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ويل عهد �أبوظبي يوجه ب�إطالق ��سم مرمي �أم عي�سى 
عليهم� �ل�سالم على م�سجد �ل�سيخ حممد بن ز�يد 

•• اأبوظبي-وام:

وجه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
عي�شى  �أم  مرمي  ��شم  باإطالق  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 
عليهما �ل�شالم على م�شجد �ل�شيخ حممد بن ز�يد يف منطقه �مل�شرف 
حثنا  و�لتي  �لديانات  �أتباع  بني  �لإن�شانية  لل�شالت  تر�شيخا  وذل��ك 

عليها ديننا �حلنيف و�لقو��شم �مل�شرتكة بني �لأديان �ل�شماوية.
دولة  وزي����رة  �لقا�شمي  خ��ال��د  ب��ن��ت  لبنى  �ل�شيخة  م��ع��ايل  و�أع���رب���ت 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  وتقديرها  �شكرها  عن  للت�شامح 
�لتي  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  لتنفيذ  �حلكيمة  توجيهاته  على  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�أجمل �ل�شور  تعك�س مزيد� من �لإ�شعاع �ل�شايف لالإن�شانية يف ر�شم 
�لإمار�ت  دولة  به  تتمتع  �لذي  و�لتعاي�س  �لت�شامح  �مل�شرقة حلقيقة 

�لعربية �ملتحدة.                 )�لتفا�شيل �س3(

�إج�زة عيد �لفطر يف �حلكومة �الحت�دية 
تبد�أ �ل�سبت 29 رم�س�ن �ملو�فق 24 يونيو 

•• دبي -وام:

تقرر �أن تبد�أ �إجازة عيد �لفطر يف �لوز�ر�ت و�لهيئات �لحتادية يوم �ل�شبت 
29 من �شهر رم�شان �ملو�فق 24 من �شهر يونيو �جلاري على �أن تنتهي يوم 
�� يف حال �شادف �لعيد يوم �لأح��د 25 يونيو .. على �أن  �لثالثاء 27 يونيو 

ي�شتاأنف �لدو�م يوم �لأربعاء 28 يونيو.
�أما يف حال �شادف �لعيد يوم �لإثنني �ملو�فق 26 يونيو فاإن �لإجازة تبد�أ يوم 
�لدو�م  ي�شتاأنف  �أن  على  يونيو..   29 �خلمي�س  وتنتهي  رم�شان   29 �لأح��د 

�لر�شمي يوم �لأحد �ملو�فق �لثاين من �شهر يوليو �ملقبل. )�لتفا�شيل �س3(
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حممد بن ر��شد خالل لقائه �أع�شاء جمل�س علماء �لإمار�ت و�ملجمع �لعلمي �لإمار�تي  )و�م(

التقى اأع�ضاء جمل�س علماء الإمارات واملجمع العلمي الإماراتي

حممد بن ر��سد: �الأوط�ن تقوم وتزدهر 
ب�سو�عد وعقول �أبن�ئه� وبن�ته� �ملتعلمني 

•• دبي-وام:

�لتقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
�أع�شاء  رع��اه �هلل يف ق�شر �شموه يف زعبيل م�شاء �م�س 
�لإمار�تي  �لعلمي  و�مل��ج��م��ع  �لإم�����ار�ت  ع��ل��م��اء  جمل�س 

وتبادل معهم �لتهاين ب�شهر رم�شان �ملبارك .
�لنخبة من  ه��ذه  بلقاء  �شعادته  ع��ن  �شموه  �أع���رب  وق��د 
�شباب دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لذين يعملون يف 

عدد من �ملوؤ�ش�شات و�لهيئات و�جلهات �لوطنية .
جاء ذلك خالل جتاذبه و�ل�شباب من علماء ومهند�شني 

وخرب�ء وباحثني �أطر�ف �حلديث. )�لتفا�شيل �س2(

حممد بن ز�يد خالل ��شتقباله حاكم �لفجرية  )و�م(

تلقى ات�ضال هاتفيا من رئي�س ت�ضاد حول العالقات والق�ضايا الإقليمية والدولية 
حممد بن ز�يد ي�ستقبل ح�كم �لفجرية

•• اأبوظبي-وام:

�آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�ل�شمو  �شاحب   - �لبطني  بق�شر  �م�����س   - �مل�شلحة 
�ل�شيخ حمد بن حممد �ل�شرقي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم �لفجرية ير�فقه �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد 

بن حممد �ل�شرقي ويل عهد �لفجرية.
وتبادل �شموهما �لتهاين و�لتربيكات مبنا�شبة �شهر 
�أن يعيد  �مل��وىل عز وج��ل  .. د�عيني  �مل��ب��ارك  رم�شان 

�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ع��ل��ى  �لف�شيل  �ل�شهر  ه���ذ� 
�هلل  �لدولة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
دولة  وع��ل��ى  و�لعافية  �ل�شحة  مب��وف��ور  يتمتع  وه��و 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة باليمن و�خلري و�لربكات.

�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  تلقى �شاحب  من جهة �خرى 
�لقائد  نائب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
فخامة  من  هاتفيا  �ت�شال  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى 
جرى  ت�شاد  جمهورية  رئي�س  ديبي  �إدري�����س  �لرئي�س 
خالله بحث عالقات �ل�شد�قة و�لتعاون بني �لبلدين 

و�ل�شبل �لكفيلة بتعزيزها.  )�لتفا�شيل �س3-2(
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اأخبـار الإمـارات

التقى اأع�ضاء جمل�س علماء الإمارات واملجمع العلمي الإماراتي

حممد بن ر��سد: �الأوط�ن ال تبنى ب�الأمو�ل بل تقوم وتزدهر ب�سو�عد وعقول �أبن�ئه� وبن�ته� �ملتعلمني 

و�لبحوث .
فيكم  �أرى  �إين   : ���ش��م��وه  وق�����ال 
�لوطن  ه���ذ�  م�شتقبل  �إخ������و�ين 
وعليكم �أن تتحملو� م�شوؤولياتكم 
ت�شعو�  و�أن  وت���ف���ان  �أم���ان���ة  ب��ك��ل 
بلدكم  م�����ش��ال��ح  �أع��ي��ن��ك��م  ن�����ش��ب 
�لعليا قبل حتقيق �مل�شالح �لذ�تية 
من  لالأجيال  �لقدوة  �أنتم  لأنكم 

و�لباحثني  �ل��ع��ل��م��اء  م���ن  �ل���ع���دد 
و�أ�شعافا حتى  �أ�شعافا  و�خل��رب�ء 
وت�شدو�  منكم  دول��ت��ك��م  ت�شتفيد 
ح��اج��ة �مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل��وط��ن��ي��ة من 
�ل���ك���و�در �ل��وط��ن��ي��ة �مل��ت��ع��ل��م��ة من 
�لتكنولوجية  �لإخت�شا�شات  كل 
و�لف�شاء  و�ل��ه��ن��د���ش��ة  و�ل��ط��ب��ي��ة 
�لتي  �لأخ��رى  �لإن�شانية  و�لعلوم 

لدولتكم  وم�شرق  و�عد  م�شتقبل 
�لالحقة  ول��الأج��ي��ال  ولأنف�شكم 
بارك   .. و�أخ��و�ت��ك��م  �إخو�نكم  من 
خطو�تكم  وب��������ارك  ف���ي���ك���م  �هلل 
�شاأن  �إع������الء  ن��ح��و  وم�����ش��اع��ي��ك��م 
متقدم  م���وق���ع  وح���ج���ز  �ل����وط����ن 
�لتناف�شية  خارطة  على  لدولتكم 
�لوطن عزيز�  �لعاملية حتى يظل 

ر��شد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ألتقي  ب��اأن  �أن��ا فخور  �آل مكتوم : 
�أبناء  �مل��م��ي��زة م��ن  �ل��ن��خ��ب��ة  ه���ذه 
���ش��ع��ب��ي خ���ا����ش���ة يف هذه  وب����ن����ات 
�جلميلة  �لرم�شانية  �لأم�����ش��ي��ة 
�أن��ا �شعيد بكم و�أع��رف عددكم   ..
متاما و�أين تعملون لكنني �أتطلع 
هذ�  ل��زي��ادة  �لر�شيدة  وقيادتكم 

ب��ع��دك��م وك��ون��و� ع��ن��د ح�شن ظن 
بكم  و�شعبكم  و�أهليكم  قيادتكم 
ع��ن��د درج���ة معينة  ت��ت��وق��ف��و�  ول 
م����ن �ل���ع���ل���م و�مل���ع���رف���ة و�خل�����ربة 
ب��ل ث��اب��رو� و�إغ��ت��ن��م��و� ك��ل فر�شة 
متاحة لكم فنحن كقيادة نهيىء 
وندعمكم  �ملنا�شبة  �لفر�س  لكم 
لبناء  عليكم  ون��ع��ول  ون�شجعكم 

يف  و�إيجابي  فاعل  ب�شكل  ت�شاهم 
على  �مل�شتد�مة  �لتنمية  حتقيق 

كل �ل�شعد.
و�أك��د �شموه �أن �لأوط��ان ل تبنى 
تقوم  ب����ل  و�لأم������������و�ل  ب���اجل���ه���ل 
وت�شتمر وتزدهر ب�شو�عد وعقول 
�مللمني  �ملتعلمني  وبناتها  �أبنائها 
ب�����ش��ت��ى �أن�������و�ع �ل���ع���ل���وم و�مل���ع���ارف 

•• دبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �ل��ت��ق��ى 
نائب  �آل مكتوم  ر��شد  حممد بن 
�ل����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
�ل����وزر�ء ح��اك��م دب��ي رع���اه �هلل يف 
ق�شر �شموه يف زعبيل م�شاء �م�س 
�لإم���ار�ت  علماء  جمل�س  �أع�شاء 
و�مل���ج���م���ع �ل���ع���ل���م���ي �لإم������ار�ت������ي 
ب�شهر  �ل���ت���ه���اين  م��ع��ه��م  وت����ب����ادل 

رم�شان �ملبارك .
�شعادته  ���ش��م��وه ع��ن  �أع����رب  وق���د 
بلقاء هذه �لنخبة من �شباب دولة 
�لذين  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت 
�ملوؤ�ش�شات  م��ن  ع���دد  يف  يعملون 

و�لهيئات و�جلهات �لوطنية .
جاء ذلك خالل جتاذبه و�ل�شباب 
وخرب�ء  ومهند�شني  علماء  م��ن 
وب����اح����ث����ني �أط������������ر�ف �حل����دي����ث 
بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو  بح�شور 
�آل مكتوم ويل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
مكتوم  �ل�شيخ  و���ش��م��و  دب���ي  ع��ه��د 
�آل مكتوم  ب��ن ر����ش��د  ب��ن حم��م��د 
�شاحب  ق��ال  �إذ  دب��ي  حاكم  نائب 

وب�شبابه  وب��ن��ات��ه  ب��اأب��ن��ائ��ه  منيعا 
�لقادرين على �لعطاء يف خمتلف 

�مليادين وعلى جميع �مل�شتويات.
�أحمد  �ل�شيخ  �شمو  �للقاء  ح�شر 
هيئة  رئي�س  مكتوم  �آل  �شعيد  بن 
�ل��رئ��ي�����س �لأعلى  ل��ل��ط��ري�ن  دب���ي 
ملجموعة طري�ن �لإم��ار�ت و�شمو 
�ل�شيخ �أحمد بن حممد بن ر��شد 
رئي�س موؤ�ش�شة حممد  �آل مكتوم 
للمعرفة  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�ل�شيخ من�شور بن حممد  و�شمو 
و�شعادة  م���ك���ت���وم  �آل  ر������ش����د  ب����ن 
عام  مدير  �شليمان  �شعيد  خليفة 
يف  و�ل�شيافة  �لت�شريفات  د�ئ���رة 
رئي�شة  �أمريي  �شارة  و�شعادة  دبي 
جم��ل�����س ع��ل��م��اء �لإم������ار�ت نائبة 

مدير م�شروع م�شبار �لأمل .
وقد تناول �جلميع طعام �لإفطار 
�إىل مائدة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
مكتوم  �آل  ر������ش����د  ب����ن  حم���م���د 
�هلل  ودع���و�  �لعامرة  �لرم�شانية 
هذه  ي����دمي  �أن  �ل���ق���دي���ر  �ل��ع��ل��ي 
�لنعمة على �شعبنا ويحفظها من 

زو�ل.

مــحمد بــن ز�يــد ي�ســتقبل حـ�كـم �لـفجرية
•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة - �م�س بق�شر �لبطني - �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حمد بن حممد �ل�شرقي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �لفجرية ير�فقه 

�شمو �ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�شرقي ويل عهد �لفجرية.
 .. �مل��ب��ارك  رم�شان  �شهر  مبنا�شبة  و�لتربيكات  �لتهاين  �شموهما  وت��ب��ادل 
�ل�شمو  على �شاحب  �لف�شيل  �ل�شهر  ه��ذ�  يعيد  �أن  وج��ل  عز  �مل��وىل  د�عيني 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل وهو يتمتع مبوفور 
و�خلري  باليمن  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  وعلى  و�لعافية  �ل�شحة 

�لإفطار على مائدة  وتناولو� طعام  �ملغرب  و�أدى �جلميع �شالة  و�لربكات. 
�شاحب �ل�شمو ويل عهد �أبوظبي.

جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  نهيان  �ل�شيخ  �شمو   .. �ل�شتقبال  ح�شر 
و�لإن�شانية  �خل��ريي��ة  لالأعمال  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  �أم��ن��اء 
�لوزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  و�لفريق 

وزير �لد�خلية و�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�آل نهيان رئي�س  �ل�شيخ حامد بن ز�يد  �لرئا�شة و�شمو  �ل��وزر�ء وزير �شوؤون 
ديو�ن ويل عهد �أبوظبي و�شمو �ل�شيخ خالد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س 
�خلا�شة  �لحتياجات  وذوي  �لإن�شانية  للرعاية  �لعليا  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  �إد�رة 

ومعايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لثقافة وتنمية �ملعرفة.

حممد بن ز�يد ي�ستقبل �لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة بالك�ستون

حممد بن ز�يد ي�سدر قر�ر� ب�س�أن �للجنة 
�لتنفيذية �لت�بعة لـ تنفيذي �أبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
�لرئي�س  �شو�رزمان  �شتيف   - �لبطني  ق�شر  يف  �م�س   -
يف  تعمل  �لتي  �لأمريكية  بالك�شتون  ل�شركة  �لتنفيذي 
�حللول  وتقدمي  و�ل�شتثمارية  �ملالية  �خلدمات  جمال 

�ملبتكرة يف عامل �ملال و�لأعمال.
ج���رى خ���الل �ل��ل��ق��اء ب��ح��ث �أوج�����ه �ل��ت��ع��اون وجم���الت 

و�ملالية  �ل�شتثمارية  و�ملوؤ�ش�شات  �لهيئات  بني  �لتن�شيق 
بالك�شتون  و�شركة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف 
�ل�شتثمارية  �ل�شر�كات  �إقامة  فر�س  تعزيز  و�إمكانية 
�لقت�شادية  �لعالقات  توثيق  يف  ت�شاهم  �لتي  �لفاعلة 

وتنميتها بال�شكل �لذي يخدم �مل�شلحة �مل�شرتكة.
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حامد  �ل�شيخ  �شمو   .. �للقاء  ح�شر 
�أبوظبي ومعايل خلدون خليفة  رئي�س ديو�ن ويل عهد 
�لتنفيذية و�شعادة حممد  �ل�شوؤون  �ملبارك رئي�س جهاز 

مبارك �ملزروعي وكيل ديو�ن ويل عهد �بوظبي.

•• اأبوظبي -وام:

ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ�شدر 
رئي�س  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  عهد 
من  ك��ال  باإ�شافة  ق���ر�ر�  �أب��وظ��ب��ي  لإم����ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س 

معايل �ل�شيخ عبد�هلل بن حممد �آل حامد رئي�س هيئة �لطاقة 
ومعايل �لدكتور علي ر��شد �لنعيمي مدير عام جمل�س �أبوظبي 
جمل�س  رئي�س  �ملبارك  �أحمد  خليفة  حممد  و�شعادة  للتعليم 
�للجنة  ع�شوية  �إىل  و�لثقافة  لل�شياحة  �أبوظبي  هيئة  �إد�رة 

�لتنفيذية �لتابعة للمجل�س �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي.

حممد بن ز�يد ي�ستقبل وفد جمعية �لع�سكريني �ملتق�عدين
•• ابوظبي-وام: 

�آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد 
�مل�����ش��ل��ح��ة، �أم�������س ب��ق�����ش��ر �ل��ب��ط��ني وف����د� م���ن جمعية 

�لع�شكريني �ملتقاعدين.
مبنا�شبة  و�ل��ت��ربي��ك��ات  �لتهاين  معهم  �شموه  وت��ب��ادل 
�شهر رم�شان �ملبارك، د�عني �هلل عز وجل �أن يعيد هذ� 
بقيادة  و�شعبها  �لإم���ار�ت  دول��ة  على  �لف�شيل  �ل�شهر 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 

�لدولة، حفظه �هلل، باليمن و�خلري و�لربكات.
وتبادل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
معربا  �لع�شكريني  �ملتقاعدين  مع  �ل��ودي��ة  �لأح��ادي��ث 
�شموه عن �شعادته بلقائهم و�عتز�زه بالدور �لذي �أدوه 
وماز�لو� يف خدمة وطنهم ورفده بخرب�تهم وجتاربهم 
�لتي تعد ر�شيد� وطنيا ل غنى عنه يف م�شرية �خلري 

و�لعطاء.
�لفطار  طعام  وتناولو�  �ملغرب  �شالة  �جلميع  و�أدى 

على مائدة �شاحب �ل�شمو ويل عهد �بوظبي .
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اأخبـار الإمـارات
حممد بن ز�يد يتلقى �ت�س�ال 

ه�تفي� من رئي�س ت�س�د
•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  تلقى 
�لرئي�س  فخامة  من  هاتفيا  �ت�شال  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 
�إدري�س ديبي رئي�س جمهورية ت�شاد جرى خالله بحث عالقات �ل�شد�قة 
يخدم  مب��ا  وتنميتها  بتعزيزها  �لكفيلة  و�ل�شبل  �لبلدين  ب��ني  و�ل��ت��ع��اون 
�مل�شالح �مل�شرتكة.  و��شتعر�س �جلانبان �لتعاون �لقائم بني دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة وجمهورية ت�شاد يف خمتلف �ملجالت و�أهمية تطوير هذ� 
�لتعاون نحو �آفاق �أو�شع من �لنمو و�لزدهار.  كما بحثا عدد� من �لق�شايا 

�لإقليمية و�لدولية ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك وتبادل وجهات �لنظر حولها.

�إيق�ف بيع �أجهزة �ال�ستقب�ل وبط�ق�ت 
�ال�سرت�ك لقنو�ت بي �إن �لري��سية

•• دبي -وام: 

�أ����ش���درت �ل�����ش��ل��ط��ات �مل��خ��ت�����ش��ة ب��ال��دول��ة ق���ر�ر� 
وبطاقات  �ل�شتقبال  �أج��ه��زة  بيع  باإيقاف  �م�س 
�لريا�شية  �إن  ب��ي  ب��ق��ن��و�ت  �خل��ا���ش��ة  �ل���ش��رت�ك 
�أن  �إىل  �ل�شلطات  �ل��دول��ة. ونبهت  �أ���ش��و�ق  د�خ��ل 
�أي حمال جتارية �شتقوم ببيع تلك �لبطاقات �أو 

جتديدها �شتتعر�س للمخالفة.

�إج�زة عيد �لفطر يف �حلكومة �الحت�دية تبد�أ �ل�سبت 29 رم�س�ن �ملو�فق 24 يونيو 
•• دبي -وام:

تقرر �أن تبد�أ �إجازة عيد �لفطر يف �لوز�ر�ت و�لهيئات 
�ملو�فق  �شهر رم�شان  29 من  �ل�شبت  يوم  �لحتادية 
يوم  تنتهي  �أن  على  �جل���اري  يونيو  �شهر  م��ن   24
�لثالثاء 27 يونيو �� يف حال �شادف �لعيد يوم �لأحد 
25 يونيو .. على �أن ي�شتاأنف �لدو�م يوم �لأربعاء 28 

يونيو.
�أم���ا يف ح��ال ���ش��ادف �لعيد ي��وم �لإث��ن��ني �مل��و�ف��ق 26 
ي��ون��ي��و ف���اإن �لإج�����ازة ت��ب��د�أ ي���وم �لأح����د 29 رم�شان 

وتنتهي �خلمي�س 29 يونيو.. على �أن ي�شتاأنف �لدو�م 
يوليو  �شهر  �لثاين من  �مل��و�ف��ق  �لأح��د  ي��وم  �لر�شمي 

�ملقبل.
وقالت �لهيئة �لحتادية للمو�رد �لب�شرية �حلكومية 
يف تعميم خ��ا���س �أ���ش��درت��ه �ل��ي��وم ب�����ش��اأن �إج����ازة عيد 
�إن   .. ه�   1438 لعام  �لفطر يف �حلكومة �لحتادية 
�لتعميم ��شتند �إىل قانون �ملو�رد �لب�شرية يف �حلكومة 
بهذه  �لهيئة  ورفعت  �لتنفيذية.  ولئحته  �لحتادية 
مقام  �إىل  و�لتربيكات  �لتهاين  �آي��ات  �أ�شمى  �ملنا�شبة 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  و�أخ���ي���ه  �هلل  حفظه  �ل���دول���ة 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�شاحب �ل�شمو 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ 
�إخو�نهم  و�إىل  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 
�أ�شحاب �ل�شمو �أع�شاء �ملجل�س �لأعلى لالحتاد حكام 
هذه  يعيد  �أن  �لقدير  �لعلي  �هلل  �شائلة   .. �لإم����ار�ت 
و�لعافية.  �ل�شحة  ب��و�ف��ر  عليهم  �ل�شعيدة  �ملنا�شبة 
�لإمار�ت  دولة  �شعب  �ملنا�شبة  بهذه  �لهيئة  كما هناأت 

و�لأمتني �لعربية و�لإ�شالمية.

حممد بن ز�يد ي�سهد حم��سرة �لرت�ث و�لتطرف و�خلط�ب �لديني
•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �شهد 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة يف جمل�س �شموه يف �لبطني م�شاء �م�س 
�لعربي  �لوطن  يف  �لديني  و�خل��ط��اب  و�لتطرف  �ل��رت�ث  بعنو�ن  حما�شرة 
�ألقاها �لدكتور و �ملفكر و�لكاتب عبد�لإله بلقزيز �أ�شتاذ �لفل�شفة يف جامعة 

�مللك �حل�شن �لثاين .
ي�شت�شيفها  �لتي  �ملحا�شر�ت  �شل�شلة  �شمن  تاأتي  �لتي   - �ملحا�شرة  ح�شر 
�أمل عبد�هلل  جمل�س �شموه خالل �ل�شهر �لف�شيل كل من معايل �لدكتورة 
ز�يد  بن  نهيان  �ل�شيخ  و�شمو  �لحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س  رئي�شة  �لقبي�شي 
�آل نهيان لالأعمال  �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان  �آل نهيان رئي�س جمل�س 
نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  و�لفريق  و�لإن�شانية  �خلريية 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية و�شمو �ل�شيخ خالد بن ز�يد �آل نهيان 
رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا للرعاية �لإن�شانية وذوي �لإحتياجات 
وتنمية  �لثقافة  وزي��ر  نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ  ومعايل  �خلا�شة 

�ملعرفة وعدد من �ل�شيوخ و�لوزر�ء وكبار �مل�شوؤولني.
ي�شت�شيفها  �لتي  �ملحا�شر�ت  بقيمة  حما�شرته  ب��د�ي��ة  يف  بلقزيز  �أ���ش��اد  و 
�أن  �إىل  م�شري�   .. نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  جمل�س 
�أت�شرف بالتو�جد  جمل�س �شموه حتول �إىل منارة للعلم و�ملعرفة .. وقال : 
�أطل من خاللها  يف هذ� �ل�شرح �لكبري لت�شليط �ل�شوء على �لنافذة �لتي 

و�لغر�ئز  �لأه��و�ء  و�إ�شفاء  �لعلماء  �جتهاد�ت  تاأليه  عرب  و�لت�شدد  �لتطرف 
�لب�شرية عليها لتكون معينة لهم للو�شول �إىل �ل�شلطة.

وقال بلقزيز �أ�شتاذ �لفل�شفة يف جامعة �مللك �حل�شن �لثاين �إن ق�شية �لرت�ث 
.. و�شدد على  و�لتطرف تعد ق�شية حمورية وم�شريية لالأمة �لإ�شالمية 
�أن �جلماعات �ملت�شددة وتيار�ت �لإ�شالم �حلزبي و�لإ�شالم �جلهادي ت�شفي 
على �جتهاد�ت علماء �لرتث �ل�شابقني معاين ودللت و�أبعاد� حمرفة وغري 

�شحيحة لتربير �أطماعهم يف �ل�شلطة.
�لإ�شالمي يجعلنا نبتعد  �لزماين للموروث  �لتاأثري  �إن �حلياد عن  و�أ�شاف 
و�أه��و�ءن��ا وهو ما  ب�شكل دقيق ون�شقط عليه رغباتنا  �ل��رت�ث  عن فهم هذ� 
فعله �ملت�شددون و�أبناء �لأحز�ب �ل�شيا�شية ذ�ت �لطابع �لديني .. و��شتخدمت 
�لرت�ث  �ل��دي��ن��ي��ة  �ل�شبغة  �إ���ش��ف��اء  �إىل  �شعت  �ل��ت��ي  �ل�شيا�شية  �لتجمعات 
�ل��رت�ث من  ملكية  �أن حولو�  بعد  �لطائففية  �لأجند�ت  لتربير  �لإ�شالمي 

ملكية عامة لالأمة �إىل ملكية ح�شرية د�خل �حلزب و�جلماعة.
قابلة  �أيدلوجيا  �أن��ه  �ل��رت�ث على  ب��اإع��ادة تعريف  ب��د�أ  �لتطرف  �إن  و�أ���ش��اف 
مال  ر�أ����س  باعتبارة  �ل���رت�ث  ��شتغالل  ظ��اه��رة  ع��رب  �ل�شيا�شي  لال�شتخد�م 

ثقافيا قابال لال�شتثمار �ل�شيا�شي.
وقال : و�شلنا �إىل هذه �حلالة بعد تهيئة �ل�شروط لنت�شار �لثقافة �ل�شحلة 
��شطورية  ت�شور�ت  ن�شر  عرب  �لتعليمية  وموؤ�ش�شاتنا  �ملدر�شية  بر�جمنا  يف 
و�حلو�ر  �لت�شامح  وقيم  �لتاريخية  �ل��روح  من  وتخلو  �لو�قعية  من  تخلو 
مع �لآخر و�لتعاي�س �ل�شلمي .. �إىل جانب ثورة قبيحة ت�شتثمر يف �لرت�ث 

كرب  �أن  بعد  �لكيل  طفح  حتى  طويلة  لفرتة  عنها  �ل�شكوت  مت  �ل�شالمي 
حجمها وتاأثريها.

�لتي جاء منها  �ملنطلقات  �لنتائج ل  ملعاجلة  �أخ��ري�  �أننا جئنا  بلقزيز  ور�أى 
هذ� �لفكر و�أن معاجلة هذه �لظاهرة ل بد �أن ت�شتند �إىل قر�ر �حلاكم وويل 
�لت�شريعي  باعتباره ج��زء� من نظامه  �لدين  يتعار�س مع  و�ل��ذي ل  �لأم��ر 

وهو مبد�أ �مل�شلحة.
روؤيتني لفهم  �أو  �إىل نوعني  ي�شري  �مل�شهد �حل��ايل لالأمة  ق��ر�ءة  �أن  و�أو�شح 
�لرت�ث �لإ�شالمي و�لتعامل معه .. يذهب �لر�أي �لأول �إىل حتقري �لرت�ث 
�لنظرية  �أ�شحاب هذه  �أن  �ل��رت�ث بل  �أننا يف غنى عن هذ�  وقدحه ومفاده 
�مل�شتقبل  �قتحام  نحو  تقدمنا  �ل��رت�ث  تبعات  من  تخففنا  كلما  �أننا  ي��رون 
كاملتغربني  �مل�شطلحات  من  �لعدد  ه��وؤلء  على  ويطلق  و�لنهو�س  و�لتقدم 
و�لليرب�ليني على �لرغم من �ختالفه من مبد�أ �لتعميم على كل من ينت�شب 

لتلك �لتق�شيمات �لفكرية.
�ل��رت�ث وتقد�شه  روؤي��ة خمتلفة متاما تبجل  �ملقابل هناك  �إن��ه ويف  و�أ�شاف 
�أ�شرى لأ�شحاب  �لنظرة جتعلنا  و�أ�شحاب هذه  �أحيان كثرية  بل وتوؤلهه يف 
ثقافة  �أي  يف  تقبلها  ميكن  ل  معادلة  �أم���ام  وت�شعنا  �ل�شابقة  �لأط��روح��ات 

مفادها �أن م�شتقبلك يف ما�شيك وهو ما ل ي�شتقيم معه �لتقدم.
ودعا عبد�لإله بلقزيز �إىل نظرة جديدة للرت�ث �لإ�شالمي حتمل �لإيجابية 
لهذ� �لرت�ث نظرة تقر�أه يف �شياقه �لتاريخي ول تبالغ يف تقدي�شه باعتباره 
�أنف�شنا فر�شة لنتحاور مع هذ�  فوق �لزمان و�ملكان و�لتاريخ .. و�أن نعطي 

�لرت�ث دون �خل�شوع ل�شلطته �لتاريخية .. م�شدد� على �أن هذه �لدعوة ل 
ت�شتمل على �لن�شو�س �لتاأ�شي�شية �لتي تنطلق من �لقر�آن و�ل�شنة فهما غري 

قابلني للنقا�س �أو �لدر��شة.
�لتكميلية  �لن�شو�س  وتقدي�س  �لتعايل  يف  تكمن  �مل�شكلة  �أن  بلقزيز  ور�أى 
�لب�شرية ويبد�أ �خللل و�لعتالل با�شقاط �لطابع �لب�شري يف تلك �لقر�ء�ت 
و�آر�ء  �ملرجعية و�شعت بو�شفها �جتهاد�ت  �ل��رت�ث  �أن كتب  �لرغم من  على 
قبولهم  و�لدليل  عليها  قد�شية  �أي  �أ�شحابها  ي�شف  ومل  وتخيب  ت�شيب 

مبناظرة خمالفيهم برحابة �شدر.
تلك  �إىل  ينظرون  ي��ع��ودو�  �ملتقدمني مل  �أول��ئ��ك  ت��الم��ذة تالميذ  �إن  وق��ال 
و�لإمكانيات  �لزماين  و�شرطها  �لب�شري  �إط��اره��ا  يف  و�لجتهاد�ت  �ملوؤلفات 
�ملتاحة يف فرتة كتابتها و�إمنا جرى �لتعايل بها وتقدي�شها وتاأليهها و�أ�شبح 
على  ت�شفى  م�شتجد�ت  ت��وف��رت  و�إن  حتى  م��روق��ا  ف��الن  �لإم����ام  يف  �ل����ر�أي 

�ملر�جعة قيمة فكرية ر��شخة وجلية.
جتدر �لإ�شارة �إىل �أن �لدكتور عبد�لإله بلقزيز حا�شل على دكتور�ة �لدولة 
مدير  من�شب  و�شغل   .. بالرباط  �خلام�س  حممد  جامعة  من  �لفل�شفة  يف 
�لدر��شات يف مركز در��شات �لوحدة �لعربية يف بريوت و�لأمني �لعام للمنتدى 

�ملغربي �لعربي يف �لرباط .
ولبلقزيز 48 كتابا يف �لفكر �لفل�شفي و�لدر��شات �لإ�شالمية و�لفكر �لعربي 
و�لإ�شالمي �ملعا�شر و�لفكر �ل�شيا�شي و�لجتماعي بالإ�شافة �إىل �لعديد من 

�لأعمال �لأدبية و�لرو�ئية.

