وال����ف����رن����ك   ،815% ال����ك����ن����دي 
مدعومًة   ،692% ال�����س��وي�����س��ري 
بفروقات التقومي املذكورة اأعاله.

التداول  ن�ساط  على  تعليقه  ويف 

االآجلة  ال��ع��ق��ود  ب���ني  احل���رك���ة  يف 
االآجلة  وال���ع���ق���ود  االأج������ل  ق��ري��ب��ة 

بعيدة االأ�جل.
العام،  م��ن  االأول  الن�سف  وخ��الل 
���س��ه��د ق���ط���اع امل���ع���ادن ال��ث��م��ي��ن��ة يف 
اأداًء  وال�سلع  للذهب  دب��ي  بور�سة 
تزايد  و����س���ط  م���ت���وا����س���اًل،  ق����وي����اً 
بال�سيا�سات  ال��ت��ي��ق��ن  ع����دم  ح��ال��ة 
واملخاطر  املنطقة  يف  االقت�سادية 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  يف  اجل��ي��و���س��ي��ا���س��ي��ة 
العامل. و�سجل كل من عقد ذهب 
الذهب  االآج�����ل وع��ق��د  ���س��ان��غ��ه��اي 
�سهري  ت��������داول  ح���ج���م  ال�����ف�����وري 
قيا�سي يف يونيو، كما �سجال اأي�ساً 
اأعلى معدل اهتمام مفتوح. وحقق 
ع��ق��د ل��وك��و دب���ي ل��ل��ذه��ب الفوري 
اأع���ل���ى ح��ج��م ت������داول ���س��ه��ري بلغ 
 189.62 بقيمة  عقداً   4،702
�سجل  كما  اأم��ري��ك��ي،  دوالر  مليون 
اأي�ساً اأعلى م�ستوى ت�سليم �سهري 
كيلوغرام.   335 اأك��ر من  بواقع 

والرامج، باالإ�سافة اإىل مئات من 
من  وت�سكيلة  املو�سيقية  اخليارات 
االألعاب لكّل من الكبار واالأطفال. 
»ا�ستوديو  يف  مقعد  ك��ل  وي��ح��ت��وي 
�سا�سة  االأعمال« على  درج��ة رج��ال 
ع��ر���س ت��ل��ف��زي��وين خ��ا���س��ة تعمل 
ب��ال��ل��م�����س م��ق��ا���س 18 ب��و���س��ة مع 

�سماعات اإلغاء ال�سو�ساء. 
وميكن لل�سيوف كذلك اال�ستمتاع 
بخدمات ات�ساالت الهاتف املتحرك 
والو�سول اإىل االإنرتنت الال�سلكي 
على منت الطائرة وم�ساهدة البث 

املبا�سر ل�سبع قنوات ف�سائية.
ال��ذك��ي��ة يف الدرجة  امل��ق��اع��د  ت��وف��ر 
ال�����س��ي��اح��ي��ة، راح����ًة م��ع��ززًة بف�سل 
م�سند الراأ�س اجلانبي يف كل مقعد 
للتعديل  القابلة  الظهر  ودع��ام��ة 
و�سا�سة عر�س تلفزيوين �سخ�سية 
 11.1 ب��ال��ل��م�����س م�����س��اح��ة  ت��ع��م��ل 
بو�سة، كما ي�سل عر�س املقعد اإىل 

بو�سة.   19
لتقدمي  الطائرة  ت�سميم  مت  وق��د 
امل�ستوى االأم��ث��ل م��ن اخل��دم��ة مع 
اأنظمة  ت�سمل  ال��ت��ي  التح�سينات 
حتديد  م��ع  ال��رط��وب��ة  يف  التحكم 
م�����س��ت��وي��ات ���س��غ��ط ال�����ه�����واء، مبا 
بحيث  لل�سيوف  ال��راح��ة  ي�سمن 
ي�سلون اإىل وجهاتهم وهم ي�سعرون 

بتجدد احليوية والن�ساط. 

•• اأبوظبي-الفجر:

ح��ّط��ت ط��ائ��رة االحت����اد للطريان 
احلديثة من طراز بوينغ 9-787 
درمي���الي���ر يف ب��ك��ني ال���ي���وم، بعد 
العا�سمة  من  االفتتاحية  رحلتها 
االإماراتية، اأبوظبي. واأقلعت رحلة 
 EY888 االحت��اد للطريان رقم 
 09:30 ال�ساعة  يف  اأبوظبي  من 
املحلي،  ب��ال��ت��وق��ي��ت  اأم�������س  م�����س��اء 
ال�ساعة  يف  اليوم  بكني  اإىل  لت�سل 

�سباًحا.    08:50
الهامة،  املنا�سبة  بتلك  واح��ت��ف��ااًل 
يف  ال�سريط  ق�س  مرا�سم  اأقيمت 
اأب��وظ��ب��ي وح�����س��ره ع���دد م��ن كبار 
للطريان،  االحت��اد  يف  التنفيذيني 
ال�سني  ج����م����ه����وري����ة  و������س�����ف�����ارة 
ال�سعبية يف دولة االإمارات العربية 
لل�سياحة  اأبوظبي  وهيئة  املتحدة، 

والثقافة. 
 9-787 ت�سم طائرة درميالير 
رجال  درج��ة  مق�سورات  اجلديدة، 
ال�سياحية  وال�����درج�����ة  االأع�����م�����ال 
م����ن اجليل  ل���ل���ط���ريان  ل����الحت����اد 
التايل، وحتتوي على 299 مقعًدا، 
منها يف درجة رجال االأعمال   28
ما  ال�سياحية،  ال��درج��ة  يف  و271 
باملئة يف   14 زي���ادة مب��ع��ّدل  ميّثل 

الطاقة اال�ستيعابية. 

جمهورية  “متّكنت  ب����ال����ق����ول: 
حتى  النمو  م��ن  ال�سعبية  ال�سني 
اأ�سبحت اأكر رافد دويل ل�سيوف 
اأبوظبي،  اإىل  الوا�سلني  ال��ف��ن��ادق 
ومبادراتنا  ج��ه��ودن��ا  خ���الل  وم���ن 
الرتويجية واال�ستباقية يف املنطقة 
يدعمها التو�سع االإ�سايف يف القدرة 
ال�ستقبال  نتطلع  اال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة، 
األف زائر �سيني اإىل االإمارة   600
و�ست�سهم   .2021 ع���ام  ب��ح��ل��ول 
ال����ت����ط����ورات االأخ��������رية م���ث���ل منح 
الو�سول  عند  ال��دخ��ول  ت��اأ���س��ريات 
لدولة  ال����رتوي����ج  يف  امل����ط����ار  اإىل 
االإمارات العربية املتحدة واأبوظبي 
متفّردة.  وت��رف��ي��ه  اأع��م��ال  كوجهة 
كما �ست�سجع امل�سافرين ال�سينيني 
التوقف  على اال�ستفادة من باقات 
العام  املتوافرة على مدار  الق�سري 
يف طريق رحلتهم اإىل ما يزيد عن 
منطقة  ام��ت��داد  على  وج��ه��ة   40

اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول 
واأوروبا واأفريقيا واأمريكا.”

ا�ستوديو  م��ق��اع��د  ج��م��ي��ع  وت���وف���ر 
اإمكانية  االأع����م����ال  رج�����ال  درج�����ة 
مم����رات  اإىل  امل���ب���ا����س���ر  ال���و����س���ول 
ال���ط���ائ���رة، وت��ت��م��ي��ز مب��ق��ع��د قابل 
بطول  ك��ام��ل  ���س��ري��ر  اإىل  للتحول 
80.5 بو�سة، وزيادة تبلغ 20 يف 

املائة يف امل�ساحة ال�سخ�سية.
امل��ن��ج��دة بجلود  امل��ق��اع��د  وت��ت��م��ت��ع 
بخا�سية  الفخمة  ف��راو  بولرتونا 
التحكم  ونظام  املقعد  يف  التدليك 
ي�ساعد  ال��ذي  امل�ساند  يف  ال��ه��وائ��ي 
�سالبة  ت��ع��دي��ل  ع��ل��ى  ال�����س��ي��وف 

وراحة مقاعدهم.
من  ال�سركة  ط��ائ��رات  جتهيز  ومت 
اأنظمة  باأحدث   787 طراز بوينغ 
ال��رتف��ي��ه ع��ل��ى م��نت ال��ط��ائ��رة من 
اأكر  وي�سم   »eX3  « بانا�سونيك 
االأف������الم  م����ن  ����س���اع���ة   750 م����ن 

ه��ذا اخل�سو�س، حت��ّدث بيرت  ويف 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ب��وم��غ��ارت��ر، 
ل��الحت��اد ل��ل��ط��ريان، ق���ائ���اًل: منذ 
العا�سمتني  ب��ني  رحالتنا  اإط���الق 
�سنوات،  ت�سع  قبل  وبكني  اأبوظبي 
احلركة  يف  ك���ب���رًيا  من�����ًوا  ���س��ه��دن��ا 
يف  ال�سياحية  ال�سوق  من  ال��واف��دة 
من  ق��وي  بطلب  وحظينا  ال�سني، 
قبل امل�سافرين �سواًء بق�سد العمل 

اأو الرتفيه.
الرتقية  ق����رار  ي��ع��ك�����س  واأ�����س����اف: 
اأهمية  درمي��الي��ر،  ال��ط��ائ��رة  اإىل 
بالن�سبة  عام  بوجه  وال�سني  بكني 
التطور  ع����ن  ف�������س���اًل  ل���ل�������س���رك���ة، 
االقت�سادية  ل��ل��ع��الق��ات  امل�����س��ت��دام 
مركز  بكني  تعتر  البلدين.  ب��ني 
وال�سيا�سي  االق��ت�����س��ادي  ال��ت��ب��ادل 
والثقايف والدويل لل�سني، ما يوؤكد 
على اأهميتها داخل �سبكة الوجهات 
ويدعم  للطريان  لالحتاد  العاملية 

قرار توفري خدمات تلك الطائرة 
�سعادة  واأ���س��اد  للوجهة.  اجل��دي��دة 
ال�سفري ال�سيني يف دولة االإمارات 
العربية املتحدة، ين جيان، بجهود 
بهدف  املبذولة  للطريان  االحت��اد 
على  اال�ستيعابية  ال��ط��اق��ة  تعزيز 
اجل��وي بني  ال��رب��ط  �سعيد حركة 
العربية  االإم�����ارات  ودول���ة  ال�سني 
امل���ت���ح���دة، ح��ي��ث ق����ال: ل��ق��د كانت 
املتحدة،  العربية  االإم�����ارات  دول���ة 
ول�سنوات عديدة، ثاين اأكر �سريك 
للت�سدير  ����س���وق  واأك������ر  جت�����اري 
غرب  منطقة  يف  لل�سني  بالن�سبة 

اآ�سيا و�سمال اأفريقيا.
املتحدة  العربية  االإم��ارات  وتعتر 
االآ�سيوي  البنك  ع�سًوا موؤ�س�ًسا يف 
التحتية،  ال��ب��ن��ي��ة  يف  ل��ال���س��ت��ث��م��ار 
روؤية  حتقيق  جت��اه  ب�سدة  وت��ل��ت��زم 

“احلزام والطريق”. 
حلركة  رئي�سًيا  م��رك��ًزا  وب�سفتها 

جمل�س  دول  منطقة  يف  ال��ط��ريان 
ال���ت���ع���اون اخل���ل���ي���ج���ي، ف������اإن دول����ة 
االإم��������������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة، 
لعب  �ستوا�سالن  اأبوظبي  واإم���ارة 
تطوير  يف  واإي���ج���اب���ي  ح��ي��وي  دور 
اإط����ار ال��ع��م��ل ع��ل��ى روؤي����ة “احلزام 

�سبكة  ا�ستخدام  عر  والطريق”، 
لالحتاد  القوية  العاملية  الوجهات 

للطريان.
�سعيد  ���س��ي��ف  ����س���ع���ادة  اأف�������اد  ك���م���ا 
لهيئة  ال�����ع�����ام  امل�����دي�����ر  غ����ب����ا�����س، 
والثقافة،  ل��ل�����س��ي��اح��ة  اأب���وظ���ب���ي 

ال�شركة الإماراتية توجت
 عامًا مميزًا من اجلوائز العاملية
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 اعـــــــالن       

 : خ��ورف��ك��ان   والت�سديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
على  الت�سديق  وطلب  بنغالدي�س   : اجلن�سية   ، مو�سى  اأب��و  ال�سيد/ حممد عجم 
من  وال�سادرة  للرقاق  املحور  خمبز  التجاري  اال�سم  يف  )تنازل(  يت�سمن  حمرر 
دائرة التنمية االقت�سادية يف  ال�سارقة رخ�سة مهنية رقم 749561 ال�سادر بتاريخ 
2017/2/2 من دائرة التنمية االقت�سادية بخورفكان. اىل ال�سيد/ اإ�سماعيل خلف 
اإبراهيم خلف احلو�سني اجلن�سية : االإمارات.  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
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رقم  )رخ�سة   ، )����س.ذ.م.م(  حرة  منطقة  بروفايدر  �سوليو�سن  نيك�ستنجز  �سركة/ 
االإمارات  دول��ة   ، دب��ي   ، ���س.ب 73030  دب��ي لالنرتنت  ب� مدينة  والكائنة   )91865 :
هذه  ترغب  االإبداعية،  للمجمعات  دبي  �سلطة  لدى  واملرخ�سة   ، املتحدة   العربية 
ال�سركة املذكورة يف اإعالن قرارها للكافة والذي مت اإتخاذه بوا�سطة جمل�س االإدارة 
يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ 2017/6/27 ب�ساأن اإغالق وحل ال�سركة  وفقاً لذلك 
اأى مطالبات فى مواجهتها عليه  ولديه  باالأمر  ب��اأي طرف معني  ال�سركة  تهيب   ،
الريد  االإع��الن عن طريق  ه��ذا  تاريخ  املطالبات خ��الل 45 يوماً من  ه��ذه  تقدمي 

امل�سجل اأو االإت�سال ب� : ال�سّيد/ فرا�س �سو
اإ�سم ال�سركة: نيك�ستنجز �سوليو�سن بروفايدر

�س.ب : 73030  ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة 
هاتف رقم : 00971558238722

Firas@nextings.com :الريد االإلكرتوين
ب�  45  االإ�سعار واملحددة  اإنتهاء فرتة  التى ترد بعد  املطالبات  النظر فى   * لن يتم 

ا�سعار ت�سفية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/269  تنفيذ عقاري   

اىل املنفذ �سده/1-مرجان جم�سيد بونيني  جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/متويل م�ساهمة 
خا�سة )�سركة متويل م�ساهمة عامة( - �سابقا - حاليا وميثله: �سعد حممد عبداهلل احلمادي - نعلنكم 
باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2016/361 عقاري كلي يوم االحد  بتاريخ  2016/8/28 باعتباره �سندا 
اأو خزينة  تنفيذيا وذلك 1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )50895( درهم وت�سليمه اىل طالب التنفيذ 
املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 2- بف�سخ اتفاقية االجارة املنتهية بالتملك مو�سوع 
الدعوى ومالحقها و�سطب عبارة )تخ�سع ملكية العقار اىل ترتيبات االجارة املنتهية بالتملك طبقا 
ال�سادرة  العقار  ب�سهادة ملكية  ال��واردة  الدائرة(  امل��ودع لدى  بالتملك وملحقاته  املنتهي  االج��ارة  لعقد 
عن دائرة االرا�سي واالأمالك بتاريخ 2015/9/30 وبالزام املدعي عليها بت�سليم الوحدة العقارية حمل 
التداعي للمدعية ورد احليازة لها. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 

رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   
 اإعادة اإعالن 

  يف ال�ستئناف رقم 2017/89  جتاري - بالن�سر 
امل�ستاأنف �سدهما/1- �سركة كوالتي مك�س ل�سناعة اخلر�سانة اجلاهزة ذ م م 2- 
قد   ، بليلة  بن  �سعيد  مطر  �سعيد  اأن  لديك  معلوما  ليكن   - رزوق  احمد  حممد 
ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بتاريخ 2016/4/18 ، يف الدعوى االبتدائية رقم 783 ل�سنة 
2015 جتاري - كلي - الفجرية.  فيقت�سي ح�سوركما او ح�سور من ميثلكما اأمام 
حمكمة ا�ستئناف الفجرية بدار الق�ساء بالفجرية يوم االحد املوافق 2017/7/16م 
ال�ساعة 30 : 9 �سباحا وتقدمي ما لديكما من بيانات ويف حالة عدم ح�سوركما او 

ح�سور من ميثلكما قانونا ف�ستنظر املحكمة الدعوى يف غيبتكما.   
امل�ست�سار / حممد اأحمد بو هندي
رئي�س حمكمة الفجرية الحتادية ال�ستئنافية        

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل 

حمكمة الفجرية الحتادية ال�ستئنافية 
العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   

 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر
                       اىل املدعي عليه/ ال�سنافر لتنظيف املباين 

نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 
لها جل�سة 2017/7/13 ال�ساعة 8:30  

م�ستندات  او  لديكم من مذكرات  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  او من ميثلكم  باحل�سور 
ويف  وامل�ساريف  الر�سوم  اىل  باال�سافة  االقل  على  ايام  بثالث  اجلل�سة  قبل  للمحكمة 

حال تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم بثمابة احل�سوري
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
    4341/2017/13
    4344/2017/13
    4343/2017/13

م
1
2
3

ا�سم املدعي
عالء الدين حممد �ساجهان كا�سي

�سليم مياه بادهو مياه 
فرهاد ف�سل احلق 

مبلغ املطالبة
18245 درهم +  تذكرة العودة
22780 درهم +  تذكرة العودة
27900 درهم +  تذكرة العودة
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 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                       اىل املدعي عليه/ ال�سنافر لتنظيف املباين 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2017/7/9   ال�ساعة 8.30.

م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  ق��ان��ون��ا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�سور 
الر�سوم وامل�ساريف ويف حال  ايام على االقل باال�سافة اىل  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث 

تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري )وامرت بتق�سري مدة االعالن( 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 4345/2017/13
4342/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
عامل ح�سني رحيم علي 

هارون الر�سيد بيدو مياه 

مبلغ املطالبة
16023 درهم + تذكرة العودة 
15221 درهم + تذكرة العودة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4030   

املنذر : احمد عبدالرحيم احمد العطار - اإماراتي اجلن�سية 
املنذر اليها : �سمارت لل�سرافة - موؤ�س�سة فردية ملالكها/ حممد بطي حممد 
عبداهلل املو�سى  )جمهول حمل االقامة( - يكلف املنذر - املنذر اليها ب�سرورة 
رقم   ، الكرامة  مبنطقة  للت�سوق  العطار  مببنى   49 رقم  املاأجور  املحل  اخ��الء 
االر�س  0-208  - رقم البلدية 819-318 - وت�سليمه وت�سليم مفاتيحه خاليا 
من ال�سواغل واالأموال واال�سخا�س وباحلالة التي ت�سلمته عليها مع �سداد ما 
يرت�سد بذمتها من مقابل االجرة بدءا من تاريخ 2017/5/23 وحتى االخالء 

والت�سليم الفعلي مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى بوجه عام.
  الكاتب العدل

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/1632 جتاري جزئي                                                
�سيجون   -2 م  م  ذ  �س   - واالع���الن  للدعاية  �سيجنت�سر  جولدن  عليهما/1-  املحكوم  اىل 
باالن �ساليل جمهويل حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  
م  م  ذ  �س   - بالبخار  للتنظيف  دا�ستيك  ل�سالح/  اع��اله  املذكورة  الدعوى  2017/6/22 يف 
بينهما  فيما  بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام   - وال�سريك / حممد علي  املدير  وميثلها 
بان يوؤديا للمدعية مبلغ 125009 درهم )مائة وخم�سة وع�سرون الف وت�سعة درهم( قيمة 
ال�سيكات �سند الدعوى والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ ا�ستحقاق كل �سيك 
ورف�ست  املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  ومبلغ ثالثمائة  الر�سوم  ال�سداد ف�سال عن  وحتى 
ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/413 جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- تيمور كودراتوف  جمهول حمل االقامة نعلنكم بان 
املذكورة  الدعوى  يف   2017/4/9 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
اعاله ل�سالح/ انا روتار : بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ خم�سة 
اال�ستحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م  الف  وع�سرين 
بامل�سروفات.  حكما  ال�سداد والزمته  احلا�سل يف 2016/4/10 وحتى متام 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/698 عقاري كلي                                              
اىل املدعي عليه/1- بريان جون موناجهان 2-تاريندر موناجهان  جمهويل حمل االقامة مبا اأن املدعي 
/ بنك دبي اال�سالمي - �س م ع وميثله : احمد مهري خمي�س عبيد بن م�سحار  نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/1/10  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ بنك دبي اال�سالمي - �س م ع 
بف�سخ اتفاقية االجارة املنتهية بالتملك مو�سوع الدعوى ومالحقها و�سطب عبارة )تخ�سع ملكية العقار 
اىل ترتيبات االجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد االجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( 
املدعي  بتاريخ 2013/5/28 وبالزام  دائ��رة االر�سي واالم��الك  ال�سادرة عن  العقار  ب�سهادة ملكية  ال��واردة 
عليهما بت�سليم الوحدة العقارية حمل التداعي للمدعي ورد احليازة له كما الزمتهما بان يوؤديا للمدعي 
مبلغ تعوي�س وقدره )21493( درهم )واحد وع�سرون الفا واربعمائة وثالثة وت�سعون درهما والزمتهما 
مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذلك  عن  زاد  ما  ورف�ست  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  الف  ومبلغ  بامل�ساريف 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/1633 جتاري جزئي                                              

اىل املدعي عليه/1- وورلد وايد اوك�سنريز ليميتد جمهول حمل االقامة مبا اأن املدعي / موؤ�س�سة 
�ساري خلدمات حقول النفط والغاز والنقليات العامة -  وميثلها جابر �ساري بلو�س براك املزروعي  
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/6/20  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/  
موؤ�س�سة �ساري خلدمات حقول النفط والغاز والنقليات العامة -  وميثلها جابر �ساري بلو�س براك 
املزروعي - بحكمت املحكمة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي قيمة ال�سيك رقم 100238 مببلغ 
446546.06 درهم )اربعمائة و�ستة واربعون الف وخم�سمائة و�ستة واربعون درهم و�ستة فل�س( امل�سحوب 
على نور بنك والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية يف 2017/5/10 وحتى 
حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م  ثالثمائة  ومبلغ  وامل�ساريف  الر�سوم  عن  ف�سال  التام  ال�سداد 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن 

�سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/1183 جتاري جزئي                                              

اأن  اىل املدعي عليه/1- علي را�سد حممد هالل املهريي  جمهول حمل االقامة مبا 
املدعي / بنك االحتاد الوطني - �س م ع وميثله : فهد �سلطان علي لوتاه  نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/6/7 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ 
بنك االحتاد الوطني �س م ع : بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ اربعمائة 
من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م  وثمانني  وثالثمائة  الف  وخم�سني  وثمانية 
تاريخ اال�ستحقاق احلا�سل يف 2016/11/30 وحتى متام ال�سداد والزمته بامل�سروفات 
ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
با�سم �ساحب  االع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   
 دعوى رقم  2017/854 جتاري كلي - حماكم دبي 

املدعي : �سركة مو�سى ال�سناعية - منكو  
بوكالة عامر املرزوقي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية  - الفاك�س 042500024 ، 
بوكالة را�سد الهاجري للمحاماة واال�ست�سارات القانونية - الفاك�س : 026813444

املدعي عليه : �سركة الهدى للمقاوالت - ذ م م   بالن�سر 
ال�سادة االطراف مرفق طيه دعوة الجتماع اخلرة الهند�سية اخلا�س بالنزاع املذكور اعاله الرجاء من االطراف 

االلتزام مبا يلي : 
 2017/7/3 اق�ساها  مهلة  خالل  االجتماع  مبوعد  بالن�سر  عليه  املدعي  بتبليغ  االلتزام  املدعي  على   -1 
  2017/7/6 اق�ساها  مبهلة  بالن�سر  االعالن  عن  �سورة  اخلبري  مكتب  بت�سليم  االلتزام  املدعي  على   -2 

3- تقدمي حافظة امل�ستندات على ثالث ن�سخ وفق املواعيد االتية :
وقت الت�سليم : ال�ساعة : 12.00  تاريخ الت�سليم : 2017/7/3    

4- الرجاء االلتزام بتقدمي امل�ستندات بالطريقة املو�سحة باالوراق املرفقة 
5- االلتزام بتقدمي كافة امل�ستندات واحلافظة املرفقة على قر�س مرن

6- االلتزام بتقدمي كافة امل�ستندات مرتجمة بح�سب اال�سول 

دعوة لالجتماع + اإعالن بالن�سر

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/1585 جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه /1 - بريناديت اكيونو كروز  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي / م�سرف الهالل 
بتاريخ   املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم  وعليه  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  اق��ام  قد  عامة(  م�ساهمة  )�سركة 
احل�سوري  مبثابة  املحكمة  حكمت   - ال��ي��وم  جلل�سة   احلكم   : ال��ت��ايل  التمهيدي  احلكم   2017/6/19
 - : ال��دور باجلدول - وتكون مهمته كاالتي  امل�سريف �ساحب  املو�سوع بندب اخلبري  الف�سل يف  وقبل 
االطالع على ملف الدعوى وامل�ستندات املقدمة فيها وما ع�سى ان يقدمه اخل�سوم - االنتقال ملقرات 
طريف الدعوى واالطالع على املرا�سالت الورقية وااللكرتونية ان وجدت ال�سجالت والدفاتر التجارية 
الورقية وااللكرتونية املنتظمة لبيان عالقة الواقع بني طريف الدعوى وبيان نوع املعامالت التي ربطت 
طريف الدعوى و�سندها و�سببها وما ترتب عليها وحددت مبلغ �سبعة االف درهم كاأمانة على ذمة ح�ساب 
وم�سروفات اخلبري واتعابه الزمته املدعيان ب�سدادها خلزينة املحكمة. وحددت لها املحكمة جل�سة يوم 

 .Ch1.C.13 االثنني  املوافق 2017/7/31  ال�ساعة 30 : 8 �سباحا يف القاعة
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   
   يف الدعوى رقم  2017/18  جتاري كلي ال�سارقة 

املدعي / بنك راأ�س اخليمة الوطني 
املدعي عليهم : النيزك ملقاوالت اال�سباغ والديكور - موؤ�س�سة فردية 

اخل�سم املدخل / النيزك ملقاوالت اال�سباغ + نا�سر عبداهلل جمعه �سعيد الظاهري 
- يرجى العلم بان بنك راأ���س اخليمة   قد رفع �سدكم الدعوى رقم 2017/18 
االربعاء 2017/7/5  يوم  اجتماع خرة  ارج��و ح�سور  لذا  ال�سارقة   كلي  جت��اري 
ابو هيل بجوار حمطة  دبي  الكائن يف  العا�سرة �سباحا يف مقر اخلبري  ال�ساعة 
مرتو القيادة بناية اآر كي اإم مكتب 5 امليزانني هاتف : 0505257979  لتقدمي ما 

لديكم من م�ستندات تعزز دفاعكم
   اخلبري امل�سريف / حممد مطر �سليم  

 اجتماع خربة 

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/472 جتاري كلي                               
 اىل املدعي عليهم /1 -جلوبال االين�س - م م ح 2- �سركة اونا�سي التجاري - �س ذ م م  
3-�سركة جلوبال �ستار االين�س لل�سناعات - �س ذ م م  4- اناند �سينغ كامي�سور 
برا�ساد �سينغ جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/�سيتي بنك ان ايه  قد اقام 
الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ  2017/6/22  
التايل : حكمت املحكمة  مبثابة احل�سوري وقبل الف�سل يف  التمهيدي  احلكم 
املو�سوع : بندب اخلبري امل�سريف املخت�س �ساحب الدور باجلدول وتكون مهمته 
وفق منطوق احلكم ال�سادر بتلك اجلل�سة وحددت لها املحكمة جل�سة يوم االثنني 
املوافق 2017/7/10  ال�ساعة 30 : 09 �سباحا يف القاعة Ch2.E.21 يف حالة 

عدم �سداد املدعي امانة اخلبري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1965  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-جمعه دين باز حممد �سابقا  - علي اريا  - حاليا  جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي/ حممد جاويد حاجي الهي بخ�س   قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها  دعوى اإخراج �سريك من �سركة.   وحددت لها جل�سة يوم 
االحد  املوافق  2017/7/9  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1964  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-اظهر عبا�س غالم يا�سني  جمهول حمل االقامة مبا 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  ان املدعي/ فريده بيغم عبدال�سالم   قد 
املطالبة مببلغ وق��دره =/50000 دره��م  - والر�سوم وامل�ساريف.   وحددت 
بالقاعة  ���س   8.30 ال�ساعة    2017/7/9 امل��واف��ق   االح����د    ي��وم  جل�سة  لها 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.14
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1755  جتاري جزئي              

املخول  املدير  وب�سفته  ال�سخ�سية  ب�سفته   - اف�سل رحيم  اف�سل  / 1-ن�سرت  املدعي عليه  اىل 
م م  جمهول حمل  ذ  ب��وول - �س  م م 2-�سركة بريتاين  ذ  ب��وول �س  بالتوقيع ل�سركة  بريتاين 
كلندر عبداهلل  : خالد  �س وميثله  م  د  م  انرتنا�سيونال  ميتالز  �سريف  املدعي/  ان  االقامة مبا 
ح�سني -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل 
تاريخ اال�ستحقاق  بواقع 12% من  القانونية  والفائدة  الف دره��م   ب�سداد مبلغ وق��دره 120000 
وحتى ال�سداد التام والزامهما بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة 
فاأنت  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �س  �سباحا   8.30 ال�ساعة   2017/7/11 املوافق  الثالثاء  يوم 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 
اأيام على االأقل )حيث �سادف يوم الثالثاء املوافق 2017/6/27  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 
وهو اليوم املحدد لنظر هذه الدعوى اجازة ر�سمية مبنا�سبة 29 رم�سان + اجازة عيد الفطر فقد 

تقرر تاأجيل هذه الدعوى اداريا اىل يوم الثالثاء املوافق 2017/7/11(
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1252 جتاري كلي               