ويل عهد �أبوظبي يوجه ب�إطالق ��سم مرمي �أم عي�سى 
عليهم� �ل�سالم على م�سجد �ل�سيخ حممد بن ز�يد 

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  وجه �شاحب 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
باإطالق ��شم مرمي �أم عي�شى عليهما 
�ل�شيخ حممد  �ل�شالم على م�شجد 
وذلك  �مل�شرف  منطقه  يف  ز�ي��د  بن 
بني  �لإن�شانية  لل�شالت  تر�شيخا 
�أت��ب��اع �ل��دي��ان��ات و�ل��ت��ي حثنا عليها 
�مل�شرتكة  و�لقو��شم  �حلنيف  ديننا 

بني �لأديان �ل�شماوية.
�ل�����ش��ي��خ��ة لبنى  م���ع���ايل  و�أع����رب����ت 
دولة  وزي����رة  �لقا�شمي  خ��ال��د  ب��ن��ت 
وتقديرها  ���ش��ك��ره��ا  ع��ن  للت�شامح 
ل�����ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
توجيهاته  على  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
�حل��ك��ي��م��ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ ه�����ذه �مل����ب����ادرة 
�لإ�شعاع  م��ن  م��زي��د�  تعك�س  �ل��ت��ي 
�أجمل  ر�شم  يف  لالإن�شانية  �ل�شايف 
�لت�شامح  حلقيقة  �مل�شرقة  �ل�شور 
دولة  ب��ه  تتمتع  �ل����ذي  و�ل��ت��ع��اي�����س 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بنت  لبنى  �ل�شيخة  معايل  و�أ�شارت 
��شم  تغيري  �أن  �إىل  �لقا�شمي  خالد 
م�شجد حممد بن ز�يد �إىل م�شجد 

�ل�شالم له  �أم عي�شى عليهما  مرمي 
خا�شًة  وت�شاحمية  �إن�شانية  دللت 
�أن ه��ذ� �حل���دث ي��اأت��ي يف ي��وم ز�يد 
ي�شادف  �ل����ذي  �لإن�������ش���اين  ل��ل��ع��م��ل 
منوهة  عام..  كل  رم�شان من   19
�أن �مل�شجد يقع يف منطقة  معاليها 
جت�����ش��د ق���ي���م �ل��ت�����ش��ام��ح و�لإخ�������اء 
�ملنطقة  ه��ذه  ت�شتمل  �إذ  و�لتعاي�س 
�ل��ع��ب��اد�ت جنباً  دور  م��ن  ع��دد  على 
ح�شاري  م�����ش��ه��د  يف  ج���ن���ب  �إىل 
و�إن�شاين يعرب عن ر�شالة �لت�شامح 
لدى دولة �لإمار�ت قيادًة وحكومًة 

و�شعبا.
و�أث����ن����ت م��ع��ال��ي��ه��ا ع��ل��ى �مل����ب����ادر�ت 
�ل�شمو  ل�شاحب  �ملتعددة  �لإن�شانية 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ 
ي��ع��زز قيم  م��ا  �شموه على  وح��ر���س 
�جلن�شيات  خمتلف  ب��ني  �لت�شامح 
�أن  معاليها  م���وؤك���دة  و�ل��ث��ق��اف��ات.. 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�لنهج  ه��ذ�  ي�شتلهم  نهيان  �آل  ز�ي��د 
م���ن �مل���غ���ف���ور ل���ه �ل�����ش��ي��خ ز�ي�����د بن 

�شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه.
�لدكتور  ���ش��ع��ادة  �أع���رب  جانبه  م��ن 
رئي�س  �ل���ك���ع���ب���ي  م����ط����ر  حم����م����د 
�لإ�شالمية  لل�شوؤون  �لعامة  �لهيئة 

�شكره  خ���ال�������س  ع����ن  و�لأوق������������اف 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  وت��ق��دي��ره 
ن��ه��ي��ان على  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  حم��م��د 
�أن قيادتنا  �إىل  �ملبادرة م�شري�  هذه 
تاأ�شي�س  وم��ن��ذ  ح��ر���ش��ت  �حل��ك��ي��م��ة 
�ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور  ي��د  على  �ل��دول��ة 
طيب  ن��ه��ي��ان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د 
بالت�شامح  �لهتمام  على  ث��ر�ه  �هلل 
�لقائم  �مل�شرتك  �لتعاي�س  وحتقيق 
ع��ل��ى �ل��ع��دل و�لإخ������اء جل��م��ي��ع من 
يعي�س يف ربوع دولة �لإمار�ت وهذ� 
ما �شار عليه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�لدولة حفظه �هلل و�شاحب �ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ 
حيث يعي�س يف دولتنا �ملباركة �أكرث 
من 200 جن�شية جميعهم ينعمون 
بالأمن و�لطمئنان و�ل�شالم وهذ� 
�لتعاي�س �لكرمي م�شتمد من ديننا 
�لعدل  باإقامة  ياأمر  �لذي  �حلنيف 
باحرت�م �لآخرين ويحث على �لرب 
و�لإح�����ش��ان و�ل��ت��ع��اون ع��ل��ى �خلري 
�شاأنه  �لإن�شان وكل ما من  مع بني 
�أن يحافظ على كر�متهم وي�شمن 
�ل��ع��ي�����س �لكرمي  ل��ه��م ح��ق��وق��ه��م يف 

�ملحرتم .

خليفة �الإن�س�نية توزع �أكرث من 16 �ألف �سلة غذ�ئية �إغ�ثية على �ملت�سررين يف �ل�سوم�ل
•• بربرة-وام:

تنفيذ� لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل ودعم 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل 
ز�يد  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  ومتابعة  �مل�شلحة 
وزير  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  �آل 
ز�يد  بن  موؤ�ش�شة خليفة  رئي�س  �لرئا�شة  �شوؤون 
�ملوؤ�ش�شة  وزعت  �لإن�شانية..  لالأعمال  نهيان  �آل 
�أل���ف �شلة غ��ذ�ئ��ي��ة �إغ��اث��ي��ة على  �أك���رث م��ن 16 
حمافظات  �أرب��ع  يف  �ل�شقيق  �ل�شومايل  �ل�شعب 
�شومالية هي برعو وبربرة و�أدويني وهرجي�شا 

و�ملناطق و�لقرى �ملحيطة بها.
وت���اأت���ي �مل�����ش��اع��د�ت ت��ز�م��ن��ا م���ع ح��م��ل��ة لأجلك 
ت��ن��ف��ي��ذ� لتوجيهات  �أط��ل��ق��ت  �ل��ت��ي  ي���ا ���ش��وم��ال 
�ل�شعب  مل�شاعدة  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب 
�ل�شومايل على تخطي �لظروف �ملعي�شية �لتي 
مير بها وح�شد �لدعم للمت�شررين من �جلفاف 
دور  وتعزيز  �خل��ري  ع��ام  م��ب��ادرة  م��ع  و�إن�شجاما 
�لإن�شانية و�حل�شارية  دولة �لإمار�ت ور�شالتها 
فيما   .. �ل�شومال  يف  �ملجاعة  �أزم��ة  معاجلة  يف 
�لأ�شا�شية  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �مل����و�د  �مل�����ش��اع��د�ت  �شملت 
�أنو�ع �مل�شتلزمات  �إ�شافة �إىل �لعديد من  و�ملياه 
�ل�شخ�شية. وبا�شر فريق �لإغاثة �لتابع ملوؤ�ش�شة 
و�لإن�شانية  �لإغاثية  �أعماله  �لإن�شانية  خليفة 
على �أر����س �ل�����ش��وم��ال م��ن خ��الل ت��وزي��ع �آلف 
موجة  م��ن  �ملت�شررين  على  �لغذ�ئية  �ل�شالل 
�جل����ف����اف �ل����ت����ي ت�������ش���رب م���ن���اط���ق و�����ش���ع���ة يف 

�ل�شومال.
�لغذ�ئية  �ل�شالل  توزيع  على  �لفريق  و�أ���ش��رف 
�لدعم  تقدمي  يف  �إ�شهاما  �لتموينية  �مل��و�د  من 
م��ن �جل��ف��اف يف  للمت�شررين  و�مل����ادي  �مل��ع��ن��وي 

�ل�شومال �ل�شقيق .
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة  وق���ال���ت 
لالأعمال �لإن�شانية �إن �مل�شاعد�ت تاأتي �نطالقا 

م���ن ح���ر����س �ل���ق���ي���ادة �ل��ر���ش��ي��دة ل��ل��دول��ة على 
من  و�لتخفيف  �ل�����ش��وم��ايل  �ل�شعب  م�����ش��اع��دة 
معاناته نتيجة �جلفاف .. م�شرية �إىل �أن فريقا 
�جلهات  م��ع  بالتعاون  �أ���ش��رف  ق��د  �ملوؤ�ش�شة  م��ن 
على  �لغذ�ئية  �مل��و�د  ه��ذه  توزيع  على  �مل�شوؤولة 
�أو�شاعا  يعانون  �ل��ذي��ن  و�ملحتاجني  �ل��ع��ائ��الت 

�إن�شانية �شعبة .
و�أ�شافت �أن فريق �ملوؤ�ش�شة �أو�شل بع�س �ل�شالل 
ملر�شهم  نظر�  �شكناهم  د�خ��ل  �مل�شتفيدين  �إىل 
�إن�شانية  لفتة  يف  �ل�شعبة  �ل�شحية  وظروفهم 
و�أبناء  ع����دد م���ن م�������ش���وؤويل  ����ش��ت��ح�����ش��ان  لق����ت 
�أ�����ش����ادو� مبو�قف  �ل�����ش��ع��ب �ل�����ش��وم��ايل �ل���ذي���ن 

�لإمار�ت �لإن�شانية .
ياأتي  �لغذ�ئية  �ل�����ش��الل  ت��وزي��ع  �أن  �إىل  ولفتت 
تز�منا مع حلول �شهر رم�شان �ملبارك و��شتمر�ر� 
للم�شاعد�ت �لن�شانية لالإمار�ت للدول �ل�شقيقة 

وم�شاعدة �ل�شعوب �ملحتاجة .
و�أك����دت ح��ر���س �لإم�����ار�ت �ل��د�ئ��م ع��ل��ى تقدمي 
لالأ�شقاء  و�مل�����ش��ان��دة  �ل���دع���م  �أ���ش��ك��ال  خم��ت��ل��ف 
�مل��ج��الت �لإن�����ش��ان��ي��ة جت�شيد�  �ل�����ش��وم��ال يف  يف 
للعالقات �لأخ��وي��ة �ل��وط��ي��دة �ل��ت��ي ت��رب��ط بني 

�ل�شعبني و�لبلدين �ل�شقيقني.
لل�شومال  �لإم����ار�ت  م�شاعدة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت 
ت��اأت��ي يف �إط����ار �ل����دور �لإن�����ش��اين �ل��ف��اع��ل �لذي 
�لأ�شقاء  معاناة  من  للتخفيف  �لدولة  به  تقوم 
يد  وت��ق��دمي  �لأ�شيلة  �لإن�شانية  لقيمها  وف���اء 
بهدف  �ل�����ش��وم��ايل  لل�شعب  و�مل�����ش��اع��دة  �ل��ع��ون 
تغلبه على �لأزمة �لتي يعي�شها . من جانبه �أكد 
�لإغ��اث��ة من  �أح��م��د مر�شي حممد ع�شو جلنة 
�ل�شومال  �أر���س  يف  برعو  �جلفاف يف حمافظة 
يف ت�شريح وكالة �أنباء �لإمار�ت و�م .. �أن �شعب 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  وق���وف  ين�شى  ل��ن  �ل�شومال 
لدولة �لإمار�ت �إىل جانبه وتوفريها �حتياجاته 
�لأ���ش��ا���ش��ي��ة وت��خ��ف��ي��ف��ه��ا ع��ن��ه ب��ع�����ش��ا م���ن عبء 
�جلفاف �لذي �أثر على حياتهم و�شرب �أر��شيهم 
و�أحدث �أ�شر�ر� يف ثروتهم �لزر�عية و�حليو�نية 
. ووجه �أ�شمى �آيات �ل�شكر و�لتقدير �إىل �شاحب 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو 
�شموه  توجيهات  مثمنا   .. �هلل  حفظه  �ل��دول��ة 
�أن م�شاعد�ت  �ل�شومايل موؤكد�  �ل�شعب  بنجدة 
�لإمار�ت جاءت يف �لوقت �ملنا�شب نظر� حلاجة 

�ل�شعب �ل�شومايل �إليها .

ونوه باأن م�شاعد�ت �لإمار�ت لل�شعب �ل�شومايل 
مل تقت�شر على �ملو�د �لغذ�ئية بل �شملت جمالت 
�ل�شحة و�مل�شت�شفيات و�ملياه و�مل�شاريع �لتنموية 
ل�شيما �لآبار.. م�شري� �إىل �أن �لإمار�ت معروفة 
�مل�شاعد�ت  ت���ق���دمي  ع��ل��ى  وح��ر���ش��ه��ا  ب��ك��رم��ه��ا 
ك���ل م��ك��ان م�����ش��ت��ذك��ر� مناقب  ل��ل��م��ح��ت��اج��ني يف 
نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ  ل��ه  �مل��غ��ف��ور 
ومكارمه  خ��ري�ت��ه  عمت  �ل���ذي  ث���ر�ه  �هلل  طيب 
�لكبري  �ل��دور  وثمن  �لعامل.  يف  عديدة  مناطق 
�لذي تقوم به موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
م�شاعد�ت  من  تقدمه  وما  �لإن�شانية  لالأعمال 
�إن�شانية لل�شعب �ل�شومايل وجميع دول �لعامل 
�أ����ش���اد ي��و���ش��ف حم���م���ود دي�����ري ع�شو  . ب�����دوره 
�ل�شومال  �أر���س  �لإغ��اث��ة من �جلفاف يف  جلنة 
�ل��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا �لإم������ار�ت لل�شعب  ب��امل�����ش��اع��د�ت 
�إن�شانية �شعبة  �ل�شومايل �لذي يعاين �أو�شاعا 
نتيجة �جلفاف موؤكد� �أن �أبناء ز�يد �خلري كانو� 
و�شعبه  �ل�شومال  �إىل م�شاعدة  د�ئما  �ل�شباقني 
د�عيا �هلل �لعلي �لقدير �أن يحفظ �لإمار�ت و�أن 
يدمي عليها نعمة �لأمن و�لأمان يف ظل قيادتها 
لالأعمال  خليفة  موؤ�ش�شة  �أن  و�أك���د   . �لر�شيدة 
لتقدمي  �ل��ن��د�ء  لبى  م��ن  �أول  ك��ان��ت  �لإن�شانية 
�مل�شاعد�ت لل�شعب �ل�شومايل و��شفا ما تقوم به 

باأنه عمل ي�شتحق �لتقدير و�لحرت�م .
�مل�شاعد�ت  م��ن  �مل�شتفيدون  �أ���ش��اد  جهتهم  م��ن 
مبو�قف دولة �لإمار�ت �لإن�شانية ووقوفها �إىل 
مثمنني   .. وجندته  �ل�شومايل  �ل�شعب  جانب 
دور موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان لالأعمال 
�لتي  �ملوؤ�ش�شات  �أو�ئ��ل  �لتي كانت من  �لإن�شانية 
ونفذت  �ل�شومايل  لل�شعب  �مل�شاعد�ت  �أر�شلت 

عدد� من �مل�شاريع �لتنموية.
وكانت قد و�شلت �إىل ميناء بربرة �شمال غرب 
�ل�����ش��وم��ال ب��اخ��رة حتمل ح���و�يل �أل���ف و 700 
�ملو�د  خمتلف  �شملت  �لغذ�ئية  �مل���و�د  م��ن  ط��ن 
�لعديد  �إىل  �إ�شافة  و�ملياه  �لأ�شا�شية  �لغذ�ئية 

من �مل�شتلزمات �ل�شخ�شية.



اخلميس   15   يونيو    2017  م   -   العـدد  12047  
Thursday  15   June   2017  -  Issue No   12047

04

اأخبـار الإمـارات
فرع �لهالل �الأحمر ب�أبوظبي ينفذ م�سروع كف�رة �ليمني

•• اأبوظبي-وام: 

�ملزيد  �أبوظبي تقدمي  �لأحمر يف  �لهالل  يو��شل فرع هيئة 
من �مل�شاعد�ت �لإن�شانية لل�شر�ئح �ل�شعيفة �مل�شجلة بالفرع 
�أبوظبي  م��دي��ن��ة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �ل��ه��الل  ي�شتهدفها  و�ل��ت��ي 

و�شو�حيها تعزيز� لرب�جمه على �ل�شاحة �ملحلية .
�لإن�شانية  و�جل��ه��ود  �لطاقات  ح�شد  على  �لهيئة  تعمل  كما 
�ملحتاجة  �لأ���ش��ر  م��ن  و�مل��ع��وزي��ن  �ل�شعفاء  �حتياجات  ل�شد 
�ملو�طنني  م��ن  �ملح�شنني  م��ع  بالتعاون  وذل��ك  وم�شاعدتهم 
و�مل��ق��ي��م��ني �ل��د�ع��م��ني �لأ���ش��ا���ش��ي��ني ل��ك��اف��ة م�����ش��اري��ع �لهالل 
�لأحمر �لإن�شانية و�لإغاثية على �مل�شتويني �ملحلي و�لعاملي .

و�أكد �ل�شيد حممد �شعيد �لرميثي مدير فرع �لهالل �لأحمر 

يف �أبوظبي �أن بر�مج �مل�شاعد�ت �لإن�شانية �لتي ينفذها �لفرع 
تتو�فق مع طبيعة ظروف �ل�شر�ئح �مل�شتهدفة و�حتياجاتهم 
بتوزيع  م��وؤخ��ر�  ق��ام  �أب��وظ��ب��ي  ف��رع  �أن  �إىل  م�شري�  �لفعلية 
 4630 على   2017 للعام  �ليمني  كفارة  م�شروع  كوبونات 
�أ�شرة باإجمايل 16 �ألفا و 38 فرد� من �لأ�شر �مل�شجلة لدى 
�لإجمالية  قيمته  تبلغ  و�ل��ذي  �مل�شروع  �مل�شتفيدة من  �لفرع 

مليونني و771 �ألفا و300 درهم .
�إن�شاين  دور  م��ن  �لهيئة  ب��ه  ت��ق��وم  م��ا  �أن  �لرميثي  و�أو���ش��ح 
معي�شية  ظ��روف��ا  ت��ع��اين  �ل��ت��ي  �ل�شعيفة  �ل��ف��ئ��ات  مل�����ش��اع��دة 
فروع  وعناية  �هتمام  يتطلب  �ملحلي  �مل�شتوى  على  �شعبة 
�لهالل �لأحمر يف جميع �أنحاء �لدولة و�لرتكيز على تلبية 
�مل�شاعد�ت  كم  و�ملعوزة وم�شاعفة  �ملتعففة  �لأ�شر  �حتياجات 

�ملقدمة تنفيذ� لتوجيهات �لقيادة �لعليا للهالل �لأحمر �لتي 
�ل�شعيفة  �لإن�شانية  �ل�شر�ئح  �أح��و�ل  م�شتمرة  ب�شفة  تتابع 

و�ملعوزة د�خل �لدولة .
جدير بالذكر �أن فرع �لهالل �لأحمر يف �أبوظبي قدم خالل 
�لربع �لأول من �لعام �حلايل م�شاعد�ت بقيمة �إجمالية بلغت 
تقدمي  يف  وتتمثل  درهما  و649  �آلف  و904  ماليني   5
�ألفا و550 درهما  �إن�شانية بقيمة مليون و552  م�شاعد�ت 
�ألفا  و991  مليونا  بلغ  �إج��م��ايل  مببلغ  طبية  وم�����ش��اع��د�ت 
دره��م م�شاعد�ت  �أل��ف   300 �لفرع  ق��دم  كما  درهما  و237 
قدم  �أب��وظ��ب��ي  يف  �لعلم  ط��الب  ومل�شاعدة   . لل�شجناء  مالية 
�لفرع مليونا و 700 �ألف و862 درهما بالإ�شافة ل� 360 

�ألف درهم لتاأهيل �ملعاقني يف مدينة �أبوظبي.

حمد�ن بن ز�يد يتب�دل �لته�ين ب�سهر رم�س�ن �ملب�رك مع �أه�يل دمل�

�لأمور  دمل��ا يف خمتلف  �أبناء  نظر 
�مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��اخل��دم��ات �ل��ت��ي تقدم 
لهم و�طماأن على �أحو�لهم و�أبدى 
ووجوده  بح�شوره  �شعادته  �شموه 

بني �أبناء و�أهايل �ملنطقة.
من جانبهم �أع��رب �أه��ايل جزيرة 
و�أجمل  �لتربيكات  �أطيب  دملا عن 
حمد�ن  �ل�شيخ  ل�شمو  �لتمنيات 
�ملنا�شبة  بهذه  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
موفور  ل�شموه  متمنني  �مل��ب��ارك��ة 

�ل�شمو  ����ش���اح���ب  ق����ي����ادة  ظ����ل  يف 
على  ي����دمي  و�أن  �ل���دول���ة  رئ��ي�����س 
�شموه موفور و�ل�شحة و�لعافية.

و �أكد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 
�لو�شول  على  حر�شه  نهيان  �آل 
�إىل جميع مناطق ومدن منطقة 
�ملو�طنني  مع  و�لتو��شل  �لظفرة 
للتعرف �إىل �حتياجاتهم يف �شتى 

قطاعات �حلياة.
و��شتمع �شموه �إىل �آر�ء و وجهات 

�ل�شحة و�ل�شعادة.
و �أكدو� �أن هذه �لزيارة دليل على 
تالحم قيادة �لإمار�ت مع �ل�شعب 
�ل�شبل  كل  �نتهاج  على  وحر�شها 
ل��ت��وف��ري و���ش��ائ��ل �ل��ع��ي�����س �لكرمي 
لأب��ن��اء �ل��وط��ن على �ت�����ش��اع رقعة 
وج��وده��م على �أر����س �لإم����ار�ت.. 
�شمو  ل���ق���اء�ت  �أن  �إىل  م�����ش��ريي��ن 
�آل نهيان  �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 
�ملو�طنني  مع  �ملبا�شر  و�لتو��شل 

•• دملا -وام:

ز�يد  �ل�شيخ حمد�ن بن  �شمو  قام 
�آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة 
�ل���ظ���ف���رة ب�����زي�����ارة جل����زي����رة دمل���ا 
�ملو�طنني  ج��م��وع  خاللها  �لتقى 
�لذين قدمو� لل�شالم على �شموه 
رم�شان  �شهر  مبنا�شبة  وتهنئته 

�ملبارك.
خالل  للمو�طنني  �شموه  نقل  و 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  حت���ي���ات  �ل��ل��ق��اء 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�شاحب 
�آل  �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�أب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د 
و�هتمام �شموهما بتطوير وتنمية 
�حلياة  وت��وف��ري  �لظفرة  منطقة 

�لكرمية للمو�طنني.
وتبادل �شموه �لتهاين و�لتربيكات 
مع �جلميع بهذه �ملنا�شبة �ملباركة 
يعيد  �أن  وج�����ل  ع����ز  �هلل  د�ع������ني 
وطننا  على  �لعظيم  �ل�شهر  ه��ذ� 
�لغايل مبزيد من �خلري و�لربكة 
و�ل��ت��ق��دم و�لأم���ن و�لأم����ان وعلى 
و�لرقي  بالرخاء  �لإم���ار�ت  �شعب 

و�شعيه �إليهم ت�شرب �أمثلة ر�ئعة 
�لود  وم�شاحة  �مل��ت��ب��ادل  �حل��ب  يف 
�لو��شعة بني �لقيادة ومو�طنيها.

�شمو  ز�ر  �آخ���������رى  ن���اح���ي���ة  م�����ن 
�آل نهيان  �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 
�لقبي�شي  ب��ي��ات  ري�����ش��ه  �مل��و�ط��ن��ة 
وذلك مبنزلها يف دملا و�لتي رحبت 
بزيارة �شموه و�أعربت عن �شعادتها 
بهذه �لزيارة �لكرمية وت�شريفها. 
و تبادل �شموه مع �ملو�طنة ري�شه 
�لتي  �لودية  �لأح��ادي��ث  �لقبي�شي 
�حلميمة  �لعالقات  عمق  تعك�س 
�حلكيمة  �ل���ق���ي���ادة  ت���رب���ط  �ل���ت���ي 
�هتمامها  وم������دى  ب���امل���و�ط���ن���ني 
على  وحر�شها  لأبنائها  ورعايتها 
وتلم�س  حياتهم  ���ش��وؤون  متابعة 
�حتياجاتهم وتعزيز ما يقدم لهم 
من خدمات تنموية يف �مل�شروعات 
�لتي تخدم �ملو�طنني �شائلني �هلل 
و�أن  قيادتنا  يحفظ  �أن  وج��ل  ع��ز 
�أم��ن��ه��ا وعزها  ب��الدن��ا  ي��دمي على 

و��شتقر�رها.
ر�فق �شموه خالل �لزيارة �ل�شيخ 
يا�س بن حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان 
وعدد من كبار �مل�شوؤولني مبنطقة 

�لظفرة .

�سيف بن ز�يد ي�سهد توقيع �تف�قية بني �لد�خلية و �إجن�ز�ت لتعزيز �ملر�قبة �لذكية للمب�ين
•• اأبوظبي -وام:

�شهد �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�ل��د�خ��ل��ي��ة توقيع  وزي����ر  �ل�������وزر�ء 
�تفاقية بني وز�رة �لد�خلية و�شركة 
�ل�شركة  �لبيانات  لنظم  �إجن����از�ت 
حلول  جم��ال  يف  �إقليمياً  �ل��ر�ئ��دة 
�لبيانات �لآمنة و�خلدمات  مر�كز 
ل�شركة  بالكامل  و�ململوكة  �مل��د�رة 
لتعزيز  �ملبادلة لال�شتثمار مبادلة 
و��شتثمارها  �ل��ذك��ي��ة  �خل���دم���ات 
�لوقائية  �لإج���������ر�ء�ت  ت��ع��زي��ز  يف 
�ملن�شاآت  يف  �ل���ع���ام���ة  و�ل�������ش���الم���ة 

و�لبيوت �ل�شكنية.
وقع �لتفاقية عن وز�رة �لد�خلية 
�ل�����ش��ع��ف��ار وكيل  ���ش��ي��ف  �ل���ف���ري���ق 
�لوز�رة وعن �شركة �إجناز�ت خالد 
�مللحي مديرها �لتنفيذي بح�شور 
�ل�شام�شي  م���ب���ارك  ���ش��امل  �ل���ل���و�ء 
�مل�شاعد  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  وك���ي���ل 
�مل�شاندة  و�خل�����دم�����ات  ل����ل����م����و�رد 
ب���الإن���اب���ة و�ل����ل����و�ء ج��ا���ش��م حممد 
�مل��رزوق��ي قائد ع��ام �ل��دف��اع �ملدين 
دملوج  ب��ن  و�ل��ع��م��ي��د حم��م��د حميد 
�لظاهري �لأمني �لعام ملكتب �شمو 
و�لعميد  ب��الإن��اب��ة  �لد�خلية  وزي��ر 
�ل��ن��ع��ي��م��ي مدير  حم��م��د ع���ب���د�هلل 
و�حلماية  �لط����ف����اء  �����ش����وؤون  ع����ام 
ر��شد  �لدكتور  و�ل�شالمةو�لعميد 
�ملجل�س  رئ��ي�����س  �خل�����ش��ر  ���ش��ل��ط��ان 

�لقانوين وعدد من �ل�شباط.

�نطالقاً من دورنا ك�شركة ر�ئدة يف 
توفري خدمات �لتحول �لرقمي.

ب��ن��اء دول���ة متتلك  و�أ���ش��اف : يعد 
و�ل�شتقر�ر  �حل���د�ث���ة  م��ق��وم��ات 
عليها  ت����ق����وم  ج����وه����ري����ة  رك�����ي�����زة 
لدولة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �ل����روؤي����ة 
فاإن  �ملنطلق  ه��ذ�  وم��ن  �لإم�����ار�ت 
لب هذه  �لتقنيات �ملبتكرة ت�شّكل �شُ
�لذكي  �ل��ن��ظ��ام  ويعترب  �مل�����ش��رية.. 
�إ�شافياً  ح��ي��وي��اً  م��ق��ّوم��اً  �جل��دي��د 
ي�شمن تعزيز مكانة �لدولة كبيئة 
ذ�ت �إم��ك��ان��ات م��ت��ط��ور وذك��ي��ة مبا 
جمال  يف  �ل���ش��ت��ث��م��ار  م��ن  ميّكنها 
و�لت�شالت  �ملعلومات  تكنولوجيا 
وتبني تقنيات مبتكرة تدعم �أوجه 

�لرخاء و�لرفاهية للجميع.
و�أكد �للو�ء جا�شم حممد �ملرزوقي 
قائد عام �لدفاع �ملدين �أن خدمات 
�لدفاع �ملدين تتميز باأنها خدمات 
�إليها  للمحتاجني  ت��ق��دم  منقولة 
�شرعة  وتتطلب  �حل��ادث  موقع  يف 
فائقة يف �ل�شتجابة وكفاءة عالية 
تتعلق  ك��ون��ه��ا  م��ع��ه��ا  �ل��ت��ع��ام��ل  يف 
بيئة  يف  وحمايتها  �ل��ن��ا���س  ب��ح��ي��اة 
كل  ��شتثمار  ي�شتدعي  م��ا  �خلطر 
ث��ان��ي��ة م���ن �ل���وق���ت ل�����ش��ال��ح �نقاذ 
�أن  و�أو���ش��ح  و�مل��م��ت��ل��ك��ات..  �لأرو�ح 
�ل���ق���ي���ادة �ل���ع���ام���ة ل���ل���دف���اع �مل���دين 
تطبق �جر�ء�ت �لوقاية و�ل�شالمة 
�إنذ�ر  �أن��ظ��م��ة  م��ن  بها  يتعلق  وم��ا 
و�إط���ف���اء يف �مل��ب��اين و�مل��ن�����ش��اآت من 
خالل دليل �لم��ار�ت للوقاية من 

�حلريق وحماية �لأرو�ح.
و�أو����ش���ح ق��ائ��د ع���ام �ل��دف��اع �ملدين 
�أن���ه لب��د م��ن وج���ود رق��اب��ة دقيقة 
�ختالل  �أي  ل��ر���ش��د  م�����ش��ت��دمي��ة 
ب�����ش��روط ه���ذه �لج������ر�ء�ت �لأم���ر 
�لذي يتطلب معاجلة ��شرت�تيجية 
حتقيقها  ميكن  ل  ود�ئ��م��ة  �شاملة 
بالقوة �لب�شرية وحدها مهما �زد�د 

عددها وتعاظمت كفاءتها.
�ملر�قبة  م�������ش���روع  �أن  �إىل  ون�����وه 
�جهزة  ج��اه��زي��ة  ي�شمن  �ل��ذك��ي��ة 
�أن���ظ���م���ة �لإن��������ذ�ر و�حل���م���اي���ة من 
�حلريقحيث تتم مر�قبة �شالحية 
وجاهزية تلك �لأنظمة على مد�ر 
خلل  �أي  عن  �لإب��الغ  �ل�شاعةويتم 
ف���ي���ه���ا وم���ت���اب���ع���ة �إ����ش���الح���ه���ا مع 

�ملخت�شني.
�مل�شروع  �أن  �إىل  �مل���رزوق���ي  و�أ����ش���ار 
يخت�شر وقت �لبالغ عن �حلادث 
�للكرتوين  �لإب������الغ  خ����الل  م���ن 

�ملبا�شر يف �ملباين �مل�شمولة بالنظام 
�مل�شاعدة  ل��ط��ل��ب  �حل���اج���ة  ودون 
بالطرق �لتقليدية كما يتم حتديد 
م��ك��ان �حل����ادث �ل��ك��رتون��ي��ا وبدقة 
وعمل على �خت�شار وقت �لو�شول 
�إىل موقع �حلادث وي�شاعد و�شف 
�ملكان �لكرتونيا فرق �لدفاع �ملدين 
على �ت��خ��اذ �خل��ط��ط و�لإج����ر�ء�ت 
للتعامل  �ملالئمة  و�مل��و�د  و�مل��ع��د�ت 
�لوقت  �إه������د�ر  دون  �حل�����ادث  م���ع 
�مل��ع��ل��وم��ات يف موقع  ت��ل��ك  ل��ط��ل��ب 

�حلادث.
وقال �إنه : وكجزء من ��شرت�تيجية 
�حلماية من �حلريق و�ل�شالمة يف 
»�إجن����از�ت«  �شركة  �شتقوم  �ل��دول��ة 
بني  �ل�شر�كة  �تفاقية  خ��الل  م��ن 
 PPP و�خلا�س  �لعام  �لقطاعني 
�لبناء  ن��ظ��م  وف����ق  م��ع��ن��ا  ب��ال��ع��م��ل 
وحتت   BOT و�لنقل  و�لت�شغيل 
م��ظ��ل��ة �ل����دف����اع �مل�����دين وب����اإد�رت����ه 

�مل��ب��ا���ش��رة ووف����ق �مل��ت��ط��ل��ب��ات �لتي 
�لوقاية  خ���دم���ات  �أف�����ش��ل  ت���وؤم���ن 
�مل����ب����اين  و�ل���������ش����الم����ة يف ج���م���ي���ع 

و�ملن�شاآت يف �لدولة.
�إن  �ل�شمري  من جهته قال حميد 
�ل�شر�كة يف جمال تطبيق �ملر�قبة 
�لإلكرتونية  و�حل��م��اي��ة  �ل��ذك��ي��ة 
ت���ع���د مب���ث���اب���ة خطوة  ل��ل��م��ن�����ش��اآت 
ل�شيما  مل���ب���ادل���ة  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ه���ام���ة 
وه����ي مت�����ش��ي يف م�����ش��ريت��ه��ا نحو 
�لأمد  طويلة  ��شتثمار�تها  تعزيز 
�ملعلومات  تكنولوجيا  �شمن قطاع 
تطور�ً  ي�شهد  �ل���ذي  و�لت�����ش��الت 

بوتري مت�شارعة.
�ملبادرة بالتعاون مع وز�رة  وت�شّكل 
ي�شمن  م�شرتكاً  ه��دف��اً  �لد�خلية 
ر��شخة  م��ن��ظ��وم��ة  �إىل  �ل��و���ش��ول 
ل���ل���ح���و�دث م���ا يعزز  ل��ال���ش��ت��ج��اب��ة 
�ل�����ش��ع��ور ب��احل��ي��اة �ل��ك��رمي��ة لدى 

�جلميع« .

�شركة  �لتوقيع من جانب  وح�شر 
مبادلة  ل���ال����ش���ت���ث���م���ار  �مل����ب����ادل����ة  
�لرئي�س  �ل�����ش��م��ري��ن��ائ��ب  ح��م��ي��د 
�لرئي�س  �لنعيمي  �لتنفيذيوعلي 
ب�شركة  ل��ل��م��ب��ي��ع��ات  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
�إجن�����از�ت وع��اط��ف �ل��ربك��ي مدير 
ب�شركة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �مل�����ش��اري��ع 
�إجن�����از�ت و�أم��ي��م��ة �أب��وب��ك��ر مديرة 

�لعالقات �لد�خلية.
ب��ه��دف تطبيق  وت���اأت���ي �لت��ف��اق��ي��ة 
�لذكية  7- لالأنظمة   24 م�شروع 
�إلكرتونيا  �ملحمية  �ملباين  ملر�قبة 
و�لذي يعد ركيزة ��شا�شية ل�شمان 
م��ق��وم��ات �ل��وق��اي��ة و�ل�����ش��الم��ة يف 
بالدولة  و�مل��ن�����ش��اآت  �مل��ب��اين  جميع 

وع��ل��ى م����د�ر �ل�����ش��اع��ة م���ن خالل 
�ألف مبنى وربطها   150 تو�شيل 

بالنظام.
وكيل  �ل�شعفار  �شيف  �لفريق  و�أكد 
وز�رة �لد�خلية �عتماد �أعلى معايري 
�ىل  للو�شول  و�أح��دث��ه��ا  �لعمليات 
موقع �حلريق حتقيقاً لروؤية وز�رة 
�لعامة  بالقيادة  ممثلة  �لد�خلية 
ل��ل��دف��اع �مل����دين وح���ر����س �ل�����وز�رة 
على تطبيق �أعلى معايري عمليات 
�لإط���ف���اء و�أح��دث��ه��ا ل��ل��و���ش��ول �إىل 
موقع �حلريق يف �أ�شرع وقت ممكن 

لل�شيطرة عليه قبل �نت�شاره.
�أن  �إىل  �ل����������وز�رة  وك���ي���ل  و�أ������ش�����ار 
�لت���ف���اق���ي���ة ت��ن�����ش��ج��م م���ع �أه�����د�ف 

لزمن  �حل����ك����وم����ي����ة  �مل���������ش����رع����ات 
�ل����ش���ت���ج���اب���ة حل������الت �ل����ط����و�رئ 
�ملدنيوتعزيز  �ل�����دف�����اع  ل���ق���ط���اع 
و��شرت�طات  �لوقائية  �لإج���ر�ء�ت 
�ل�شالمة �لعامة يف �ملنازل و�لبيوت 

�ل�شكنية و�ملن�شاآت �لتجارية.
وقال خالد �مللحي �ملدير �لتنفيذي 
�شركة  يف  ن���ف���خ���ر   : لإجن������������از�ت 
وز�رة  مع  �ل�شر�كة  بهذه  �إجن���از�ت 
دعم  �شاأنها  م��ن  و�ل��ت��ي  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
تاأخذ  �لتي  �ل��وز�رة  منظومة عمل 
�ل�شالمة  ت���وف���ري  ع��ات��ق��ه��ا  ع���ل���ى 
�أر�س  على  و�ملقيمني  للمو�طنني 
ممار�شة  لهم  ي�شمن  مب��ا  �ل��دول��ة 
ح���ي���ات���ه���م يف م����ن����اخ �آم�������ن وذل����ك 

�الإم�ر�ت تقدم ثالثة ماليني دوالر لدعم 
�سح�ي� �لكو�رث �لطبيعية يف بريو

•• ليما-وام:

ق��دم��ت ح��ك��وم��ة دول���ة �لإم�����ار�ت - ع��ن ط��ري��ق �شفارتها يف 
ليما - دعما بقيمة ثالثة ماليني دولر �إىل جمهورية بريو 
�لبالد.  �شربت  �لتي  �لأخ��رية  �لطبيعية  �لكو�رث  ل�شحايا 
حممد  يو�شف  حممد  �شعادة   .. �لدعم  ت�شليم  حفل  ح�شر 
و�أع�شاء  �ل��ب��ريو  جمهورية  ل��دى  �ل��دول��ة  �شفري  �لعو�شي 
���ش��ف��ارة �ل���دول���ة يف ل��ي��م��ا.. وم���ن �جل��ان��ب �ل���ب���ريويف ح�شر 

�ل�شفري فر�ن�شي�شكو ببوليزيو برد�لي�س نائب وزير خارجية 
 – بريو وي�شينيا بون�شي رئي�شة ر�بطة �ل�شد�قة �لإم��ار�ت 
�لبريو يف �لربملان �لبريويف وكبار م�شوؤويل وز�رة �خلارجية 
�لبريوفية . وقدم نائب وزير �خلارجية �لبريويف �ل�شكر - 
با�شم �حلكومة �لبريوفية - �إىل دولة �لإمار�ت على �مل�شاعدة 
حلجم  نظر�  �لكبرية  �أهميتها  �إىل  م�شري�   .. قدمتها  �لتي 
بالعالقات  م�شيد�   .. �ل��ب��الد  لها  تعر�شت  �ل��ت��ي  �خل�شائر 

�لثنائية �لقوية �لتي جتمع �لبلدين �ل�شديقني.

�ضبط 38 متهما من جن�ضيات اأ�ضيوية واأوروبية قبل مغادرتهم الدولة 

ني�بة �الأمو�ل �لكلية ب�لتع�ون مع �إد�رة �ملب�حث �جلن�ئية حتبط 
حم�ولة لال�ستيالء على 635 مليون درهم من �أحد �لبنوك

•• اأبوظبي-وام: 

�د�رة  بالتعاون مع   �� �أبوظبي  �لكلية يف  �لأم��و�ل  نيابة  �أحبطت 
لال�شتيالء  �إجر�ميا  خمططا   �� �جلنائية  و�ملباحث  �لتحريات 
على مبلغ 635 مليون درهم من ح�شاب �أحد �لبنوك �لعاملة 

يف �لدولة با�شتخد�م و�شائل تقنية �ملعلومات.
ومت��ك��ن �ل��ط��رف��ان ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع �مل�����ش��رف �مل���رك���زي لدولة 
ح�شاب  �إىل  دره��م  مليون   625 مبلغ  ��شتعادة  م��ن  �لإم����ار�ت 
جن�شيات  من  متهما   38 �شبط  كما  �شاعة   24 خ��الل  �لبنك 
�أ�شيوية و�أوروبية قبل مغادرتهم �لدولة ول يز�ل �لعمل جاريا 
ل�شبط �شتة �آخرين. و�أكد �شعادة �مل�شت�شار علي حممد �لبلو�شي 
�ل��ن��ائ��ب �ل��ع��ام لإم����ارة �أب��وظ��ب��ي �أن �إح��ب��اط ه��ذه �جل��رمي��ة مت 
بف�شل �لتن�شيق و�لتكامل بني خمتلف �جلهات �ملعنية..م�شيد� 
ب�شرعة �ل�شتجابة و�لتحرك لإحباط �جلرمية مما يدل على 
�حل��ي��وي��ة يف  �لأج��ه��زة  ه��ذه  بها  تتمتع  �ل��ت��ي  �لعالية  �ل��ك��ف��اءة 
�لدولة و�لتي ��شتطاعت بف�شل جاهزيتها �لعالية من تر�شيخ 
�لأمن مبختلف جو�نبه �لجتماعية و�لقت�شادية. و�أ�شاف �أن 

ذلك �أثمر �ملكانة �ملتميزة �لتي حتتلها �إمارة �أبوظبي يف مقيا�س 
�لتناف�شية �لعاملية لتكون و�حدة من �أف�شل �لوجهات �ملف�شلة 

لالإقامة و�ل�شتثمار على م�شتوى �ملنطقة و�لعامل.
�ملتهمني يو�جهون  �أن   .. �أبوظبي  �لعام لإمارة  �لنائب  و�أو�شح 
�مل��ج��ن��ي عليه  �ل��ب��ن��ك  �أم����و�ل  تهمة �ل���ش��ت��ي��الء دون ح��ق ع��ل��ى 
�لعقوبات  لقانون  طبقا  �ملعلومات،  تقنية  و�شائل  با�شتخد�م 
�لحتادي  بقانون  و�ملر�شوم   ،2016 ل�شنة   7 رق��م  �لحت���ادي 
 .. ب�شاأن مكافحة �جلر�ئم �للكرتونية   2012 ل�شنة   5 رقم 
م�شري� �إىل �أنه وفقا للتعديالت �لأخرية �لتي متت على قانون 
�أم����و�ل ع��ام��ة متى �شاهمت  �ل��ب��ن��وك  �أم����و�ل  �ل��ع��ق��وب��ات تعترب 

�حلكومة �لحتادية �أو �ملحلية يف ر�أ�س مالها كليا �أو جزئيا.
ويف تفا�شيل �لق�شية .. �أبلغ �أحد �لبنوك عن حركة �شحب غري 
عليه  وبناء  �مل��رك��زي،  �مل�شرف  ل��دى  �لبنك  ح�شاب  من  عادية 
�أم��رت نيابة �لأم��و�ل �لكلية بتجميد �لأم��و�ل �لتي مت �شحبها 
بدون وجه حق. و�أ�شفرت �لتحريات و�لتحقيقات عن قيام �أحد 
با�شتخد�م  للبنك  �للكرتوين  �لنظام  �إىل  بالدخول  �ملوظفني 
كلمة �ملرور ملوظف �أخر زوده بها، و��شتخد�مها يف حتويل مبالغ 

ح�شابات  �إىل  دره��م  مليون   635 جمموعها  خمتلفة  مالية 
خم�س �شركات يف خم�شة بنوك خمتلفة.

تنفيذ  �لأم��و�ل من خالل  �ل�شتيالء على  تنفيذ عملية  وب��د�أ 
�أو�مر �لتحويالت �شباحا مبجرد فتح �لنظام �للكرتوين حيث 
مت ر�شد هذه �لتحركات بعد �أن �شدر �إنذ�ر بعدم تو�فر ر�شيد 
حيث  �ملبكر  للوقت  نظر�  عليه،  �ملجني  �لبنك  ح�شاب  يف  ك��ايف 

عاودت عملية �لتحويل بعد بد�أ تدفق �لأمو�ل �إىل �حل�شاب.
وبتتبع �ملبالغ �ملالية �ملحولة، تبني �أن هذه �ملبالغ مت حتويلها 
�إىل خم�س �شركات رئي�شية ومنها �إىل عدة �شركات فرعية تتوزع 
�لتحريات  �أظهرت  كما  �ل��دول��ة،  �إم���ار�ت  خمتلف  على  مقارها 
وجود ت�شكيل ع�شابي عمل على ربط موظفي �لبنك مع هذه 
�أخرى  مع  �لرئي�شية  �ل�شركات  رب��ط  ثم  �لرئي�شية  �ل�شركات 

فرعية مقابل ن�شبة من �ملبلغ لكل طرف.
وجتميد  بالتحفظ  ق����ر�ر�  �لكلية  �لأم�����و�ل  ن��ي��اب��ة  و�أ����ش���درت 
�أمر  ��شد�ر  �إىل  �إ�شافة  �إليها،  �ملحولة  �حل�شابات  يف  �لأم���و�ل 
�شبط 6000 هاتف متحرك بلغت قيمتها نحو ع�شرة ماليني 

درهم مت �شر�ئها بالأمو�ل �مل�شتوىل عليها.
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اأخبـار الإمـارات

خ�لد بن ز�يد: �ل�سيخ ز�يد �أر�سى قو�عد للعمل �الإن�س�ين على م�ستوى �لع�مل 

ارتفاع اأعداد الذبائح املحلية باأنواعها املختلفة 

م�س�لخ بلدية مدينة �أبـوظبي جتهز 25222 ذبيحة يف �الأ�سبوع �الأول من رم�س�ن

عزة �سليم�ن: يوم ز�يد للعمل �الإن�س�ين من��سبة »�الإح�س�ن �خلريية« وج�معة عجم�ن توقع�ن مذكرة تف�هم
وطنية قيمته� من �إرث �لو�لد �ملوؤ�س�س

•• اأبوظبي-وام:

�أكد �شمو �ل�شيخ خالد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س 
وذوي  �لإن�شانية  للرعاية  �لعليا  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  �إد�رة 
بن  ز�ي���د  �ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور  �أن  �خلا�شة  �لإح��ت��ي��اج��ات 
�شلطان �آل نهيان “طيب �هلل ثر�ه” حمل خالل قيادته 
�حلكيمة لدولة �لإمار�ت ر�ية �لبناء و�لنه�شة و�لتنمية 
�لإمار�ت  تتبو�أ  �أن  على  حر�شه  من  �نطالقا  �ل�شاملة 
مكانتها �ملتقدمة على �شعيد �ملنطقة و�لعامل وهو ما 
حتقق لها بالفعل يف غ�شون �شنو�ت قليلة يف كل �ملو�قع 
�لوطن  �أبناء  �إخال�س  بف�شل  �لأ�شعدة  خمتلف  وعلى 
�لذين وفر لهم كل �أ�شباب �لتطور و�لتقدم من خالل 

دعم م�شرية �لتنمية يف خمتلف �ملجالت.
للعمل  ز�ي���د  ي���وم  مبنا�شبة  ل��ه  كلمة  يف  ���ش��م��وه  وق���ال 
�لإن�شاين - �لذي ي�شادف 19 رم�شان من كل عام - �إن 

دولة �لإمار�ت و�شلت يف عهد �لر�حل – طيب �هلل ثر�ه 
وحكمته  حنكته  بف�شل  مرموقة  عاملية  مكانة  �إىل   –

و��شتحق ما تلقاه من �إ�شادة من جميع دول �لعامل .
و�أ�شاف : مل يكن جمرد رئي�س دولة �أو قائد عادي بل 
كان زعيما مبعنى �لكلمة له ح�شور مميز وب�شمات يف 
�شتى بقاع �لأر�س .. �إن�شان ير�عي �جلو�نب �لإن�شانية 
يف كل قر�ر�ته وي�شتكمل تلك �مل�شرية �ملظفرة �شاحب 
�آل نهيان رئي�س �لدولة  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  �ل�شمو 
�أبناء  يف  �هلل  رح��م��ه  ز�ي���د  �ل�شيخ  غ��ر���س   .. �هلل  حفظه 
�لإمار�ت �لولء و�لعزمية و�لتم�شك باأ�شالتهم وتر�ثهم 
كما �أر�شى قو�عد للعمل �لإن�شاين على م�شتوى �لعامل 
مبادر�ته  وب��ف�����ش��ل  �ل��ب�����ش��ر  �أج��ن��ا���س  ب��ني  ت��ف��رق��ة  دون 
�لإن�شانية �لعديدة �أ�شبحت دولتنا تقود م�شرية �لعمل 
م�شتوى  على  �لأوىل  �ملرتبة  وحتتل  دول��ي��ا  �لإن�����ش��اين 

�لعامل يف هذ� �ملجال .

�متد   : ن��ه��ي��ان  �آل  زي���د  ب��ن  خ��ال��د  �ل�شيخ  �شمو  وت��اب��ع 
عليه  و�لإقبال  �لإن�شاين  �لعمل  وحب  �لطيب  �لغر�س 
يف �أجناله - رحمه �هلل - بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�ملوؤ�ش�شات  من  �لعديد  باإن�شاء  �شلف  خلري  خلف  خري 
�لإقليمية  �مل�شتويات  على  ن�شاطها  وتنامي  �لإن�شانية 
ياأتي  كما  �ل��ع��امل  مناطق  ك��اف��ة  �إىل  لي�شل  و�ل��دول��ي��ة 
�لدعم و�لرعاية و�للم�شات و�ملبادر�ت �لإن�شانية �لنبيلة 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد  �ل�شمو  و�ملتو��شلة من �شاحب 
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�مل�شلحة لفئات ذوي �لإعاقة وحر�س �شموه على لقائهم 

يف �أكرث من منا�شبة .
يثبت  �أن  ��شتطاع  ز�ي���د  �ل�شيخ  �أن  �إىل  �شموه  و�أ���ش��ار 
و�ملنعة  �لقوة  �أ�شا�س  �لوحدة هي  �أن  و�ل��د�ين  للقا�شي 
�لبقعة من  ه��ذه  بالإن�شان يف  �لرقي  نحو  و�لن��ط��الق 

ي��ك��ون موؤ�ش�س  �أن  �أج��ل��ه��ا وجن��ح يف  م��ن  �ل��ع��امل فعمل 
وحدوية  جت��رب��ة  �أجن���ح  و�شاحب  �لنموذج”  “�لدولة 
�أ�شعب   - �هلل  رح��م��ه   - حت��دى   .. �لعربية  �ملنطقة  يف 
�ل��ه��دف و�آم���ن بقدرة  �ل��ظ��روف بيقني �ل��و�ث��ق يف بلوغ 
�مل���و�ط���ن �لإم����ار�ت����ي ع��ل��ى ���ش��ن��ع �ل��ت��ق��دم ف��اأع��ط��اه كل 
ك��ان حاكما  �أن  منذ  تفكريه  ب��وؤرة  وو�شعه يف  �هتمامه 
ت��وىل حكم دولة  �أن  �أب��وظ��ب��ي وب��ع��د  للعني ث��م لإم����ارة 
عام  دي�شمرب  �لثاين من  �ملتحدة يف  �لعربية  �لإم���ار�ت 

.  »1971
�أن موؤ�ش�شة  �آل نهيان  �ل�شيخ خالد بن ز�يد  و�أكد �شمو 
و�أع�شاء  برئي�شها  �لإن�����ش��ان��ي��ة  ل��ل��رع��اي��ة  �ل��ع��ل��ي��ا  ز�ي���د 
بحمل  تت�شرف  فيها  �لعاملني  وجميع  �إد�رتها  جمل�س 
م�شريتها  تو��شل  وه��ي   .. �لأم��ة  لفقيد  �لغايل  �ل�شم 
�لنبيلة  �ل�شامية وتاأدية ر�شالتها  �أهد�فها  نحو حتقيق 
و�لجتماعية  �لإن�شانية  �مل��ب��ادئ  مدر�شة  م��ن  �ملنبثقة 

له  �ملغفور  قو�عدها  �أر���ش��ى  �لتي  �لر��شخة  و�لتنموية 
�أن تكون و�حة  �ملوؤ�ش�شة  �أر�د لهذه  و�ل��ذي  ز�ي��د  �ل�شيخ 
حمبة وحنان حتت�شن يف مر�كزها و�أق�شامها و�أنديتها 
وتقدم  جميعا  قلوبنا  على  �لعزيزة  �لإع��اق��ة  ذوي  فئة 

لهم كافة �أ�شكال �لدعم و�لرعاية .
ز�يد  �ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور  رحيل  ذك��رى  ويف  “�إننا  وق��ال 
جن���دد �ل��ع��ه��د ع��ل��ى م��و����ش��ل��ة �ل��ع��م��ل و�لج��ت��ه��اد خلف 
نحو  �لإن�شانية  ر�شالته  ل�شتكمال  �لر�شيدة  قيادتنا 
�ملزيد من �لعمل و�لتطوير و�لبتكار و�ل�شعي �حلثيث 
وبهمة وتفان �أكرب لتقدمي �ملزيد من �خلدمات لأبناء 

هذ� �لوطن« .
�ل��دع��اء يف ذكرى  ل��ل��م��وىل ع��ز وج���ل بخال�س  وت��وج��ه 
رحيله عنا �أن يتغمده �هلل بو��شع رحمته وي�شكنه ف�شيح 
يحفظ  و�أن  و�ل�شلو�ن  �ل�شرب  جميعا  ويلهمنا  جناته 

على دولتنا وحدتها و�أمنها و�شالمتها .

•• اأبوظبي-الفجر:

�أبوظبي  مدينة  بلدية  م�شالخ  حققت 
�رتفاعا ملحوظا بحجم �إقبال �جلمهور 
ع��ل��ى خ��دم��ات��ه��ا �مل��م��ي��زة و�مل��ت��ط��اب��ق��ة مع 
معايري �ل�شحة �لعامة و�شالمة �لأغذية 
�لأ�شبوع  خ��الل  �مل�شالخ  �أجن���زت  حيث   ،
�لأول من �شهر رم�شان �حلايل 2017  
ذبيحة من   25222 �أك��رث من  جتهيز 
م�شالخ  حر�شت  مميزة  خ��دم��ات  خ��الل 
�أب��وظ��ب��ي ع��ل��ى تقدميها  ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة 
�إىل �جلمهور ، موؤكدة �أن �أعد�د �لذبائح 
ف��اق��ت ك��ل �ل��ت��وق��ع��ات وجت����اوزت �خلطة 
ز�دت  �إذ   ، �ل��ذب��ائ��ح  لأع�����د�د  �مل��و���ش��وع��ة 
�أعد�د  % ع��ن   12.6 مبعدل  �لن�شبة  
بلغت  حيث  نف�شها  للمدة   2016 �شنة 
22396 ذبيحة يف �لأ�شبوع �لأول من 

رم�شان �لعام �ملا�شي .
�أبوظبي  م�شالخ  �أن  �لبلدية  و�أو�شحت 
م��ن رم�شان  �لأول  �لأ���ش��ب��وع  ج��ه��زت يف 
�حل���ايل 14127 ر�أ���ش��ا م��ن �ل�����ش��اأن ، 
و412   ، �مل��اع��ز  م��ن  ر�أ����ش���ا  و10368 
ر�أ����ش���ا م��ن �لأب���ق���ار ، و313 ر�أ����ش���ا من 
ر�أ�شا   25222 بلغ  مبجموع   ، �جلمال 

من �ملا�شية .   
�مل�شالخ  يف  �لعمل  �أن  �لبلدية  و�أِ����ش���ارت 
�جلمهور  �إىل  �خل������دم������ات  وت�����ق�����دمي 
�ل�شحية  �مل��ع��اي��ري  لأف�����ش��ل  وف��ق��اً  ي�شري 
على  �لبلدية  م��ن  حر�شا   ، و�ل�شرعية 
�شهر  يف  و�إ���ش��ع��اده��م  �ملتعاملني  �إر���ش��اء 

رم�شان �لكرمي.
على  �ل���ط���ل���ب  �أن  �ل���ب���ل���دي���ة  ون�����وه�����ت 
�ل��ذب��ائ��ح ي��رت��ف��ع خ���الل رم�����ش��ان، ومن 
�أج���ل ت��وف��ري �أف�����ش��ل �خل��دم��ات حتر�س 
من  متكاملة  منظومة  توفري  �لبلدية 
عاملية  ومعايري  مو��شفات  ذ�ت  �مل�شالخ 
و�لبنية  �لتجهيز�ت  �شعيد  على  �شو�ء   ،

و�لكو�در  وك��ذل��ك  �مل�شتد�مة   �لتحتية 
���ش��رك��ائ��ه��ا م���ع �شمان  �ل��ب�����ش��ري��ة ع���رب 
رقابة بيطرية �شحية من خالل توفري 
باإجر�ء  مكلفة   ، متخ�ش�شة  عمل  ف��رق 
�ل��ك�����ش��ف �ل��ب��ي��ط��ري ع��ل��ى �ل��ذب��ائ��ح قبل 
�ل�شحية  �لرقابة  و�إحكام  وبعده  �لذبح 
�ل��ب��ي��ط��ري��ة ل��ل��ت��اأك��د م��ن ���ش��الم��ة �ملنتج 
�لغذ�ئي، ومطابقته للمو��شفات �ملحلية 
�لبلدية  لأول���وي���ة  �ن��ع��ك��ا���ش��اً   ، و�ل��ع��امل��ي��ة 
�ملجتمع  ب���خ���دم���ات  ب��ال��ت��م��ي��ز  �مل��ت��م��ث��ل��ة 

وتعزيز جودة �حلياة.
�أبوظبي  م�����ش��ال��خ  �أن  �ل��ب��ل��دي��ة  ون���وه���ت 
للجمهور  خدماتها  تقدمي  يف  م�شتمرة 
�ل�شاعة  م����ن  رم�������ش���ان  ����ش���ه���ر  ط�������و�ل 
م�شاء  �ل�شاد�شة  �شباحا وحتى  �ل�شاد�شة 
�أيام �لأ�شبوع ، وقد مت ��شتحد�ث  طو�ل 
وردي����ة ع��م��ل ث��ال��ث��ة »ل��ي��ل��ي��ة« يف م�شالخ 
�لعا�شمة وهي م�شلخ �أبوظبي �جلمهور 
�ل�شهامة   وم�����ش��ل��خ  ي��ا���س  ب��ن��ي  وم�����ش��ل��خ 

�ل���ك���رمي لتخفيف  �ل�����ش��ه��ر  �أي�����ام  ط����و�ل 
 ، �ل��زح��ام  وجتنيبهم  �ل�شائمني  معاناة 
�لعا�شرة  �ل�شاعة  من  �ل��وردي��ة  وت�شتمر 
و�لن�شف  �ل��و�ح��دة  �ل�شاعة  وحتى  ليال 

من بعد منت�شف �لليل .
�إ�شعاد  وب���ه���دف  �أن���ه���ا  �ل��ب��ل��دي��ة  و�أك������دت 
، فقد  �ل��ك��رمي  �ل�شهر  �جل��م��ه��ور خ��الل 
�لذبح  ر���ش��وم  زي���ادة  ع��دم  على  حافظت 
�لذبائح  تقطيع  ر���ش��وم  وك��ذل��ك  �مل��ق��ررة 
و40  و�ملاعز  لل�شاأن  درهما   15 وهي   ،
درهما  و60  و�لقعد�ن  للعجول  درهما 
�لأ�شعار  هذه  وت�شمل  و�جلمال  لالأبقار 
تقطيع ذبيحة �ل�شاأن و�ملاعز �إىل �أربعة 
�إىل   �أم��ا �جلمال و�لأب��ق��ار فتقطع  قطع 
-6 8 قطع ح�شب رغبة �لزبون وهناك 
�خلا�س  ل��ل��ت��ق��ط��ي��ع  در�ه������م   10 ر����ش���م 
درهما  و60  و�ملاعز  �ل�شاأن  بخ�شو�س 
و100   ، و�حل����ري�ن  �ل��ع��ج��ول  لتقطيع 
درهم لالأبقار و�جلمال �لكبرية ، موؤكدة 

ح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى ت��ق��دمي �أرق����ى �خلدمات 
�لبلدية  من  وحر�شا  �لر�شوم.   وبنف�س 
على حقوق �ملتعاملني فقد و�شعت لوحة 
�لأ���ش��ع��ار عند ن��اف��ذة دف��ع ر���ش��وم �لذبح 
وب�شكل و��شح .   و ل تز�ل م�شالخ بلدية 
خا�شة  �شناديق  توفر  �أبوظبي  مدينة 
و�لذبائح  �للحوم  لو�شع  بالثلج  م��زودة 
و�ل�شليم  �ل�������ش���ح���ي  �ل���ن���ق���ل  ل�������ش���م���ان 
وتعر�شها  �لذبائح  تلوث  دون  للحيلولة 
للحر�رة خالل عملية �لنقل ، ما يحمي 

�للحوم من �لتلف و�لف�شاد.
�أما يف �أ�شو�ق �ملو��شي ، فت�شتمر عمليات 
�حليو�نات  ع��ل��ى  �ل��ب��ي��ط��ري  �ل��ت��ف��ت��ي�����س 
�حليو�نات  جميع  خلو  ل�شمان  خ��ا���س 
�ل�����ش��وق م���ن �لأم����ر������س �ملعدية  د�خ����ل 
و�مل�شورة  �مل�شاعدة  وتقدمي   ، و�مل�شرتكة 

�لطبية ملرتادي �ل�شوق . 
�لنظافة  �أع��م��ال  �أن  �ل��ب��ل��دي��ة  و�أ���ش��اف��ت 
ب�شكل  جت��ري  �مل�شالخ  وتعقيم  �ل�شاملة 

يومي ، خ�شو�شاً بعد �لنتهاء من �أعمال 
�لذبح ، لتكون �مل�شالخ جاهزة ل�شتقبال 
�لذبائح يف �ليوم �لتايل ووفقاً للمعايري 
�إ�شافة �إىل �لتخل�س   ، �ل�شحية �لعاملية 
�لذبح  �أعمال  �لناجتة عن  �ملخلفات  من 
بالطرق �ل�شحية �ل�شليمة ، ومبا يحول 

دون حدوث �أي تلوث للبيئة .
تز�يد�  �أبوظبي  مدينة  م�شالخ  وت�شهد 
ملحوظا عاما بعد عام يف �أعد�د �لذبائح 
مع   ، رم�شان  �شهر  يف  وخا�شة  �ملجهزة 
��شتمر�ر تقدمي  �لك�شف �لبيطري على 
�لذبائح ، حيث مت �لك�شف على �أكرث من 
�شبعني �ألف ذبيحة من �ل�شاأن و�ملاعز يف 
عام 2016 ، يف حني مل يتجاوز �لعدد 
ولنف�س   2012 ع���ام  �أل���ف���ا  يف  �أرب���ع���ني 
�لفرتة ، ومت �إع��د�م ما جمموعه 136 
لعدم   2016 رم�����ش��ان  خ���الل  ذب��ي��ح��ة 
�إ�شافة  �لآدمي  �شالحيتها لال�شتهالك 
�لأح�شاء  م��ن  غ��ر�م��ا  ك��ي��ل��و   485 �إىل 

و�لأع�شاء �مل�شابة.
�لذبائح  لأع���د�د  مقارنة  �إح�شائية  ويف 
�ل��ت��ي ج��ه��زت��ه��ا م�����ش��ال��خ �أب��وظ��ب��ي يتنب 
ما  با�شتمر�ر  �ملت�شاعد  �لبياين  �خل��ط 
يدل على متيز خدمات �مل�شالخ و�رتقائها 
�لأمر  �ملتعاملني  تطلعات  م�شتوى  �إىل 
�مل�شتفيدين  ع��دد �جل��م��ه��ور  رف��ع  �ل���ذي 
من خدمات �مل�شالخ، ففي �لعام 2012 
جهز �مل�شالخ 39326 ر�أ�شا من �ل�شاأن 
�لأب���ق���ار  م���ن  ر�أ�����ش����ا  و1368  و�مل����اع����ز 
 46238  2013 و�جلمال ، ويف �لعام 
روؤو�س  و1508   ، و�مل��اع��ز  �ل�����ش��اأن  م��ن 
من �لأبقار و�جلمال ، ويف �لعام 2014 
�ل�شاأن  م���ن  ر�أ�������س   55201 ج���ه���زت 
�لأب���ق���ار  م���ن  ر�أ�����ش����ا   1948  ، و�مل����اع����ز 
جهزت   2015 �ل��ع��ام  ويف   ، و�جل���م���ال 
 ، و�مل��اع��ز  �ل�����ش��اأن  م��ن  ر�أ���ش��ا   63081
و�جلمال  �لأب���ق���ار  م��ن  ر�أ�����س  و1901 
 71161 ج��ه��زت   2016 �ل��ع��ام  ويف   ،

ر�أ�شا من �ل�شاأن و�ملاعز ، و1889 ر�أ�شا 
من �لأبقار و�جلمال .

تز�يد  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �لبلدية  �شجلت  وق��د 
�أعد�د �لذبائح �ملحلية باأنو�عها �ملختلفة 
�لكمية  ن�����ش��ف  ع��ن  ي��زي��د  م��ا  لت�شكل   ،
�ملجهزة يف م�شالخ مدينة �أبوظبي ، حيث 
%60 من �ملجموع �لعام  بلغت ن�شبتها 

للذبائح تقريبا .
مدينة  بلدية  تهيب  ذ�ت��ه  �ل�شعيد  على 
�أهمية  �إىل  �لكرمي  باجلمهور  �أبوظبي 
�ملتعلقة  �ل�����ش��ح��ي��ة  �لإر������ش�����اد�ت  �ت���ب���اع 
بالذبائح مبنا�شبة هذ� �ل�شهر �لف�شيل، 
�أو �لأماكن  �ل��ب��ي��وت  �ل��ذب��ح يف  م��ع ع��دم 
وذلك  �ملرخ�شة،  �مل�شالخ  وخ��ارج  �لعامة 
�لبيطري،  �لفح�س  و���ش��رورة  لأه��م��ي��ة 
و��شت�شارة  �لأم���ر�����س  لنت�شار  وجتنبا 
�لطبيب �لبيطري �ملتو�جد با�شتمر�ر يف 
�أ�شو�ق �ملو��شي و�مل�شالخ لتقدمي �لن�شح 

يف كل ما يهم �شحة �مل�شتهلك.

•• عجمان-وام:

�لإح�������ش���ان �خلريية  ج��م��ع��ي��ة  وق���ع���ت 
�لتعليمي  ل��ل��ت��ك��اف��ل  ث��ام��ر  و���ش��ن��دوق 
للعلوم  ع���ج���م���ان  جل���ام���ع���ة  �ل����ت����اب����ع 
ب�شاأن  تفاهم  م��ذك��رة  و�لتكنولوجيا 
�لتعليم  دع����م  يف  �مل�����ش��رتك  �ل���ت���ع���اون 
خالل  م��ن  وتاأهيله  �ملجتمع  وتنمية 
دعم �ملنح �لدر��شية و�مل�شاعد�ت �ملالية 
و�إيجاد �شر�كة ��شرت�تيجية ت�شاعد يف 
حتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة يف �لدولة .