حمدودة(   م�سوؤولية  ذات  )�سركة  العامة  للتجارة  1-دو�سيجا   / عليه  املدعي  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ اإي بي اآي ا�س ايه EBISA وميثله : اأحمد 
ح�سن رم�سان اآل علي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   9069970.32( وق��دره  مببلغ  عليها 
والفائدة   12% من تاريخ  اال�ستحقاق  وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم 
االثنني   املوافق  2017/7/10  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/2901  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- ريجني برا�سيني مادابورا 2-جيجني �ساتيان مانياتنارا بارا�سيني 
جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك االحتاد الوطني - �س م ع وميثله : خليفة 
ال��زام املدعي عيهما  اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها   يو�سف حممد علي بن عمري قد 
والفائدة  دره��م(   300.771/95( وق��دره  مبلغ  ب�سداد  والتكافل  والت�سامم  بالت�سامن 
كفالة  بال  املعجل  بالنفاذ  و�سمول احلكم  ال�سحيفة  عنها يف  املنوه  القانونية  االتفاقية 
والزامهما بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  
املوافق  2017/7/19  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل )علما بانه مت تعديل الطلبات(. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر

                         يف الطعن   2017/482  طعن جتاري   
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

ريا�س   : م وميثله  م  ذ   - امل��ح��دودة  ال��ع��ق��ارات  اب���واب  �سركة  ال��ط��اع��ن/ 
�سركة اخلليج  ���س��ده/1-   املطعون  باعالن  الكبان    عبداملجيد حممود 

للقوارب اخلر�سانية اجلاهزة - ذ م م - جمهول حمل االقامة.
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاله ويتوجب عليكم 
احل�سور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �سحيفة الطعن املقدمة 

�سدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز
العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر

                              يف الطعن 2017/179  طعن جتاري   
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

عبدالرحمن   : وميثله  املرزوقي  بنياي  عبداهلل  ح�سن  نا�سر  الطاعن/ 
وو   ي��وجن  ���س��ده/1-  املطعون  ب��اع��الن  ن�سيب   ب��ن  عبدالرحمن  ن�سيب 

جمهول حمل االقامة.
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاله ويتوجب عليكم 
احل�سور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �سحيفة الطعن املقدمة 

�سدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز

العدد 12060 بتاريخ 2017/7/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/1719 تنفيذ جتاري

اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- ن��وف��ل ت��اك��اراك��ال ب���ودوك���ودي  جم��ه��ول حمل 
اأقام  ����س.ذ.م.م   قد  التنفيذ/ريان وورلدوايد  االقامة مبا ان طالب 
املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك��م  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم 
املنفذ به وقدره )63501( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

ال�ساعة  ف��ردي �سد  ب�سباق  االإم���ارات حملته يف جولة فرن�سا  ب��داأ فريق 
وق��د �سجل  املبتلة،  دو���س��ل��دورف  ���س��وارع مدينة  ك��م خ��الل   14 مب�سافة 
الدراج دييغو اأولي�سي اأداء قوًيا و�سعه اأمام عدد كبري من الدراجني يف 

الت�سنيف العام. 
يرتدي  من  اأول  �سكاي  فريق  من  توما�س  ج��ريان  ال���دراج  اأ�سبح  بينما 
 16 مبدة  قيا�سًيا  زمًنا  حتقيقة  خالل  من  ال�سهري  االأ�سفر  القمي�س 

�ساعة و 4 دقائق مكنه من حتقيق ال�سدارة يف هذه املرحلة.
وعلق لوي�س مينتجي�س من فريق االإمارات على مرحلة البداية قائاًل: 
الفردية �سد  ال�سباقات  اأف�سل من  ال�سباق  ه��ذا  خ��الل  اأدائ��ي  ك��ان  لقد 
ال�ساعة ال�سابقة، واأنا �سعيد جًدا بهذا االأمر. كانت �ساقي يف حالة جيدة 
يف  ا  متخ�س�سً ل�ست  فرن�سا.  بجولة  بداأنا  الأننا  �سعيد  فاأنا  عام  وب�سكل 
ال�سباقات الفردية �سد ال�ساعة ولذلك فاإن هديف هنا كان اأن ال نخ�سر 

الكثري من الوقت، واأظن اأننا قد متكننا من حتقيق ذلك.
�سيقطع  حيث  اجل��ول��ة،  يف  للحدود  عبور  اأول  الثانية  املرحلة  �ست�سهد 
الدراجني م�سافة 203.5 كم انطالًقا من مدينة دو�سيلدورف االأملانية 
لي�سلوا يف نهاية املرحلة اإىل مدينة ليج يف بلجيكا. هذا هي املرة احلادية 
ع�سرة التي ت�ستقبل فيها مدينة ليج مرحلة من مراحل جولة فرن�سا. 
رغم اأن غالبية الطرق يف هذا املرحلة م�سطحة، تتواجد بع�س املناطق 
املتفرقة �سديدة االنحدار نحو نهاية امل�سار، والتي قد توؤثر ب�سكل كبري 
ال�سباق  نهاية  قرب  الهجوم  اأن  حيث  للمرحلة  النهائي  الت�سنيف  على 
قد يوؤدي اإىل انطالقة �سريعة ملجموعة كبرية من الدراجني عر خط 
اأملانيا و يرحبون مبرحلة جديدة علي االأرا�سي  النهاية بينما يودعون 

البلجيكية.

امل��الك��م االأ����س���رتايل املغمور  ح��ق��ق 
باإحلاقه  م���ف���اج���اأة  ه������ورن  ج���ي���ف 
الهزمية بالنجم الفيليبيني ماين 
العامل  بطل  لقب  الن��ت��زاع  ب��اك��ي��او 
العاملية  )املنظمة  املتو�سط  للوزن 
 12 م�����ن  ن�������زال  ل���ل���م���الك���م���ة( يف 
ج��ول��ة االح���د يف م��دي��ن��ة بريزبني 

اال�سرتالية اأمام 50 الف متفرج.
باإجماع  امل��واج��ه��ة  ه����ورن  وح�����س��م 
 111-117 ال���ث���الث���ة  ال��ق�����س��اة 
لريفع  م����رت����ني  و113-115 
وتعادال  انت�سارا   16 اىل  ر�سيده 
خ����الل  ن����������زاال   17 يف  واح������������دا 
باكياو،  اىل  بالن�سبة  اما  م�سريته. 
فقد مني بخ�سارته ال�سابعة يف 67 

مباراة.
امل��ب��اراة مهاجما حارما  ب��داأ ه��ورن 
ب��اك��ي��او امل��ر���س��ح ف��وق ال��ع��ادة للفوز 
باكياو  واكتفى  ايقاعه.  من فر�س 
امل����الك����م ال���وح���ي���د ال������ذي جن����ح يف 
ال���ت���ت���وي���ج ب���ال���ق���اب ع���امل���ي���ة كرى 
ببع�س  خمتلفة  ف��ئ��ات  ث��م��اين  يف 
اللكمات ثم باالعتماد على الهجوم 
على  ي�����س��غ��ط  ان  ق���ب���ل  امل���ب���اغ���ت 
مناف�سه بدءا من اجلولة التا�سعة.

وكان هورن مدرب اللياقة البدنية 
يف  املالكمة  ممار�سة  ب��داأ  ال�سابق، 
ع�سرة  ال�سابعة  بعمر  متاأخر  وقت 

لكي يدافع عن نف�سه يف املدر�سة.
اما باكياو فدخل املعرتك ال�سيا�سي 

ب��الده حيث ي�سغل مركز ع�سو  يف 
املالكم  وع���اد  ال�سيوخ.  جمل�س  يف 
اىل احللبة يف نوفمر املا�سي بعد 
ليتغلب  اعتزاله،  من  ا�سهر  �سبعة 
فارغا�س  جي�سي  االم���ريك���ي  ع��ل��ى 
لي�ستعيد  الثالثة  الق�ساة  باإجماع 

لقب الوزن املتو�سط.
وك������ان ن������زال االأح�������د ����س���د ه����ورن 
حمطة يف طريق باكياو للح�سول 
ثاأرية  م��ب��اراة  خ��و���س  فر�سة  على 
مايويذر  ف��ل��وي��د  االم���ريك���ي  ���س��د 
ال������ذي ت��غ��ل��ب ع��ل��ي��ه ب���ال���ن���ق���اط يف 
مباراة خميبة لالآمال خالل نزال 
“معركة القرن”  اطلق عليه لقب 

عام 2015.
والجئون  فلبينيون  جنود  وح�سل 
اأ�سابيع  ال�سبل خالل  بهم  تقطعت 
م���ن ال��ق��ت��ال م���ع م��ت�����س��ددي��ن على 
راح��ة ن��ادرة االح��د عندما �ساهدوا 
بثا مبا�سرا لنزال على لقب منظمة 
املالكمة العاملية لوزن الو�سط بني 

ماين باكياو وجيف هورن.
لكن االأج��واء االحتفالية يف مركز 
م�ساعر  اىل  حت����ول����ت  ح���ك���وم���ي 
خ�سر  بعدما  اأم���ل  وخيبة  �سدمة 
ال��ب��ط��ل امل��ح��ل��ي ب��اك��ي��او ع��ل��ى نحو 
اال�سرتايل  اأم��ام  بالنقاط  مفاجئ 

املغمور هورن يف برزبني.
من  البالغ  ال�سابق  امل��در���س  وم��دد 
العمر 29 عاما �سجله اخلايل من 

مقابل  انت�سارا   17 اىل  ال��ه��زائ��م 
تعادل وحيد اأمام 50 الف م�سجع 

يف بالده لكن بع�س ع�ساق املالكمة 
خ�سارة  ي��ت��ق��ب��ل��وا  مل  ال��ف��ل��ب��ني  يف 

مالكمهم باإجماع اراء احلكام حيث 
راأوا انه هيمن على املواجهة.

واحد  وه��و  باجناجا  جمايل  وق��ال 
من �سكان ماراوي الذين عانوا من 

�ستة اأ�سابيع من القتال بني القوات 
املدينة  يف  ومت�سددين  احلكومية 
الأن  ه��ورن  فاز  لرويرتز  اجلنوبية 

النزال اأقيم على اأر�سه.
واأ�ساف بدر الدين انداك وهو من 
ب��ني ال��ق��وات ال��ت��ي حت��ر���س املدينة 
وا�سحة.  ك���ان���ت  ب���اك���ي���او  ه��ي��م��ن��ة 
ال����ذي  ان����ظ����روا اىل وج�����ه ه������ورن 
تغريت مالحمه. نزف ماين فقط 
ب�سبب �سربات الراأ�س التي وجهها 
هذا  يخ�سر  فكيف  مناف�سه.  ال��ي��ه 

النزال؟.
اجلنود  من  العديد  الوجوم  و�ساد 
مانيال  يف  ع�����س��ك��ري��ة  ق����اع����دة  يف 
بعدما اأعلن احلكام فوز هورن على 
باكياو، بطل العامل يف ثمانية اأوزان 
 111-117 ب��ن��ت��ي��ج��ة  خم��ت��ل��ف��ة، 

و115-113 و113-115.
وكتب جندي يدعى ديفيناجار�سيا 
يوم  اإن���ه  في�سبوك  ع��ل��ى  ماتوتينا 
حزين يف الفلبني. االمل يعت�سرين. 

مل اأتوقع اأبدا خ�سارة ماين.
واأثار فوز هورن باإجماع اأراء احلكام 
اجلدل يف الفلبني الإنهم يعتقدون 
اأن املالكم اال�سرتايل انت�سر بحيل 
غري ريا�سية حيث ا�ستخدام راأ�سه 

اأكر من مرة الإ�سابة باكياو.
با�سم  املتحدث  اأبيال  اإرن�ستو  وقال 
بيان خ�سارة  الفلبينية يف  الرئا�سة 
م��اين ب��اك��ي��او يف ب��رزب��ني ل��ن تقلل 

لل�سعب  منحه  ال���ذي  ال�سرف  م��ن 
�سيء.  اأي  ي��ت��غ��ري  ل����ن  وال����ع����ل����م. 
باكياو  م����اين  ال�����س��ن��ات��ور  ���س��ي��ب��ق��ى 

بطال لل�سعب الفلبيني.
باكياو، وهو ع�سو يف  ومل ي�ستطع 
اللعب  الفلبيني،  ال�سيوخ  جمل�س 
باأ�سلوبه املعتاد يف اجلوالت االأوىل 
اال�سرتايل  م��ن��اف�����س��ه  ق���وة  ب�����س��ب��ب 
االأط����ول ق��ام��ة واالأث��ق��ل وزن���ا لكن 
اأج��واء النزال مبرور  اأن��ه دخل  بدا 

الوقت و�سعور هورن باالرهاق.
املالكمني  م��ن  ال��دم��اء  �سيل  وم���ع 
ب��ع��د ا���س��ط��دام��ه��م��ا ب�����س��ورة غري 
 38( االأع�سر  باكياو  �سن  متعمدة 
هورن  على  �سديدا  هجوما  عاما( 
اجلولة  يف  ال���ن���زال  ي��ن��ه��ي  اأن  ك���اد 

التا�سعة.
املرهق،  اال����س���رتايل  امل��الك��م  ل��ك��ن 
ال�����ذي اأ���س��ي��ب ب��ق��ط��ع ف����وق عينه 
قاتل  ال��ث��ان��ي��ة،  اجل��ول��ة  يف  اليمنى 
الثالث  اجل���والت  خ��الل  ب�سجاعة 
االأخرية ليفوز يف قرار رمبا اأده�س 
يف  باكياو  لهيمنة  بالنظر  البع�س 

اجلوالت النهائية.
ياأمل  ك����ان  ال�����ذي  ب���اك���ي���او،  وق�����ال 
يف حت��ق��ي��ق ال���ف���وز م���ن اأج�����ل بدء 
اأخرى  مواجهة  خلو�س  حمادثات 
اإنه  جونيور،  مايويذر  فلويد  �سد 
�سيلتزم بالتاأكيد بخو�س نزال اآخر 

اأمام هورن مثلما ين�س العقد.