�إط�����ار  و����ش���ع  �إىل  �مل����ذك����رة  وت����ه����دف 
وفق  بينهما  فيما  �مل�����ش��رتك  للتعاون 
ن��ظ��ام م��وؤ���ش�����ش��ي م��ت��ق��دم ومب���ا يخدم 
ويكفل  و�ملجتمعي  �لإن�����ش��اين  �لعمل 
ب�شكل  وتطويرها  �لعالقة  هذه  جناح 

م�شتمر.
وقع مذكرة تفاهم عن جامعة عجمان 
ع��ب��د�هلل حميد  معايل   - - يف مقرها 
�ملزروعي رئي�س جمل�س �شندوق ثامر 

يف �جلامعة .. فيما وقعها عن جمعية 
نا�شر  ����ش���ع���ادة  �خل���ريي���ة  �لإح�������ش���ان 
�لتنفيذي  م��دي��ره��ا  �جل��ن��ي��ب��ي  ع��ل��ي 
�ل��دك��ت��ور عبد�حلق  ب��ح�����ش��ور  وذل����ك 
للتطوير  �ملدير  نائب  �لنعيمي  ب�شري 
و�لدكتورة  �جل��ام��ع��ة  يف  و�لت�������ش���ال 
�لت�شامح  �إد�رة  م��دي��ر  �ل���رتي  ت��ه��اين 

و�ل�شعادة يف �جلمعية.
�أن مذكرة  �جل��ن��ي��ب��ي  ن��ا���ش��ر  و�أو����ش���ح 
�لعالقات  �إىل توطيد  �لتفاهم تهدف 

و�ل����ع����م����ل �مل���������ش����رتك مب�����ا ي�������ش���ب يف 
م�����ش��ل��ح��ة �ل����ط����الب مل�����ش��اع��دت��ه��م يف 
�إكمال حت�شيلهم �جلامعي �إ�شافة �إىل 
و�لأهد�ف  �مل�شرتكة  �مل�شالح  حتقيق 
�ملن�شودة يف خدمة �ملجتمع ومبا يحقق 

�لروؤية �مل�شرتكة للطرفني.
و�أكد �جلنيبي حر�س جمعية �لإح�شان 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز �ل�����ش��ر�ك��ة و�ل��ت��ع��اون مع 
ج��م��ي��ع م���وؤ����ش�������ش���ات �ل����دول����ة و�ل�����ذي 
�خلرب�ت  مب�شاركة  �ل��ت��ز�م��ه��ا  يعك�س 

م��ع خم��ت��ل��ف م��وؤ���ش�����ش��ات �ل��ن��ف��ع �لعام 
�لروؤية  م��ع  يتما�شى  ومب��ا  �ل��دول��ة  يف 
وقيادتها  �لإم�����ار�ت  ل��دول��ة  �لوطنية 
�جلمعية  �أن  خ�����ش��و���ش��ا  �ل���ر����ش���ي���دة 
يف  �خل��ريي��ة  �ملوؤ�ش�شات  �أه���م  م��ن  تعد 
ت�شمل م�شاريعها  �إم��ارة عجمان حيث 
�ملجالت �لإن�شانية كافة �لتي تالم�س 
توقيع  ياأتي  �لأ���ش��ر.  �آلف  �حتياجات 
عجمان  جامعة  م��ع  �لتفاهم  م��ذك��رة 
باعتبارها موؤ�ش�شة تعليمية ومنظومة 
ر�ئدة يف جمال �لتعليم �لعايل و�لبحث 
توفري  �إىل  تهدف  �ل��دول��ة  يف  �لعلمي 
تقاليد  �إر�شاء  على  ق��ادرة  علمية  بيئة 
خمتلف  يف  �ل��ع��ل��م��ي  للبحث  ر����ش��خ��ة 
�مل��ع��رف��ة وم���ن خ���الل ت�شكيل  ح��ق��ول 
�لر�عية  د�ئ��م��ة م��ع �جل��ه��ات  ���ش��ر�ك��ة 
و�جلهات  �جلامعة  وب��ر�م��ج  لأن�شطة 
�لفائدة  ب��ت��ح��ق��ي��ق  لطلبتها  �مل��ان��ح��ة 
ل�شالح  �مل��ب��ادر�ت  تلك  م��ن  �لق�شوى 

�مل�شتهدفني و�مل�شتفيدين منها.

•• ال�شارقة-الفجر:

�شمن روؤيته �لهادفة �إىل دعم طلبة �جلامعات و�لكليات 
�ل�شارقة  �أع��ل��ن م��رك��ز  �مل��ح��ل��ي��ة و�ل��ع��رب��ي��ة،  �لإع��الم��ي��ة 
لالإعالم،  �ل�شارقة  ملوؤ�ش�شة  �لتابع  �لإع��الم��ي،  للتدريب 
ع���ن ب���دء ب��رن��ام��ج �ل��ت��دري��ب �ل�����ش��ي��ف��ي ل��ط��ل��ب��ة �لكليات 
متخ�ش�شة  �إعالمية  دور�ت  يت�شمن  و�لذي  و�جلامعات، 
جمالت  يف  �لأك���ف���اء  �خل����رب�ء  م��ن  نخبة  عليها  ي�����ش��رف 
�لتدريب �لإعالمي، وفق �خلطة �ل�شرت�تيجية �ل�شنوية 
للمركز �لر�مية �إىل تعزيز روح �لإبد�ع و�لبتكار، وتاأهيل 

جيل من �ملو�هب �ل�شابة يف خمتلف �حلقول �لإعالمية.
وي�شتمل �لربنامج �لتدريبي �ل�شيفي �لذي يقّدمه �ملركز 
على مدى خم�شة �أ�شابيع بو�قع 120 �شاعة معتمدة لكل 

طالب، على �شت دور�ت وور�س عمل جتمع بني �لتدريب 
ت��ت�����ش��م��ن جل�شات  �ل���ن���ظ���ري، ح��ي��ث  �ل��ع��م��ل��ي و�جل����ان����ب 
متخ�ش�شة يف جمالت �لكتابة، و�لإعد�د �ملرئي و�ملقروء، 
�إىل جانب ور�س تدريبية  �لتلفزيوين،  ومهار�ت �لإخ��ر�ج 

خا�شة يف �لإعالم �لرقمي.
من  �ل��ربن��ام��ج  يف  لاللتحاق  طلباً   50 �مل��رك��ز  و��شتقبل 
جامعة  بينها  من  و�لعربية،  �ملحلية  �جلامعات  خمتلف 
و�جلامعة  �ل�شارقة،  يف  �لأمريكية  و�جلامعة  �ل�شارقة، 

�لكندية يف دبي، وكلية �لتقنية �لعليا، و�جلامعة �لكندية 
يف م�شر.

�ل�����ش��ارق��ة للتدريب  ���ش��اه��ني، م��دي��ر م��رك��ز  و�أك����د ح�شني 
�لإعالمي: ي�شعى �ملركز �إىل تعزيز مكانة �إمارة �ل�شارقة 
يف تطوير �لعمل �لإعالمي، من خالل رفد و�شائل �لإعالم 
�ملحلية و�لعربية، باملو�هب و�لكفاء�ت �لقادرة على حتقيق 
�لأهد�ف �ملرجوة من �لإعالم يف نقل �ل�شورة �ل�شحيحة 
عن �لأحد�ث، و�إي�شال �لر�شائل �لإعالمية �إىل �جلمهور، 

و�جلامعات  �لكليات  طلبة  على  يركز  �ملركز  �أن  م�شيفاً 
�مليد�ين  �لعمل  قادرين على  ليكونو�  و�خلريجني �جلدد 

وخو�س غمار �لتحديات �لإعالمية على �أر�س �لو�قع.
و�أ�شار �شاهني �إىل �أن هذه �لنوعية من �لرب�مج �لتدريبية 
لكنها  �ل��ع��ام  طيلة  تتو��شل  �ملتخ�ش�شة  �لعمل  وور����س 
�ملجال  ي�شهدها  �لتي  و�لتطور�ت  �ملتغرّي�ت  مع  تن�شجم 
ب��ال��ن��ظ��ري��ات، حيث  �ملتعلقة  ت��ل��ك  خ�����ش��و���ش��اً  �لإع���الم���ي 
�أف�شل �ملمار�شات و�لتطبيقات  تت�شمن �لور�س و�لدور�ت 

�لعملية  يف �لإعالم لتو�كب بذلك �مل�شرية �لعلمية �لتي 
يتلقاها �لطلبة، ولتكمل م�شرية �لإجناز�ت �لتي قّدمتها 
وجامعاتهم  كلياتهم  يف  �ملتمثلة  �لعلمية  �ل�شروح  لهم 
�لفنية  مل�شتوياتهم  وت��ع��زي��ز�ً  م��ه��ار�ت��ه��م  لتطوير  دع��م��اً 
�لإعالمي  للتدريب  �ل�����ش��ارق��ة  م��رك��ز  وي�شعى  و�مل��ه��ن��ي��ة. 
وتقدمي  �لإع��الم��ي��ة،  و�لأ�شاليب  باملهار�ت  �لرت��ق��اء  �إىل 
�ل���الزم���ة لالأجيال  و�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  �مل��ع��رف��ي��ة  �مل�����ش��اه��م��ات 
�جلديدة، وتطوير ملكة �لإبد�ع خلدمة �لفئات �مل�شتهدفة 
ب�شورة  �إعالمياً  ومهار�تهم  معارفهم  لتعزيز  بالتدريب 
�حرت�فية، وفق �أحدث �لرب�مج �لتدريبية وور�س �لعمل، 
وجتهيز�ت  بيئة  ويف  �أكفاء،  خمت�شني  مدربني  يد  وعلى 
بكل  �لتدريبية  للعملية  �لكاملة  �ل�شتفادة  حتقيق  تكفل 

مدخالتها وخمرجاتها.

يت�ضمن �ضت دورات تدريبية متخ�ض�ضة بواقع 120 �ضاعة معتمدة

مركز �ل�س�رقة للتدريب �الإعالمي يبد�أ برن�جمه �ل�سيفي لطلبة �جل�مع�ت

امل�ضت�ضفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

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

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

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�ضيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

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

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

ام القوين
�شيدلية �حلرم                       7660292

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

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

•• عجمان -وام:

�ملجل�س  ع�شو  �شليمان  ع���زة  �مل��ه��ن��د���ش��ة  ���ش��ع��ادة  �أك����دت 
“ يوم  �إيفاء  �لكلمات تعجز عن  �أن  �لوطني �لحت��ادي 
وطنية  منا�شبة  ف��ه��و  “ ح��ق��ه  �لإن�����ش��اين  للعمل  ز�ي���د 
قيمتها من �إرث �لو�لد �ملوؤ�ش�س �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد 
بن �شلطان �آل نهيان “ رحمه �هلل “ .. لفتة �إىل �أنه يوم 
لالحتفال ب�شرية ز�يد �خلري و�لبناء يف ظل �لإجناز�ت 
�إيجابا يف  �شاهمت  و�لتي  �لإم���ار�ت  دول��ة  �لتي حققتها 

�لتاأثري على حياة �لنا�س يف خمتلف �أنحاء �لعامل.
و�أ���ش��اف��ت ���ش��ع��ادت��ه��ا يف ت�����ش��ري��ح خ��ا���س ل��وك��ال��ة �أنباء 
 - �لإن�����ش��اين  للعمل  ز�ي���د  ي��وم  و�م مبنا�شبة  �لإم�����ار�ت 
�لذي ي�شادف 19 رم�شان من كل عام - �إن هذ� �ليوم 
 “ ز�ي��د  عيال  “ كفو  مثل  ع��ب��ار�ت  ��شتح�شر  يجعلني 
يبثها  �لتي  �لإيجابية  و�مل�شاعر  �لعبار�ت  من  وغريها 
�شو�ء  �ملختلفة  �مل��ن��ا���ش��ب��ات  خ���الل  نلتقيه  م��ن  ك��ل  ل��ن��ا 
�لوفود  م��ن  �أو ح��ت��ى  �ل��ربمل��ان��ي��ة  ب��امل��ه��م��ات  ���ش��ف��رن��ا  يف 
�لعربية و�لأجنبية �لتي ت�شارك بالفعاليات �لعاملية يف 
�لدولة... وبالن�شبة يل هو دعوة متجددة لالبتكار يف 

عمل �خلري.
وت��اب��ع��ت �أن م��ا و���ش��ل��ت ل��ه دول��ت��ن��ا �ل��ي��وم ه��و ث��م��ار ما 
يحبه ز�يد وزرعه يف �لأجيال �ملتعاقبة وحملت قيادتنا 
�لر�شيدة �لر�ية من بعده ممثلة ب�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
“حفظه �هلل”  �آل نهيان رئي�س �لدولة  خليفة بن ز�يد 
و�أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب 

“رعاه �هلل” و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
حكام  �لأعلى  �ملجل�س  �أع�شاء  �ل�شمو  �أ�شحاب  �مل�شلحة 

�لإمار�ت.
“ رحمه  �إن �لو�لد �ملوؤ�ش�س  وقالت �شعادة عزة �شليمان 
�أنه ثروته  “ �أوجد وطننا يحرتم �لإن�شان ويوؤمن  �هلل 
�لرئي�شية و�أمر بال�شتثمار بالإن�شان وعلمنا �أن �حرت�م 
�أر�شنا �إحياء لعاد�تنا  �لآخر و�جب و�لرتحيب به على 
�لعلم  �أن  و�آم��ن  �ل�شيف  �إك��ر�م  �لأ�شيلة من  وتقاليدنا 
و�مل��ع��رف��ة ر�ف��ع��ة ل����الأمم ل���ذ� ح��ر���س �أن ي��ف��ت��ح �أب����و�ب 
�لإم��ار�ت لكل �شاحب خربة ومعرفة لإث��ر�ء �خلرب�ت 
�لوطنية و�شخر �لرثو�ت �لوطنية خلري �أهل �لإمار�ت 
مو�طنني ومقيمني وجعل �لإمار�ت من �أكرث �ملجتمعات 
متتعا بالرخاء �لقت�شادي و�لجتماعي وهو ما عك�شته 
مقولته “ �إذ� كان �هلل عز وجل من علينا بالرثوة فاإن 
�أول من نلتزم به �أن نوجه هذه �لرثوة لإ�شالح �لبالد 

ول�شوق �خلري �إىل �شعبها ».
و�أ�شافت �شعادتها �أن ز�يد علمنا �لإخوة �لإن�شانية و�أن 
�أكرب  بخري  علينا  يعود  لالآخرين  خري  من  نقدمه  ما 
فامتدت  �خل��ري  بفعل  تنق�س  ول  ت��زي��د  �ل���رثو�ت  و�أن 
�أعمال خري �لإم��ار�ت مل�شارق �لأر�س ومغاربها وهو ما 
�جلميل  ورد  بالعرفان  ي�شعر  و�ل���د�ين  �لقا�شي  جعل 

لالإمار�ت وقيادتها.
�ل��ذي نحتفل به ه��ذ� �لعام  �أن ع��ام �خل��ري  �إىل  م�شرية 
هو من�شة ملو��شلة �مل�شرية �لتي غر�شها �لو�لد �ملوؤ�ش�س 

وننعم بثمارها حتى �ليوم.

فقدان جواز �سفرت
�مل��دع��و / زم���ان خان  فقد 
باك�شتان   ، خ����ان  م�����الن 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )4112932( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/8275422

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو /حممد �عجاز 
باك�شتان   ، ب���وت���ا  حم��م��د 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )1516542( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 052/9230026

فقدان جواز �سفرت
�مل����دع����و / ج����ورىل  ف���ق���د 
كانتور �وردينيز ، �لفلبني   
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )7985471( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 055/7159777

فقدان جواز �سفرت
حممد   / �مل�����دع�����و  ف����ق����د 
حيدر حممد طه ، �لردن  
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
يجده  من   )131762(
بتليفون  �لت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/9555051 
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اأخبـار الإمـارات

ن�دي تر�ث �الإم�ر�ت يو��سل �أن�سطته �لرم�س�نية  يف حم��سرته » تربوي�ت �إمي�نية يف رم�س�ن « 
�ل�ّسحي يوؤكد �أن �الم�ر�ت منوذج يحتذى يف  حت�سني �ملجتمع من �الأفك�ر �ملتطرفة 

جمل�س �إد�رة مو��سالت عجم�ن يطلع على �سري عمل م�سروع �ملحطة �لرئي�سية 

�سرطة ر�أ�س �خليمة تن�ق�س مع�يري �حلكومة �لذكية �قت�س�دية ر�أ�س �خليمة تنفذ 40 مب�درة خريية يف �لن�سف �الأول

 �أّكد �لأ�شتاذ “ طالب حممد �ل�ّشحي “ ، مدير 
�لهيئة  “ يف  �لإ���ش��د�ر�ت  ورقابة  �لبحوث  �إد�رة 
�ل��ع��ام��ة ل��ل�����ش��ئ��ون �لإ���ش��الم��ي��ة و�لأوق�������اف ، �أن 
دولة �لم��ار�ت �لعربية �ملتحدة، منوذج يحتذى 
مع  �لتفاعل  على  ت��ق��وم  �إ�شرت�تيجية  تبّني  يف 
�لتي تخدم قطاع  �لرتبوية  �ملجتمعية  �ملبادر�ت 
�ل�شباب ، يف �لتم�شك بالقيم �لوطنية ، و�ملتعلقة 
�لفاعلة  �مل��و�ط��ن��ة  وحتقيق  �لأم���ر،  ويل  بطاعة 
، وحت�����ش��ني �مل��ج��ت��م��ع م���ن �أي�����ة �أف���ك���ار و�أق�����و�ل 
جاء   . ل��ل��وط��ن  �لإ����ش���اءة  ب��ه��ا  ويق�شد   ، تتناقل 
�لول  �أم�س  �ألقاها  �لتي  �ملحا�شرة  خ��الل  ذل��ك 
بعنو�ن    ، �لأم���و�ج  بكا�شر  �أبوظبي  م�شرح  على 
“ يف �إطار  رم�شان  �شهر  �إميانية يف  “ تربويات 
نادي  ينظمه  �ل��ذي   ،  12 �لرم�شاين  �ملهرجان 
تر�ث �لم��ار�ت ، حتى 15 �جلاري ، بتوجيهات 
ورعاية كرمية من �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد 
 ، �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  نهيان ممثل �شاحب  �آل 

رئي�س �لنادي . 
وطرح �ل�شحي يف حما�شرته �لتي تابعها �شعادة 
�شنان �حمد �ملهريي  �ملدير �لتنفيذي لالأن�شطة 
، مدير  �لقبي�شي  ر��شد  لها  وق��ّدم   ، و�لفعاليات 
�إد�رة �لإعالم و�لعالقات �لعامة ، يف عدة حماور 
�ل��ه��دف م��ن م�شروعية  ب��ي��ان حت��دي��د  �أه��م��ه��ا : 
�لت�شريعات  يف  �ل��رتب��وي��ة  و�مل��ق��وم��ات   ، �ل��ع��ب��ادة 
يف  تدخل  �ل��ذي  �لأخ��الق��ي  و�لغطاء   ، �لّربانية 
و�لإن�شانية  �لجتماعية  �ل��ت��ع��ام��الت  �شياقاته 
�أق���ّره  �ل���ذي   2017 �خل���ري  ع���ام  بينها  وم���ن   ،
  “ �هلل  “ حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب 

�لرتبويات  عن  م�شرقة  �شور  م��ن   يعك�شه  وم��ا 
وم�شاريع  م��ب��ادر�ت  م��ن  �ل��دول��ة   يف  �ملجتمعية 
و�عد،  م�شتقبل  نحو  بها  وترتقي  �لأم��ة  تخدم 
�لرتبوية  و�لآث�����ار  �ل��ف��ك��ر  ت�شحيح  �أه��م��ي��ة  ث��م 
�آيات  ن�شو�س  خ��الل  من  و�ملجتمع  �لفرد  على 

�ل�شيام. 
وت���ن���اول �ل�����ّش��ح��ي يف حم��ا���ش��رت��ه �ل��ت��ي حظيت 
بح�شور جماهريي لفت ، �لعديد من  �لق�شايا 
و�ملو��شيع منها �أهمية تربية �لذ�ت �لب�شرية على  
حّب �هلل تعاىل ، وح�شن �لتعامل مع �لّنا�س ، ثم 
 ، �شماحتها  �لإ�شالمية يف  �ل�شريعة  بيان عظمة 
ونبذها لكل فكر متطرف مت�شدد ، لقوله تعاىل 
مفهوم  م�شتعر�شا   ،  ) �لي�شر  بكم  �هلل  يريد   (
تلك   ( تعاىل  قوله  خ��الل  من  �لفكر،  ت�شحيح 
�أن يف ذلك  م��وؤك��د�   ،  ) ت��ق��رب��وه��ا  ل  ح���دود �هلل 
بالأفكار  �لتم�شك  �أهمية  ، يعك�س  رّب��اين  توجيه 
�لنبوة  منهج  من  �مل�شتقاة  �ملعتدلة  �ل�شحيحة 
�ملت�شم بالرحمة و�لتكاتف ، و�لبعد عن كل فكر 
�إىل  وي����وؤدي  �ملجتمع  زع��زع��ة  �إىل  ي��رم��ي  ون��ه��ج 
تفرقته ، وتعر�س �ل�ّشحي تف�شيليا �إىل مفهوم 

حّب �هلل من قبل عبده �ملوؤمن .
وقال : �إن مثل هذ� �حلب �مل�شتفي�س ، يرفع قدر 
�ملوؤمن عند رّبه ومن مظاهر هذ� �حلب ، �ل�شوم 
، وفيه  �لليل  ، وكذلك قيام  �خلال�س هلل تعاىل 
، فعلى  ب��روح وقلب خا�شع   ، رّب��ه  �ملوؤمن  يناجي 
مقد�ر حب �ملوؤمن لربه تكون �أعماله ، �لتي تربز 
من خالل تطبيقه �ملثايل للعباد�ت ومن �أهمها 
�ل�شالة و�ل�شوم و�لزكاة و�ل�شدقات ، وغريها ، 

وجميعها ت�شل �إىل مفهوم �لنعيم يف �جلّنة ، بعد 
حتقيق  يف  �جتهد  قد  �ل�شالح  �مل��وؤم��ن  يكون  �أن 
�لتقّرب من �هلل مبا يحّبه  جملة مقومات مثل 
، ث��م �ل��ع��ل��م و�لإمي�����ان ، و�ل��ت��خ��ط��ي��ط �ل���ذي هو 
�أ�شا�س �لإجناز ، م�شرت�شد� مبعنى ح�شن �خللق 
 ، حممد  �لر�شول  و�شفات  خلق   م��ن  �مل�شتمد   ،
على  �ل�شياق  يف  مركز�   ، و�شّلم  عليه  �هلل  �شلى 
�أهم ما يف �لرتبويات ، ما يتمثل يف كيفية تعامل 
�لأبناء مع �لو�لدين ، موؤكد� �أنهما كنز حياتنا ، 

وعلينا �حلذر �ل�شديد من  غ�شبهما .
�أن تبنى عالقات �ملجتمع  وقال �ل�شحي : يجب 
و�لتعاون  و�ل��ل��ط��ف  و�ل��ل��ني  �خل��ل��ق  ح�شن  ع��ل��ى 
 ، �لآخ��ر  و�ح���رت�م  و�لإح�شان   ، و�ل��رّب  و�لتكاتف 
و���ش��رورة �لب��ت��ع��اد ع��ن �ملت�شددين و�مل��غ��ال��ني يف 
�لر�أي ، و�ل�شتماع �إىل �ملعتدلني و�أ�شحاب �لفكر 

�لو�شطي . 
����ش���ع���ادة �شنان  ق�����ّدم   ، �مل���ح���ا����ش���رة  ع��ق��ب خ���ت���ام 
و�لفعاليات  لالأن�شطة  �لتنفيذي  �ملدير  �ملهريي 
 ، �ل�شحي  �ملحا�شر   تقديرية  �شهادة   �لنادي  يف 
عرفانا وتقدير�  من �إد�رة �لنادي جلهده �ملميز 
�لربنامج  �أث���رت  �ل��ت��ي   ، �لقّيمة  وحم��ا���ش��رت��ه   ،

�لفكري للمهرجان .
نادي تر�ث �لإمار�ت يختتم مهرجانات و يو��شل 

�أخرى و�شر�كات
م��ن ج��ان��ب �خ���ر ����ش��ت��ع��د ن���ادي ت���ر�ث �لإم�����ار�ت 
�لرم�شانيني  �مل��ه��رج��ان��ني  لخ��ت��ت��ام  �لأرب����ع����اء 
كما  و���ش��وي��ح��ان،  �ل�شمحة  م��ن  ك��ل  مل��رك��زي��ه يف 
���ش��ي��خ��ت��م غ�����د� �خل��م��ي�����س م���ه���رج���ان م��ل��ي��ح يف 

�أبوظبي،  ويو��شل فعاليات مركزه يف �لعني حتى 
�لفاعل  ح�شوره  يو��شل  بينما  �لقادم،  �لأ�شبوع 
�أق��ام��ه��ا ع��رب �شر�كته  �ل��ت��ي  �ل��رت�ث��ي��ة  يف قريته 
�لرم�شانية  �ل��ع��ني  ب��ط��ول��ة  يف  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�ل�شوق  �لرت�ثي يف  ركنه  �لعني، ويف  2017 يف 
مع  �شر�كته  ع��رب  �أبوظبي  يف  �خل��ريي  �ل�شعبي 

موؤ�ش�شة حتقيق �أمنية. 
�ختتام �ل�شمحة 

فعاليات  �لأرب��ع��اء  ليل  �ختتمت  �ل�شمحة،  ففي 
�لتي  �خلام�س  �لرم�شاين  �ل�شمحة  مهرجان 
�ملن�شرم،  �ل�����ش��ه��ر  �أو�خ�����ر  �ن��ط��ل��ق��ت م��ن��ذ  ك��ان��ت 
�ل��ف��رق و�لأف����ر�د  �ح��ت��ف��اء بتكرمي  وذل���ك �شمن 
�ملهرجان،  وم��ن��اف�����ش��ات  ب���ب���ط���ولت  �ل��ف��ائ��زي��ن 
ويجمع �لحتفال عدد� من �مل�شوؤولني يف �لنادي، 
�مل�شاركة يف �ملهرجان من  وممثلني عن �جلهات 
�ل�شمحة  م��دين  ودف���اع  �ل��رح��ب��ة  �شرطة  م��ر�ك��ز 
�جلهات  ممثلي  ج��ان��ب  �إىل  �ل�����ش��ه��ام��ة،  وب��ل��دي��ة 
للمو�نئ،  �أب��وظ��ب��ي  �شركة  ت�شم  �ل��ت��ي  �ل��ر�ع��ي��ة 
و�لحتاد �لعام للموؤ�ش�شات �لريا�شية �حلكومية، 
�لنجوم  طريق  وموؤ�ش�شة   ،NMC وم�شت�شفى 
�أبناء  وجمهور  �ل�شدر،  وجمموعة  �لبناء،  مل��و�د 

مدينة �ل�شمحة و�ملناطق �ملجاورة. 
�ل��ي��ول��ة لفئتي �لكبار  ب��ط��ولت ك��ل م��ن  وك��ان��ت 
و�ل�شغار، وكرة �لقدم لل�شغار قد �ختتمت ليل 
�أم�س �لثالثاء، حيث �أحرز �ملركز �لأول يف بطولة 
�ليولة للكبار عو�س هادي ح�شن، وتاله يف �ملركز 
نف�شها  �لبطولة  �لعباب، ويف  نا�شر علي  �لثاين 
مبارك  �شالح  �لأول  �ملركز  �أح��رز  �ل�شغار  لفئة 

�ملركز  �لعزيز  يف  عبد  �شقيقه  وت��اله  �لهمامي، 
�لثاين، فيما نال فريق �لرحبة لل�شغار بطولة 
�أيام  �شهدتها  ت�شفيات  بعد  لل�شغار   �لقدم  كرة 
�ملهرجان بني ثماٍن من �لفرق �ملتناف�شة.و�شيتوج 
�لفائزون يف هذه �لبطولت ليل هذ� �ليوم، �إىل 
�لألعاب  ببطولة  �لفائز  �لرحبة  ف��ري��ق  ج��ان��ب 
�ملا�شي،  كما  �لأح��د  �نتهت  كانت  �لتي  �ل�شعبية 
�لقدم  ك��رة  بطولة  على  �حلائز  �لفريق  �شيتوج 
�لتي  �لأرب��ع  �لفرق  �لليلة  �شتلعب  للكبار، حيث 
�لفائز  �لفريق  لتحديد  �لبطولة  نهائي  و�شلت 
من بينها، و�شط توقع ح�شور جماهريي كبري.

�شويحان يختتم ومليح ي�شتعد
ويف مركز �شويحان، يختتم �ملهرجان ليل �ليوم 
�لأربعاء دورته �لأوىل باختتام مناف�شات كل من 
�ل�شعبية،  �لأل��ع��اب  وبطولة  �ل��ق��دم  ك��رة  بطولة 
�شمن �حتفال تنظمه �للجنة �ملنظمة للمهرجان 
بح�شور عدد من �مل�شوؤولني يف �لنادي وجمهور 
���ش��وي��ح��ان، حيث  �أه����ايل منطقة  �مل��ه��رج��ان م��ن 
�لفائزة  �ل��ف��رق  وت��ك��رمي  ت��وزي��ع �جل��و�ئ��ز  �شيتم 
يتناف�س  �إذ  �لتحكيم.  وجل��ان  �ملنظمة  و�للجنة 
�ثنان  ف��رق قو�مها  �أرب���ع  �ل��ق��دم  ك��رة  يف بطولة 
ت�شفيات  يف  ي��ت��ن��اف�����س  ك��م��ا  لع���ب���ا،  وث����الث����ون 
�لألعاب �ل�شعبية �أربعة وع�شرون لعبا موزعني 

على ثالث فرق.
ويف �أبو ظبي، ي�شتعد مهرجان مليح �لرم�شاين 
يف  للنادي  �لتابع  �أبوظبي  مركز  ينظمه  �ل��ذي 
�لأن�شطة، لختتام  �إد�رة  �ل�شباب يف مقر  ح�شن 
�أن �شهد  ف��ع��ال��ي��ات��ه م�����ش��اء غ��د �خل��م��ي�����س، ب��ع��د 

�أ�شبوعني، �شملت بطولت  فعاليات �متدت نحو 
وكرة  و�لغو�س  و�ل�شباحة  �لقدم  ك��رة  من  لكل 
وترفيهية  ثقافية  و�أن�شطة  �شعبية  و�ألعابا  �ملاء، 

متنوعة.
تو��شل �لعني و�شر�كات �لنادي 

فعاليات  �ل���ع���ني  م���رك���ز  ي���و�����ش���ل  �ل����ع����ني،  ويف 
م��ه��رج��ان��ه �ل��رم�����ش��اين �ل��ت��ي ت�شمل ب��ط��ول��ة يف 
كرة �لقدم، من �ملتوقع �ختتامها �لأحد �لقادم، 
�لأربعاء  �ختتامها  يتوقع  �لرماية،  يف  وبطولة 
�لقادم، وكذلك زيار�ت �إىل �ملجال�س �لرم�شانية، 
ووح���د�ت  م��ر�ك��ز  وب��ق��ي��ة  �مل���رك���ز   ي�شتعد  بينما 
�لنادي �مل�شاركة يف �لقرية �لرت�ثية �لتي �أقامها 
بطولة  هام�س  على  �لقطارة  ملعب  يف  �ل��ن��ادي 
�لعني �لرم�شانية 2017، للم�شاركة يف �حلفل 
غد  بعد  ليل  �شيقام  �ل���ذي  للبطولة  �خل��ت��ام��ي 
��شتقبال  ليليا  �لقرية  تو��شل  حيث  �جلمعة، 
�لفاعل  �ل��ن��ادي  يتو��شل ح�شور  زو�ره����ا.   كما 
فعاليات  يف  �مل��ب��ارك،  رم�شان  �شهر  نهاية  حتى 
�ل�شوق �ل�شعبي �خلريي �لذي تنظمه يف �أبوظبي 
مول “موؤ�ش�شة حتقيق �أمنية” برعاية �لرئي�س 
�لفخري للموؤ�ش�شة قرينة �شمو �ل�شيخ �لدكتور 
�شاحب  م�شت�شار  نهيان  �آل  خليفة  ب��ن  �شلطان 
�ل�شمو رئي�س �لدولة، �ل�شيخة �شيخة بنت �شيف 
ركن  �لنادي يف  ي�شارك  �إذ  نهيان،  �آل  بن حممد 
و�أن�شطة  ل��ل�����ش��ق��ارة،  ع��رو���ش��ا  يت�شمن  ت��ر�ث��ي  
�لتي   و�لثقافية  �لرت�ثية  بالأن�شطة  تعريفية 
ينظمها  �لنادي، وذلك عرب توزيع للمطبوعات 

�لرت�ثية و�لرتويجية.  

•• عجمان: الفجر

تر�أ�س �شعادة يحيي �إبر�هيم �أحمد رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�ش�شة 
�ملو��شالت �لعامة – عجمان �لجتماع �لثالث لعام 2017 وفقا 
لالأجندة �ملعتمدة و�خلا�شة باجتماعات جمل�س �إد�رة �ملو��شالت 
�أع�شاء  �لرئي�شي باجلرف، بح�شور  باملبنى  �لعامة و�لذي عقد 
�إبر�هيم  يحيي  �شعادة  ورح���ب  �ل��ع��ام.   و�مل��دي��ر  �لإد�رة  جمل�س 
�أح��م��د يف ب��د�ي��ة �لج��ت��م��اع ب��ك��اف��ة �لع�����ش��اء، مثمنا دوره����م يف 
تعزيز �آلية عمل  موؤ�ش�شة �ملو��شالت �لعامة، م�شري� �ىل �لدعم 
�لالحمدود من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي 

ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم عجمان و�ملتابعة �حلثيثة من �شمو 
�ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان رئي�س �ملجل�س 
�ل�شرت�تيجية  �خل��ط��ة  بتحقيق  �شموه  وتوجيهات  �لتنفيذي 
جائزتني  على  �ملوؤ�ش�شة  بح�شول  �شعادته  عن  معربا  للموؤ�ش�شة 
�لإد�رة  جمل�س  �أع�شاء  �شادق  كما  لالإمارة.  �حلكومي  بالتميز 
�مل�شتجد�ت  �آخ��ر  على  �طلع  ثم  �ل�شابق،  �لجتماع  حم�شر  على 
وما �شدر عنه من قر�ر�ت وتو�شيات وردت يف حم�شر �لجتماع 
�ل�شابق. وعر�س �شعادة �ملهند�س عمر �أحمد بن عمري مدير عام 
تنفيذه  مت  ما  نتائج  �ملجل�س  على  �لعامة  �ملو��شالت  موؤ�ش�شة 
من �لتو�شيات و�لجن��از�ت، و�شرح من خالل عر�س تقدمي ملا 

�لد�رة  جمل�س  و�طلع  �لرئي�شية،  �ملحطة  م�شروع  على  ��شتجد 
توجه  م��ع  متا�شيا  رقمية  �إىل  �ملوؤ�ش�شة  خ��دم��ات  حت��وي��ل  على 
باإ�شافة  خا�شة  مذكرة  قدم  كما  �للكرتونية،  عجمان  حكومة 

بع�س �لخت�شا�شات �لتى تعزز دور �ملوؤ�ش�شة. 
�إبر�هيم رئي�س جمل�س  �أعرب �شعادة يحيى  ويف نهاية �لجتماع 
�لذي ح�شل بدوره  �ملوؤ�ش�شة  �متنانه و�شكره لفريق  �لإد�رة عن 
ع��ل��ى ج���ائ���زة ع��ج��م��ان ل��ل��ت��م��ي��ز، م��وج��ه��ا ب��ت��ذل��ي��ل ك���ل �ل�شعاب 
و�ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ى ت��ع��رق��ل م�����ش��رية �ل��ت��ق��دم م�����ش��ري� �إىل �أهمية 
روؤية  وحتقيق  �لتكنولوجيا  ع�شر  ملو�كبة  �للكرتوين  �لتحول 

عجمان

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

ك�شف تقرير فريق �خلري �لتابع لد�ئرة �لتنمية 
ون�شاط  مبادرة   40 تنفيذها  عن  �لقت�شادية 
مرتبطة بعام �خلري يف �لن�شف �لأول من �لعام 
�جل����اري، �إذ ت��ن��درج ه���ذه �مل���ب���ادر�ت حت��ت ع�شر 
�ل��د�ئ��رة مبجرد  عنها  �أعلنت  رئي�شية  م��ب��ادر�ت 

�إعالن �لدولة عام 2017 عاما للخري. 
و�أكد د. عبد �لرحمن �ل�شايب �لنقبي – مدير 
لتقدمي  �حلثيث  �لد�ئرة  – �شعي  �لد�ئرة  عام 
م��ب��ادر�ت نوعية يف ع��ام �خل��ري تلبي طموحات 
�مل�شوؤولية  مفاهيم  وت��ع��زز  �ل��ر���ش��ي��دة،  �ل��ق��ي��ادة 
و�شرح:  �ملجتمع،  وخدمة  و�لتطوع  �ملجتمعية 
“بالإ�شافة �إىل مبادر�تنا �لرئي�شية، فاإن �لد�ئرة 
�ل�شرت�تيجيني  �شركائها  مع  بالتن�شيق  تعمل 
لل�شركات  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  تعزيز  �شبيل  يف 
�شيعلن  ما  وه��و  �لقت�شاد،  وز�رة  مع  بالتعاون 
�ل�شنوي  �لإع������الن  م��ل��ت��ق��ى  يف  ت��ف�����ش��ي��ال  ع��ن��ه 
�ل�شهر  يف  ل��ل�����ش��رك��ات  �ملجتمعية  ل��ل��م�����ش��وؤول��ي��ة 

�حلايل«. 
لت �أمل �إ�شماعيل – رئي�س فريق  من جهتها ف�شّ
�خلري – �إجناز�ت �لد�ئرة من خالل تنفيذ عدد 
“خريكم �شابق”  :  مبادرة  �مل��ب��ادر�ت منها  من 

و�لتي ت�شمنت  12 ن�شاطا فرعيا، كان �أبرزها 
مبناها  يف  �لوردية  للقافلة  �لد�ئرة  ��شت�شافت 
ف��ح�����س �شرطان  وت���ق���دمي خ���دم���ات  �ل��رئ��ي�����س 
�ملجتمع  لأف��ر�د  جمانا  �لعيون  وفح�س  �لثدي 
على مد�ر يوم كامل، وم�شاركة موظفي �لد�ئرة 
�لد�ئرة  با�شم  كفالته  وت�شجيل  يتيم  كفالة  يف 
بالتعاون مع موؤ�ش�شة �لرحمة �خلريية، وتوزيع 
مع  بالتعاون  موظفيها  على  �ل��ق��ر�ءة  �شندوق 
موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد �آل مكتوم للمعرفة«. 

�لرم�شانية  �مل�����ش��ارك��ات  �أح����دث  �أم���ا  وت��اب��ع��ت: 
�أر�شدة  بتوزيع  �أه��ل��ك(  )ط��ّم��ن  م��ب��ادرة  فكانت 
ه��ات��ف��ي��ة ع��ل��ى �مل�����ش��ت��خ��دم��ني ل��الت�����ش��ال على 
�أهاليهم يف �ل�شهر �لف�شيل، وم�شاركة موظفي 

�لد�ئرة يف حملة رم�شان �أمان. 
�أم���ا م���ب���ادرة �شلة �خل���ري ف�����ش��ه��دت ت��وزي��ع 50 
مع  بالتعاون  �ملتعففة  �لأ�شر  على  غذ�ئية  �شلة 

�لفطيم. 
وبالإ�شافة �إىل ما �شبق �أطلقت �لد�ئرة م�شابقة 
�جلامعات  لطلبة  �لأول  �لقت�شادي  �إ���ش��د�رك 
�مل�شاركة  طلبات  ��شتقبال  ز�ل  وم��ا  �ل��دول��ة،  يف 
�لد�ئرة  موظفي  عون  �شندوق  ويدعم  جاريا، 
يف �حل����الت �ل��ط��ارئ��ة، وت��اك�����ش��ي �خل���ري �لذي 
�نتقل �إىل مرحلته �لأخري ومن �ملزمع �إطالقه 

ر�شميا مطلع �شهر يوليو ليقدم خدماته جمانا 
و�أ�شحاب  �ل�����ش��ن  ك��ب��ار  م��ن  �ل���د�ئ���رة  ملتعاملي 
�لهمم، بالإ�شافة �إىل خدمة �شر�ئح �ملتعاملني 
�لأخ������رى ب��ال��ت��ع��اون م���ع ه��ي��ئ��ة ر�أ������س �خليمة 

للمو�شالت. 
�أطلقتها  �لتي  �ملعرفة  ح�شاد  م��ب��ادرة  و�شهدت 
تدريبية  وور����ش���ة  دورة   22 ت��ق��دمي  �ل���د�ئ���رة 
نفذها موظفو �لد�ئرة خدمة ل�شر�ئح خمتلفة 

من موظفني و�أفر�د �ملجتمع. 
و�لأ�شرية،  �لنف�شية  �ل�شحة  �شعيد  على  �أم��ا 
يف  جل�شتني  و����ش��رتح  ��شت�شر  م��ب��ادرة  ف��ن��ف��ذت 
و�ملتعاملني  ل��ل��م��وظ��ف��ني  خم��ت��ل��ف��ني  ���ش��ه��ري��ن 
ك��ام��ربي��دج لال�شت�شار�ت  م��رك��ز  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
�لنف�شية و�لأ�شرية، �إذ يحظى �مل�شتفيد بجل�شة 
و�لأ�شري  �لنف�شي  �لعالج  �أخ�شائية  مع  فردية 
 50% ق���دره  خ�شم  ت��ق��دمي  م��ع  لال�شت�شارة، 
جل��م��ي��ع م��وظ��ف��ي ح��ك��وم��ة ر�أ������س �خل��ي��م��ة عن 

زيارتهم مقر �ملركز. 
وما ز�ل هناك �لعديد من �ملبادر�ت �ملتفرعة عن 
�لتخطيط  �إىل  بالإ�شافة  �لرئي�شية،  مبادر�تها 
�ملخ�ش�شة  غ��ايل  �مل��ب��ادر�ت مثل  باقي  لإط���الق 
و�فح�س  رخ�������س  و  �ل�������ش���ه���د�ء،  �أ����ش���ر  خل���دم���ة 

وكاونرت �خلري بعد �شهر رم�شان. 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

ت����ر�أ�����س  �ل����ل����و�ء ع��ل��ي ع���ب���د�هلل بن 
�شرطة  ع��ام  ق��ائ��د  �لنعيمي  ع��ل��و�ن 
ر�أ�س �خليمة، �جتماع جلنة �لقيادة 
ل��ل��ع��ام �جلاري  �ل�����ش��اد���س   6 �ل��ع��ل��ي��ا 
عبد  �لعميد  بح�شور  2017م، 
قائد  ن��ائ��ب  �حل��دي��دي  خمي�س  �هلل 
و�ملدر�ء  �خليمة،  ر�أ���س  �شرطة  ع��ام 
وممثلي  �لإد�ر�ت  وم��در�ء  �لعامون 

�لقطاع �لأمني يف �لإمارة.
ع����ر�����س  �لج������ت������م������اع  خ���������الل  مت 
ت��ط��ب��ي��ق معايري  ن��ت��ائ��ج  وم��ن��اق�����ش��ة 
تنفيذ  و�شيا�شة  �ل��ذك��ّي��ة  �حل��ك��وم��ة 
�ل���ت���ي تهدف  �ل���ذك���ّي���ة  �خل����دم����ات 
ذكّية  خ��دم��ات  ت��وف��ري  ���ش��م��ان  �إىل 
�حتياجات  ُتلَّبي  �ل�شتخد�م،  �شهلة 
يكفل  مب��ا  وت��وق��ع��ات��ه��م،  �ملتعاملني 
�حلكومية  �خل��دم��ات  ج���ودة  تعزيز 
كما  �لذكّية،  �ملن�شات  عرب  �ملقدمة 
مت مناق�شة �خلدمات ذ�ت �لأولوية 
بالتعاون  �مل��خ��ال��ف��ات  دف���ع  وق��ن��و�ت 
على  و�لتاأكيد  �لأمني،  �لقطاع  مع 

�خلدمات  و�أج������ود  �أف�����ش��ل  ت��ق��دمي 
وفقاً  �ملتميزة  و�مل��روري��ة  �ل�شرطية 
يهدف  �ل������ذي  جن������وم«   7« ل���ن���ظ���ام 
كفاءة  يف  نوعية  نقلة  حتقيق  �إىل 
�خل����دم����ات �ل�����ش��رط��ي��ة و�مل����روري����ة 
وي�شّهل  �جل���م���ه���ور،  �إىل  �مل���ق���دم���ة 
�لإجر�ء�ت ويحقق �لتميز يف �إجناز 
�ل���ذي ي�شهم يف  �مل��ع��ام��الت، �لأم����ر 

�إ�شعاد جمهور �ملتعاملني.
عر�س  �إىل  �لج���ت���م���اع  ت���ط���رق  ث���م 

�ل�شّري،  �ملت�شّوق  نتائج  ومناق�شة 
�لدخول  �ذون������ات  ن��ظ��ام  وم�������ش���روع 
 – – �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �ل�������ش���ي���اح���ي���ة   (
�ل��ع��الج��ي��ة ( و�ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى قيمة 
�لعمل  �د�ء  ع��ل��ى  و�حل����ث  �ل��ن��ز�ه��ة 
كافة  ب���ت���ق���دمي  و�ت�����ق�����ان،  ب���ن���ز�ه���ة 
�خل����دم����ات �ل�����ش��رط��ي��ة و�لأم���ن���ي���ة 
بنز�هة و�مانة و�خال�س، و�لتوجيه 
ل�شتيفاء  �جلهود  تكثيف  ب�شرورة 

كافة �ملتطلبات و�ملعايري.

يف خ��ت��ام �لج��ت��م��اع، �أك���د ق��ائ��د عام 
�أهمية  على  �خليمة،  ر�أ����س  �شرطة 
�لعمل بروح �لفريق و�لتحّلي بقيم 
على  �ل��ت��ي حت��ث  �ل��د�خ��ل��ي��ة،  وز�رة 
على  وت�شجع  و�ل�����ش��دق  �ل�شفافية 
�لإبد�ع يف �لعمل، د�عياً �إىل �شرورة 
�لتطوير  ون���ه���ج  ���ش��ي��ا���ش��ة  ت��ط��ب��ي��ق 
�مل�شتمر  �لرتقاء  بهدف  و�لتح�شني 
و�لأمني،  �ل�شرطي  �لأد�ء  مب�شتوى 

و�خلدمات �ملختلفة �ملقدمة 

•• دبي -وام:

قدم �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير �ملالية ر�عي 
هيئة �آل مكتوم �خلريية دعما بقيمة 600 �ألف درهم ل�شندوق �لطالبات يف 
كليات �لتقنية �لعليا للطالبات يف دبي بهدف تعزيز جهود �لكليات يف توفري 
جناحهن  ويعزز  �لأكادميية  م�شريتهن  يدعم  مبا  كافة  �لطالبات  �حتياجات 

وقدرتهن على تخطي �أية عقبات تو�جه تطور حت�شيلهن �لعلمي.
و�شلم �شعادة مريز� �ل�شايغ ع�شو جمل�س �أمناء هيئة �آل مكتوم �خلريية مدير 
�شعادة  �إىل  �ل��ت��ربع  �شيك   .. مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  مكتب 
�لدكتور عبد�للطيف �ل�شام�شي مدير كليات �لتقنية �لعليا بح�شور �لدكتورة 

طريفة �لزعابي مدير كلية �لتقنية �لعليا يف دبي للطالبات.
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  حتيات  �ل�شايغ  م��ريز�  �شعادة  ونقل 

كاأكرب موؤ�ش�شة  �لكليات  �أهمية  �إىل  . م�شري�  �لتقنية وللطالبات  لإد�رة كليات 
للتعليم �لعايل يف �لدولة ور�فد �أ�شا�شي لقطاعات �لعمل بالكو�در �لوطنية ذ�ت 
�لكفاءة. و�أكد حر�س �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد على تخ�شي�س م�شاهمات 
مالية ل�شالح �شندوق �لطلبة لتمكني �لكليات من �لوفاء باحتياجات طلبتها 
و�أد�ء ر�شالتها �لتعليمية بنجاح و�أن هذ� هو �لعام �ل�شاد�س �لذي يتم فيه تقدمي 

دعم لطلبة كليات �لتقنية.
و�أ�شار �ل�شايغ �إىل �أن �لعديد من موؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل تويل �أهمية لدعم 
�لتعليمية بنجاح �شو�ء من  طلبتها وتاأمني �حتياجاتهم ليو��شلو� م�شريتهم 
خالل  من  �أو  �لدر��شية  �حتياجاتهم  لتوفري  للطلبة  �شندوق  �إن�شاء  خ��الل 
�لطلبة  م��ه��ار�ت  تعزز  �لتي  �خل��ارج��ي��ة  �لعلمية  و�ل��رح��الت  �ل��رب�م��ج  تنظيم 
على  و�لتعرف  عاملية  خ��رب�ت  �كت�شاب  �إىل  �إ�شافة  جديد  كل  على  وتطلعهم 
ثقافات خمتلفة مبا يدعم بناء �شخ�شيات طالبية قيادية قادرة على �لتو��شل 

�حل�شاري و�لفعال.
موؤكد� �أن تعزيز قدر�ت �ل�شباب وتنمية مهار�ت هو حمط �هتمام ودعم �لقيادة 

�لر�شيدة يف �لدولة.
من جانبه تقدم �لدكتور عبد�للطيف �ل�شام�شي بال�شكر �جلزيل و�لتقدير �إىل 

�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم على هذه �ملبادرة �لطيبة .
منوها بدور هيئة �آل مكتوم �خلريية يف دعم طلبة �لكليات مما ي�شاعدهم على 
�مل�شتمر مع  �لتعاون  �إىل  �أية معوقات.. لفتا  �لأف�شل دون  �لعلمي  �لتح�شيل 
�أد�ء  �لكليات ودوره��ا يف دعم  �لهيئة منذ �شنو�ت مما ي�شاهم يف تعزيز ر�شالة 

�لطلبة.
لدعم  �لعميق  تقديرها  ع��ن  �لزعابي  طريفة  �ل��دك��ت��ورة  ع��ربت  ناحيتها  م��ن 
�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم لطالبات �لكليات مبا يدعم م�شريتهن 

�لأكادميية.

و�أو�شحت �أن هناك جلنة متخ�ش�شة وم�شرتكة بني �لكليات و�إحدى موؤ�ش�شات 
فعلية  �حتياجات  لديهن  �للو�تي  �لطالبات  حت��دد  �لتي  هي  �خلريية  �لعمل 
بهدف  حد�  على  حالة  كل  ودر��شة  �حتياجاتهن  ونوعية  �لكلية  دعم  تتطلب 
خالل  من  �لحتياجات  تلك  وتوفري  فعليا  يحتاجه  من  لكل  �لدعم  تو�شيل 

�لدعم �ملايل �لذي تقدمه هيئة �آل مكتوم �خلريية و�شندوق �لطالبات.
باجلانب  تتعلق  �حتياجات  بني  ما  تختلف  �لطالبات  �حتياجات  �أن  و�أ�شافت 
�لغذ�ئي و�ملو��شالت و�أجهزة �لكمبيوتر و�ملو�د �لتقنية �لد�عمة و�أية متطلبات 
�إ�شافة �إىل دعم  �أمامهن  �إز�ل��ة �ملعوقات �لتعليمية  �أن ت�شاهم يف  �أخرى ميكن 
�لطالبات من �أ�شحاب �لهمم �للو�تي ت�شتقطبهن �لكلية و�لعمل على توفري 
�لتعليمية �ملنا�شبة لهن من خالل توفري �لأجهزة و�لرب�مج �حلديثة  �لبيئة 
فيما  �ل�شرية  على  �لكليات  حر�س  �إىل  م�شرية   .. �خلا�شة  حلالتهن  طبقا 

يتعلق بدعم �لطالبات �ملحتاجات ملا فيه م�شلحتهن.

حمد�ن بن ر��سد يدعم �سندوق ط�لب�ت كلي�ت �لتقنية يف دبي بـ 600 �ألف درهم
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

متحف  ��شت�شافها  رم�شانية  جل�شة  يف 
بد�ية  تناولت  لل�شور  �ل�شام�شي  جتيب 
�خليمة  ر�أ����س  �م���ارة  يف  �لتعليم  م�شرية 
فار�س كيل  حتدث فيها حممد عبد�هلل 
وز�رة �لربية و�لتعليم �شابقا لفيف ممن 
جل�شو� على �شدة �د�رة �لتعليم  يف �لمارة 
حممد  ب��ن  �شقر  �ل�شيخ  ح��ر���س  �أك���دت 
�لقا�شمي حاكم ر�أ�س �خليمة �شابقا عند 
 1948 ع���ام  يف  �حل��ك��م  مقاليد  ت��ول��ي��ه 
على تعليم �أبناء �لمارة ذكور� و�ناثا يف 

غرف �شيدت من �شعف �لنخيل. 
وق��ال حممد فار�س �ل��ذي �شغل من�شب 
�لرتبوية  ل���الإد�رة  م�شاعد  وز�رة  وكيل 
�شنو�ت  خ����الل  يف   : �ل���ش��ت��ق��ال��ة  ق��ب��ل 
�لتعليم  �لأوىل جعل  �ل�شيخ �شقر  حكم 
من  �خل��روج  بق�شد  �أولوياته  �شلم  على 
�لنتد�ب  فر�شها  �ل��ت��ي  �لتخلف  ح��ال��ة 
�ل�شعيفة  �مكانياته  �لربيطاين فوظف 
بعدد  �ت�شل  ثم  �لعلم  خلدمة  يومذ�ك 

و�ل�شعودية  و�لكويت  كم�شر  �لدول  من 
لدعم �لتعليم يف �مارته وتوفري عدد من 
باملعلمني  �لهتمام  وبد� كثري  �ملدر�شني 

وم��ت��اب��ع��ا ل��ل��ب��ع��ث��ات �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وحتمل 
ن��ف��ق��ات �ق���ام���ة �ل��ب��ع��ث��ة �مل�����ش��ري��ة على 
و�ىل  �مل�شكن  ووفرلها  �خل��ا���س  ح�شابه 

جانب ذلك كان يتابع �لطلبة ول يقبل 
باأي تق�شري من جانبهم  �أو حتى �أولياء 
�م���وره���م ف��ك��ان ي��ر���ش��ل ح��ر���ش��ه �خلا�س 

�مل���ط���ارزي���ة و�أ���ش��ه��ره��م ع��ل��ي ب���ن �أحمد 
و�لطول  �لبدنية  ب��ال��ق��وة  يتمتع  �ل���ذي 
من  �لهاربني  �لطالب  عن  بحثا  �لفارع 
عليهم  ليفر�س  �ليه   وجلبهم  �مل��د�ر���س 
من  �لتوقيف  �ىل  ت�شل  �أح��ي��ان��ا  عقوبة 
يعاتب  بينما  �ل��ظ��ه��رية  ح��ت��ى  �ل�����ش��ب��اح 
�أو  تر�خيا  يبدون  �لذين  �لم��ور  �أول��ي��اء 

عدم �هتمام بتعليم �أبنائهم . 
جمل�س  و�ف��������ق   1955 �ل�����ع�����ام  ويف 
من  يتاألف  �ل��ذي  �ملت�شاحلة  �مل�شخيات 
على  �شقر  �ل�شيخ  مع  بالتعاون  �حلكام 
فتح مزرعة ومدر�شة زر�عية يف منطقة 
�لدقد�قة كانت تعتمد على متويلها من 
عام  ويف  �ملت�شاحلة   �مل�شيخات  �شندوق 
1957 كان عدد طالبها �أربعة ثم قفز 

�لعدد لحقا �ىل 32 طالبا.
�شقر  �ل�����ش��ي��خ  �أ����ش���در   1960 ع���ام  ويف 
�ملعارف  د�ئ��رة  باإن�شاء  يق�شي  مر�شوما 
و�أ�شند  م��در���ش��ة    18 ع��ل��ى  ل��الإ���ش��ر�ف 
ر��شد  ب���ن  ���ش��ق��ر  �ل�����ش��ي��خ  �ىل  �د�رت����ه����ا 
�ل�شيخ عبد�هلل بن  �لقا�شمي ومن بعده 

فان  فار�س  وبح�شب    . �لقا�شمي  حميد 
�لتعليم �لنظامي يف ر�أ�س �خليمة بد�أ يف 
عام 1955 – 1956 بافتتاح مدر�شة 
�ل��ق��ا���ش��م��ي��ة وم���ن ث���م �ن��ط��ل��ق��ت م�شرية 
�لتعليم عرب ثالث مر�حل كانت �لأوىل 
��شر�ف  حت���ت   1964  1955- م���ن 
 –  1965 �لدول �لعربية و�لثانية من 

1971 حتت ��شر�ف د�ئرة �ملعارف  �أما 
وز�رة  ����ش��ر�ف  حتت   1972 يف  �لثالثة 

�لرتبية �لتعليم .
�لذي  �لتعليمي  �ل����دور  ف��ار���س  وت��ن��اول 
ق���ام ب��ه��ا ك���ل م���ن �مل���رح���وم ���ش��ل��ط��ان بن 
حميد �ل�شويدي وزميله عي�شى بن حمد 
�ملو�طنني �لذين مار�شا  ك��اأول  �لنعيمي  

ر�أ�����س �خل��ي��م��ة فقد  �ل��ت��دري�����س يف  مهنة 
عمال معا يف مدر�شة �جلزيرة �حلمر�ء 
1959وكانا  ع����ام  يف  �ف��ت��ت��اح��ه��ا  ع��ن��د 
ي��ق��ط��ع��ان 20 ك��ي��ل��و م����رت� م�����ش��ي��ا على 
وتقدير�  �ل��ي��ه��ا  �ل����ذه����اب  يف  �لق�������د�م 
�أط���ل���ق ع��ل��ي��ه��م��ا مربيا  ل���دوره���م���ا ف��ق��د 

�لأجيال  .

•• دبي-وام: 

“يوم ز�يد  �لدولة مبنا�شبة  و�كبت هيئة �ل�شحة بدبي �م�س �حتفاء 
كل  من  رم�شان  من  ع�شر  �لتا�شع  يو�فق  �لإن�شاين” �ل��ذي  للعمل 
عام بالعديد من �ملبادر�ت و�لأن�شطة و�لفعاليات �خلريية �مل�شتمدة 
من �لنهج �لإن�شاين و�حل�شاري �لعاملي �لذي �أ�ش�شه �ل�شيخ ز�يد بن 

�شلطان �آل نهيان “ طيب �هلل ثر�ه » .
�ملدير  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س  �لقطامي  حممد  حميد  معايل  وق��ال 
 “ نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �إن  بدبي  �ل�شحة  لهيئة  �لعام 
رحمه �هلل “ �أر�شى منوذجا ر�ئد� وفريد� من نوعه للعمل �لإن�شاين 
�لبي�شاء  �لإم���ار�ت  �أي���ادي  ومعه  �متد  �لنموذج  ه��ذ�  و�أن  و�خل��ريي 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ورعاية  بتوجيهات  وعامليا  حمليا 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “ حفظه �هلل “ و�أخيه �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 

�ل��وزر�ء حاكم دبي “ رعاه �هلل “ و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
حكام  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  �أع�����ش��اء  �ل�شيوخ  �ل�شمو  �أ���ش��ح��اب  و�إخ��و�ن��ه��م 

�لإمار�ت .
وذكر معاليه �أن �ل�شيخ ز�يد “ طيب �هلل ثر�ه “ �أر�د لدولة �لإمار�ت 
حر�شه  و�أن  �حلياة  جم��الت  خمتلف  يف  �ل�شد�رة  �ملتحدة  �لعربية 
على بناء �لدولة �حلديثة - دولة �لرخاء و �لرفاهية - مل ي�شغله عن 
تكوين مظلة �أمان للمعوزين و�ملحتاجني يف �شتى بقاع �لأر�س ممن 
و�شلت �إليهم ر�شائل �خلري و�ل�شالم وقو�فل �لإغاثة على �ختالف 
�ألو�نهم و�أعر�قهم حيث كان �لإن�شان وحياته ومعي�شته هو �لأولوية 
يف فكره “ رحمه �هلل » . و�أ�شار معايل �لقطامي �إىل �أن يوم �لتا�شع 
�لعمل  �أي��ق��ون��ة  ع��ام ميثل  ك��ل  م��ن  �مل��ب��ارك  �شهر رم�شان  م��ن  ع�شر 
�لإن�شاين �لعاملي بكل قيمه وتقاليده حيث يظل نهج �ل�شيخ ز�يد وما 
�أ�شا�س �حلر�ك �لدويل يف  يت�شل بهذ� �لنهج من مفاهيم نبيلة هو 

�شاحة �خلري وجميع م�شادره . وحر�شت هيئة �ل�شحة بدبي على 
باأن�شطة وفعاليات مميزة  �لإن�شاين  للعمل  ز�يد  �إحياء منا�شبة يوم 
تعك�س �ملبادئ �مل�شتمدة من فكر �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل 
نهيان ومنها �لإيثار و�لعطاء و�لبذل و�لتعاون و�لتالحم و�لرت�حم 
و�جلهات  �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ني  �شركائها  م��ن  وجم��م��وع��ة  ن��ف��ذت  حيث 
�شملت مبادرة عطايا �خلري  �ملبادر�ت �خلريية  �لد�عمة حزمة من 
�ملحدود  �لدخل  ذوي  من  و�أ�شرهم  �لهمم  ذوي  و  �ل�شن  كبار  لفئة 
من  لهم  �لالزمة  �لإحتياجات  بتوفري  وذل��ك  �لإن�شانية  و�حل��الت 
�ملياه وذلك بالتعاون مع  �لأ�شرة �لطبية وكر��شي �ل�شالة وب��ر�د�ت 
جمعية دبي �خلريية و �شركة كار�س لالأجرة بح�شور عبد�هلل �شلطان 
�ل�شباغ �لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة �شركات كار�س لالأجرة . كما مت 
توفري جمموعة كبرية من �لكر��شي �ملتحركة للمر�شى �ملحتاجني 
و�لعينية  �ملادية  و�لهد�يا  �مل�شاعد�ت  جانب  �إىل  ر��شد  م�شت�شفى  يف 

�لتي قدمتها �لهيئة بالتعاون مع عدد من �لرعاة و�لد�عمني .

•• منطقة الظفرة 
– لطيفة جابر

�لتي  �لدينية  �مل��ح��ا���ش��ر�ت   �شهدت 
منطقة  م����دن  خم��ت��ل��ف  يف  �ق��ي��م��ت 
�شيوف  �لعلماء  بح�شور  �لظفرة  
رئ���ي�������س �ل����دول����ة �إق����ب����ال ك���ب���ري من 
�لأه�������ايل يف ك���ل م���ن م��دي��ن��ة ز�ي���د 

و�ل�شلع و�ملرفاأ.
�لعلماء  حم���ا����ش���ر�ت  ���ش��ه��دت  ك��م��ا 
كبري  �ق��ب��ال  �ل��دول��ة  رئي�س  �شيوف 
�لظفرة  منطقة  و�ه���ايل  �شكان  م��ن 
�لتي  �ملحا�شر�ت  �ي�شا  �شهدت  فقد 
�ب���وظ���ب���ي جت�����اوب كبري  �ق��ي��م��ت يف 
و�ك��د خاللها  ف�شيلة  �له��ايل  من 
�لق�شبي  ك���م���ال  ح�����ش��ن  �ل���دك���ت���ور 
�لدر��شات  كلية  ووكيل  �لفقه  �أ�شتاذ 
�لإ�شالمية و�لعربية بجامعة �لأزهر 
�ل�شريف �أحد �شيوف �شاحب �ل�شمو 
�ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه �هلل، خالل  رئ��ي�����س 
�لبطني  جمل�س  يف  �أم�س  حما�شرة 
حممد  بالر�شول  �لق��ت��د�ء  ���ش��رورة 
�شلى �هلل عليه و�شلم يف رم�شان ويف 
َقْد َكاَن َلُكْم  غريه، حيث قال تعاىل »َلّ
َكاَن  َ��ن  مِلّ ���ْش��َوٌة َح�َشَنٌة  �أُ  ِ �هلَلّ َر���ُش��وِل  يِف 
 َ َوَذَك��َر �هلَلّ َو�ْل��َي��ْوَم �ْلآِخ��َر   َ َيْرُجو �هلَلّ
َكِثرًي�«، مو�شحا �أن برنامج �لر�شول 
�شلى �هلل عليه و�شلم �ليومي، يف هذ� 
بالطاعات  �ملبارك كان مليئاً  �ل�شهر 
و�ل��ق��رب��ات، وذل���ك لعلمه مب��ا لهذه 
خ�شها  ف�شيلة  من  و�لليايل  �لأي��ام 
وميزها �هلل تبارك وتعاىل عن �شائر 
�أيام �ل�شنة، مع �أنه كان قد غفر �هلل 
�إل  تاأخر،  له ما تقدم من ذنبه وما 

�أنه �أ�شد �لأمة �جتهاد�ً يف عبادة �هلل 
�أجود  �شبحانه، وقيامه بحقه، وكان 
يكون يف رم�شان،  ما  و�أج��ود  �لنا�س 
ف��ق��د ك���ان ي��ك��رث ف��ي��ه م��ن �ل�شدقة 
و�لإح�شان وتالوة �لقر�آن، و�ل�شالة 
�أن  �إىل  م�شري�  و�لعتكاف،  و�لذكر 
ذلك يقوي �لنف�س يف �لعبادة ويزيد 
�لإمي���ان���ي���ة يف حياة  �جل���رع���ة  م���ن 
�مل�شلم، كما ثبت عنه �شلى �هلل عليه 
و�شلم يف �ل�شحيحني، �أنه كان يوؤخر 
�شحوره  بني  ما  يكون  حتى  �شحوره 

و�شالة �لفجر �إل وقت ي�شري.
وق����ال �إن �ل��دل��ي��ل ع��ل��ى حم��ب��ة �هلل 
ور���ش��ول��ه ه��و �ت��ب��اع م��ا �أم����ر �هلل به 
نهى عنه،  و�لنتهاء عما  �أو�م��ر  من 
وكذلك حب �لر�شول �شلى �هلل عليه 
و�شلم يكون بالقتد�ء به و�تباع �شنته 
ونهجه يف �حلياة، وم�شد�ق ذلك يف 
قوله تعاىل »قل �إن كنتم حتبون �هلل 
�إىل  فاتبعوين يحببكم �هلل« م�شري� 
�أن  �هلل  �أح��ب��ه  �إذ�  �مل�شلم  يكفي  �ن���ه 

يكتب حمبته يف قلوب �لنا�س.
بطلب  تكون  �لعبد  �شعادة  �إن  وتابع 
�لطماأنينة، �إذ يتعني على �لإن�شان �أن 
يلهث بطلب �لطماأنينة من �هلل عز 
م�شري�  �لبال،  مرتاح  ليعي�س  وج��ل، 
�إىل �أن �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم، 
عّلم �ل�شحابة ر�شي �هلل عنهم �آد�ب 
رم�شان وكيفية �لتعامل معه، لفتا 
�ىل �أن �ل�شيام نعمة �إلهية تزكى بها 

�لنفو�س.
يعّجل  �أن  عليه  �مل�شلم  �أن  و�أو���ش��ح 
ب��ال��ف��ط��ور ل��ق��ول �ل��ن��ب��ي ���ش��ل��ى �هلل 
عليه و�شلم »ل يز�ل �لنا�س بخري ما 

تقوية  ذل��ك  يف  لأن  �لفطر«  عجلو� 
للم�شلم على �لعبادة و�لطاعة، ومن 
ف��اإن �لربكة يف �ل�شحور  �آخ��ر  جانب 
�هلل  �شلى  لقوله  عليها،  و�ملحافظة 
عليه و�شلم »ت�شحرو� فاإن يف �ل�شحور 
بركة« لأنها فيها قوة للم�شلم و�إعانة 
على �لعبادة وتقوية لل�شالة. كما �أن 
�مل�شلم  على  �مل�شقة  يرف�س  �لإ�شالم 
ومثال ذلك يف �ل�شفر و�ملر�س، حيث 
�إن �هلل تبارك وتعاىل رّخ�س للم�شلم 

بالفطر �إذ� تعب �أو مر�س.
عليه  �هلل  �شلى  �ل��ن��ب��ي  �أن  و�أ����ش���اف 
يخرج  رم�������ش���ان  �أن  ع��ل��م��ن��ا  و���ش��ل��م 
�ل���ذن���وب وي��ط��ه��رن��ا م��ن��ه��ا لأن����ه من 
�هلل  �شلى  قوله  يف  وذل��ك  �لرم�س، 

رم�شان  ����ش���ام  م���ن  و����ش���ل���م«  ع��ل��ي��ه 
تقدم  م��ا  ل��ه  غفر  و�حت�شابا  �إمي��ان��ا 
عليه  �هلل  ك��ان �شلى  فقد  ذنبه،  من 
مرة،   70 �ل��ي��وم  يف  ي�شتغفر  و�شلم 
و�ل���ش��ت��غ��ف��ار ي��ح��ف��ظ �لإن�����ش��ان من 
كل �شائبة و�ل�شالة تعني على ذلك، 
ورم�شان فر�شة للتوبة و�لعودة �إىل 

�هلل.
�لقر�آن  ن��زول  ب��دء  �إن  �لعلماء  وق��ال 
�ل��ك��رمي ك��ان يف غ��ار ح���ر�ء ي��وم كان 
يتعبد  و�شلم  عليه  �هلل  �شلى  �لنبي 
ف��ي��ه يف رم�����ش��ان ث��م ت��ت��اىل �لوحي 
على مدى 13 �شنة يف مكة، �شميت 
 10 م��دى  على  ث��م  �مل��ك��ي��ة،  بال�شور 
�مل��ن��ورة و�شميت  �مل��دي��ن��ة  ���ش��ن��و�ت يف 

بال�شور �ملدنية.
�أن �لتنزيل �حلكيم  و�أ�شاف �لعلماء 
ونبذ  �لتوحيد  ب��اآي��ات  �ت�شم  مكة  يف 
�لأخالق،  وم�شاوئ  �لأ�شنام  عبادة 
وح����ث����ت ع���ل���ى �ل����ب����ن����اء �لأخ�����الق�����ي 
للم�شلم، فيما تناولت �ل�شور �ملدنية 
و�شوؤون  و�حل�����ر�م  �حل����الل  ق�����ش��اي��ا 
و�لعالقات  �ل���دول���ة  وب��ن��اء  �لأ����ش���رة 
�لإن�������ش���ان���ي���ة و�ل����دول����ي����ة ف��ي��م��ا بني 
�لإ�����ش����الم و�ن��ف��ت��اح��ه ع��ل��ى �لآخ�����ر، 
ي��ج��دد هذه  �مل�����ش��ل��م  �أن  �إىل  ول��ف��ت��و� 
�لقر�آنية  و�مل��ع��ارف  و�ل��ق��ي��م  �مل��ع��اين 
رم�شان  �شهر  خالل  �لتالوة  بكرثة 
�ملبارك �لذي و�شفه �خلالق �شجانه 
�لذي  رم�شان  »�شهر  بقوله  وتعاىل 

للنا�س  ه����دى  �ل����ق����ر�آن  ف��ي��ه  �أن������زل 
وبينات من �لهدى و�لفرقان«.