فريق الإمارات ينطلق عرب املرحلة الأوىل من جولة فرن�شا

الدراجان مينتجي�س و اأولي�سي يبداآن اجلولة باأداء قوي خالل ال�سباق الفردي 
�سد ال�ساعة عرب اأمطار دو�سلدورف

�شدمة يف الفلبني بعد اخل�شارة 

بـــاكيـــاو يفقـــد اللقــب العـــاملي للــــوزن املتــــو�ســــــط

وجه جمل�س دبي الريا�سي الدعوة لل�سركات واملوؤ�س�سات 
الريا�سية  ال���دورة  م��ن  االأخ���رية  املرحلة  يف  للم�ساركة 
�ستقام  التي  الطائرة  الري�سة  مناف�سات  وهي  العمالية 
الدورة  تنظيم  يتم  بالقوز.  دل�سكو  �سركة  مالعب  يف 
الدائمة  واللجنة  الريا�سي  دبي  جمل�س  بني  بالتعاون 

ل�سوؤون العمال بدبي �سمن “مبادرة حمدان بن حممد 
بالتعاون  املجل�س  اأطلقها  التي  املجتمعية”  للريا�سة 
دب��ي بهدف  اإم���ارة  وال��دوائ��ر احلكومية يف  الهيئات  مع 
حتفيز خمتلف فئات املجتمع يف اإمارة دبي على ممار�سة 
الريا�سة والن�ساط البدين باعتبارها اأداة مهمة لل�سعادة 

والطاقة االيجابية. ومت اإ�سافة بطولة الري�سة الطائرة 
ملا  العمالية  الريا�سية  ال���دورة  مناف�سات  برنامج  اإىل 
الري�سة  خارطة  على  مميزة  مكانة  من  دب��ي  به  تتمتع 
النهائية  االأدوار  ت�ست�سيف  ك��ون��ه��ا  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ط��ائ��رة 
يف  تقام  التي  الطائرة  للري�سة  العامل  بطولة  ل�سل�سلة 

مالعب جممع حمدان بن حممد الريا�سي باالإ�سافة 
اإىل تنظيم حملة لن�سر ممار�سة الري�سة الطائرة حتمل 
ا�سم “�ساتل دبي” حيث يحر�س جمل�س دبي الريا�سي 
قاعدة  وتو�سيع  الريا�سة  ه��ذه  ممار�سة  ت�سجيع  على 
انت�سارها ملا لها من فوائد كبرية وكذلك للجماهريية 

الريا�سية  ال����دورة  مناف�سات  وك��ان��ت  بها  تتمتع  ال��ت��ي 
وت�ستمر  املا�سي  ف��راي��ر  يف17  انطلقت  ق��د  العمالية 
حتى 24 نوفمر القادم وتعتر هي االأوىل من نوعها 
التي  الزمنية  الفرتة  حيث  من  املنطقة  م�ستوى  على 

تقام فيها وعدد الريا�سات التي تت�سمنها.

دعوة ال�سركات للم�ساركة يف “ري�سة” الدورة الريا�سية العمالية بدبي

ايغوودال يبقى وفيا لغولدن �ستايت ووريرز فوز مفاجئ لتوما�س يف افتتاحية طواف فرن�سا
حقق الويلزي جرياينت توما�س )�سكاي( فوزا مفاجئا 
الدويل  فرن�سا  ط���واف  م��ن  االف��ت��ت��اح��ي��ة  امل��رح��ل��ة  يف 
فيما  اأمل��ان��ي��ا،  دو���س��ل��دورف يف  الهوائية يف  ل��ل��دراج��ات 
بداية  اللقب  حامل  ف��روم  كري�س  ال��ري��ط��اين  حقق 
توما�س  ف��از  �سعبة،  مناخية  ظ��روف  ظل  ويف  طيبة. 

باملرحلة البالغ طولها 14 كلم �سد ال�ساعة.
وقال توما�س مل اتوقع ذلك. الفوز مبرحلة اأمر رائع، 

وارتداء القمي�س االأ�سفر يتوج املجهود.
وزميل  ف��روم  كري�س  الريطاين  اللقب  حامل  وح��ل 
ت��وم��ا���س يف ف��ري��ق ���س��ك��اي ���س��اد���س��ا، وت��ق��دم ع��ل��ى اأبرز 

مناف�سيه باأكر من ن�سف دقيقة.
وقال فروم فوز جرياينت توما�س ممتاز للفريق، رائع، 

االأ�سابيع  يف  ال�ساعة  �سد  ملرحلة  كثريا  عملت  رائ��ع! 
الثالثة املا�سية.. لقد حققت توقيتا جيدا .

و�سهدت املرحلة �سقوط اال�سباين اليخادرو فالفريدي 
موفي�ستار الذي حل ثالثا قبل مو�سمني، على طريق 
غمرتها املياه. واعلن فريقه يف وقت الحق عدم قدرته 

على اكمال ال�سباق.
اليخادنرو  مي���ك���ن  ال  ل���الأ����س���ف  م��وف��ي�����س��ت��ار  وق������ال 
ينهي  ان  جدا  املحزن  من  ال�سباق.  اكمال  فالفريدي 

ال�سباق يف يومه االأول.
وكان يتوقع من فالفريدي )37 عاما( ان يلعب دورا 
الكولومبي نايرو كوينتانا،  رئي�سا يف م�ساعدة زميله 

الو�سيف يف منا�سبتني، خالل املراحل اجلبلية.

اإي���غ���ووداال، العب  اأن���دري  ان  اأم��ريك��ي��ة  اإع���الم  و�سائل  ك�سفت 
للمحرتفني،  ال�سلة  ك��رة  دوري  بطل  ووري��رز  �ستايت  غولدن 
رغم  على  اإ�سافية،  �سنوات  لثالث  الفريق  مع  عقده  �سيجدد 

اهتمام عدد من االأندية بخدماته.
فرتيكال  ذي  وم��وق��ع  ت����وداي  اي���ه  ا����س  ي��و  �سحيفة  وبح�سب 
على  �ستايت  غولدن  عر�س  ال�سلة،  كرة  �سوؤون  يف  املتخ�س�س 
 48 مقابل  ا�سافية  �سنوات  لثالث  عقده  متديد  اي��غ��ووداال 
�سيتم  ال���ذي  ال��ع��ر���س  على  واف���ق  االأخ���ري  وان  دوالر،  مليون 
عر�س  �ستايت  غولدن  وك��ان  اخلمي�س.  ر�سميا  عنه  االإع���الن 
على ايغووداال يف بادئ االمر عقدا لعامني مقابل مبلغ يرتاوح 
لثالث  بعر�س  تقدم  ثم  �سنويا،  دوالر  مليون  و14   12 بني 

�سنوات مقابل 45 مليون دوالر قبل ان يرفع قيمته.
وكان ايغووداال يتقا�سى �سنويا مبلغ 11،1 مليون دوالر.

االأم��ريك��ي اهتمامها ب�سم  ال��دوري  اأندية ع��دة يف  ومل تخف 
اذ اج��ت��م��ع االأخ����ري مب�����س��وؤويل ه��ي��و���س��نت روكت�س،  ال���الع���ب، 

�سبريز  انطونيو  �سان  م��ن  مماثل  اهتمام  ع��ن  تقارير  و�سط 
و�ساكرامنتو كينغز.

وكان ايغووداال اختري اف�سل العب يف نهائي عام 2015 الذي 
�سهد تتويج غولدن �ستايت بطال، وكان حا�سما اي�سا يف نهائي 
2017 الذي فاز فيه فريقه على كليفالند كافاليريز 1-4.

وحقق الالعب معدل 7،6 نقاط و4 متابعات يف املباراة.
كوري  �ستيفن  ج��دد عقد جنمه  ال��ذي  �ستايت  وجن��ح غولدن 
�سنوات،  خلم�س  دوالر  مليون   201 بلغ  قيا�سي  مبلغ  مقابل 
يف اقل من 24 �ساعة يف التجديد الأربعة العبني يف �سفوفه 

و�سلوا اىل نهاية عقودهم.
ك��م��ا جن��ح��ت ادارة ال���ن���ادي يف اق��ن��اع الع��ب��ني اح��ت��ي��اط��ي��ني يف 
اال���س��ت��م��رار يف ���س��ف��وف ال��ف��ري��ق وه��م��ا ���س��ان��ع االل��ع��اب �سون 
دوالر،  مليون   24 مقابل  موا�سم   3 على مدى  ليفينغ�ستون 
مع  اأخ��ريا  مو�سما  �سيبقى  ال��ذي  و�ست  ديفيد  اىل  باالإ�سافة 

دوالر اأمريكي. مليوين   2،3

نوفيل ي�سدد ال�سغط على 
اوجييه برايل بولندا 

�سدد البلجيكي تيريي نوفيل )هيونداي( ال�سغط على الفرن�سي �سيبا�ستيان 
اوجييه )فورد فيي�ستا( بطل العامل يف املوا�سم االربعة املا�سية، بفوزه االحد 
باملركز االول يف �سباق بولندا، املرحلة الثامنة من بطولة العامل للراليات.

وانهى نوفيل ال�سباق بزمن قدره 2،40،46،1 �ساعة، متقدما على زميله 
ث��وان، يف حني جاء   1،23،9 بفاق  ب��ادون  النيوزيلندي هايدن  الفريق  يف 
بطولة  ترتيب  ر�سيده يف  نوفيل  ورف��ع  2،20،8 ث.  بفاقر  ثالثا  اوجييه 
العامل لل�سائقني اىل 149 نقطة، مقل�سا الفارق مع اوجييه املت�سدر اىل 
و2013   2013 يف  العامل  بطل  لنوفيل  الثالث  الفوز  وه��و  نقطة.   11
هذا املو�سم، كما انها املر اخلام�سة على التوايل التي ي�سعد فيها اىل من�سة 
التتويج، يف حني ان وقال نوفيل ان نهاية البطولة �ستكون مثرية ومعقدة 

مع تبقي خم�سة �سباقات يف املو�سم.
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الظاهري  ك�سي�س  بن  را�سد  الدكتور  امل�ست�سار  �سرح 
االليكرتونية  للريا�سات  االم��ارات  جمعية  عام  اأم��ني 
فئة  االل��ك��رتون��ي��ة  ل��ل��ري��ا���س��ات  االم�����ارات  منتخب  اأن 
العامل  بطوالت  اق��وى  يف  �سي�سارك  الفردية  االأل��ع��اب 
االو�سطورية للريا�سات االلكرتونية البطولة العاملية 
املزمع اقامتها  االليكرتونية  اإيفو للريا�سات  بطولة 
يف الواليات املتحدة االأمريكية خالل الفرتة 14 اىل 
16 من �سهر يوليو اجلاري، وي�سم منتخب االمارات 
بطل  البناء  حممد  العاملي  والبطل  الذهبي  املقاتل 
يف  اأوروب���ا  وبطل  االليكرتونية  للريا�سات  االم���ارات 

بطولة  وبطل   2016 لعام  االليكرتونية  الريا�سات 
باتل  بطولة  وبطل   2017 لعام  الفرن�سية  كوفك�س 

رويل العاملية لعام 2017 .
تعتر بطولة ايفو العاملية للريا�سات االليكرتونية فئة 
االلعاب الفردية من اقوى البطوالت العاملية يف العامل 
االلعاب  لفئة  االل��ك��رتون��ي��ة  ال��ري��ا���س��ات  ب��داي��ة  م��ن��ذ 
من  اكر  فيها  امل�ساركني  عدد  يتجاوز  الفردية،حيث 
وتتجاوز  ال��ع��امل  دول  خمتلف  م��ن  الع���ب   3000
البطولة  و�ستقام  دوالر  الف   300 جمموع جوائزها 

يف والية ال�س فيغا�س االأمريكية.

واأكد بن ك�سي�س ان هذه البطولة من اأقوى البطوالت 
العاملية يف فئة االلعاب الفردية على العموم والبطوالت 

القتالية على اخل�سو�س يف الريا�سات االلكرتونية .
نوعي  اجن��از  اأملنا كبري يف حتقيق  ك�سي�س  اب��ن  وق��ال 
ج��دي��د ي�����س��ج��ل ل����الم����ارات واأك�����د ان ث��ق��ت��ن��ا يف بطل 
االمارات والعامل  للريا�سات االلكرتونية فئة االلعاب 
ال��ف��ردي��ة الح����دود ل��ه��ا ون��ح��ن واث��ق��ني ب��ان��ه �سيحقق 
اجنازا �سي�سطر ا�سم االمارات عاملياً  يف هذه الريا�سة 
العاملي  ال��ري��ا���س��ي  التجمع  ه���ذا  ويف  ال��ن�����س��اة  ح��دي��ث��ة 
البناء  حم��م��د  ال��ع��امل��ي  ال��ب��ط��ل  اأن  ال�سخم ، واأو�سح 

العاملية  ال��ب��ط��ول��ة  بلقب  ل��ل��ف��وز  امل��ر���س��ح��ني  من اأبرز 
البعثة  اأع�����س��اء  واأن  االمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  يف 

يقدرون حجم امل�سوؤولية وهم على قدر التحدي.
ك�سي�س  بن  را�سد  الدكتور  امل�ست�سار  اخلتام تقدم  ويف 
الظاهري بال�سكر والعرفان اإىل القيادة الر�سيدة على 
دعمها الالحمدود للريا�سة على العموم والريا�سات 
االليكرتونية على اخل�سو�س وثمن توجيهات رئي�س 
جمل�س االدارة ال�سيخ �سلطان بن خليفة بن �سخبوط 
اآل نهيان ودعمه املتوا�سل ملنتخب االمارات للريا�سات 

االلكرتونية.

الألعاب  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  ي�����س��ارك 
مناف�سات  يف  العموم  ملرحلة  القوى 
البطولة االآ�سيوية ال� 21 التي تقام 
يف مدينة بهانب�سوار الهندية خالل 
الفرتة من 4 - 10 يوليو اجلاري.

يرتاأ�س بعثة املنتخب امل�ست�سار اأحمد 
الكمايل ع�سو جمل�س اإدارة االحتاد 
ال�������دويل رئ���ي�������س احت������اد االإم��������ارات 
ع�سويتها  يف  وت�سم  القوى  الألعاب 
االحتاد  رئي�س  نائب  املعمري  نا�سر 
ع�سو جمل�س اإدارة االحتاد االآ�سيوي 
واالإداري  الفني  اجلهاز  اإىل  اإ�سافة 

والطبي .
ال�����ذي ي�سم   - امل��ن��ت��خ��ب  وي�������س���ارك 
�ستة العبني يف فئة الرجال والعبة 
م�سابقة   11 يف   - ال�سيدات  فئة  يف 

خالل البطولة.
ويقام على هام�س البطولة اجتماع 
القوى  الأل��ع��اب  العمومية  اجلمعية 
ل��الحت��اد اال���س��ي��وي وامل���وؤمت���ر العام 
جميع  ي���ح�������س���ره  وال���������ذي  ل���ل���ع���ب���ة 
46 وميثل  ال�  االآ�سيوية  االحت��ادات 
الكمايل  اأح���م���د  امل�����س��ت�����س��ار  ال���دول���ة 
- مم��ث��ال ع��ن احت���اد االم�����ارات - يف 
اجلمعية العمومية .. بينما يح�سر 
اجتماعات  املعمري  �سلطان  نا�سر 

تقام  وال��ت��ي  االحت����اد  اإدارة  جمل�س 
اخلام�س من يوليو اجلاري .

وق����ال امل�����س��ت�����س��ار اأح���م���د ال��ك��م��ايل - 
قبيل مغادرته الدولة - اإن م�ساركة 
البطولة  يف  احل����ال����ي����ة  امل���ن���ت���خ���ب 
القوى  الأل���ع���اب  ال�21  االآ���س��ي��وي��ة 
تاأتي �سمن خطة م�ساركات االحتاد 
نتائج  على  للوقوف   2017 ملو�سم 
بعد  ال��ع��م��وم  ال��الع��ب��ني  وم�ستويات 
املع�سكر  يف  ال��ت��دري��ب��ات  م��ن  مرحلة 
ابتداء  اأ�سهر  ثمانية  ا�ستغرق  ال��ذي 
اململكة  يف   2016 اأك���ت���وب���ر  م����ن 
املغربية حتت اإ�سراف البطل االأوملبي 

�سعيد عويطة.
التي  ال��ط��وي��ل��ة  امل��رح��ل��ة  اأن  واأك������د 
ك��ان��ت مرحلة  ال���الع���ب���ون  ق�����س��اه��ا 

اإعداد جيدة �سنقطف ثمارها خالل 
 10 ب���  2018 ب���داأه���ا امل����درب  ع���ام 
باأربعة  النهاية  يف  واكتفى  الع��ب��ني 
 2020 حتى  بهم  �سيم�سي  منهم 
وقف  وقد  االأوملبية  طوكيو  دورة  يف 
االحت��اد وجمل�س اإدارت��ه على جميع 
والتح�سريات  التدريبات  تفا�سيل 

وامل�ساركات املختلفة .
اأبوظبي  جم��ال�����س  ال��ك��م��ايل  ودع�����ا 
ل�سرورة  الريا�سية  وال�سارقة  ودبي 
الوقوف مع احتاد االإم��ارات الألعاب 

القوى خالل املرحلة القادمة .
واأكد اأن ريا�سة األعاب القوى ت�سهد 
خالل الفرتة احلالية اأف�سل اأيامها 
ح��ي��ث ه��ن��اك جم��م��وع��ة ك��ب��رية من 
للمرحلة  اإع���داده���م  يتم  النا�سئني 

البطوالت  يف  واإ���س��راك��ه��م  ال��ق��ادم��ة 
�سنوات  ال����ث����الث  خ�����الل  ال���دول���ي���ة 

القادمة ..
الفتا اإىل اأن هناك اأ�سماء �سيكون لها 

�ساأن يف امل�ستقبل مثل زايد ال�سام�سي 
و�سعود  رم�������س���ان  خ���ل���ي���ل  وخ����ال����د 

الزعابي ومعيوف ح�سن اإ�سافة اإىل 
اإبراهيم وفاطمة احلو�سني  اأن وداد 

للم�ساركات  حم��وري��ا  دورا  �سيلعنب 
خالل الثالث �سنوات القادمة .

ال�سينية بكني  العا�سمة  اإىل  زي��ارة  الريا�سي  اأبوظبي  بداأ وفد جمل�س 
 BSU تلبية لدعوة ال�سفارة ال�سينية لدى الدولة واجلامعة الريا�سية

يف اإطار حر�سه على عقد �سراكات مع املوؤ�س�سات الريا�سية الدولية .
الريا�سيني  اإع��داد  ال�سينية يف  التجربة  الزيارة االط��الع على  تت�سمن 
للم�ساركة يف خمتلف البطوالت والتجمعات الريا�سية واملناف�سة عليها 
العمل لدى  اآلية  اأ�سبوع للتعرف على  بجانب ق�ساء فرتة معاي�سة ملدة 
اإداريني  م��ن  الريا�سية  ال��ك��وادر  تاأهيل  يف  املتخ�س�سة   BSU جامعة 

والعبني .
جمل�س  م��ن  احل��م��ادي  وفي�سل  اجلنيبي  خمي�س  ن�سر   .. ال��وف��د  �سم 
اأبوظبي الريا�سي ونا�سر املن�سوري من فريق الوحدة لل�سباحة و�سلطان 
لل�سباحة  العني  فريق  من  البلو�سي  حممد  وحمدان  الكمايل  عبداهلل 
واأحمد امل�سجري العب فريق اجلزيرة للجودو ورا�سد احلو�سني وزايد 

النقبي العبا فريق الوحدة للجودو .
اأبوظبي الريا�سي الهادفة لتكوين  تاأتي الزيارة �سمن م�ساعي جمل�س 
اأبوظبي من خالل  اأندية  النا�سئني وال�سباب يف  قاعدة متينة لالعبني 
االطالع على اخلرات العاملية جلامعة BSU التي تعد من اجلامعات 
االأبطال  م��ن  كبرية  جمموعة  منها  تخرج  وال��ت��ي  العريقة  الريا�سية 

ال�سينيني يف خمتلف االألعاب .
اأبوظبي  جمل�س  يف  الفنية  ال�سوؤون  اإدارة  مدير  الها�سمي  ط��الل  واأك��د 
ت�سم  التي  اأبوظبي  لبعثة  الفنية  واملعاي�سة  ال��زي��ارة  اأهمية  الريا�سي 
جمموعة من الالعبني واالإداريني لالطالع على التجربة ال�سينية يف 

اإعداد وتاأهيل الالعبني واالإداريني العاملني يف املجال الريا�سي .
ملتابعة  ك��ب��رية  اأهمية  ي��ويل  الريا�سي  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
برامج  دع��م  اأج���ل  م��ن  املتقدمة  الريا�سية  اجل��ام��ع��ات  عمل  منظومة 

التطوير والتنمية يف عمل اأندية اأبوظبي على م�ستوى االألعاب كافة.
�سعيد  على  خ�سو�سا  التعريف  عن  غنية  ال�سينية  التجربة  اإن  وق��ال 

تطوير الريا�سيني .
خرات  لدعم  التجربة  ه��ذه  م��ن  لال�ستفادة  املجل�س  تطلع  اإىل  الفتا 
العبي واإداريي اأندية اأبوظبي مبا يتما�سى مع اخلطط الهادفة لتطوير 

املنظومة الريا�سية.

بـن ك�سيـ�س ... البنـــاء ي�ســارك يف اأقـوى بطولـة 
عـامليــــة للريا�ســـات الإلكرتونيــــة

منتخبنـــا الوطنـــي ي�ســـارك يف اآ�سيـــويـــة األعــــاب القـــوى يف الهنــــد

»اأبوظبـــي الريا�ســــي« يتطلــــع ل�ســـــراكات مع املوؤ�س�ســــات الريا�سيــــة ال�سينيـة

النجم ال�ساحلي والرتجي بربع نهائي اأبطال افريقيا 
تاأهل النجم ال�ساحلي والرتجي التون�سيان اىل ربع نهائي دوري 
االأهلي  بني  املناف�سة  احتدمت  فيما  القدم،  لكرة  افريقيا  ابطال 

امل�سري والوداد البي�ساوي يف املجموعة الرابعة.
املوزمبيقي  فريوفياريو  م�سيفه  م��ع  ال�ساحلي  النجم  وت��ع��ادل 
1-1 يف اجلولة اخلام�سة قبل االخرية من مناف�سات املجموعة 

االوىل.
وتقدم فريوفياريو اوال عن طريق عمر ت�سيليتو يف الدقيقة 73، 

وادرك �سليم بن بلقا�سم التعادل للنجم .
ورفع النجم، بطل 2007، ر�سيده اىل 9 نقاط متقدما بفارق 
نقطتني امام املريخ ال�سوداين الذي ح�سم ام�س الدربي مع جاره 

الهالل 2-1، خاطفا بذلك البطاقة االوىل اىل ربع النهائي.
 4 مقابل  نقاط   5 بر�سيد  الثالث  امل��رك��ز  فريوفياريو  ويحتل 

مع  النجم  يلعب  املقبل،  االأ�سبوع  االأخ��رية  اجلولة  ويف  للهالل. 
بطل  التون�سي  الرتجي  وعاد  والهالل مع فريوفياريو.   املريخ، 
كلوب  فيتا  اأر���س  من   2-2 التعادل  بنقطة  و2011   1994
 9 اىل  ر�سيده  فرفع   ،1973 بطل  الدميوقراطي  الكونغويل 

نقاط يف �سدارة املجموعة الثالثة وبلغ ربع النهائي.
و�سجل للرتجي طه يا�سني اخلني�سي ولفيتا كلوب تادي ايتيكياما 

اجيتي ، فيما طرد لالخري ماكويكوي كوبا.
افريقي  اجلنوب  �سنداونز  ماميلودي  فاز  عينها،  املجموعة  ويف 
حامل اللقب على م�سيفه �سانت جورج االثيوبي -1�سفر �سجله 
و�سمن  نقاط   8 اىل  ر�سيده  فرفع  الف��ل��ور  ان��ط��وين  الليبريي 

بدوره بلوغ ربع النهائي.
ويف اجلولة االأخرية اجلمعة املقبل يلعب الرتجي مع �سانت جورج 

الرابعة،  املجموعة  ويف   . كلوب  فيتا  م��ع  �سنداونز  وماميلودي 
على  املناف�سة   1992 بطل  امل��غ��رب��ي  البي�ساوي  ال����وداد  اأ���س��ع��ل 
التاأهل بعودته بنقاط الفوز من اأر�س كوتون �سبور الكامريوين 
-2�سفر، فيما تعادل االهلي امل�سري حامل اللقب 8 مرات )رقم 

قيا�سي( مع م�سيفه زاناكو الزامبي �سفر-�سفر.
للخا�سر  وط��رد  اأع����راب،  ونعيم  بن�سرقي  اأ���س��رف  للفائز  و�سجل 

ابدوالي الينغار.
ورفع زاناكو ر�سيده اىل 11 نقطة يف ال�سدارة، فيما ا�سبح الوداد 
ثانيا بت�سع نقاط وتراجع االأهلي اىل املركز الثالث، يف حني ومني 

كوتون �سبور بخ�سارته اخلام�سة.
ويلعب يف اجلولة االأخ��رية االأهلي مع كوتون �سبور وال��وداد مع 

زاناكو.

بالبريدي يخ�سع جلراحة 
ناجحة يف الركبة 

قال فريق موفي�ستار اإن مت�سابقه اليخاندرو بالبريدي خ�سع جلراحة ناجحة لعالج ك�سر يف 
عظمة راأ�س الركبة بعد تعر�سه حلادث ت�سادم يف املرحلة االفتتاحية ل�سباق فرن�سا للدراجات 
و�سيحتاج اإىل عدة اأ�سهر للتعايف. واأو�سح الفريق يف بيان خ�سع اليخاندرو بالبريدي جلراحة 
ناجحة الليلة املا�سية يف م�ست�سفى جامعة دو�سلدورف لعالج بع�س اال�سابات التي تعر�س لها 
خالل ال�سباق. وتابع مل يكن الهدف من اجلراحة فقط عالج الك�سر اخلطري يف عظمة راأ�س 

الركبة بال�ساق الي�سرى لكن اأي�سا التعامل مع جرحني غائرين يف ق�سبة ال�ساق والورك.
املرحلة  خالل  بحاجز  ا�سطدم  بعدما  ال�سباق  من  عاما(   37( بالبريدي  االإ�سباين  وخ��رج 

االفتتاحية والتي كانت �سد ال�ساعة.
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الفجر الريا�ضي

امل��ا���س��ي��ني االأمريكية  ال��ع��ام��ني  ال��ل��ق��ب يف  يف غ��ي��اب ح��ام��ل��ة 
�سريينا وليام�س والرو�سية ماريا �سارابوفا ب�سبب االإ�سابة، 
م�سراعيها  ع��ل��ى  مفتوحة  ال�����س��ي��دات  ل���دى  املناف�سة  ت��ب��دو 
االأربع  ال��ب��ط��والت  ثالث  االإنكليزية،  ومي��ب��ل��دون  بطولة  يف 

الكرى يف كرة امل�سرب، والتي تنطلق االثنني.
االألقاب  ع��دد  يف  القيا�سي  ال��رق��م  حاملة  وليام�س  وتغيب 
الكرى ب�سبب احلمل، بينما اأعلنت �سارابوفا التي عادت اىل 
املن�سطات،  ب�سبب  �سهرا   15 ايقافها  بعد  اأبريل  املالعب يف 
ان�سحابها من وميبلدون التي اأحرزتها عام 2004، الإ�سابة 
ال�سيدات مفتوحة  ف��ردي  فئة  املناف�سة يف  وتبدو  ال�ساق.  يف 
ب�سكل غري معهود منذ اأع��وام طويلة، ما قد مينح الفر�سة 
يف  الع�سبية  امل��الع��ب  على  االأول  لقبهن  ب��اإح��راز  ل��الع��ب��ات 
اأو   ، كريبر  اأجنليك  االأمل��ان��ي��ة  عامليا  اأوىل  كامل�سنفة  ل��ن��دن، 
اأحزرت باكورة  اأو�ستابنكو )20 عاما( التي  الالتفية ييلينا 

األقابها يف يونيو بلقب بطولة فرن�سا املفتوحة.
�سابقا  االول  الريطاين  وامل�سنف  الريا�سي  املعلق  ويقول 
هذه  اللقب  الإح����راز  مر�سحة  الع��ب��ة   15 ثمة  ل��وي��د  ج��ون 
تاريخ  تناف�سا يف  االك���ر  ال��ب��ط��والت  اإح����دى  ه���ذه  ال�����س��ن��ة. 

وميبلدون التي يعود تاريخها اىل 1877.
التي  �سريينا  غياب  من  االف���ادة  يف  اأملها  كريبر  تخف  ومل 
هزمتها يف نهائي وميبلدون 2016، علما ان االأملانية ت�سعى 
الإحراز لقبها الثالث يف الغراند �سالم واالأول على املالعب 

الع�سبية لنادي عموم اإنكلرتا.
وقالت لل�سحافيني بالطبع االأمر خمتلف يف غياب �سريينا. 
�سرى. كل �سيء ممكن خالل اأ�سبوعني، م�سيفة ثمة العديد 

من الالعبات اجليدات حاليا، لذا لن اأ�سغط على نف�سي.
اأ���س��اف��ت ان االأخ����ري����ات ق�����ادرات ع��ل��ى ال��ل��ع��ب، ع��ل��ى اإح����راز 

البطوالت.
برمنغهام  دورة  م���ن  امل��ا���س��ي  ال�����س��ه��ر  ك���ريب���ر  وان�����س��ح��ب��ت 

نهائي  رب��ع  خ�سرت  كما  اال�سابة،  ب�سبب  االنكليزية 
الريطانية  اأم�������ام  اإي�������س���ت���ب���ورن  دورة 

على  �سلبا  اأث��ر  ما  كونتا،  جوهانا 
حت�سرياتها للبطولة االأهم على 

املالعب الع�سبية.
ب����دت  ك�����ريب�����ر  ان  اال 

واث���������ق���������ة م���ن 
اأدائها  حت�سن 
وميبلدون،  يف 

ب�سكل  “اأ�سعر  قائلة 
اأف�����������������س��������ل 

ب����ك����ث����ري 
ع���ل���ى 

الع�سب. بذلت جهدا كبريا يف االأ�سهر االأ�سابيع املا�سية بعد 
اأق�سيت  التي  اإ�سارة اىل بطولة روالن غارو�س  باري�س”، يف 

فيها من الدور االأول.
املقبلة  ال��ب��ط��ول��ة  ه��و  ح��ال��ي��ا  االأه����م  ايل  بالن�سبة  اأ���س��اف��ت 
وميبلدون، بطولة الغراند �سالم املقبلة هنا كل �سيء ممكن، 
بيومه،  يوم  كل  مع  واأتعامل  ال�سفر  من  انطلق  اأن��ا  متابعة 

كما العام املا�سي.
عامليا   13 املركز  اىل  تقدمت  التي  اأو�ستابنكو  الالتفية  اأما 
ف��وزه��ا يف نهائي روالن غ��ارو���س على  47( بعد  )ب��دال م��ن 
الرومانية �سيمونا هاليب، ف�ستجد نف�سها حتت االأ�سواء يف 
وميبلدون، ملحاولة اإثبات ان جناحها على املالعب الرتابية 

الفرن�سية مل يجد م�ساألة حظ فقط.
اأو�ستابنكو مالعب وميبلدون جيدا، اذ �سبق لها ان  وتعرف 

اأحرزت عليها لقب النا�سئات يف العام 2014.
ه��ي عندما  ذك��ري��ات��ي  اأف�����س��ل  ان  “اأعتقد  ال��الع��ب��ة  وق��ال��ت 
اأحرزت بطولة وميبلدون للنا�سئات املكان مميز بالن�سبة اإيل 