على  ك��ل  �لأف��ا���ش��ل  �لعلماء  وتو�شع 
ط��ري��ق��ت��ه يف ب���ي���ان ه����ذه �ل�����دللت 
�لقر�آنية للهدى و�لفرقان مذكرين 
�لنا�س باأن خلق �لنبي �شلى �هلل عليه 
و�شلم هو �لقر�آن كله بكل �لتفا�شيل 

و�جلزئيات و�لأهد�ف و�ملقا�شد.
�مل�شاجد  �إع��م��ار  على  �لعلماء  وح��ث 
و�ملنازل بالتالو�ت وخا�شة �لتالو�ت 
�ل��ت��اأم��ل��ي��ة لأن �ل���ق���ر�آن �ل��ك��رمي قد 
ويعملو�  �آي��ات��ه  ليتدبرو�  �هلل  �أن��زل��ه 

باأحكامه ويتخلقو� باأخالقه.
�إمارة  يف  �ملحا�شر�ت  ه��ذه  و�أق��ي��م��ت 
�ل�شرطة  وم����دي����ري����ة  �ل���������ش����ارق����ة، 

�لحت������ادي������ة، وم���ن���ط���ق���ة �ل���ظ���ف���رة، 
�لظفرة،  منطقة  �شرطة  ومديرية 
�لوطني  و�ملركز  �أبوظبي،  وم�شاجد 

للتاأهيل.
�لدكتورة  حا�شرت  ثانية،  جهة  من 
مدينة  يف  ل���ل���ن�������ش���اء  ف���ه���م���ي  م���ن���ى 
�شمن  �ل��ك��ر�م��ة  مب�شجد  �شخبوط 
»ت��اأم��الت يف �شورة  �ل��ق��ر�آن  جمال�س 
يو�شف«، ويف مدينة خليفة حا�شرت 
يف م�شجد �لعليم �لدكتورة عو�طف 
�ملحمدية  �ل�����ش��م��ائ��ل  ح���ول  �ل��ن��ب��وي 

»كر�شي �ل�شمائل«.
ويف م�شجد �لعزيز يف جزيرة �لرمي 
عبد�لرحمن  زي���د  �ل��دك��ت��ور  ت��ن��اول 
ح�����ش��ني �ل�����ش��م��ائ��ل �مل��ح��م��دي��ة على 

كر�شي �ل�شمائل.
�لعلماء  �لف�شيلة  �أ���ش��ح��اب  و�أ���ش��اد 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  بدعم  �ل�شيوف 
�لكرمي  �ل����ق����ر�آن  حت��ف��ي��ظ  مل���ر�ك���ز 
م�شتوى  على  و�ملنت�شرة  �مل��ت��ط��ورة 
�لهيئة  و�إد�رة  ب���اإ����ش���ر�ف  �ل���دول���ة 
�ل����ع����ام����ة ل����ل���������ش����وؤون �لإ����ش���الم���ي���ة 

و�لأوقاف
�ل��ع��دي��د م���ن م�شاجد  ���ش��ه��دت  ق���د 
�لع�شر  بعد �شالة  درو�شاً،  �أبوظبي 
رم�شان؟«  ن�شتقبل  »كيف  عنو�نها 
لل�شائمني  خاللها  �لعلماء  �أو�شح 
و�ج���ب���ات �ل�����ش��ي��ام و���ش��ن��ن��ه و�آد�ب�����ه 
بها  يتحلون  �أن  يجب  �لتي  و�لقيم 

يف �ل�شهر �لكرمي. 
عن  ���ش��ام  �مل�شلم  �أن  �لعلماء  و�أك���د 
و�ل�����ش��رب فلي�شم  �لأك����ل  م��ب��اح��ات 
وبقية  ول�������ش���ان���ه  وب�������ش���ره  ���ش��م��ع��ه 
جو�رحه عما نهى عنه �هلل ور�شوله 

حممد �شلى �هلل عليه و�شلم ليكون 
�ل�شالة  عليه  دع��ا  كما  �ل�شهر  ه��ذ� 
�ل�شهر:  ه��الل  ر�أى  ح��ني  و�ل�شالم 
و�لإميان  بالأمن  علينا  �أهله  �للهم 
�إىل  م�شريين  و�ل�شالم،  و�ل�شالمة 
�أرب��ع كلمات  �أن ه��ذ� �ل��دع��اء يحمل 
تتج�شد فيها مبادئ �إن�شانية حتقق 
�شعادة �لفرد و�ملجتمع فالأمان و�حة 
ل ي�شتغني عنها فرد �أو جمتمع من 
تتدفق  �لإمي��ان  وكذلك  �ملجتمعات 
�لف�شيل  �ل�شهر  معانيه خالل هذ� 
للقر�آن  وت����الوة  وت�����ش��احم��اً  ع��ط��اء 
�لكرمي ومد�ومة على درو�س �لعلم 
و�ملعرفة، �أما �ل�شالمة فهي �شالمة 
من  يعيقهما  مم��ا  و�ل����روح  �جل�شد 
حت����دي����ات �حل�����ي�����اة، و�ل���������ش����الم هو 
�لإ�شالم  �لتي جاء  �لعظمى  �لنعمة 

بها لي�شعد �لب�شرية. 
و�أ�شاد �لعلماء �أنف�شهم مبا �شاهدوه 
ت�شابق  �شاملة  �إمار�تية  نه�شة  من 
�لزمن ومبا وفرته �لقيادة �لر�شيدة 
�لإم���ار�ت من و�شائل  دول��ة  ملجتمع 
هذ�  يف  �ل���ع���ب���ادة  �أد�ء  ع��ل��ى  ت��ع��ي��ن��ه 
�ل�شهر �لف�شيل خري �أد�ء، فامل�شاجد 
�لعمارة  روع��ة  يف غاية �جلمال مع 
�حل�������ش���اري���ة �لإ����ش���الم���ي���ة و�إق���ب���ال 
�ل���ن���ا����س ع��ل��ى �ل���ع���ب���ادة ب��ك��ل �شغف 
بالدعاء  �أل�شنتهم  تلهج  و�إخ��ال���س 
�لذي  لل�شيخ ز�يد، طيب �هلل ثر�ه، 
�ل�شيوف  �ل��ع��ل��م��اء  ب���رن���ام���ج  ب�����د�أ 
خري  عليها  تتابع  ثم  منه  مب��ب��ادرة 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  �شلف  خل��ري  خ��ل��ف 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان �آل 

نهيان رئي�س �لدولة، حفظه �هلل . 

رمي �لفال�سي : يوم ز�يد للعمل �الإن�س�ين حمطة وطنية مهمة يف ت�ريخ �لدولة
•• اأبوظبي-وام:

�لأعلى  للمجل�س  �ل��ع��ام  �لأم���ني  �لفال�شي  ع��ب��د�هلل  رمي  �شعادة  و�شفت 
وطنية  حمطة  لالأمومة و�لطفولة “ يوم ز�يد للعمل �لإن�شاين” باأنه 

مهمة يف تاريخ دولة �لإمار�ت .
�لذي  �لإن�����ش��اين  للعمل  ز�ي���د  ي���وم  مبنا�شبة   - ل��ه��ا  ت�شريح  يف  وق��ال��ت 
�إن هذ� �ليوم يعد منوذجا تاريخيا  19 من رم�شان �ملبارك -  ي�شادف 
ين�شو� هذ�  ون�شاء ومل ولن  �لإمار�تيني رجال  ��شتقر يف قلوب  �إن�شانيا 
لل�شعوب  �مل�شاعد�ت  �أن��و�ع  كل  لتقدمي  �لطريق  لهم  �أ�شاء  �ل��ذي  �ليوم 

�ملحتاجة �أينما كانت .

�لتي  �لفئات  �أك��رث  كانا  �لإم��ار�ت��ي  و�لطفل  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لأم  �أن  و�أك���دت 
��شتفادت من �ملغفور له حيث وقف �إىل جانبهم و�أت��اح لهم كل �لفر�س 
من علم ورعاية ومل تقف �إن�شانيته عند حدود �لدولة وتخطت ذلك �إىل 
و�لكو�رث  �لأزم��ات  �ملت�شررين من  و�أطفالها  �لعامل و�شعوبها  ن�شاء  كل 

�لطبيعية .
كونه  ق�شوى  �أهمية  يكت�شب  �لإم��ار�ت��ي  �لإن�شاين  �لعمل  �أن  و�أو�شحت 
يتاأتى من منطلق حر�س �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب 

�أع�شاء  �ل�شمو  �أ�شحاب  و�إخو�نهم  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 
�لعاملية  �لإن�شانية  �ملبادر�ت  �إطالق  �لإم��ار�ت على  �لأعلى حكام  �ملجل�س 
فورية  ب�����ش��ورة  وتقدميها  للمحتاجني  �لإغ��اث��ي��ة  �مل�����ش��اع��د�ت  و�إر����ش���ال 
و�ملنظمات  �لإمار�تية  و�لإن�شانية  �خلريية  و�جلمعيات  �ملوؤ�ش�شات  عرب 

�لدولية.
رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  ودع��م  دور  �لفال�شي  وثمنت 
�لحتاد �لن�شائي �لعام �لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية رئي�شة 
�لتطوعي  �لعمل  ثقافة  لرت�شيخ  و�لطفولة  لالأمومة  �لأعلى  �ملجل�س 
�لجتماعية  �مل��ج��الت  يف  �شموها  وعطاء  �ملجتمع  يف  �مل���ر�أة  دور  وتعزيز 
و�لإن�شانية و�هتمامها بتمكني �ملر�أة وبالطفولة و�لأ�شرة لي�س يف دولة 

�لإمار�ت و�لوطن �لعربي فح�شب بل يف خمتلف دول �لعامل.
ولفتت �إىل �أن �شجل �مل�شاعد�ت �لإن�شانية لدولة �لإمار�ت يحفل بالعديد 
حاجة  ل�شد  �لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  �أطلقتها  �لتي  �لإن�شانية  �مل��ب��ادر�ت  م��ن 
و�لتعليم  �مل���اأوى  وت��وف��ري  �لأي��ت��ام  �ل��ع��ون لالأطفال  وت��ق��دمي  �ملحتاجني 

و�لرعاية �ل�شحية و�لنف�شية و�لتغذية للفقر�ء �أينما كانو�.
�ملكانة �لرفيعة �لتي حتتلها دولة �لإم��ار�ت كاأكرب  �أن  و�أك��دت �لفال�شي 
مانح للم�شاعد�ت �لإمنائية على م�شتوى �لعامل جاء ترجمة لفكر وروؤية 
بر�شالتها  �لدولة  �لتز�م  جت�شيد  يف  جلهوده  وتتويجها  �لدولة  موؤ�ش�س 
�لإن�شانية �لعاملية ومببادئها �لتي تاأ�ش�شت عليها و�شعيها لرت�شيخ مكانتها 

كعا�شمة �إن�شانية وحمطة خري وغوث ودعم لل�شقيق و�ل�شديق.

�ضملت عدد من املجال�س وامل�ضاجد

�إقب�ل كبري من �الأه�يل على حم��سر�ت �سيوف رئي�س �لدولة يف �لظفرة 

حممد ف�ر�س : بد�ية �لعليم يف ر�أ�س �خليمة ك�نت يف غرف من �سعف �لنخيل

�سحة دبي تنفذ حزمة مب�در�ت �إن�س�نية وخريية يف يوم ز�يد للعمل �الإن�س�ين

حممد عبد�هلل فار�س يتحدث 

لقطة جماعية ملدر�ء تعليمية ر�أ�س �خليمة
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-الفجر:

ك���رم ���ش��ع��ادة �لأ����ش���ت���اذ �ل��دك��ت��ور حميد 
�ل�شارقة  جامعة  مدير  �لنعيمي  جمول 
71 من �لطالب �ملتميزين من خريجي 
و�لدفعة  �لأك�����ادمي�����ي  �ل���رب���ي���ع  ف�����ش��ل 
�ل��ك��ل��ي��ات �لطبية  �ل��ث��ام��ن��ة م���ن ط���الب 
�حلا�شلني  م����ن  �ل�����ش��ح��ي��ة  و�ل����ع����ل����وم 
ع��ل��ى درج����ة �ل��ب��ك��ال��وري��و���س يف خمتلف 
�ل��ت��خ�����ش�����ش��ات �لأك����ادمي����ي����ة، وط����الب 
على  �حلا�شلني  م��ن  �لعليا  �ل��در����ش��ات 
وذلك  و�ل��دك��ت��ور�ه،  �ملاج�شتري  درج��ت��ي 
بح�شور �لأ�شتاذ �لدكتور �ل�شديق �أحمد 
لل�شوؤون  �جل��ام��ع��ة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  �ل�شيخ 
�لأك��ادمي��ي��ة، و�لأ���ش��ت��اذ �ل��دك��ت��ور معمر 
ل�شوؤون  �جلامعة  مدير  نائب  بالطيب 
�لعليا،  و�ل����در������ش����ات  �ل��ع��ل��م��ي  �ل��ب��ح��ث 
نائب  حميد  قتيبة  �ل��دك��ت��ور  و�لأ���ش��ت��اذ 
�لكليات �لطبية  مدير �جلامعة ل�شوؤون 
�لطب،  كلية  وعميد  �ل�شحية  و�لعلوم 
و�ل���دك���ت���ور ���ش��الح ط��اه��ر �حل����اج نائب 
مدير �جلامعة ل�شوؤون �ملجتمع، و�ل�شيد 
م��اج��د �جل����رو�ن ن��ائ��ب م��دي��ر �جلامعة 
و�لأ�شتاذ  �ل��ع��ام��ة،  �ل��ع��الق��ات  ل�����ش��وؤون 
�شوؤون  عميد  در�ب�شة  حممود  �لدكتور 

من  و�أع�شاء  �لكليات  وعمد�ء  �لطالب، 
و�أولياء  و�لإد�ري��ة  �لتدري�شية  �لهيئتني 

�أمور �لطالب �ملكرمني.
�لتكرمي  حفل  بها  ��شتهل  له  كلمة  ويف 
�إىل  �لتهنئة  �شعادة مدير �جلامعة  رفع 
�شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�ل��ق��ا���ش��م��ي، ع�����ش��و �ملجل�س  ب���ن حم��م��د 
�لأعلى حاكم �ل�شارقة ورئي�س �جلامعة 
) حفظه �هلل ورعاه ( بهذه �لكوكبة من 
�مل��ت��ف��وق��ني م��ن ط��ل��ب��ة �جل��ام��ع��ة �لذين 
يتطلع  م��ا  وباأمثالهم  بهم  �شموه  يجد 
�أك��د �شيادته  ث��م  �إل��ي��ه يف بناء �لأج��ي��ال، 
�أحد  ي�شكل  �إمن���ا  �ل��ت��ف��وق  ه���ذ�  �أن  ع��ل��ى 
�ل�شامية  للر�شالة  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة  �لأرك����ان 
و�لتي  للجامعة،  ���ش��م��وه  و�شعها  �ل��ت��ي 

�لعاملني  جلميع  د�ئ��م��اً  هدفاً  �أ�شبحت 
فيها وخا�شة �أع�شاء �لهيئة �لتدري�شية، 
حيث يعمل �جلميع ويف كل عام على رفع 
�لطلبة  ب��ني  و�لتميز  �ل��ت��ف��وق  م��ع��دلت 
�شمن معايري ولئهم ووفائهم لعملهم 
�جلامعة  ر���ش��ال��ة  وحت��ق��ي��ق  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي 

و�أهد�فها يف رفع معدلت �لتفوق. 
ث���م ت���ق���دم ���ش��ي��ادت��ه ن��ي��اب��ة ع���ن جامعة 
و�آبائهم  �لطالب  �إىل  بالتهنئة  �ل�شارقة 
قال  �لذين  �أم��وره��م  و�أول��ي��اء  و�أمهاتهم 
باأنهم حتملو� �لكثري من �مل�شقة و�لعناء 
�أبنائهم وتن�شئتهم على  �أجل تربية  من 
�لتفوق و�لتميز، ثم توجه باحلديث �إىل 
�إياهم  مهنئاً  �ملتميزين  �لطالب  �أبنائه 

بالتفوق وحثهم على ��شتثمار ما تعلموه 
�أوطانهم وخا�شة تلك �لدول  يف خدمة 
�لتي تتخذ من �لتقدم و�لتطور منهجاً 
�شعوب  ب��ني  �ل��وط��ن��ي  لتقدمها  ر����ش��خ��اً 
�أب���و�ب �جلامعة  �أن  و�أك���د على  �لأر����س. 
لتلبية  �خلريجني  �أم��ام  د�ئماً  مفتوحة 
�أية تطلعات علمية ومعرفية و��شتكمال 
�لطالب  �ألقى  ثم  بها.  �لعليا  در��شاتهم 
�إ�شماعيل كلمة �خلريجني،  �أحمد فر�ج 
تقدم فيها بال�شكر �إىل جامعة �ل�شارقة 
ب��ال��ن��ي��اب��ة ع���ن زم���الئ���ه �مل��ت��م��ي��زي��ن من 
�خل��ري��ج��ني، و�ل���ذي ق��ال ب��اأن ك��ل و�حد 
ذهنه  يف  خ��ال��دة  ذك��ري��ات  يحمل  منهم 
و�لتناف�س  ب��اجل��د  مليئة  �شنني  لب�شع 

ب��ني رده����ات �جل��ام��ع��ة متعلماً  ق�����ش��اه��ا 
وحم�شاًل للعلم و�ملعرفة. 

�جلامعة  �إد�رة  ب��ال�����ش��ك��ر  خ�������س  ك���م���ا 
وعلمائها و�أ�شاتذتها ملا بذلوه من جهد 
وعطاء يف �شبيل حتقيق �لتفوق و�لتميز 
لطلبتها، وحث زمالءه �خلريجني على 
����ش���رورة م��و����ش��ل��ة �ل��ت��ف��وق و�ل��ت��م��ي��ز يف 
حاملني  و�مل�شتقبلية  �لعملية  حياتهم 

ر�ية �أوطانهم عالية خفاقة.
�ملدير  �شعادة  تف�شل  �حلفل  نهاية  ويف 
ير�فقه �لأ�شتاذ �لدكتور حممود در�ب�شة 
�ملتفوقني  للطلبة  �لتفوق  دروع  بت�شليم 
و�شط هتافات �لأهايل وفرحة �لطالب 

و�حل�شور.

ج�معة �ل�س�رقة تكرم �ملتميزين من خريجيه� لف�سل �لربيع �الأك�دميي

•• دبي –الفجر:

ك��رم ���ش��ع��ادة ط��ار���س عيد �مل��ن�����ش��وري م��دي��ر ع��ام حم��اك��م دبي 
خ��ري��ج��ي �خل��دم��ة �ل��وط��ن��ي��ة م��ن م��وظ��ف��ي �ل����د�ئ����رة،  وذلك 
�لب�شرية،  �مل���و�رد  �إد�رة  مدير  ك��ل��د�ري  عبد�لو�حد  بح�شور 
وعدد من مدر�ء �لإد�ر�ت وروؤ�شاء �لأق�شام، لأنها من �ملبادر�ت 
�أج��ي��ال �حلا�شر  �إع����د�د  �ل��ت��ي �شت�شهم يف  و�ل��ن��وع��ي��ة  �ل��ر�ئ��دة 
و�مل�شتقبل �لتي �شتقود م�شرية �لتنمية �ل�شاملة فيها، وتربط 
باأر�شها ووطنها و�شعبها وقادتها. يف بد�ية �للقاء هنئ  �شعادة 
ط��ار���س �مل��ن�����ش��وري �مل��وظ��ف��ني �خل��ري��ج��ني، ورح���ب بعودتهم 
جمدد�ً �إىل ميد�ن �لعمل �لوظيفي وهم على �أعلى م�شتويات 
�حلما�س و�لإيجابية و�ل�شغف ملو��شلة رحلة رد �جلميل عرب 
�لوفاء بالتز�ماتهم �لوظيفية �ملختلفة كاًل ح�شب �خت�شا�شه 
وموقع عمله. ويف كلمته قال �ملن�شوري �إن �لد�ئرة تزد�ن فرحة 
عنو�ن  �أ�شبحت  �لتي  موظفيها  من  �لكوكبة  بهذه   ، وبهجة 

بخطًى  �ل��د�ئ��رة  م�شي  على  م��وؤك��د�ً  وللوطن،  للد�ئرة  فخر 
 ، �ل�شباب  موظفيها  وت�شجيع  دعم  نحو  بالغ  و�هتمام  حثيثة 
نحو �للتحاق بهذ� �لو�جب �لوطني �لذي يعد حتوًل تاريخياً 
�لرئي�شة  �ملقومات  �أح��د  كونه  وتوجهاتها  �ل��دول��ة  م�شرية  يف 
�لوطن  م��ق��در�ت  على  �حلفاظ  من  وفتياتنا  �شبابنا  لتمكني 
منظومة  وف��ق   ، و�مل�شتقبل  للحياة  و�إع��د�ده��م   ، ومكت�شباته 

مرت�بطة ومتكاملة من قيم �لولء و�لنتماء .
و�لعتز�ز  �لفخر  م�شاعر  عن  �ملوظفون  �أع��رب  جانبهم،  من 
�لتي يحملونها نظري �ن�شمامهم يف �شفوف �خلدمة �لوطنية، 
��شتثمروها  �لتي  �ملهار�ت  �لعديد من  �أك�شبتهم  �أنها  موؤكدين 
�إد�رة حياتهم �ل�شخ�شية و�لعملية على نحو �أكرث فعالية،  يف 
كاملهار�ت �لقيادية و�لتنظيمية، و�لعمل بروح �لفريق �لو�حد، 
من  �لتي  �ملهار�ت  من  وغريها  و�لن�شباط،  �لوقت،  وتنظيم 
�شاأنها تعزيز ح�س �مل�شوؤولية و�لروح �لوطنية، وتعزيز �لولء 

و�لنتماء للدولة. 

لتاأديتهم الواجب ب�ضكل م�ضرف يج�ضد ولءهم ووفاءهم وانتماءهم لهذ الأر�س الغالية 

حم�كم دبي تكرم خريجي �خلدمة 
�لوطنية من موظفي �لد�ئرة

•• جنيف -وام:

لالأمم  ل��دى  �لم���ار�ت  لدولة  �لد�ئم  �ملندوب  �لزعابي  �شامل  عبيد  �شعادة  �ألقى 
�ل��دورة �خلام�شة و�لثالثني ملجل�س حقوق  �أم��ام  �لدولة  �ملتحدة يف جنيف كلمة 
�لإن�شان �ملنعقدة حاليا يف جنيف وذلك يف �إطار �ملناق�شة �ل�شنوية ملدة يوم كامل 
ب�شاأن حقوق �لإن�شان للمر�أة . ورحب �شعادته يف م�شتهل كلمته باخلرب�ء �مل�شاركني 
�ملر�أة  ح��ق��وق  �ل�شنة  ه��ذه  حم��اوره��ا  �إح���دى  �شتكون  �ل��ت��ي  �ل�شنوية  �ملناق�شة  يف 
و�أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة مع �لرتكيز ب�شكل خا�س على تنفيذ �لهدف �لثالث 
�ملتعلق بحق �ل�شحة بالن�شبة للمر�أة و�لهدف �خلام�س �ملتعلق مببد�أ �مل�شاو�ة بني 

�جلن�شني . و�أكد �شعادة عبيد �لزعابي �أن بلوغ �أعلى م�شتوى من �ل�شحة هو حق 
�إىل  يتعر�س هذ� �حلق  ما  كثري�  للمر�أة  بالن�شبة  �أن��ه  �شخ�س غري  لكل  �أ�شا�شي 
جمموعة من �لعر�قيل مثل �لتمييز �لقائم على نوع �جلن�س وحرمان �ملر�أة من 

�لتعليم و�لتي من �شاأنها �أن ت�شعف من �إعمال هذ� �حلق . 
عر�شة  �أك��رث  يجعلها  ق��د  �ل�شحة  يف  حقها  م��ن  �لتقلي�س  �أو  حرمانها  �أن  كما 
للمر�س و�أقل حظا للح�شول على �لرعاية �لأ�شا�شية و�لكافية لأ�شباب �قت�شادية 
مبركز  تتعلق  �جتماعية  لأ�شباب  �أو  �لعالج  تكاليف  حتمل  على  بالقدرة  تتعلق 

�ملر�أة يف �ملجتمع كربة بيت .
�أن تتو�شل �ل�شرت�تيجية �لعاملية �مل�شتكملة ل�شحة  وعرب �شعادته عن �لأمل يف 

�ملر�أة و�لطفل و�ملر�هق للفرتة 2016-2030 �لتي �أطلقها �لأمني �لعام لالأمم 
�ملتحدة يف �شهر �شبتمرب 2015 �إىل �إز�لة �لعر�قيل �لتي حتول دون �إعمال حق 
�ملر�أة يف �ل�شحة وتعزيز عملية متكني �ملر�أة باعتبارها �لو�شيلة �لأجنع ل�شمان 

م�شاهمتها يف �إقامة جمتمعات مزدهرة وم�شتد�مة .
وبالن�شية لتفعيل حق �ملر�أة يف �ل�شحة نوه �شعادته باأن حكومة �لإمار�ت و�شعت 
م�شحوبة  �ل��دول��ة  �أرج���اء  كافة  عرب  �ملتنوعة  �ل�شحية  �خل��دم��ات  من  جمموعة 
وزيادة  و�لوفيات  �لأمر��س  ن�شبة  �نخفا�س  �إىل  �أدت  �ل�شحي  �لتاأمني  مبجانية 
�ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  و�شعت  كما  و�لأم��ه��ات  للمر�أة  �ل�شحي  �ل��وع��ي 
��شرت�تيجية للنهو�س ب�شحة �ملر�أة و�لفتيات بالدولة ت�شعى �إىل حتقيق �شل�شلة 

ب�شحة  و�لنهو�س  وحمايتها  �مل���ر�أة  �شحة  على  �حل��ف��اظ  �أهمها:  �لأه���د�ف  م��ن 
�لتوعية  م�شتوى  ورف��ع  للطفل  �ل�شديقة  �مل�شت�شفيات  م��ب��ادرة  ودع��م  �لفتيات 
�لن�شائية  �لكو�در  وتاأهيل  وت�شجيع  �لور�ثية  �لأم��ر����س  من  و�لوقاية  �ل�شحية 
�أهد�ف تتطابق مع  �ملو�طنة للم�شاركة يف �ملجالت �ل�شحية �ملختلفة وهي كلها 

�أجندة �لأمم �ملتحدة 2030 . 
و�ألقى �شعادة �ل�شفري �لزعابي �ل�شوء على �لتجربة �لفتية ملجل�س �لوزر�ء باإن�شاء 
جمل�س �لإمار�ت للتو�زن بني �جلن�شني يف مطلع 2015 وذلك بهدف تقلي�س 
�لفجوة بني �لذكور و�لإناث يف �لعمل وحتقيق �لتو�زن بينهم مبر�كز �شنع �لقر�ر 

وتعزيز دور �ملر�أة مبجالت �حلياة كافة ك�شريك �أ�شا�شي يف �شناعة �مل�شتقبل .

يف كلمة اأمام الدورة الـ 35 ملجل�س حقوق الإن�ضان بجنيف

مندوب �الإم�ر�ت يوؤكد �هتم�م �لدولة ب�حلف�ظ على �سحة �ملر�أة وحم�يته� و�لنهو�س ب�سحة �لفتي�ت

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو /جنله ح�شني 
�ليمن   ، عفيف  بن  �حمد 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )05592349( رق����م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 056/3844404

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د �مل����دع����و /لف���ك���و����س 
مي�شر�  ���ش��وب��ا���س  م��ي�����ش��ر� 
�جل���ن�������ش���ي���ة  �ل������ه������ن������د     ،
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
)2989306( من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

 050/1222752

فقدان جواز �سفرت
ريك�س   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
مونتيكيلو  ك�����اج�����ان�����ان 
�جل���ن�������ش���ي���ة  �ل����ف����ل����ب����ني   ،
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
)2630479( من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

 054/3640912

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو / م�شت جهارنا 
خ��ات��ون حم��م��د �ن�����س مول 
�جلن�شية  ب���ن���غ���الدي�������س   ،
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
)0746162(  من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

 050/9724479

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو / ميز�ن �لرحمن 
جا�شيم �لدين ، بنجالدي�شي 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
�شادر   )B1237039(
يجده  م��ن  بنجالدي�س  م��ن 
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

 055/4552072

هز�ع بن ز�يد: �الأم�سية �لرم�س�نية تقليد �سنوي يعزز روح �لتع�ون بني �أطر�ف �لعمل �حلكومي يف �أبوظبي

و�لر�ئدة يف خمتلف �ملجالت.
كما عر�س فيلم �لوجهة ؛ و�لذي 
رحلة  �لأف��الم  �شل�شلة  �شمن  ياأتي 
بتقنية  ت�شويره  ومت  �أب��وظ��ب��ي  يف 
و�لذي  �ملت�شارع،  �لزمني  �لفا�شل 
ومكانتها  �لإم��������ارة  ج���م���ال  ي����ربز 
و�لبنية  متفردة،  �شياحية  كوجهة 
متتلكها  �ل��ت��ي  �ملتكاملة  �لتحتية 
�ل�شياحية،  �ملقا�شد  �لإم��ارة وتنوع 
عالوة على جمتمعها �لآمن و�شعبها 
�حلا�شرون  و���ش��اه��د  �مل��ت�����ش��ام��ح. 
 ، �لروؤية  �لفيلم �لرتويجي  كذلك 
و�لذي ي�شت�شرف �آفاق �مل�شتقبل يف 

�إمارة �أبوظبي.
�لأ�شالة  قيم  لإح��ي��اء  خ��ط��وة  ويف 
بها  ي����ت����م����ي����ز  �ل������ت������ي  و�ل���������������رت�ث 
لأهمية  و�إب�����ر�ز�  �مل��ح��ل��ي،  �ملجتمع 
تر�شيخ  يف  �ل�����رت�ث�����ي  �ل���ع���ن�������ش���ر 
�ل��ه��وي��ة �ل��وط��ن��ي��ة، ���ش��ارك �لحتاد 
�لأم�شية  بفعاليات  �لعام  �لن�شائي 
�ل��رم�����ش��ان��ي��ة م���ن خ���الل �خليمة 
عرو�شا  ت�شمنت  �ل��ت��ي  �ل��رت�ث��ي��ة، 
ل��ل�����ش��ن��اع��ات �حل��رف��ي��ة و�لأع���م���ال 
�ل���ي���دوي���ة �ل���ت���ي ك���ان���ت ���ش��ائ��ع��ة يف 
�إ���ش��اف��ة �إىل ز�وي���ة تزخر  �مل��ا���ش��ي، 

مبختلف �ملاأكولت �ل�شعبية.
كما �شهدت �لأم�شية ��شتعر��س عدد 
 ، �أبوظبي  �أفكار مبادرة تخيل  من 

ب���وج���ود مم��ث��ل��ني ع���ن ع���دة جهات 
حتت �شقف و�حد، ويف �أجو�ء يغلب 

عليها �لطابع �لعائلي.
و�����ش����ه����دت ف����ع����ال����ي����ات �لأم�������ش���ي���ة 
�ل���ت���ي �ل��ت��ق��ى فيها  �ل��رم�����ش��ان��ي��ة، 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ه�����ز�ع ب���ن ز�ي�����د �آل 
جمال  يف  �ملتميزين  �أي�����ش��ا  نهيان 
�ل��ع��م��الء، ف��ق��ر�ت حو�رية  خ��دم��ة 
وم�شوؤويل  ق���ي���اد�ت  م���ن  ع���دد  م���ع 
ح���ول مو��شيع  �أب��وظ��ب��ي  ح��ك��وم��ة 
مرتبطة مبختلف قطاعات �لعمل 

يف �لإمارة.
�مل�����ش��وؤول��ون �إىل ع���دد من  و�أ����ش���ار 
�مل�شاريع �لكربى يف �إمارة �أبوظبي، 
�إ�شافة �إىل �ملنجز�ت �لتي حققتها 
�لتعليم،  جم�������الت  يف  �لإم����������ارة 
و�جلهاز �ل�شرطي لالإمارة، عالوة 
م���ب���ادرة تخيل  �إىل  �ل��ت��ط��رق  ع��ل��ى 
ع��ك�����ش��ت م�شاعي  و�ل���ت���ي  �أب��وظ��ب��ي 
�ملجتمع  دور  ت��ع��زي��ز  يف  �أب��وظ��ب��ي 
ك�شريك رئي�شي يف عملية �لنه�شة 

�ل�شاملة �لتي ت�شهدها �لإمارة.
كما مت �لتطرق �إىل دور �لإعالم يف 
و�ملو�طنة،  �لوطنية  �لهوية  تعزيز 
�ملرحلة  ه��ذه  ت�شهده  ما  خ�شو�شا 
هذ�  تعزيز  ت�شتدعي  حتديات  من 
�جلانب �ملهم لدى �ملجتمع، �إ�شافة 
�إىل �حلديث عن �أهمية �إبر�ز �إمارة 

�حلكومي �خلا�س برعاية �ملو�هب 
يف جامعات �لإمارة.