واأحبه فعال«.
الرومانية  غ���ارو����س  روالن  ن��ه��ائ��ي  يف  مناف�ستها  اأم����ا 

اىل  فت�سعى  عامليا،  ثانية  امل�سنفة  هاليب  �سيمونا 
للمرة  وميبلدون  يف  النهائي  ن�سف  ال��دور  تخطي 

االأوىل.
كارولينا  الت�سيكية  ع��امل��ي��ا  ث��ال��ث��ة  امل�����س��ن��ف��ة  اأم����ا 
بعد  وميبلدون  فتدخل  عاما(،   25( بلي�سكوفا 
اإحرازها لقب دورة اي�ستبورن ال�سبت على ح�ساب 

الدمناركية كارولني فوزنياكي.
وقالت الت�سيكية اأ�سعر ب�سكل جيد على الع�سب 
االر�سال هو �سالحي املف�سل، م�سيفة اأعرف ان 

االمور �ستكون �سعبة يف وميبلدون. حل�سن احلظ 
ك���ان ل���دي ي���وم راح����ة، و���س��اح��اول ال��ت��ق��دم اىل 

االمام قدر امل�ستطاع يف البطولة.
اأمام  �سانحة  الفر�سة  وتبدو 

ال���ت�������س���ي���ك���ي���ة ب����رتا 
ك�����ف�����ي�����ت�����وف�����ا 
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ع���ام���ا( ال��ت��ي اأح������رزت ل��ق��ب ومي���ب���ل���دون م��رت��ني )2011 
ب�سبب  الأ�سهر  غيابها  بعد  املالعب  اىل  العائدة  و2014(، 
اإ�سابة تعر�ست لها بعد ت�سديها ملحاولة ل�س �سرقة منزلها 

يف دي�سمر املا�سي.
بطولة  يف  االأوىل  مباراتها  خا�ست  التي  كفيتوفا  وحققت 
يف  ال��ع��ودة  بعد  االأول  لقبها  املا�سي،  ال�سهر  غ��ارو���س  روالن 
دورة برمنغهام االنكليزية، اإال انها غابت عن دورة اي�ستبورن 

ب�سبب اإ�سابة يف ع�سالت املعدة.
12 عامليا مررت بوقت ع�سيب يف  امل�سنفة  الالعبة  وقالت 
بقدرتي  اإ�سافية  ثقة  مينحني  برمنغهام  يف  الفوز  حياتي. 
على  كفيتوفا  �سددت  وميبلدون،  ويف  القتال.  موا�سلة  على 
وجود العبات كبريات على رغم ان �سريينا لن تلعب، معترة 
ان البطولة �ستكون مفتوحة جدا، وال اأحد يعلم من �ستكون 
الفائزة. كما ترز البيالرو�سية فيكتوريا اأزارنكا )27 عاما( 
امل�سنفة اأوىل عامليا �سابقا، والعائدة اىل املالعب بعد اإجازة 
انها  موؤكدة  عاما،  امتدت  اأمومة 
ال�������روح  ت���ف���ق���ده���ا  مل 

التناف�سية.

غيـــاب �سـيــرينـــا و�ســارابــوفــا يفتـــح بـــاب 
املناف�ســـة يف وميبلــــدون  

م��وراي بطل وميبلدون جاهزيته  اأن��دي  الريطاين  اأك��د 
للم�ساركة يف ن�سخة هذا العام بعدما اأثرت ا�سابة يف اأعلى 

الفخذ على ا�ستعداداته.
عن  ال��دف��اع  م�سوار  عامليا  االأول  التن�س  الع��ب  و�سيفتتح 
امللعب  قازاخ�ستان على  بوبليك من  الك�سندر  اأمام  اللقب 

الرئي�سي اأمام جماهريه اليوم االثنني.
باالأيام  مقارنة  بتح�سن  اأ�سعر  االأح��د  اأم�س  م��وراي  وق��ال 

القليلة املا�سية.
وت��اب��ع ع��ان��ي��ت م��ن ا���س��اب��ات يف اأع��ل��ى ال��ف��خ��ذ ع��ل��ى مدار 
القليلة  اال���س��اب��ي��ع  خ��الل  �سديد  ب���اأمل  �سعرت  م�����س��واري. 

املا�سية.
�ساأكون  فانني  اليوم  به  اأ�سعر  ال��ذي  التح�سن  ا�ستمر  لو 
���س��ب��ع مباريات  ال��ب��ط��ول��ة وامل�����س��ارك��ة يف  ج��اه��زا خل��و���س 

حمتملة.
لندن  يف  ا�ستعرا�سيتني  مباراتني  م��ن  م���وراي  وان�سحب 
خالل  التدريبات  خ��الل  يعرج  ان��ه  وب��دا  املا�سي  االأ�سبوع 

االأيام االخرية.
واأ�ساف الالعب الريطاين ت�سببت اال�سابة يف كثري من 
تغيري  اأو  ال�سربات  بع�س  لت�سديد  احلركة  اأثناء  املتاعب 

و�سع اجل�سد.
»وميبلدون بطولة كبرية ولذلك اأ�سعر ببع�س القلق. 

اأيام.  اإذا مل تتدرب لب�سعة  التوتر  ي�سيبك 
والتدرب  اال���س��ت��ع��داد  ح��ق��ا يف  اأرغ����ب 

غياب  يف  خ��ا���س��ة  امل�ستطاع  ق���در 
املباريات.

واأك����������د م����������وراي ت���ق���اري���ر 
و�سائل اإعالم بريطانية 

ق���ال���ت اإن������ه وزوج���ت���ه 
ك�����ي�����م ي����ن����ت����ظ����ران 

م�����ول�����وده�����م�����ا 
لكنه  ال��ث��اين 

اإىل  اأ�����س����ار 
ه������ذا  ان 
االم�������������������ر 

ي�ستت  ل����ن 
ت�������رك�������ي�������زه 
حملة  ق��ب��ل 

الدفاع عن اللقب. وقال “اأنا وكيم �سعيدان للغاية وننتظر 
املولود على اأحر من اجلمر.

وت��اب��ع ك��ن��ت ارت��ب��ط ب�����س��دة ب��اأ���س��رت��ي ط���وال م�سريتي مع 
التن�س ولذلك �ساأجنح يف التعامل مع الو�سع. لن يت�سبب 

بالقطع يف اأي ت�ستيت لالنتباه.
االأربع  ال�سنوات  خ��الل  مرتني  بوميبلدون  م���وراي  وف��از 
منذ  ع��ام  ك��ل  يف  الثمانية  دور  االأق���ل  على  وب��ل��غ  املا�سية 
من  بطولة  لقب  عن  بنجاح  ال��دف��اع  و�سيحاول   .2008

االربع الكرى الأول مرة.
وقال موراي الذي فاز باأول لقب له يف البطوالت االربع 
اأن اأجنح يف  “اأمتنى   2012 الكرى يف امريكا املفتوحة 

التعامل مع اال�سياء ب�سكل اف�سل هذه املرة.
�ساأدخل البطولة للفوز بها مرة جديدة. �ساأبذل كل ما يف 

و�سعي لتحقيق ذلك.
لكن يبدو اأن االأمور ال ت�سري 
العام  ه��ذا  يف �ساحله 
ب��ع��د م��و���س��م عانى 
خالله �سل�سلة من 
الطفيفة  امل�����س��اك��ل 
م������ن ب���ي���ن���ه���ا ع������دوى 
ت��ن��ف�����س��ي��ة وا����س���اب���ات يف 

املرفق ونزالت برد.
الريطاين  ال��الع��ب  ل��ك��ن 
عاما   30 العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ 
اأن  يف  اأم�����ل�����ه  ع�����ن  ع�����ر 
ي�����رت�����ب�����ط ا�����س����م����ه 
ب�����ال�����ب�����ط�����ول�����ة 
ال������������ك������������رى 
امل���������ق���������ام���������ة 
ب���������الده  يف 
ل�����������س�����ن�����وات 

قادمة.
واأ�ساف ترغب 
اال����س���ت���ف���ادة  يف 
كل  م��ن  الق�سوى 
تخو�سها.  بطولة 
ت������درك ذل�����ك اأك����ر 
م�������ع ت�����ق�����دم�����ك يف 
ال�������������س������ن. امت����ن����ى 
اال������س�����ت�����م�����رار يف 
خلم�س  امل��الع��ب 
�سبع  اأو  ���س��ت  اأو 

�سنوات اأخرى.

موراي يوؤكد جاهزيته 
لوميبلدون 

اأعرب ال�سوي�سري جوزيف بالتر يف ت�سريحات ن�سرت 
راأ����س االحتاد  للبقاء ط��وي��ال على  ن��دم��ه  ع��ن  ام�����س، 
التي توالها  املهمة  القدم )فيفا(، وهي  ال��دويل لكرة 
1998 و2015 قبل االطاحة به على  العامني  بني 

خلفية ف�سائح ف�ساد.
ت�سريحات  يف  ع��ام��ا(   81( بالتر  وق��ال 
�سونتاغ�سلبيك  �سحيفة  ن�سرتها 
ال�����س��وي�����س��ري��ة اأم�����س ك���ان يجدر 
يف  ذلك”،  ق��ب��ل  ال��ت��وق��ف  ب���ي 
اإ�سارة اىل ا�ستقالته يف نهاية 
انتخابه  ب����ع����د   2015
على  خ���ام�������س���ة  ل����والي����ة 
الدولية،  الهيئة  راأ���س 

وايقافه عن مزاولة اأي ن�ساط يتعلق باللعبة بعد ذلك.
اللعبة عامليا حتى  النافذين يف عامل  اأب��رز  وك��ان بالتر يعد 
من�سبه  �سوء  يف  ال�سيما  ر�سميا،  الفيفا  رئا�سة  توليه  قبل 
الرازيلي  ال�سابق  رئي�سه  عهده  خالل  لالحتاد  عام  كاأمني 

جواو هافيالجن.
واأ�سار بالتر يف املقابلة، اىل ان اأحد ال�سحافيني ال�سوي�سريني 
ت��اري��خ �سالحية لرئي�س  ���س��اب��ق م��ن وج���ود  ح���ذره يف وق���ت 
اال   .2014 العام  الرحيل بحلول  وانه يجدر عليه  الفيفا، 
بع�س  بالقول  رد على حمدثه  ال�سابق لالحتاد  الرئي�س  ان 
املنتجات يكتب عليها انها قابلة لال�ستخدام بعد تاريخ انتهاء 

ال�سالحية، فيما لو حفظت يف مكان بارد.
وردا على �سوؤال عن تقرير ملجلة دير �سبيغل االملانية يلمح 
من  انفانتينو  ج��اين  ال�سوي�سري  خلفه  اإق��ال��ة  احتمال  اىل 

رئا�سة االحتاد، رد بالتر ال اأعرف، كل ما اأعرفه ان متعاونني 
ب�سببه،  االأخالقيات  جلنة  مع  توا�سلوا  الفيفا  مع  �سابقني 

وبعد اأ�سابيع، متت اإقالتهم.
واأرغم بالتر على اال�ستقالة اثر حتقيق داخلي للفيفا اأظهر 
ال�سابق لالحتاد  الرئي�س  قام بدفعة غري م�سروعة اىل  انه 
دوالر  مليوين  بقيمة  بالتيني  مي�سال  الفرن�سي  االأوروب���ي 
ا�ست�ساري قدمه االأخري قبل ت�سعة  2011، لقاء عمل  عام 
اأعوام من ذلك لل�سوي�سري. ومت ايقاف بالتيني يف الق�سية 

نف�سها.
 ،2015 ي��ون��ي��و  ال���داخ���ل���ي يف ح����زي����ران  ال��ت��ح��ق��ي��ق  وف���ت���ح 
العدل  ووزارة  ال�سوي�سري  العام  املدعي  مكتب  اأعلن  بعدما 
اإجرامي  �سلوك  ب�ساأن  مزاعم  يف  حتقيقات  فتح  االأمريكية 

والر�سوة وف�ساد يف عامل كرة القدم.

اجلمعية  ع�سية   ،2015 م��اي��و  اأي����ار  يف  ال��ق�����س��ي��ة  وب�����داأت 
اأوقف كبار م�سوؤويل فيفا يف فندق  العمومية لفيفا، عندما 
الر�ساوى  من  ال���دوالرات  ماليني  بتلقي  واتهموا  ب��زوري��خ، 

لتمرير عقود ت�سويقية خمالفة.
كبار  �سخ�سا، معظمهم من   40 االأمريكي  الق�ساء  والح��ق 
القدم،  لكرة  اجلنوبي  االم��ريك��ي  واالحت���اد  فيفا،  م�سوؤويل 
واحتاد كونكاكاف وم�سوؤولني ت�سويقيني. واعرتف بع�سهم 
بالتهم املوجهة اليه، فيما �سيحاكم اآخرون بدءا من ت�سرين 

الثاين نومفر املقبل.
ب���داأ االحتاد  ال��ت��ي  ال��ف��ي��دي��و  ان��ت��ق��د ب��الت��ر تقنية  اىل ذل���ك، 
تفقد  اللعبة  ان  معترا  القدم،  ك��رة  مباريات  يف  باختبارها 
جاذبيتها يجب ترك احلكام يرتكبون االأخطاء. ما يقوم به 

الفيفا ح�سا�س وخطر.

بــالتر نــادم علــى بقـائــه طـويال يف رئا�سـة الفيفــا 

اأديدا�س عن االأطقم اجلديدة الأربعة من  اأعلنت �سركة 
كبار فرق اأوروبا ملو�سم 2018-2017. 

-2017 وت�سمل االأزي��اء عن الطقم االإحتياطي ملو�سم 
2018، لكل من اآي �سي ميالن ويوفنتو�س، باالإ�سافة 

اإىل االأزياء االأ�سا�سية لكل من بنفيكا وبايرن ميونخ.
ميالن

ال����زي االإحتياطي  ال��ط��ق��م اجل���دي���د م���ن  ي��ح��ت��ف��ل ه���ذا 
باملا�سي العريق واحلا�سر املزدهر لنادي اإيه �سي ميالن 
ال����ذي مي��ّث��ل رم����ًزا ل��ك��رة ال��ق��دم يف ال���ع���امل، م��ن خالل 

مع  ليتنا�سب  م��ع��دل  لكنه  اجل����ذور  اإىل  ي��ع��ود  ت�سميم 
حافل  غني  تاريخ  بني  ميالن  ويجمع  املعا�سر.  النمط 
يحتفظ  ول��ه��ذا  امل��ت��ج��دد،  االإب����داع  روح  م��ع  بالنجاحات 
الطراز  ب��ع��راق��ة  اجل���دي���د  االإح��ت��ي��اط��ي  ال����زي  ت�سميم 
االإيطايل مع مل�سة ع�سرية على الر�سومات االأ�سيلة، اإذ 
بني  يكون ج�سراً  نق�ساً  القدم  كرة  اأدي��دا���س  فيه  اأبدعت 
النادي  �سعار  ر�سم  تكرار  على  يرتكز  واحلا�سر،  املا�سي 

.M املكون من احلرف الالتيني
بنفيكا

ا�ستوحى قمي�س نادي بنفيكا من فرتة ال�ستينيات، كما 
بي�ساء  ياقة  مع  اأحمر  بولو”كال�سيكي  بت�سميم  يتمّيز 
اأوزيبيو عندما لعب  �سبيهة بالطراز الذي كان يرتديه 

للمرة االأوىل لناديه يف 1962.
ويتمّيز القمي�س اأي�ساً ب�سعار على اجلهة ال�سفلية يكّرم 

اأ�سطورة نادي بنفيكا ال�سابق اأوزيبيو امللك. 
يوفنتو�س

قامت اأديدا�س بالك�سف عن الطقم االإحتياطي اجلديد 
النادي  ف��رتات  اإح��دى  من  امل�ستوحى  يوفنتو�س  لنادي 

االأ�سفر  باللون  القمي�س اجلديد  الذهبية، حيث متيز 
2017-2018 م�ستوحى من قم�سان  واالأزرق ملو�سم 

نادي يوفنتو�س االإحتياطّية خالل الثمانينيات.
���ك���ّرم ال��ط��ق��م م��دي��ن��ة ت��وري��ن��و م��ع ال��ل��ون��ني االأ�سفر  ويحُ
التي  االأل��وان  اأنها  كما  املدينة،  ثالن  ميحُ اللذان  واالأزرق 

ارتداها بع�س اأهم اأ�ساطري النادي.
بايرن ميونخ

اجلديد  االحتياطي  الطقم  عن  اأي�ساً  اأدي��دا���س  ك�سفت 
االأزرق  الطقم  اإط���الق  مّت  م��ي��ون��خ، حيث  ب��اي��رن  ل��ن��ادي 

اجل���دي���د م���ع اخل���ط���وط احل���م���راء ل��ي�����س��ادف الذكرى 
ال�سنوية الع�سرين لتغيري النادي لقمي�سه االأ�سا�سي من 
اللون االأحمر اإىل االأزرق. ويجمع القمي�س االإحتياطي 
اأديدا�س،  تقنيات  اأح��دث  مع  االأّخ���اذ  الت�سميم  اجلديد 
وذلك من خالل خري مثال اخلط االأحمر عر القمي�س، 
تهوية  مب�����س��ام��ات  �سبكية  م���ادة  م��ن  م�سنوع  اأن���ه  ح��ي��ث 
لتحافظ  للهواء  اأف�سل  دوران  بعملية  ي�سمح  ما  مميزة 
يف  حاالتهم  باأف�سل  وتحُبقيهم  الالعبني  انتعا�س  على 

املباراة مهما كانت الظروف.

اأديــدا�س تكــ�سف عــن الأطقـــم اجلــديــدة لالأنديــــة الأوروبيــــة



    
�سائد اأ�سباح ي�سور "روح ميت"

متكن �سائد لالأ�سباح من ت�سوير ما يحُعتقد اأنها روح ل�سبح رجل 
تويف قبل مئات ال�سنني، عندما كان ي�سور بالقرب من مقرة.

وكان توين �سميث ي�سري بالقرب من املقرة، ويقوم بالت�سوير يف 
بوجود  و�سعر  خطى،  �سوت  �سمع  عندما  الليل،  من  متاأخر  وقت 
�سخ�س خلفه، لكنه مل ي�ساهد ال�سبح، اإال بعد عر�س امل�ساهد التي 

التقطت له اأمام املقرة، بح�سب �سحيفة ديلي ميل الريطانية.
يف  وقعت  احلادثة  اإن  اللقطات،  �سور  ال��ذي  وي�سون  �ستيف  وق��ال 
مقرة بالقرب من قرية ترويل الريطانية يوم 3 يونيو اجلاري. 
املجاور للمقرة كان يقطن فيه زوجان  املنزل  اإن  ال�سكان  ويقول 
توفيا بالطاعون خالل القرن اخلام�س ع�سر امليالدي، ومنذ ذلك 

الوقت واأرواحهما تظهر يف املقرة من وقت الآخر.
وقال توين اإنه �سمع �سوت خطوات خلفه، لكنه مل ي�سعر باخلوف، 
وعندما �ساهد الفيديو الذي يظهر فيه ال�سبح �سعر باالإثارة. وكان 
برنامج  بت�سوير م�ساهد ل�سالح  االأ�سباح يقوم  البحث عن  فريق 
"هونتد اأدفين�سرز اأون اأمازون برامي"، وجرى ت�سوير 36 �ساعة، 

قبل اأن يتم التقاط هذا امل�سهد الغريب.
واأ�ساف توين: "طلب مني اأن اأقف اأمام املقرة، بعد رف�س زمالئي 
م��ع ك��ام��ريا ليلية ف��ق��ط، و�سمعت  فعل ذل���ك. كنت ه��ن��اك وح��ي��داً 
مل  لكنني  اخللف،  اإىل  بالكامريا  وحتولت  خلفي،  �سجيج  �سوت 
اأمتكن من روؤية ما ت�سبب بهذا ال�سجيج. لكن عندما ا�ستعر�ست 
�سور الكامريا االأخرى، �ساهدت �سبحاً ي�سري خلفي، اإنه اأمر مثري 

ومده�س حقا".

َمدر�سة توظف كلبة لتخفيف ال�سغط عن تالميذها
مل�����س��اع��دة تالميذها  ات��خ��ذت م��در���س��ة ب��ري��ط��ان��ي��ة ن��ه��ج��اً ج���دي���داً 
وم��وظ��ف��ي��ه��ا ع��ل��ى ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى االإج���ه���اد ال��ن��اج��م ع��ن �سغوطات 
الدرا�سة عن طريق اللعب مع كلبة تبنتها املدر�سة خ�سي�ساً لهذا 

الهدف. 
اإىل مدر�سة  اأ�سابيع  ت�سعة  العمر  البالغة من  الكلبة �سوال  و�سلت 
تافي�ستوك يف مدينة بليموث الريطانية، وحظيت برتحاب �سديد 

من قبل التالميذ واملدر�سني. 
الكلبة  مع  للعب  للتالميذ  اأوقاتاً حم��ددة  املدر�سة  وقد خ�س�ست 
وخا�سة خالل فرتة االمتحانات التي ت�سكل �سغطاً كبرياً عليهم. 
وق��ال��ت م��دي��رة امل��در���س��ة ���س��ارة ج��ون��ز يف ح��دي��ث لها م��ع �سحيفة 
االأطفال  مع  لطيفة  �سوال  كانت  البداية  منذ  ه��ريال��د:  بليموث 
ي�ستمتع  والبحث عنهم.  اللعب معهم  وبذلت ق�سارى جهدها يف 
تتمتع  التي  الكلبة  ب��وج��ود  ���س��واء  ح��د  على  وامل��وظ��ف��ون  التالميذ 

ب�سخ�سية حمببة، بينهم وهذا اأمر مفيد و�سحي لهم .
اإحدى  �سعرت  االم��ت��ح��ان��ات  اأح���د  قبل  ج��ون��ز:  ال�سيدة  واأ���س��اف��ت 
التلميذات بال�سغط ال�سديد والتوتر ب�سبب خوفها من االمتحان، 
االبت�سامة  ور�سم  تهدئتها  يف  هاماً  دوراً  �سوال  الكلبة  لعبت  وهنا 
يف  التلميذة  اأداء  على  اي��ج��اب��اً  انعك�س  ال��ذي  االأم���ر  وجهها،  على 

االمتحان.
من اجلدير بالذكر باأن املدر�سة قامت باختيار �سوال من بني 300 
كلب اقرتح اأ�سماءهم التالميذ يف ا�ستفتاء اأجرته املدر�سة الختيار 

كلب منا�سب لهذه املهمة، بح�سب �سحيفة مريور الريطانية. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اكت�ساف برج من اجلماجم الب�سرية 
اأ�سئلة  االأر���س يف قلب مدينة مك�سيكو �سيتي مما يطرح  الب�سرية حتت  االآث��ار برجا من اجلماجم  اكت�سف علماء 

جديدة حول ثقافة الت�سحية باأرواح الب�سر يف اإمراطورية االأزتيك اإذ اأنه احتوى على جماجم ن�ساء واأطفال.
وك�سف العلماء النقاب عن اأكر من 650 جمجمة مطمورة يف حجر جريي واآالف من القطع العظمية يف ال�سرح 
اال�سطواين قرب موقع معبد متبلو مايور اأحد املعابد القدمية الرئي�سية يف مدينة تينوت�ستيتالن عا�سمة االأزتيك 
اأن الرج جزء من تقليد يعرف با�سم تزومبانتلي بلغة االأزتيك  اأ�سبحت فيما بعد مك�سيكو �سيتي. ويعتقد  التي 
اأرفف لبث الرعب يف قلوب الغزاة االإ�سبان. وي�سرد املوؤرخون كيف  العتيقة ويقوم على و�سع جماجم ب�سرية على 
كانت روؤو�س املقاتلني االأ�سرى تزين التزومبانتلي التي عر عليها يف عدد من ح�سارات اأمريكا الو�سطى قبل الغزو 
االإ�سباين للمنطقة. لكن االكت�سافات االأثرية يف باطن مك�سيكو �سيتي القدمية والتي بداأت يف 2015 ت�سري اإىل اأن 
ال�سورة غري مكتملة. وقال رودريجو بوالنو�س وهو خبري يف علم االإن�سان الطبيعي "كنا نتوقع رجاال فح�سب، �سبانا 

بطبيعة احلال، الأنهم مقاتلون وبالن�سبة لوجود ن�ساء واأطفال فاإنك تفكر يف اأنهم مل يخو�سوا القتال.
اأمتار تقريبا ويقع يف ركن  اأمر جديد بالفعل". ويبلغ قطر الرج الدائري �ستة  اإنه  حدث وال نعرفه.  ما  "�سيء 
مبعبد ويتزيلوبوت�ستلي اآله ال�سم�س واحلرب والت�سحية االإن�سانية يف معتقدات االأزتيك. ومل يك�سف بعد عن قاعدة 
الرج. و�سرد جندي اإ�سباين كان �سمن قوة امل�ستعمرين روؤيته لع�سرات االآالف من اجلماجم الب�سرية. وقال راوؤول 
676 جمجمة واإن العدد �سريتفع مع  اإنهم عروا حتى االآن على  اأحد علماء االآث��ار الذين اكت�سفوا الرج  باريرا 

ا�ستمرار االكت�سافات.
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زوجان يودعان احلياة بفارق يوم 
تويف زوجان بريطانيان بفارق يوم واحد، بعد عالقة زواج ا�ستمرت الأكر 
�ساعة. وكان روي   24 املوت الأكر من  اأن يفرقهما  70 عاماً، ورف�سا  من 
مو�س قد عقد قرانه على هيلدا يف بداية الع�سرينات من عمرهما، وذلك 
بعد اأن وقعا يف احلب، عقب لقائهما للمرة االأوىل خالل عملهما يف حمطة 
حافالت بالعا�سمة الريطانية لندن. وقبل اأيام من وفاته، تدهورت حالة 
روي ال�سحية ب�سكل كبري، لتتوقف هيلدا على اإثر ذلك عن تناول الطعام 
�سريك حياتها،  وف��اة  واح��د من  ي��وم  قبل  وفاتها،  اإىل  اأدى  وال�سراب، مما 
اإىل مركز  انتقال  الزوجان قد  بح�سب �سحيفة مريور الريطانية. وكان 
للرعاية ال�سحية، بعد اأن تقدما يف ال�سن، ومل يعد روي قادراً على تقدمي 
الرعاية لزوجته التي اأ�سيبت باخلرف، وكان اأفرد االأ�سرة يزوروهما ب�سكل 
يومي. وتعتقد لني كيلي )53 عاماً( وهي ابنة الزوجني اأن والدتها اأدركت 
قرب وفاة زوجها، بعد اأن نقل للعالج يف مركز للرعاية، بداًل من امل�ست�سفى.  
اأي��ام��ه، وتوقفت والدتي عن تناول  اآخ��ر  وال��دي يف  اأن  اأخ��رون��ا  واأ�سافت: 
والدتي لن تتمكن من  اأن  وال�سراب عندما علمت بذلك. و�سعرنا  الطعام 
ال�سمود عقب وفاة والدي. وبعد نحو �سبعة عقود من الزواج، توفيت هيلدا 

يوم 18 يونيو املا�سي على عك�س املتوقع، ليلحق بها روي بعد يوم واحد.

العفن �سبب لبع�س اأنواع ال�سداع
اأكد علماء من جامعة تولوز الفرن�سية اأن التعر�س الأنواع معينة من العفن 
املوجود يف املنازل، قد يكون �سببا للعديد من االأمرا�س التح�س�سية وبع�س 
جان  العامل،  ق��ال  العلمية   "M E A" ن�سرته  ال�سداع. ويف مقال  اأن��واع 
ديني�س بايل لقد "اكت�سفنا عددا من ال�سموم اخلطرية ال�سادرة عن بع�س 
اأنواع العفن، الذي يظهر على بع�س جدران املنازل واالأماكن املغلقة، هذه 
ال�سموم التي تتطاير يف الهواء ت�سل اإىل جهازنا التنف�سي وت�سيبنا باأمرا�س 
االأ�سخا�س  من  الكثري  اأن  االأطباء  الحظ  االأخ��رية  ال�سنوات  يف  خطرية.. 
وتنف�سية  حت�س�سية  واأم���را����س  ال��راأ���س  يف  غريبة  اآالم  م��ن  ي��ع��ان��ون  ب����داأوا 
نادرة، نتيجة �سكنهم يف �سقق اأو بيوت معينة، مل يعرف اأحد العالقة بني 
"اكت�سفت مع جمموعة من زمالئي  االأمرا�س وتلك االأماكن". واأ�ساف: 
يف اجلامعة 3 اأنواع من فطر العفن والتي تنمو على ورق اجلدران و�سطوح 
الفطريات  تلك  تكاثر  اآلية  وملعرفة  العالية،  الرطوبة  ذات  املنازل  وزواي��ا 
وتاأثريها على ال�سحة قمنا باأخذ عينات منها اإىل املخترات وو�سعناها يف 

بيئات ت�سبه بيئتها الطبيعية، من حيث ن�سب الهواء ون�سب الرطوبة".
غري  ب�سكل  الهواء  يف  اأبواغها  تنر  اأنها  العلماء  الح��ظ  التجارب،  واأث��ن��اء 
متوقع، وف�سال عن تلك االأبواغ، فهي تفرز كميات من املواد ال�سامة التي 
تتطاير يف الهواء وت�سل اإىل اأج�سادنا م�سببة اأمرا�سا حت�س�سية يف الرئتني 
اإىل  ت��وؤدي  قد  امل��واد  تلك  من  �سغرية  كميات  اأن  وحتى  والعيون،  واجللد 

االإ�سابة بال�سداع و�سعف املناعة وحتى املوت اأحيانا.