و�أكد �لطلبة �مل�شاركون �أن �لأم�شية 
�أبوظبي تعد  �لرم�شانية حلكومة 
فر�شة ثمينة ل�شتعر��س �أفكارهم 
�ملجتمع  وت��ع��ري��ف  و�ب��ت��ك��ار�ت��ه��م، 
ب���امل���و�ه���ب �ل���ت���ي حت��ت�����ش��ن��ه��ا هذه 
�جل��ام��ع��ات �ل��ت��ي ت��ق��وم ب���دور مهم 
يف تاأهيل جيل قادر على ��شتكمال 

م�شرية �لتميز يف �لإمارة.
وك������ان������ت م�������ش���اب���ق���ة �ل���ت�������ش���وي���ر 
�ل���ف���وت���وغ���ر�يف �ل���ت���ي ح�����ازت على 
خمتلف  م�����ن  ف���اع���ل���ة  م�������ش���ارك���ة 
�أبوظبي،  �إم�����ارة  جم��ت��م��ع  ���ش��ر�ئ��ح 
�لأم�شية  يف  �حل���ا����ش���ري���ن  �أح������د 
��شتعر��س  مت  حيث  �لرم�شانية، 
�إ�شافة  بامل�شابقة،  �لفائرة  �ل�شور 
جماليات  ت��ربز  متنوعة  �شور  �إىل 

�لإمارة.
وج��������رى ������ش����ت����ع����ر������س ع�������دد من 
�مل����ق����ت����ن����ي����ات �ل����ت����اري����خ����ي����ة �ل���ت���ي 
جت�����ش��د �أ����ش���ال���ة وع���ر�ق���ة �ل����رت�ث 
�لإمار�تي �شمن فعاليات �لأم�شية 
�ل��رم�����ش��ان��ي��ة، و�ل���ت���ي ح����ازت على 
�أكدو�  حيث  �حل�شور،  ��شتح�شان 
تعزيز  يف  ت�شهم  �ملقتنيات  ه��ذه  �أن 
�لإملام باأهمية هذه �لقطع �لأثرية 
و�لتاريخية يف �إبر�ز �ملا�شي �لعريق 

�لرم�شانية  �لأم�شية  �إن  �أبوظبي: 
حر�س  تعك�س  �أب��وظ��ب��ي  حل��ك��وم��ة 
�لفعاليات  دع����م  ع��ل��ى  �حل���ك���وم���ة 
�لرو�بط  ت��ع��زز  �ل��ت��ي  و�مل��ن��ا���ش��ب��ات 
و�ل�����ع�����الق�����ات �لج���ت���م���اع���ي���ة بني 
ب�شكل  ت�����ش��ه��م  و�ل���ت���ي  م��وظ��ف��ي��ه��ا، 
مبختلف  �لعمل  تطوير  يف  ف��ع��ال 

�لقطاعات �حلكومية .
�لغفري  �حل�������ش���ور  �أن  و�أ������ش�����اف 
عن  ي��ع��رب  �لرم�شانية  لالأم�شية 
�أبوظبي،  حكومة  موظفي  تالحم 
و�ل���ق���در �ل��ك��ب��ري �ل����ذي حت��ظ��ى به 
�ملنا�شبة كمن�شة �جتماعية مميزة. 
�لعمل  �أهمية  و�أك��د يف �لوقت ذ�ته 
بكل كفاءة و�قتد�ر للمحافظة على 
و�مل�شي قدما  �ملحققة،  �لإجن��از�ت 
�لتي  �ل�شاملة  �لتنمية  م�شرية  يف 
لتوجيهات  وفقا  �لإم���ارة  ت�شهدها 

وروؤى قيادتنا �حلكيمة.
�لتي ي�شهدها  �للقاء�ت  �أن  و�عترب 
وحلقات  ���ش��ن��وي  ب�����ش��ك��ل  �حل�����دث 
�ل���ن���ق���ا����س �ل���ت���ي ت������دور يف �أروق������ة 
�لأم�����ش��ي��ة مت��ث��ل �ج��ت��م��اع��ات غري 
ت��و���ش��ح وجهات  ت��ق��ل��ي��دي��ة م��ث��م��رة 
�ل��ن��ظ��ر ف��ي��م��ا ي��خ�����س �لإج�������ر�ء�ت 
كما  �حل���ك���وم���ي���ة،  و�ل����ت����ع����ام����الت 
من  جديدة  �أفكار  طرح  يف  ت�شاعد 
�ل��ع��م��ل �حلكومي  ت��ط��وي��ر  ���ش��اأن��ه��ا 

�لتي بلغت عدد �مل�شاركات �مل�شتلمة 
قدمها  م�شاركة   4900 نحو  بها 

�أكرث من 2000 م�شرتك.
عامة  معلومات  �ملن�شة  وت�شمنت 
�لنتائج  و�أب��������رز  �مل������ب������ادرة،  ح�����ول 
و�لأف�������ك�������ار �مل�������ش���ت���ل���م���ة، �إ����ش���اف���ة 
�ملجالت  ت��و���ش��ح  م���وؤ����ش���ر�ت  �إىل 
و�لقطاعات �لتي مت ت�شلم �لأفكار 

حولها.
�لعاملية  �ملهار�ت  م�شابقة  و�شاركت 
يف ف��ع��ال��ي��ات ب��رزت��ك��م ع��ن��دن��ا وهي 
لحت�شان  �لعاملية  �ملن�شات  �إحدى 
�مل�������و�ه�������ب و������ش����ت����ع����ر������س �أب��������رز 
�ملجالت.  خمتلف  يف  �لب��ت��ك��ار�ت 
�أبوظبي  �لعا�شمة  و�شت�شت�شيف 
�أكتوبر  �شهر  يف  �مل�شابقة  فعاليات 
وذل��ك حتت رعاية �شاحب  �ملقبل، 
�آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نائب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
�مل�شلحة،  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د 
حيث �شيكون �حلدث مبثابة بو�بة 

للعديد من �ملبدعني و�ملبتكرين.
جامعة  ط���ل���ب���ة  م�����ن  ع������دد  وق�������ام 
وجامعة  �أب���وظ���ب���ي   – ن���ي���وي���ورك 
و�لتكنولوجيا  ل��ل��ع��ل��وم  خ��ل��ي��ف��ة 
ب��ع��ر���س جمموعة  وج��ام��ع��ة ز�ي����د 
و�لبحوث  �مل��ب��ت��ك��رة  �مل�����ش��اري��ع  م��ن 
�لت�شال  م��ك��ت��ب  ب��رن��ام��ج  ���ش��م��ن 

�أبوظبي كوجهة موؤهلة ل�شت�شافة 
ك�������ربى �لأح�������������د�ث �ل���ري���ا����ش���ي���ة 
وغريها،  و�ل�شياحية  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة 
�أمناط  �تباع  �أهمية  و�حلديث عن 
�لن�شاط  ودور  ����ش���ح���ي���ة،  ح����ي����اة 
�ل���ب���دين و�ن��ع��ك��ا���ش��ه �إي���ج���اب���ا على 

�لعمل �لوظيفي لدى �ملوظفني.
�أه��م��ي��ة تنظيم  �مل�����ش��وؤول��ون  و�أك����د 
كملتقى  �ل��رم�����ش��ان��ي��ة  �لأم�����ش��ي��ة 
ي��ت��ج��دد ك���ل ع����ام ل��ي��ح��ك��ي ف�شال 
�لنجاحات  ف�����ش��ول  م���ن  ج���دي���د� 
�إمارة  يف  تن�شب  ل  �لتي  و�لتميز 

�أبوظبي.
مع  �لتقطت  �لفعالية  نهاية  ويف 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ه�����ز�ع ب���ن ز�ي�����د �آل 
بفريق  �جلماعية  �ل�����ش��ورة  نهيان 
�لت�����ش��ال �حلكومي  م��ك��ت��ب  ع��م��ل 
للمجل�س  �لعامة  لالأمانة  �لتابع 

�لتنفيذي لإمارة �أبوظبي.
ع���ر����س لعدد  �لأم�������ش���ي���ة  وت���خ���ل���ل 
م��ن �لأف����الم �ل��ت��ي �أن��ت��ج��ه��ا مكتب 
�لت�شال �حلكومي �لتابع لالأمانة 
حيث  �لتنفيذي،  للمجل�س  �لعامة 
جرى عر�س فيلم �ليوبيل �لذهبي 
من  ق��دمي��ة  م�شاهد  يظهر  �ل���ذي 
�إم�������ارة �أب���وظ���ب���ي، وي���و����ش���ح كيف 
حت��ول��ت �لإم����ارة خ��الل ه��ذه �ملدة 
�أحد �ملر�كز �ملتقدمة  �إىل  �لوجيزة 

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �شمو  وح�شور  رعاية  حتت 
نائب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  ه�����ز�ع 
لإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 
�لعامة  �لأم��ان��ة  نظمت  �أب��وظ��ب��ي، 
�لأم�شية  ف���ع���ال���ي���ات  ل��ل��م��ج��ل�����س 
�أبوظبي  حل��ك��وم��ة  �ل��رم�����ش��ان��ي��ة 
�أبوظبي  مب��رك��ز  ع��ن��دن��ا  ب��رزت��ك��م 

�لوطني للمعار�س.
ز�يد  ب��ن  ه���ز�ع  �ل�شيخ  �شمو  وق���ال 
�لرم�شانية  �لأم�شية  �إن  نهيان  �آل 
حتولت �إىل تقليد �شنوي يعزز روح 
�ل��ت��ع��اون و�ل���ت���ق���ارب ب���ني خمتلف 
�أط�����������ر�ف �ل���ع���م���ل �حل����ك����وم����ي يف 
ل�شتعر��س  فر�شة  وهي  �أبوظبي، 
ما مت �إجن��ازه يف خمتلف جمالت 
�لنقا�شات  ولإج����������ر�ء  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�حليوية و�لأخوية حول �ملمار�شات 
�لطموحة  و�مل�����ش��اري��ع  �حل��ك��وم��ي��ة 

�لتي يجري �لعمل على تنفيذها.
ه���ذه  م���ث���ل  �أن  ����ش���م���وه  و�أ������ش�����اف 
ت�شكل  �لج���ت���م���اع���ي���ة  �مل���ن���ا����ش���ب���ات 
ع��م��ل �جلهات  ���ش��م��ة ج��وه��ري��ة يف 
�أبوظبي،  ح��ك��وم��ة  يف  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 
لأنها تعزز روح �لأخوة و�ل�شد�قة، 
�لإن�����ش��ان��ي��ة بني  �ل��ع��الق��ات  وتعمق 
�مل�شوؤولني و�ملوظفني �حلكوميني.

�لرم�شانية  �لأم�������ش���ي���ة  وت���ه���دف 
�أب���وظ���ب���ي �إىل  مل���وظ���ف���ي ح���ك���وم���ة 
ت���ع���زي���ز �ل������رو�ب������ط و�ل����ع����الق����ات 
�لجتماعية فيما بينهم، يف �أجو�ء 
رم�شان  ���ش��ه��ر  روح���ان���ي���ة  جت�����ش��د 
�أو�����ش���ر �ملودة  ت��وط��ي��د  �مل���ب���ارك يف 
يخدم  مبا  �ملوظفني،  بني  و�لألفة 
خمتلف قطاعات �لعمل �حلكومي 

يف �لإمارة.
�أ�شحاب  من  عدد  �لأم�شية  و�شهد 
�لتنفيذي  �ملجل�س  �أع�شاء  �ملعايل 
لإم������ارة �أب��وظ��ب��ي ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
ع��دد غفري م��ن ق��ي��اد�ت وموظفي 

حكومة �أبوظبي.
وق���ال ���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور فهد مطر 
�لعامة  �لأمانة  �لنيادي مدير عام 
ل��ل��م��ج��ل�����س �ل���ت���ن���ف���ي���ذي لإم��������ارة 

�لذي تتميز به �أبوظبي.
�لأم�������ش���ي���ة عر�س  خ����الل  ك��م��ا مت 
ل����وح����ة ت�������ش���م �أك�������رث م�����ن 900 
�إىل حكومة  ر�شالة خطية مكتوبة 
�أبوظبي ، وجهتها �شر�ئح خمتلفة 
�أثناء  �ل���دول���ة  �أن���ح���اء  م���ن ج��م��ي��ع 
ل������ خطة  �ل����رتوي����ج����ي����ة  �حل���م���ل���ة 
ت�����ش��م��ن��ت نقل  ، و�ل���ت���ي  �أب���وظ���ب���ي 
�مل���ع���ر����س �خل����ا�����س ب���اخل���ط���ة �إىل 
خ��م�����س حم��ط��ات م��ت��ن��ق��ل��ة، �لأم����ر 
�ملجتمع  ت��ع��ري��ف  ���ش��اه��م يف  �ل����ذي 
و�أهد�فها  �أبوظبي  بخطة  �ملحلي 

و�لرب�مج �ملندرجة حتتها.
ومت تخ�شي�س ز�وية �خلري ، وهي 
�إىل  تفاعلية تهدف  �ألعاب  منطقة 
�خلريي  و�لعمل  �لتفاعل  ت�شجيع 
�شيتم  �لأع��م��ار، حيث  من خمتلف 
�ل���ت���ربع ب��ا���ش��م �ل��ف��ائ��زي��ن يف هذه 
�خلريية،  �مل�شاريع  لأح��د  �لأل��ع��اب 
ف�شال عما تربزه منطقة �لألعاب 
م�����ن ت�����ش��ج��ي��ع ع���ل���ى �ل����ش���ت���ف���ادة 
للن�شاطات  �لإي��ج��اب��ي  �لأث����ر  م��ن 
�لريا�شية على �شحتهم �جل�شدية 

و�لذهنية.
�ل�شيخ  م�شجد  جم�شمات  وتوزعت 
�لعني،  مبنطقة  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
وم���ت���ح���ف �ل���ل���وف���ر – �أب���وظ���ب���ي، 
�لنووية  للطاقة  ب��ر�ك��ة  وحم��ط��ة 
�لقاعة،  �أط���ر�ف  على   .. �ل�شلمية 
ر���ش��م��ت يف �أذه����ان �حل�����ش��ور مدى 
�ل����ت����ق����دم و�لزده������������ار �ل���ع���م���ر�ين 
�إمارة  به  تت�شم  �ل��ذي  و�حل�شاري 
�أب����وظ����ب����ي، ح���ي���ث ����ش���ت���ك���ون ه���ذه 
�إجنازها  �مل�����ش��اري��ع �حل��ي��وي��ة وق���ت 
�ل���دف���ع بعجلة  ت�����ش��ه��م يف  م���ن���ار�ت 

�لتنمية يف خمتلف �ملجالت.
ع��ل��ى جو�ئز  ���ش��ح��وب��ات  و�أج���ري���ت 
من  ك��ل  قدمتها  للح�شور،  قيمة 
للبرتول  �لوطنية  �أبوظبي  �شركة 
�أدن��وك ، و�شركة �لحت��اد للطري�ن 
�إ�شافة �إىل هيئة �أبوظبي لل�شياحة 
�شحوبات  �إىل  �إ���ش��اف��ة  و�ل��ث��ق��اف��ة. 
مل��ت��اب��ع��ي ح�����ش��اب��ات مكتب  خ��ا���ش��ة 
مو�قع  يف  �حل���ك���وم���ي  �لت�������ش���ال 

�لتو��شل �لجتماعي.
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•• دبي-الفجر:

�ل���ت���ز�م���اً ب���اإح���ي���اء ف��ع��ال��ي��ات ي����وم ز�ي���د 
لذكرى  وت��خ��ل��ي��د�ً  �لإن�������ش���اين،  ل��ل��ع��م��ل 
ز�يد  �ل�شيخ  �هلل  ب��اإذن  له  �ملغفور  رحيل 
بالعمل  و�لتز�ماً  نهيان،  �آل  �شلطان  بن 
ن�شاطاتها  و�شمن  �ملجتمعي  �خل���ريي 
�أعلنته  �ل��ذي  ع��ام �خل��ري  لدعم وتعزيز 
دول���ة �لإم������ار�ت، نظمت غ��رف��ة  جتارة 
�لفعاليات  م��ن  �شل�شلة  دب���ي  و���ش��ن��اع��ة 
�ل��ت��ي تعك�س  �لإن�����ش��ان��ي��ة  و�ل��ن�����ش��اط��ات 
روحانية �ل�شهر �لكرمي، حيث قام �أكرث 
بتوزيع  �لغرفة  من  موظف   100 من 
�ملتعففة  لأ���ش��ر  على  �لأغ��ذي��ة  �شناديق 
يف �لإمارة وتوزيع م�شتلزمات �شخ�شية 

على �لبحارة يف خور دبي.
�أبيل  “�أجنل  م���ب���ادرة  م���ع  وب��ال��ت��ع��اون 
�لغرفة  قامت   ،»Angel Appeal
هدية   1000 ب��ت��ق��دمي  وم���وظ���ف���وه���ا 
رم�شانية حتتوي م�شتلزمات �شخ�شية، 
وتوزيعها على �لبحارة �لعاملني يف خور 
�إق��ب��ال و��شتح�شان  ب���ادرة لق��ت  دب��ي يف 

هوؤلء �لبحارة.
رئي�س  ن��ائ��ب  �ل��زع��اب��ي،  و���ش��ارك عي�شى 
�ملوؤ�ش�شي يف  �لدعم  �أول لقطاع  تنفيذي 
�لغرفة  يف  �لأق�شام  وم���در�ء  دب��ي  غرفة 

�لتي  �ل�شناديق  تو�شيب  عملية  خ��الل 
�شخ�شية،  م�����ش��ت��ل��زم��ات  ع��ل��ى  حت���ت���وي 
�ل�شناديق  توزيع  ذلك  بعد  جرى  حيث 
ع��ل��ى �ل���ب���ح���ارة يف خ����ور دب����ي م���ن قبل 
�لغرفة.  ويف مبادرة  ع��دد من موظفي 
�أخرى، ح�شدت غرفة دبي موظفيها يف 
200 حقيبة  لتو�شيب  ن�شاٍط تطوعي 
خمتلفة  �أن���و�ع  على  حت��ت��وي  رم�شانية 
�لأ�شر  ع��ل��ى  وت��وزي��ع��ه��ا  �لأغ����ذي����ة  م���ن 
�إم��ارة دب��ي، وذل��ك بالتعاون  �ملتعففة يف 
تاأكيد�ً  وذل���ك  �خل���ري،  بيت  جمعية  م��ع 

على �لقيم �لإن�شانية �لر��شخة �ملوجودة 
يف ع��اد�ت��ن��ا وت��ق��ال��ي��دن��ا وم���د ي��د �لعون 
�إىل  بالإ�شافة  �ملتعففة  و�لعطاء لالأ�شر 
ت��ر���ش��ي��خ م��ف��ه��وم �ل���رت�ح���م ب���ني جميع 
�أفر�د �ملجتمع. وقال عي�شى �لزعابي �إىل 
�ن �لغرفة توؤمن باأن عمل �خلري ثقافة 
�ملجتمع،  يف  وت��ن��م��و  ت�شتمر  �أن  ينبغي 
و�شيوخنا غر�شو�  قادتنا  �أن  �إىل  م�شري�ً 
يف ن��ف��و���س �مل���و�ط���ن���ني و�مل��ق��ي��م��ني حب 
�خلري، معترب�ً �أن �لو�لد �ملغفور له باإذن 
نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �هلل 

و�لعمل  �ملثال �حلي يف فعل �خلري  كان 
�ل��ي��وم ودولة  ن��ت��ذك��ره  �لإن�����ش��اين، حيث 
�لإم������ار�ت م��ن �ل����دول �لأب�����رز ع��امل��ي��اً يف 
تقدمي �خلدمات �لإن�شانية ون�شر �لعمل 
�خل���ريي. وت��اأت��ي ه��ذه �مل��ب��ادرة �ملتميزة 
�لتي تن�شجم مع �ملعاين �لكرمية ل�شهر 
ملبادر�ت  ����ش��ت��ك��م��اًل  �لف�شيل  رم�����ش��ان 
�لكرمي  �ل�شهر  خ��الل  �ملتنوعة  �لغرفة 
و�لتي تنوعت لت�شمل ��شت�شافة ورعاية 
�ل��دورة �لع�شرين  جلائزة دبي  فعاليات 

�لدولية للقر�آن �لكرمي.

•• اأبوظبي-وام:

ط��ال��ب �مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �لحت�����ادي يف 
�نعقاده  دور  �لتا�شعة ع�شرة من  جل�شته 
�لت�شريعي  �لف�شل  م��ن  �ل��ث��اين  �ل��ع��ادي 
�ل�شاد�س ع�شر �لتي عقدها م�شاء �أم�س يف 
مقره باأبوظبي برئا�شة معايل �لدكتورة 
�ملجل�س  رئي�شة  �لقبي�شي  ع��ب��د�هلل  �أم��ل 
�ملايل للمعلمني  �لكادر  �لنظر يف  باإعادة 
مالية  حو�فز  يت�شمن  �أن  على  و�لعمل 
�لأعباء  م��ع  تتنا�شب  متميزة  ومعنوية 
نظام  و��شتحد�ث  للمعلمني  �لوظيفية 
�شمن  �لتعليم  ملهنة  �لوظيفي  للتدرج 
�شلم و��شح للرتقي ودر��شة منح �ملعلمة 
وخا�شة  ت���رغ���ب  مل����ن  �مل���ب���ك���ر  �ل���ت���ق���اع���د 
حتت  �أط��ف��ال  لديهن  �للو�تي  لالأمهات 

�شن �لعا�شرة .
�لتو�شيات  م���ن  ع����دد�  �مل��ج��ل�����س  وت��ب��ن��ى 
وز�رة  �شيا�شة  مو�شوع  مناق�شة  خ��الل 
�حلكومة  ممثلي  مع  و�لتعليم  �لرتبية 
ط���ال���ب ف��ي��ه��ا ب���در�����ش���ة �آل���ي���ات وخطط 
وز�رة �لرتبية و�لتعليم ب�شاأن ��شتقطاب 
�لتوطني  ن�شبة  ورف��ع  �لوطنية  �ل��ك��و�در 
خ��ا���ش��ة �ل��ذك��ور وب��در����ش��ة م��ن��ح �ملعلمة 
وخا�شة  ت���رغ���ب  مل����ن  �مل���ب���ك���ر  �ل���ت���ق���اع���د 
حتت  �أط��ف��ال  لديهن  �للو�تي  لالأمهات 
�شن �لعا�شرة . ويف ختام �جلل�شة �لتا�شعة 
ع�شرة مت ت��الوة �ملر�شوم �لحت��ادي رقم 
�أ�شدره  �ل�����ذي  2017م  ل�����ش��ن��ة   47
ز�يد  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�هلل”  “حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل 
من  �لثاين  �ل��ع��ادي  �لنعقاد  دور  بف�س 

�لف�شل �لت�شريعي �ل�شاد�س ع�شر.
ون�����س �مل��ر���ش��وم ع��ل��ى م��ا ي��ل��ي: “يف�س 
للف�شل  �ل��ث��اين  �ل���ع���ادي  �لن��ع��ق��اد  دور 
جل�شة  بعقد  ع�شر  �ل�شاد�س  �لت�شريعي 
يوم �لثالثاء �ملو�فق 13 يونيو 2017م 
�لوطني �لحتادي  �ملجل�س  رئي�س  وعلى 
�جلريدة  يف  وين�شر  �ملر�شوم  هذ�  تنفيذ 
�لوطني  �ملجل�س  وت��وج��ه   . �لر�شمية” 
و�لعرفان  �ل������ولء  ب��ع��م��ي��ق  �لحت�������ادي 
وعلى  �لر�شيدة  �لقيادة  �إىل  و�لم��ت��ن��ان 
�ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  ر�أ�شها �شاحب 
“حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�هلل” و���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة  بن ر��شد 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه 
�هلل” و���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
�أبوظبي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
ن��ائ��ب �ل��ق��ائ��د �لأع��ل��ى ل��ل��ق��و�ت �مل�شلحة 

�ل�شيوخ  �ل�����ش��م��و  �أ����ش���ح���اب  و�إخ���و�ن���ه���م 
حكام  ل��الحت��اد  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  �أع�شاء 
�لوطني  �ملجل�س  به  ملا يحظى  �لإم��ار�ت 
كرمية  ورعاية  �هتمام  من  �ل��دو�م  على 
ودع�����م م��ت��و����ش��ل �لأم������ر �ل�����ذي ميكنه 
وجه  �أف�����ش��ل  على  دوره  �أد�ء  م��ن  د�ئ��م��ا 
وبذل �ملزيد من �جلهد و�لعطاء ملتابعة 
فريق  �شمن  و�ملو�طنني  �لوطن  �شوؤون 
عمل وطني و�حد يتطلع لتحقيق روؤية 

.  2021
ح�شر �جلل�شة معايل ح�شني بن �إبر�هيم 
�حلمادي وزير �لرتبية و�لتعليم ومعايل 
جميلة بنت �شامل م�شبح �ملهريي وزيرة 

دولة ل�شوؤون �لتعليم �لعام . 
�لوطني  �ملجل�س  رئي�شة  معايل  وق��ال��ت 
رم�شان   19 ي���وم  ي�����ش��ادف  �لحت������ادي 
�لذكرى �لثالثة ع�شرة لرحيل �ملغفور له 
�لو�لد �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
و�لعتز�ز  �لفخر  وبكل  ث��ر�ه  �هلل  طيب 
ي�����ش��ت��ذك��ر �مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �لحت����ادي 
جهود �لقائد �ملوؤ�ش�س �لذي كر�س حياته 
دولة  بناء  ويف  ل�شعبه  �ملتو��شل  للعطاء 
�لحتاد و�لو�شول بها �إىل م�شاف �لدول 
�ملتقدمة يف خمتلف �مليادين كما ي�شتذكر 
�هلل  ط��ي��ب  ز�ي���د  �ل�شيخ  ج��ه��ود  �ملجل�س 
�ل�شورى  مبد�أ  و�إر���ش��اء  تكري�س  ث��ر�ه يف 
�لوطني �لحتادي مع  �ملجل�س  بتاأ�شي�س 
تاأ�شي�س دولة �لحتاد حيث كان يرى فيه 
للبناء  �أ�شا�شية  وركيزة  لل�شورى  منرب� 
�أ���ش��ي��ال يف حتمل  �لحت������ادي و���ش��ري��ك��ا 
�مل�شوؤوليات �لوطنية وعونا للحكومة يف 
�ل�شطالع بو�جباتها ومي�شي على ذ�ت 

�لنهج و�خلطى لقيادتنا �لر�شيدة .
ترك  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور  �أن  و�أك���دت 
�لإرث  تاريخيا مميز� فعالوة على  �إرث��ا 
�ل�شيا�شي �لذي تركه لنا يف �شورة دولة 
�لأركان  �شاخمة  �لبنيان  قوية  م�شتقرة 
ق��ي��م��ي��ا وح�شاريا  �إرث�����ا  ل��ن��ا  ت���رك  ف��ق��د 
و�إن�شانيا نعتز به كما تعتز به �لإن�شانية 
وتاأتي ذكرى رحيل �ل�شيخ ز�يد يف �شهر 
�لذي  �خل��ري  ع��ام  ويف  �لف�شيل  رم�شان 
�أطلقه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل 
�لو�لد  زرعه  �لذي  لنهج �خلري  �متد�د� 
�شعبه  وج���د�ن  يف  ز�ي���د  �ل�شيخ  �ملوؤ�ش�س 
وعم �لعامل �أجمع. وكان جمل�س �لوزر�ء 
م��ن رم�شان  �لتا�شع ع�شر  ي��وم  �أق��ر  ق��د 

من كل عام �ملو�فق لذكرى رحيل �لقائد 
�لإمار�تي  �لإن�شاين  �لعمل  يوم  �ملوؤ�ش�س 
وذلك �إحياء لذكر�ه وعرفانا بدوره لي�س 
�أي�شا يف  ولكن  �لدولة  تاأ�شي�س  فقط يف 
تاأ�شي�س م�شرية �خلري و�لعطاء يف دولة 

�لإمار�ت وعلى م�شتوى �لعامل .
م�شرية  �ملجل�س  ي�شتذكر  “و�إذ  وق��ال��ت 
روؤ�ه  منه  ي�شتلهم  فاإنه  �ملوؤ�ش�س  �لقائد 
�أمامنا  م��اث��ل��ة  �شتبقى  �ل��ت��ي  وح��ك��م��ت��ه 
�لحتادي  �ل��وط��ن��ي  للمجل�س  ون��رب����ش��ا 
يف �أد�ئ��ه ملهامه و�شتظل درو���س �لذكرى 
�مل��زي��د من  لنا جميعا على  خ��ري حمفز 
ن�شر �خلري و�لعطاء” . و�أ�شافت معايل 
�لقبي�شي “منذ �فتتاح هذ� �لدور و�نعقاد 
ن�شاطه  ب���د�أ  للمجل�س  �لأوىل  �جلل�شة 
عمله  جم������الت  خم��ت��ل��ف  يف  �ل���������دوؤوب 
�لربملانية  �ل�شرت�تيجية  خلطته  وفقا 
 2021  –  2016 ل���ع���ام  �ل�������ش���ام���ل���ة 
�ل��ت��ي مت �إط��الق��ه��ا يف ب��د�ي��ة ه��ذ� �لدور 
�ل�شمو  م���ن ���ش��اح��ب  ك��رمي��ة  مب��ب��ارك��ة 
�آل مكتوم نائب  �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
رئ��ي�����س �ل��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س �ل����وزر�ء 
“رعاه �هلل” بهدف �لو�شول  حاكم دبي 
�لإجناز�ت  �أف�شل  وحتقيق  �لتميز  �إىل 
�لرقابية  �خلطة  �ملجل�س  �عتمد  حيث 
م���ن �خلطو�ت  ت��ع��د  و�ل���ت���ي  �ل�����ش��ام��ل��ة 
خالل  �ملجل�س  ل�شرت�تيجية  �لأ�شا�شية 
ه����ذ� �ل��ف�����ش��ل �لأم������ر �ل�����ذي م��ك��ن��ه من 
حت��ق��ي��ق �ل��ع��دي��د م���ن �لإجن��������از�ت على 
�ل�شعيدين �لد�خلي و�خلارجي يف �إطار 
و�لت�شريعية  �لد�شتورية  �خت�شا�شاته 
�لدبلوما�شية  �شعيد  وعلى  و�لرقابية 
�لربملانية عرب �أن�شطة �ل�شعبة �لربملانية 
�لربملانية  �مل���ح���اف���ل  يف  وم�����ش��ارك��ات��ه��ا 

�لإقليمية و�لدولية .
وقالت عقد �ملجل�س 19 جل�شة ��شتغرقت 
حو�يل 100 �شاعة عمل و�شهد خاللها 
نقا�شات برملانية معمقة وحو�ر� ت�شاوريا 
هادفا �لأمر �لذي مكنه من �لتو�شل �إىل 
ب�شاأن كل ما مت طرحه  �لقر�ر�ت  �أن�شب 
على جد�ول �أعمال هذه �جلل�شات. وقد 
خطاب  على  �ل��رد  م�شروع  �ملجل�س  �أق��ر 
“حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب 
�ل�����دور  ه�����ذ�  �أع����م����ال  �ف���ت���ت���اح  �هلل” يف 
وطموحات  م��الح��ظ��ات  �ل����رد  وت�����ش��م��ن 
�لوطن  ق�شايا  ب�شاأن  �ملجل�س  وتطلعات 

و�ملو�طنني يف خمتلف �ملجالت .