ع�سريني يعي�س 
بج�سد طفل 

اأ�سغر  ال��ن��ا���س  ال��ك��ث��ري م���ن  ي��ب��دو 
ال�����واق�����ع، لكن  مم����ا ه����م ع��ل��ي��ه يف 
ك��روات��ي��اً يظهر وك��اأن��ه طفل  ���س��اب��اً 
على  العمر،  من  ع�سرة  الثالثة  يف 
الثالثة  جت�����اوز  اأن�����ه  م���ن  ال���رغ���م 

والع�سرين.
جوري�سك  ت��وم��ي�����س��الف  وي���ع���اين 
مر�سية  ح���ال���ة  م���ن  ع���ام���اً(   23(
ن�����ادرة، ن��اجت��ة ع��ن خ��ل��ل يف الغدة 
اإىل ا�سطرابات يف  اأدى  النخامية، 
النمو، مما جعله يبدو اأ�سغر بنحو 
احلقيقي،  ���س��ن��ه  م���ن  ���س��ن��وات   10

بح�سب موقع اأوديتي �سنرتال.
�سكله  اأن  م�����ن  ال�����رغ�����م  وع����ل����ى 
امل�ساركة  ع��ل��ى  ���س��اع��ده  ال��ط��ف��ويل 
حلقات  اإح������دى  يف  ث���ان���وي  ب�����دور 
�سل�سلة "لعبة العرو�س" ال�سهرية، 
اإال اأن تومي�سالف يعرتف اإن هناك 
يها  وقع  التي  امل�ساكل  العديد من 
اإىل  ي�سطر  اأن��ه  كما  ذل��ك،  ب�سبب 
كل  يف  ال�سخ�سية،  ه��وي��ت��ه  اإب�����راز 
املواد  اأو  ال�سجائر  �سراء  اأراد  م��رة 
التي ت�سرتط اأن تكون فوق ال�سن 

القانونية.
ويف الوقت الذي ين�سغل من هم يف 
�سنه بالتفكري بالزواج وبناء اأ�سرة، 
يقول تومي�سالف اإنه ال يزال ميلك 
بحياته،  لال�ستمتاع  ���س��ن��وات   10
يعرفون  ال  ل���ل���ذي���ن  وب��ال��ن�����س��ب��ة 
تومي�سالف ب�سكل �سخ�سي، ي�سعر 
الكثريون منهم بال�سدمة، عندما 
ال�سجائر،  يدخن  وهو  ي�ساهدونه 

اأو يتناول امل�سروبات الكحولية.

يدور الكرة على فر�ساة اأ�سنان بفمه
حقق رجل هندي رقماً قيا�سياً عاملياً جديداً عر 
ملدة  بفمه  اأ�سنان  فر�ساة  على  ال�سلة  ك��رة  م��وازن��ة 
دقيقة تقريباً، حيث قام بتدوير الكرة على فر�ساة 

االأ�سنان ب�سكل اأده�س جميع امل�ساهدين. 
العاملي  الرقم  ع��ام��اً(   25( �سينغ  �سانديب  حطم 
القيا�سية،  ل��الأرق��ام  غيني�س  مو�سوعة  يف  امل�سجل 
تدوير  يف  م��دة  اأط���ول  �ساحب  لقب  على  وح�سل 
ملدة  فمه،  با�ستخدام  اأ�سنان  فر�ساة  على  �سلة  كرة 

قاربت الدقيقة. 
وقال �سينغ معلقاً على جتربته: طاملا راودين حلم 
اللعبة،  ه��ذه  يف  العاملي  القيا�سي  ال��رق��م  حتطيم 

واأخرياً متكنت من حتقق هذا احللم .
يف  النا�س  م��ن  ح�سد  اأم���ام  مبحاولته  �سينغ  وق��ام 
الكرة  بتدوير  ب��داأ  حيث  البنجاب،  باإقليم  بلدته 
االأ�سنان  فر�ساة  اإىل  ينقلها  اأن  قبل  اإ�سبعه  على 

التي كان يحملها بني فكيه. 
االأ�سنان  فر�ساة  على  ب��ال��دوران  ال��ك��رة  وا�ستمرت 
رغم تغيري �سينغ و�سعية راأ�سه، و�سقطت يف نهاية 
اآي  ب��ي  ي��و  موقع  بح�سب  ثانية،   53 بعد  امل��ط��اف 

االإلكرتوين. 

يزهق روحه ب�سبب رهان على دفنه حيا  
فقد مراهق هندي يدعى �سوميت، حياته بعد رهان مع 
مدينة  يف  حيا  دفنه  على  دوالرا   130 مببلغ  اأ�سدقائه 
ميل  دي��ل��ي  �سحيفة  نقلته  م��ا  بح�سب  ال��ه��ن��دي��ة،  ك���وراد 
ال��ري��ط��ان��ي��ة. وراه����ن امل��راه��ق ع��ل��ى دف��ن��ه ح��ي��ا مل���دة يوم 
كامل حتت االأر�س مقابل مبلغ 130 دوالرا، اإال اأن مكان 
دفنه ات�سح اأنه يعود ملعمل للغاز، وكانت ن�سبة ال�سماد يف 
الهواء  اأ�سدقاوؤه حفر نفق لتدفق  االأر�س عالية، ون�سي 

اإليه اأثناء مكوثه حتت االأر�س، ما اأدى اإىل اختناقه.
ويقول ال�سكان املحليون عندما مت �سحب ال�سبي البالغ 
من العمر 17 عاما من حتت االأر�س، كان فاقدا للوعي، 
ولكنه ال يزال على قيد احلياة، ومت نقله يف احلال الأقرب 

م�ست�سفى، اإال اأنه فارق احلياة.

تنقذ حياة 9 اأ�سخا�س تربعت لهم باأع�سائها
�ساهمت فتاة بريطانية يف اإنقاذ حياة 9 اأ�سخا�س مت نقل 
بعد  �سريري،  ب�سكل  وفاتها  اأع��ق��اب  يف  اإليهم،  اأع�سائها 
تعر�سها حلادث مروري. وكانت كيت وايل )18 عاماً( قد 
االأطباء  يتمكن  الراأ�س، ومل  قاتلة يف  الإ�سابات  تعر�ست 
من اإنقاذ حياتها، لكنهم حاولوا اإبقاءها على قيد احلياة، 
حتى يتمكنوا من اال�ستفادة من اأع�سائها ونقلها اإىل عدد 
من املر�سى. احلادثة وقعت عندما كانت كيت يف طريقها 
ال��ي��وم االأخ���ري لالمتحانات،  امل��ن��زل يف  اإىل  امل��در���س��ة  م��ن 
وبعدما ترجلت من احلافلة، �سدمتها �سيارة فورد في�ستا 
عند ال�ساعة 4:40 بعد الظهر، واعتقلت ال�سرطة ال�سائق 

البالغ من العمر 22 عاماً، قبل اأن يتم اإطالق �سراحه.
والديها  االأط��ب��اء  اأخ��ر  امل�ست�سفى،  اإىل  كيت  نقل  وبعد 
اأنه  التي تعر�ست لها، واأخروهما  باالإ�سابات اخلطرية 
ل��ن تنجو م��ن ه��ذا احل����ادث. وك��ان��ت كيت متلك بطاقة 
للترع باالأع�ساء، لذلك مت و�سعها على قائمة املترعني. 
اإال اأن العثور على مر�سى منا�سبني تطلب بع�س الوقت، 
االإب��ق��اء على حياة كيت، للحفاظ  م��ن  ب��د  ك��ان ال  لذلك 
دعم  اأجهزة  رفع  مت  النهاية،  ويف  �سليمة.  اأع�سائها  على 
�ساعتني،  بعد  وتوفيت  املا�سي،  ال�سبت  يوم  عنها  احلياة 
بح�سب �سحيفة ديلي ميل الريطانية. ومت نقل كليتي 
كيت وقلبها ورئتيها وكبدها، ويقول والدها اإن املري�سني 
ال  حني  يف  جيدة،  حالة  يف  كليتيها  على  ح�سال  اللذين 

تزال باقي االأع�ساء بانتظار املتلقني املنا�سبني.

�سبح امراأة يظهر يف املراآة 
اأظهر ت�سجيل م�سور مثري للرعب، ن�سر على العديد من 
مواقع التوا�سل االجتماعي، �سبح �سابة ينعك�س يف مراآة 

اأثناء ممار�ستها الرق�س يف �سالة ريا�سية.
الرعب،  اأف���الم  م�ساهد  يحاكي  ال���ذي  الفيديو  ويظهر 
امل��راآة بعد  اإىل  الفتاة وهي جتل�س على االأر���س وظهرها 

انتهائها من التمرين على الرق�س. 
يف البداية بدا كل �سيء طبيعي اإذ ظهر انعكا�س �سورتها 
بداأت  امل����راآة  يف  �سورتها  اأن  غ��ري  جتل�س،  وه��ي  امل����راآة  يف 
وت�ستدير  ببطء  تقف  اأن  قبل  م�ستقل،  ب�سكل  بالتحرك 

باجتاه ال�سابة التي كانت ال تزال جال�سة على االأر�س. 
ح��دث خلفها،  مل��ا  تنتبه  ال�سابة مل  ف��اإن  احل��ظ،  وحل�سن 

حيث نه�ست من مكانها وغادرت �سالة الرق�س. 

والد ريهانا بت�سريح مثري للجدل 
بالبليونري  ريهانا  النجمة  ع��الق��ة  خ��ر  اإنت�سار  بعد  ل��ه  �سحايف  ت�سريح  اأول  يف 
اإثر ت�سريب �سور حميمية لهما خالل  اإجازة على اإحدى  ال�سعودي ح�سن جميل، 

اجلزر االإ�سبانية، ك�سف والد ريهانا عن راأيه بهذه العالقة.
اأ�سود من نف�س لون ب�سرتها،  وقال يف ت�سريح ملجلة Sun: كنت اأمتنى لها زوجا 
لكن ما حدث قد حدث، واأمتنى اأن تكون �سعيدة.  وعن ثروته قال رونالد فنتي: مل 
اأكن اأعرف اأنه بليونري، وال اأعرف �سيئا عن ثروته، وعموما املال القليل اأو الكثري ال 

ميكن اأن يجعلك �سعيداً، املهم االعتدال يف االأمر .
بجد، وهي م�ستقلة جًدا  تعمل  فتاة  ريهانا  الأن  ي�سمد،  اأن  عليه  �سيكون  واأ�ساف: 
وطموحة، وال اأحد ي�ستطيع اأن يقول لها ما يجب القيام به، وهي ال تريد اأن تكون 
ليراليا  يكون  اأن  واأمتنى  امل�ستقلة..  �سخ�سيتها  لها  تكون  اأن  وتريد  الأح��د،  تابعة 
وي��ع��رف هذه  واأم��ري��ك��ا اجلنوبية  اأوروب���ا  ال��وق��ت يف  م��ن  بع�سا  قليال، حيث ق�سى 

ال�سفات جيداً .

انطالق الألعاب النارية فوق نهر اوتاوا بالقرب من مبنى الربملان مبنا�شبة الحتفال باليوم الوطني لكندا )رويرتز(

ـِكيم  �سيلينا غوميز ُتطيُح ب
كاردا�سيان وتتفّوق عليها

�سيلينا  ال��ع��امل��ّي��ة  النجمة  ت�����س��ّدرت 
غ����وم����ي����ز، الئ����ح����ة جت����م����عحُ اأغ����ن����ى 
�سخ�سيات على اأحد مواقع التوا�سل 
 10 الالئحة  وت�سّم  االإج��ت��م��اع��ي. 
جن��وم م��ن ع��امل ال��غ��ن��اء وتلفزيون 
حيث  واالزي����اء،  والريا�سة  ال��واق��ع 
ترّبعت على عر�س ال�سدارة النجمة 
550 األف  العاملّية �سيلينا غوميز ب�ِ 
تن�سرها  ت���دوي���ن���ة  ك���ل  ع���ن  دوالر 
اىل  عددهم  و�سل  الذين  ملتابعيها 
تلفزيون  جنمة  اأم��ا  مليوناً.   122
فاحتّلت  ك���اردا����س���ي���ان،  ك��ي��م  ال���واق���ع 
دوالر  األ��ف   500 ب���ِ  الثانية،  املرتبة 
ملتابعيها  تن�سرها  تدوينة  ك��ّل  ع��ن 
 100 اىل  ع���دده���م  و����س���ل  ال���ذي���ن 
ك����رة القدم  م���ل���ي���ون���اً. وج�����اء جن���م 
املرتبة  يف   ، رون���ال���دو  كري�ستيانو 
كّل  األ��ف دوالر عن   400 ب���ِ  الثالثة 
مل��ت��اب��ع��ي��ه الذين  ي��ن�����س��ره��ا  ت��دوي��ن��ة 
مليوناً.   104 اىل  ع��دده��م  و���س��ل 
 Hopper HQ م��وق��ع  وب��ح�����س��ب 
اأي�ساً  ال��الئ��ح��ة  ت�����س��ّم  االأج���ن���ب���ّي، 
كلوي  جير،  كيندال  جير،  كايلي 
وكورتني كاردا�سيان ،كارا ديليفني، 

جيجي حديد ولريون جيم�س.

الوزن خل�سارة  حمية  النائمة" اأغرب  "اجلميلة 
اإذا كنت نائماً، فاأنت ال تاأكل. هذا هو االأ�سا�س 
النائمة"،  "اجلميلة  حمية  عليه  تقوم  ال��ذي 
متزايدة،  ب�سعبية  حتظى  ب���داأت  طريقة  وه��ي 
حيث ت�سجع النا�س على تناول االأدوية املهدئة، 
اليوم  يف  �ساعة   20 مل��دة  ال��ن��وم  م��ن  ليتمكنوا 

لتخطي وجبات الطعام.
حمية  النائمة  اجلميلة  اعتبار  ال�سعب  وم��ن 
تاأكله،  اأن  ميكن  مبا  تخرك  ال  فهي  غذائية، 
وما يجب االمتناع عن تناوله، وبداًل من ذلك، 
ت��و���س��ي ه���ذه احل��م��ي��ة ب��ت��ن��اول اأق����ل ك��م��ي��ة من 

الطعام، مع الكثري من النوم.
الغريبة،  امل��داف��ع��ون ع��ن ه��ذه احلمية  وي��ق��ول 
ال�سعرات  ك��م��ي��ة  ت��خ��ف��ي�����س  يف  ت�����س��اع��د  اإن���ه���ا 

احلرارية ب�سكل كبري.
للجدل  امل��ث��ري  االأ����س���ل���وب  ه���ذا  ي�ستفيد  ك��م��ا   
الإنقا�س الوزن من قدرة اأج�سامنا على تنظيم 
مما  ال���ن���وم،  خ���الل  ال��غ��ذائ��ي  التمثيل  عملية 

ي�سرع من عملية فقدان الوزن.
وعلى الرغم من ذلك، لي�س هناك الكثري من 
االأدلة العلمية التي تدعم هذه النظرية، وحتى 
لو وجدت هذه االأدلة، اإال اأن خماطر اخل�سوع 
ملثل هذا النظام الغذائي، تفوق فوائده بكثري 

على اجل�سم، بح�سب موقع اأوديتي �سنرتال.
احلمية،  ل���ه���ذه  خ����ط����ورة  االأك�������ر  واجل����ان����ب 
واأهمها  وامل���ن���وم���ات،  امل��ه��دئ��ات  ا���س��ت��خ��دام  ه��و 
الإجبار  وذل��ك  وال���رازوالم،  البنزوديازبينزات 
زي���ادة ع��ن حاجته، ويفتح  ال��ن��وم  ال��دم��اغ على 
اأن���واع امل��خ��اط��ر، وم��ن بينها احتمال  ذل��ك ك��ل 

االإدمان على هذه االأدوية.
واإىل جانب خماطر املهدئات، هناك اأي�ساً اآثار 
لهذه احلمية على احلياة االجتماعية وال�سحة 
امل�ستخدم  اأنها جتعل  اإىل  فباالإ�سافة  العقلية، 
دائ��م، لن يكون هناك  ب�سكل  وم�سو�ساً  خم��دراً 

الكثري من الوقت للقيام باأي �سيء.