�ملجل�س  جل��ان  �أن  �لقبي�شي  و�و���ش��ح��ت 
�ل��وط��ن��ي �لحت����ادي ق��ام��ت ب����اأد�ء �لدور 
در��شة  يف  وج��ه  �أف�شل  على  بها  �مل��ن��وط 
ومناق�شة كل ما �أحاله �ملجل�س �إليها حيث 
 123 و�ملوؤقتة  �لد�ئمة  �للجان  عقدت 
�شاعة   294 ��شتغرقت حو�يل  �جتماعا 
�أعمالها  لإجن���از  �ل��ل��ج��ان  وع��ق��دت  عمل 
نقا�شية  حلقات   3 �لأف�شل  �لوجه  على 
وقامت بعدد من �لزيار�ت �مليد�نية كما 
�ملوؤ�ش�شات  خمتلف  مع  �للجان  تو��شلت 
وذوي  و�لأهلية  �حلكومية  و�لقطاعات 
�خلربة و�لخت�شا�س للوقوف عن قرب 
على حقيقة �لق�شايا وتفح�س �مل�شكالت 
�ملو�طنني  ومقرتحات  لآر�ء  و�ل�شتماع 
�جلمعيات  وكذلك  �ملعنية  �جلهات  وكل 
�ملخت�شة ب�شاأن ما تناق�شه من م�شروعات 
و�شكاوى  ع��ام��ة  وم��و���ش��وع��ات  ق���و�ن���ني 
�جتماعات  يف  �مل�شاركني  ع��دد  بلغ  وق��د 
 45 ���ش��خ�����ش��ا مي��ث��ل��ون   133 �ل���ل���ج���ان 
�إجناز  ��شتعانتها يف  �إىل  بالإ�شافة  جهة 
وورقة  در�����ش���ة   173 ب��ق��ر�ب��ة  �أع��م��ال��ه��ا 
�لعامة  �لأم���ان���ة  �أع��دت��ه��ا  وف��ن��ي��ة  علمية 

للمجل�س حول خمتلف �لقطاعات .
�ل�شعيد  ع��ل��ى  للمجل�س  “ورد  وق��ال��ت 
م�شروع   16 �حل��ك��وم��ة  م��ن  �لت�شريعي 
قانون �حتادي من بينها م�شروع قانون 
�حت��ادي و�ح��د متبقي من دور �لنعقاد 
�لت�شريعي  �لف�شل  م��ن  �لأول  �ل��ع��ادي 
قانون  م�����ش��روع  و15  ع�����ش��ر  �ل�����ش��اد���س 
دور  خ����الل  ل��ل��م��ج��ل�����س  وردت  �حت������ادي 
وناق�س  �حل��ايل  �لثاين  �لعادي  �لنعقاد 
�ملجل�س و�أقر يف �إطار عمله 12 م�شروع 
ب�شاأن  �إىل حت��دي��ث��ات  ب��الإ���ش��اف��ة  ق��ان��ون 
�لعمالة  �لآثار وقانون  م�شروعي قانون 
حتفظات  على  �ملجل�س  وو�ف��ق  �مل�شاعدة 
�ل���دول���ة ب�شاأن  �ل�����ش��م��و رئ��ي�����س  ���ش��اح��ب 
�ل�شريبية  �لج�����ر�ء�ت  ق��ان��ون  م�����ش��روع 
كما �طلع و�أخذ علما ب�شدور مر�شومني 
�حتاديني  و15 مر�شوم �حتادي بقانون 

و79 ومعاهدة و�تفاقية دولية . 
�لرقابي  �ل�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  �أن����ه  و�أ���ش��اف��ت 
م��و���ش��وع��ات عامة   7 �مل��ج��ل�����س  ن��اق�����س 
رفعها  مت  تو�شية   89 ب�شاأنها  �أ���ش��در 
�لتي  وبالن�شبة لالأ�شئلة  �لوزر�ء  ملجل�س 
توجيهها  �ملجل�س ومت  �أع�شاء  بها  تقدم 
 73 بلغت  فقد  �ل���وزر�ء  وم��ع��ايل  ل�شمو 
�شوؤ�ل تناولت خمتلف �لق�شايا �حليوية 

للوطن و�ملو�طنني من بينها 64 �شوؤ�ل 
�ل��وزر�ء و9  مت طرحها بح�شور معايل 
�أ�شئلة تلقى �ملجل�س ردود� كتابية ب�شاأنها 
عدد  ب�شاأن  تو�شيات   5 �ملجل�س  و�أ�شدر 
عدد  بلغ  فقد  لل�شكاوى  وبالن�شبة  منها 
ما تلقاه �ملجل�س �لوطني 36 �شكوى مت 
�ملنا�شبة  �لإج��ر�ء�ت  �لنظر فيها و�تخاذ 

بخ�شو�س كل منها.
�لقبي�شي  �أمل  �لدكتورة  معايل  و�شددت 
على �أنه وتنفيذ� للخطة �ل�شرت�تيجية 
ل���ل���م���ب���ادر�ت �لتي  ل��ل��م��ج��ل�����س وت��ف��ع��ي��ال 
ت�����ش��م��ن��ت��ه��ا �خل���ط���ة و�ل����ت����ي م����ن �أه����م 
�لتي  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �مل�����ب�����ادر�ت  رك���ائ���زه���ا 
�ملجتمعية  �ل�����ش��ر�ك��ة  تفعيل  ت�شتهدف 
وخمتلف  �مل���و�ط���ن���ني  م���ع  و�ل���ت���و�����ش���ل 
فقد  �ملوؤ�ش�شات  وكافة  �ملجتمع  فعاليات 
من  �شخ�شا   938 �ملجل�س  ب��زي��ارة  ق��ام 
و�طلعو�  وحم��ل��ي��ة  �حت���ادي���ة  ج��ه��ة   93
�ملجل�س  بد�أ  فقد  و�أعماله  �أن�شطته  على 
�أي�شا خالل هذ� �لدور �شل�شلة �لزيار�ت 
�مليد�نية يف �إمار�ت �لدولة كافة للوقوف 
�لتنموية  �لإجن���از�ت  �أه��م  على  ميد�نيا 
�ملحققة وكل ما يعزز موؤ�شر�ت �ل�شعادة 
ل����دى ���ش��ع��ب �لإم���������ار�ت وذل�����ك بهدف 
�ملجل�س  بعمل  �ملنظومة �خلا�شة  تفعيل 
�شمن ممار�شة �خت�شا�شاته �لت�شريعية 
و�لرقابية و�ل�شيا�شية و�شول �إىل �أف�شل 
و�ل�����ش��ر�ك��ة مع  ب��ال��ت��ك��ام��ل  ب��رمل��اين  �أد�ء 

�ل�شلطة �لتنفيذية .
�مل��ج��ل�����س �لوطني  وق���ال���ت ق��ام��ت وف����ود 
�لحتادي بزيار�ت ميد�نية �شملت �إمار�ت 
�لقيوين  و�أم  �خليمة  ور�أ�����س  �ل��ف��ج��رية 
بلقاء  �ل��وف��ود  ت�شرفت  ح��ي��ث  وع��ج��م��ان 
�ملجل�س  �أع�شاء  �ل�شيوخ  �ل�شمو  �أ�شحاب 
�لأعلى لالحتاد حكام هذه �لإمار�ت ومت 
�لعديد  ��شتعر��س  �للقاء�ت  خالل هذه 
�لوطنية كما  و�لق�شايا  �ملو�شوعات  من 
زي���ارة  �مل��ي��د�ن��ي��ة  �شملت ه���ذه �جل����ولت 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل��ق��ط��اع��ات  م��ن  كبري  ع��دد 
�ملنوطة  �لحت��ادي��ة  و�لهيئات  و�جل��ه��ات 
جودة  ع��ل��ى  ل��الط��الع  �ملجتمع  ب��خ��دم��ة 
�خل����دم����ات �ل���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا ع��ل��ى �أر�����س 

�لو�قع .
�لربملانية  �ل�����ش��ع��ب��ة  ���ش��ه��دت  و�أ����ش���اف���ت 
�ل�����دور ن�شاطا  �لإم���ار�ت���ي���ة خ���الل ه���ذ� 
مكثفا عرب زيار�ت وم�شاركات وفودها يف 
�لربملانية �خلليجية  �لفعاليات  خمتلف 

و�ل���ع���رب���ي���ة و�لإ�����ش����الم����ي����ة و�ل���دول���ي���ة 
�نطالقا من خطتنا �ل�شرت�تيجية �لتي 
�لربملانية  �مل�����ش��ارك��ات  تعزيز  ت�شتهدف 
�لدولية و�شمت عدد� من �ملبادر�ت �لتي 
تعمق تكامل �لدبلوما�شية �لربملانية مع 
على  وخ��ا���ش��ة  �لر�شمية  �لدبلوما�شية 
�إز�ء  �لدولة  �لتعبري عن مو�قف  �شعيد 
�لوطنية  و�لق�شايا  �لأح����د�ث  خمتلف 
عالقات  وتعزيز  و�ل��دول��ي��ة  و�لإقليمية 
�لأخ����وة و�ل��ت��ع��اون م��ع �ل���دول �ل�شقيقة 
وبناء  �مل����ج����الت  ك���اف���ة  يف  و�ل�����ش��دي��ق��ة 
�لدولية  �ملوؤ�ش�شات  مع  برملانية  �شر�كات 
برملانية  �شد�قة  جل��ان  و�إن�����ش��اء  �مل��وؤث��رة 
و��شت�شافة �لفعاليات �لربملانية �لدولية 
�لربملانية  �لدبلوما�شية  ع��رب  و�ل��ع��م��ل 
و�مل���������ش����ارك����ات �ل���ربمل���ان���ي���ة �خل���ارج���ي���ة 
و�حل�شور �لفاعل يف �ملوؤمتر�ت و�ملحافل 
�ل��ربمل��ان��ي��ة �لإق��ل��ي��م��ي��ة و�ل���دول���ي���ة على 
لدولتنا  �حل�����ش��اري��ة  �ل�����ش��ورة  ت��ك��ري�����س 
ويدعم  �لناعمة  قوتها  م��و�رد  يعزز  مبا 
ومكانتها  �لإيجابية  �لذهنية  �شورتها 
وريادتها وحمبة و�ح��رت�م دول و�شعوب 

�لعامل لها .
وفعاليات  م�����ش��ارك��ات  ع���دد  �أن  و�أك�����دت 
فعالية   96 ب��ل��غ  �ل���ربمل���ان���ي���ة  �ل�����ش��ع��ب��ة 
وم�شاركة برملانية توزعت ما بني زيار�ت 
برملانية خارجية و�مل�شاركة يف موؤمتر�ت 
م����وؤمت����ر�ت  �أع�����م�����ال  ويف  م��ت��خ�����ش�����ش��ة 
�لحت������������اد�ت و�مل����ن����ظ����م����ات �ل���ربمل���ان���ي���ة 
�لإق��ل��ي��م��ي��ة و�ل��دول��ي��ة وزي�����ار�ت �لوفود 
�لعالقات  لتعزيز  للمجل�س  �لربملانية 
وحققت  �لثنائية  و�لعالقات  �لربملانية 
�ل�شعبة �لربملانية خالل تو�جدها يف هذه 
�لفعاليات و�مل�شاركات �لربملانية �لعديد 
من �لنتائج �ملثمرة حيث مت توقيع 21 
وم�شروع جمعية  وتعاون  تفاهم  مذكرة 
وخمتلف  �ملجل�س  بني  برملانية  �شد�قة 

�لدول �ل�شقيقة و�ل�شديقة.
وقالت �أنه ويف مطلع هذ� �لدور ��شت�شاف 
لرئي�شات  �ل��ع��امل��ي��ة  “�لقمة  �مل��ج��ل�����س 
�أبوظبي  يف  �ن��ع��ق��دت  �ل��ت��ي  �لربملانات” 
�ل�شيخة  ك��رمي��ة م��ن �شمو  حت��ت رع��اي��ة 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك رئ��ي�����ش��ة �لحت����اد 
ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�شة  �لعام  �لن�شائي 
�لتنمية �لأ�شرية رئي�شة �ملجل�س �لأعلى 
�لإمار�ت”  “�أم  و�ل��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة 
حفظها �هلل، وبدعم وم�شاندة قوية من 

ديو�ن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د 
ونظمت  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 
بالتعاون بني �ملجل�س �لوطني �لحتادي 
و�لحت����اد �ل��ربمل��اين �ل����دويل وه���ي قمة 
تعقد لأول مرة يف �ل�شرق �لأو�شط وتعد 
�لعمل  م�شتوى  على  نوعها  من  �لأوىل 
�لتي  �لق�شايا  لتنوع  �لعاملي  �ل��ربمل��اين 

تناولتها .
و�أكدت معايل �لدكتورة �لقبي�شي �أن هذه 
�لقمة �لعاملية حققت جناحا كبري� �شو�ء 
وم�شاركة  �أعمالها  تنظيم  م�شتوى  على 
�ل��ك��ب��ري م��ن رئ��ي�����ش��ات �لربملانات  �ل��ع��دد 
و�لربملانيني و�لقادة �ل�شيا�شيني وممثلي 
و�ل�شناعة  �ل��ع��ل��م  و�أق���ط���اب  �حل��ك��وم��ة 
و�ملجتمع و�لقطاع �خلا�س وكوكبة من 
�شباب �لعامل �أو على م�شتوى خمرجاتها 
و�لأهمية و�لإ�شادة �لدولية �لتي حظيت 
باإ�شد�ر  �أعمالها  �لقمة  توجت  وقد  بها 
عنو�ن  حمل  �ل��ذي  �أبوظبي”  “�إعالن 
من �أجل  �مل�شتقبل  ل�شياغة  “متحدون 
عامل �أف�شل”. وقد ج�شد �لنجاح �لكبري 
�لذي حققته �لقمة فاعلية �لدبلوما�شية 
�لحتادي  �لوطني  للمجل�س  �لربملانية 
�لدويل  �لربملاين  �لحت��اد  مع  بالتعاون 
�لعامل  برملاين  �أم��ام  �لطريق  متهيد  يف 
خللق  متحدين  �لتحرك  �إىل  و�إلهامهم 
��شرت�تيجية  و�شر�كات  تعاون  عالقات 
�ملبتكرة  �حللول  لو�شع  دوره��م  وتفعيل 
�لعامل  يو�جهها  �لتي  �لتحديات  لأه��م 
يف �حل��ا���ش��ر وك��ي��ف��ي��ة �ل��ع��م��ل م��ع��ا على 
��شت�شاف  ك��م��ا  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  ����ش��ت�����ش��ر�ف 
�جتماعات  �ل����دور  ه���ذ�  �مل��ج��ل�����س خ���الل 
�ل���ل���ج���ن���ة �ل����د�ئ����م����ة لأن����ظ����م����ة �����ش����وؤون 
�لربملانية  للجمعية  و�مل��ال��ي��ة  �ملوظفني 
�لآ�شيوية حيث يعمل �ملجل�س د�ئما على 
توفري كل �شبل �لدعم و�مل�شاندة للجهود 
�لربملاين  �لعمل  �شعيد  على  �مل��ب��ذول��ة 
�ل�����دويل ل���ش��ي��م��ا م���ن خ����الل �جلمعية 
�هتمام  �إط����ار  �لآ���ش��ي��وي��ة يف  �ل��ربمل��ان��ي��ة 
بتعزيز  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة 
وتطوير  �لآ�شيوي  و�لت�شامن  �لتعاون 
بني  �لقائمة  �ل�شرت�تيجية  �لعالقات 
و�شددت  �لآ�شيوية  �لدول  وبقية  �لدولة 
على  �شاهد  خ��ري  �ل��ي��وم  جل�شة  �أن  على 
�ملجل�س  �أع��م��ال  ج��دول  وفاعلية  حيوية 
على مدى جل�شاته جميعها منذ �جلل�شة 

�خلتامية  �جلل�شة  وح��ت��ى  �لف��ت��ت��اح��ي��ة 
�ليوم  ن��ن��اق�����س  �لن���ع���ق���اد ح��ي��ث  ل�����دور 
�شمن  ق�شوى  �أول��وي��ة  يحتل  مو�شوعا 
وحكومتنا  �لر�شيدة  قيادتنا  �هتمامات 
فالتعليم هو  �شو�ء  و�ملو�طنني على حد 
�لتي  �لتناف�شية  وركيزة  �لتنمية  قاطرة 
لروؤية  حت��ق��ي��ق��ا  ���ش��د�رت��ه��ا  �إىل  ن�����ش��ع��ى 
�لإم������ار�ت  وم��ئ��وي��ة   2021 �لإم�������ار�ت 
�لر�شيدة  قيادتنا  ت��ويل  حيث   2071
ه���ذ� �مل��ل��ف حت��دي��د� �أول���وي���ة ب��ال��غ��ة على 
�لوثيق  لرتباطه  �أولوياتها  ه��رم  ر�أ����س 
دولة  يف  �مل�شتد�مة  �لتنمية  مب�شتقبل 
�لم���ار�ت فهو �لأ���ش��ا���س و�ل��ق��اع��دة �لتي 
ن��ن��ط��ل��ق م��ن��ه��ا ج��م��ي��ع��ا ل��ن��ج��اح خططنا 
ببناء  يتعلق  فيما  ل�شيما  �مل�شتقبلية 
�لب�شر  يف  و�ل�شتثمار  �ملو�طنة  �ل��ك��و�در 
�أي�����ش��ا ه��و رهان  �ل��ت��ع��ل��ي��م  �أن  و�أك�����دت   .
للم�شتقبل  لال�شتعد�د  وقيادتنا  دولتنا 
�قت�شاد  ملرحلة  و�ل�شتعد�د  و��شت�شر�فه 
�لهتمام  ف���اإن  ث��م  وم��ن  �لنفط  بعد  م��ا 
خمرجاته  وتطوير  بالتعليم  بالرتقاء 
حيوي  ومطلب  بامل�شتقبل  �ه��ت��م��ام  ه��و 
وريادتها  �لدولة  تناف�شية  ل�شتمر�رية 
�لتناف�شية  وم����وؤ�����ش����ر�ت  ق���ط���اع���ات  يف 
مو�شوع  مناق�شة  حتظى  ول��ذ�  �لعاملية 
و�لتعليم”  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  “�شيا�شة 
�لوطني  �ملجل�س  من  ��شتثنائي  باهتمام 
�لحتادي �لذي ي�شعى لالإ�شهام �إيجابيا 
يف هذ� �ملجال مبا يلبي تطلعات قيادتنا 

و�شعبنا .
�لعادي  �لن��ع��ق��اد  دور  خ��ت��ام  يف  وت��وج��ه 
�ل�شاد�س  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي  ل��ل��ف�����ش��ل  �ل���ث���اين 
ع�شر بجزيل �ل�شكر و�لتقدير حلكومتنا 
�لر�شيدة على تعاونها �لبناء و�لد�ئم مع 
�ملجل�س �لوطني �لحتادي و�لذي جت�شد 
بح�شور �أ�شحاب �ل�شمو و�ملعايل �لوزر�ء 
�جلل�شات و�لرد على �أ�شئلة و��شتف�شار�ت 
�لق�شايا  خم��ت��ل��ف  ب�������ش���اأن  �لأع���������ش����اء 

و�لهتمام بتو�شيات �ملجل�س .
ع��ال��ي��ا هذ�  �مل��ج��ل�����س  ي��ث��م��ن  �إذ  وق���ال���ت 
لبناء  �لد�ئم  �شعيه  يوؤكد  فاإنه  �لتعاون 
�أ�شا�شها  �حلكومة  مع  منوذجية  �شر�كة 
و�لتن�شيق  و�ل���ت���ع���اون  �مل��ت��ب��ادل��ة  �ل��ث��ق��ة 
�لد�ئم يف �إطار �لأدو�ر �ملنوطة باملجل�س 
و�حل��ك��وم��ة مب��وج��ب �ل��د���ش��ت��ور و�شمن 
�لو�حد  �لحت��ادي  �لوطني  �لفريق  روح 

�لذي نعمل جميعا يف �إطاره .
�شعادة  ب��ت��الوة  �جلل�شة  �أع��م��ال  وب����د�أت 
�لعام  �لأم����ني  �ل��ظ��اه��ري  �شبيب  �أح��م��د 

لبنود جدول �لأعمال .

�ملجل�س �لوطني �الحت�دي يط�لب ب�إع�دة �لنظر ب�لك�در �مل�يل للمعلمني 

يف اإطار فعاليات يوم زايد للعمل الإن�ضاين وتخليدًا لذكرى ال�ضيخ زايد 

غرفة دبي تغر�س روح �لعمل �خلريي �ملجتمعي خالل �سهر رم�س�ن �لكرمي  

�إفطـــــ�ر جمـــ�عــــي للقيـــ�دة �لعـــ�مــــة 
ل�سرطــــة �لفجرية

••الفجرية-الفجر:

ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��اده  ن��ظ��م��ت 
�لفجرية �فطار� جماعيا للعاملني 
بالقيادة �لعامة ومنطقة �لفجرية 
ب��ال��ق��ي��ادة �لعامة  �لأم��ن��ي��ة مم��ث��ل��ًة 
�لعامة  و�لإد�رة  �لفجرية  ل�شرطة 

و�إد�رة  �لأج��ان��ب  و���ش��وؤون  لالإقامة 
�لدفاع �ملدين يف فندق �لنوفوتيل 

بالفجرية .
�جلماعي  �لف����ط����ار  ه����ذ�  وي����اأت����ي 
�شمو  �لفريق  لتوجيهات  ترجمة 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شيف  �ل�����ش��ي��خ 
وزي���ر �ل��د�خ��ل��ي��ة وذل���ك مل��د ج�شور 

�ل���ت���ع���اون و�ل��ت��و����ش��ل ب���ني جميع 
جميع  يف  �ل���ق���ي���ادة  يف  �ل��ع��ام��ل��ني 

�ملنا�شبات .
ح�����ش��ر �لف����ط����ار ����ش���ع���ادة �ل���ل���و�ء 
�لكعبي  ب���ن غ����امن  �ح��م��د  حم��م��د 
قائد عام �شرطة �لفجرية و�لعميد 
حممد ر��شد بن نايع نائب �لقائد 

�لعام  و�شعادة �لعميد مبارك ربيع 
بن �شنان مدير عام �إقامة و�شوؤون 
�لأجانب بالفجرية و�شعادة �لعميد 
�إد�رة  مدير  �لطنيجي  عبيد  علي 
�ل���دف���اع �مل����دين ب��ال��ف��ج��رية وعدد 
�ل��ع��ام��ل��ني ب�شرطة  �ل�����ش��ب��اط  م��ن 

�لفجرية و�ملنطقة �لأمنية.

•• اأبوظبي-وام: 

�أن ذكرى رحيل  �لعام  �لن�شائي  �ل�شويدي مديرة �لحت��اد  �أك��دت �شعادة نورة 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان “ طيب �هلل ثر�ه “ تركت ب�شمات 
و��شحة على �لعمل �لإن�شاين على �مل�شتوى �لعاملي لأنه بعطائه �ملميز كر�س 
و�شعبها  �لإم����ار�ت  دول��ة  م�شرية  يف  و��شحة  �شمات  �أ�شبحت  وم��ب��ادئ  قيما 
�لذي  �لإن�شاين  للعمل  ز�يد  يوم  لها مبنا�شبة  ت�شريح  - يف  .وقالت  �ملعطاء 
ي�شادف 19 رم�شان من كل عام - �إن �لقيادة �لر�شيدة �أولت �لعطاء �لإن�شاين 
يد  تقدمي  و�أهمية  ب�شرورة  �ملطلق  لإميانها  �هتمامها  جل  كافة  باأ�شكاله 
�لعون و�مل�شاعدة لالأ�شقاء و�ل�شعوب �ملحتاجة وقناعتها �لر��شخة باأن �لعطاء 
و�جب و�لتز�م ولي�س �شدقات وهبات وذلك تنفيذ� للنهج �لذي �أر�شى قو�عده 
فقيد �لأمة �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان “ رحمه �هلل “ و�شار على خطاه 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  “رعاه �هلل” و�شاحب  دبي  �ل��وزر�ء حاكم  جمل�س 

ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة.
“ منذ  �هلل  “ رحمه  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  وقفة  �أن  و�أو�شحت 
�إليه من تقدم ورفعة يف عهده وما  �لبد�ية مع �ملر�أة �لإمار�تية وما و�شلت 

بعد رحيله كانت �شمة بارزة يف �شجل دولة �لإمار�ت �لرفيع .
ب��ال��رب�م��ج �لإن�شانية  ب��اله��ت��م��ام  �ل��ب��د�ي��ة  ل��ه وج��ه منذ  �مل��غ��ف��ور  �أن  و�أك����دت 
�شتى  يف  �ملحتاجني  م�شتحقيها  �إىل  �مل�شاعد�ت  �إي�شال  و���ش��رورة  و�خلريية 
�أنحاء �لعامل باأ�شرع و�أ�شهل �لطرق وكثمرة لهذ� �لهتمام �ملتنامي �شكل عمله 
منوذجا مميز� للعمل �لإن�شاين �لعاملي و�أن�شئت �لعديد من �لهيئات �أبرزها 
هيئة �لهالل �لأحمر وموؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان لالأعمال �خلريية 

و�لإن�شانية وموؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان لالأعمال �لن�شانية وموؤ�ش�شة 
�لتي  �لإن�شانية  و�ملبادر�ت  �ملوؤ�ش�شات  ر��شد �خلريية وغريها من  حممد بن 
نفذت �آلف �لرب�مج �لإن�شانية و�خلريية يف �لدول �لعربية و�ل�شديقة ودول 

�لعامل �أجمع .
على  تركز  فل�شفة  �لإم���ار�ت  دول��ة  لعطاء  �إن  �ل�شويدي  ن��ورة  �شعادة  وقالت 
�مل�شاريع  �ملئات من  بالتنفيذ فهناك  �أو  �ل�شارية  بالت�شريعات  �لعطاء يتم  �أن 
�لإن�شانية و�خلريية �لتي وجهت بتنفيذها �لقيادة �لر�شيدة ومل يعلن عنها 

وهذه �لطبيعة يف �لعطاء ماأخوذة من تعاليم ديننا .
�أول ثم  �لر�شيدة تركز يف بر�مج �لعطاء على �لد�خل  �أن �لقيادة  و�أو�شحت 

متتد �إىل �خلارج .
�لزو�ج  على  �ملقبلني  لل�شباب  �ملنح  يقدم  �ل��ذي  �ل��زو�ج  �شندوق  �إىل  م�شرية 
ت�شتحق  �لتي  �آلف �حلالت  ت�شمل  و�لتي  �لجتماعية  �مل�شاعد�ت  بر�مج  ثم 

�أن���ه على �ل�شعيد �خل��ارج��ي مل ترتك  �إىل  و�أ����ش���ارت  �ل�����ش��ه��ري��ة.   �مل�����ش��اع��دة 
�لإمار�ت مكانا يف �لعامل �إل وحر�شت على �إن�شاء م�شروع �إن�شاين �إىل جانب 
�إر�شال �مل�شاعد�ت �لإن�شانية و�خلريية �إىل غالبية �ل�شعوب و�لدول �ملحتاجة 
�إ�شافة �إىل �مل�شاريع �لتنموية �لتي حر�شت �لإمار�ت على تنفيذها يف خمتلف 

دول �لعامل .
�إن�شانية وجزء من ثقافات  �شمة  �لعطاء  �إن  �لن�شائي  وقالت مديرة �لحتاد 
�ل�شعوب �ملختلفة وهو �مل�شاركة يف �لتعامل مع متطلبات �حلياة و�مل�شاهمة يف 

�لتخفيف من حدة �ل�شغوط �لتي يتعر�س لها �ملرء يف مو�قع خمتلفة .
�أن �لعطاء �لن�شاين هو �شمة من �شمات دولتنا وبات ي�شكل �ل�شبيل  و�أك��دت 
�مل�شاركة دون �شروط و�شمة موروثة عن  �ملجتمعات وميثل  �لتعاي�س يف  �إىل 
�شعبنا تنتقل معه من جيل �إىل جيل وهو ما ميز دولتنا بف�شل فكر بانيها 

وموؤ�ش�شها نه�شتها “ طيب �هلل ثر�ه«. 

نورة �ل�سويدي: ذكرى ز�يد �لعط�ء .. منوذج مميز للعمل �الإن�س�ين �لع�ملي
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عربي ودويل

 2.42 بقيمة  �أ�شلحة  بت�شدير  ت�شاريح  �لأملانية  �حلكومة  �أ�شدرت 
مليار يورو خالل �ل�شهور �لأربعة �لأوىل من �لعام �جلاري.

ت�شدير  تقرير  �إىل  ��شتناد�ً  �لأملانية  هاندل�شبالت  �شحيفة  وذك��رت 
�لأ�شلحة �ملقرر �أن يناق�شه جمل�س �لوزر�ء �لأملاين �أن قيمة ت�شاريح 
بلغت   2016 ع��ام  من  �لزمنية  �لفرتة  نف�س  يف  �لأ�شلحة  ت�شدير 
3.3 مليار يورو. ومن �ملعلوم من قبل �أن �حلكومة �لأملانية �أ�شدرت 
يورو،  مليار   6.88 بقيمة  �أ�شلحة  بت�شدير  ت�شاريح  �ملا�شي  �لعام 

برت�جع قدره نحو مليار يورو عن عام 2015.
�ملا�شي  �لعام  �أملانيا  �لأملانية، �شدرت  وبح�شب تقرير ل�شحيفة بيلد 
�أ�شلحة حربية �إىل دول خارج حلف �شمال �لأطل�شي )�لناتو( بقيمة 

2.3 مليار يورو، بزيادة قدرها �ل�شعف مقارنة بعام 2015.
%90 من هذه �لأ�شلحة ذهب �إىل �جلز�ئر  �أن  �إىل  و�أ�شار �لتقرير 
زيغمار  �لأمل��اين  �خلارجية  وزي��ر  �أن  يذكر  �جلنوبية.  وكوريا  وقطر 
غابريل �قرتح حديثاً خطة لإ�شالح �شيا�شة ت�شدير �لإ�شلحة متنح 
نو�ب �لربملان �لأملاين )بوند�شتاج( حق �مل�شاركة يف �لر�أي يف �شفقات 
ت�شدير �لأ�شلحة. وقال جابريل يف ت�شريحات لوكالة �لأنباء �لأملانية 
)د.ب.�أ(: �لقو�عد �حلالية تنحدر جميعها من فرتة �حلرب �لباردة 
. وي�شار �إىل �أن جمل�س �لأمن �لحتادي، وهو عبارة عن جلنة تابعة 
ملجل�س �ل��وزر�ء �لأمل��اين ت�شم �شبعة �أع�شاء من جمل�س �ل��وزر�ء �إىل 
جابريل،  زيجمار  ونائبها  مريكل  �أجنيال  �لأملانية  �مل�شت�شارة  جانب 

يبت وحده حتى �لآن يف قر�ر�ت �شادر�ت �لأ�شلحة.

�ن��ت��ه��ى  �م�����س �لأول �ل��ث��الث��اء يف ل��ن��دن �ج��ت��م��اع رئ��ي�����ش��ة �ل�����وزر�ء 
�لدميوقر�طي  �لوحدوي  �حلزب  بزعيمة  ماي  ترييز�  �لربيطانية 
�ليرلندي �ل�شمايل �آرلني فو�شرت، دون �أن تتمكنا من �لتو�شل �إىل 
�تفاق ب�شاأن �حلكومة، لكن ماي طماأنت �إىل �أن مفاو�شات �لربيك�شت 
�جتماعها  �ث��ر  تغريدة  يف  فو�شرت  وق��ال��ت  �ملقبل.  �ل���ش��ب��وع  �شتبد�أ 
برئي�شة �لوزر�ء يف د�ونينغ �شرتيت �إن �ملفاو�شات مع �حلكومة ت�شري 
على ما ير�م وناأمل �أن يتج�شد هذ� �لعمل قريباً بالتو�شل �إىل �تفاق 

�إيجابي.
�أو�شح متحدث با�شم �حلزب �لوحدوي �لدميوقر�طي  من ناحيته، 
ماي  ����ش��ط��ر�ر  ب�شبب  توقفت  �ملفاو�شات  �أن  �ل�شمايل  �لإي��رل��ن��دي 
�لنتخابات  من  �ملنبثق  �جلديد  للربملان  �جتماع  �أول  يف  للم�شاركة 
�لت�شريعية �لتي جرت يف 8 يونيو �جلاري ومنيت فيها رئي�شة �لوزر�ء 
بها  يتمتع  ك��ان  �لتي  �ملطلقة  �لغالبية  بخ�شارتها  كبرية  بانتكا�شة 
حزبها يف �ملجل�س �ل�شابق، وقال: ناأمل �أن نحرز تقدماً �إ�شافياً �ليوم. 
و�أمام جمل�س �لعموم �جلديد، دعت رئي�شة �لوزر�ء �إىل “جتمع بروح 

وحدة وطنية” للتمكن من مو�جهة حتدي مفاو�شات بريك�شت.

يجتمع  �أن  �مل��ق��رر  م��ن  �أن��ه  �جلنوبية  �لكورية  �ل��دف��اع  وز�رة  �أعلنت   
وزيرها مع نظريه �لهندي �آرون جيتلي يف مقر �لوز�رة يف �شول �م�س 
�لأمنية يف  �لأو�شاع  �جلانبان  يبحث  �أن  �ملتوقع  �لأربعاء، حيث من 
�لكورية  “يونهاب”  وكالة  ذكرته  ملا  طبقاً  �لكورية،  �جلزيرة  �شبه 

�جلنوبية لالنباء .
�أي�شاً  ويقوم وزير �لدفاع �لهندي، �لذي ي�شغل من�شب وزير �ملالية 
ب��زي��ارة �إىل ك��وري��ا �جل��ن��وب��ي��ة حل�����ش��ور �لج��ت��م��اع �ل�����ش��ن��وي �لعادي 
�لتحتية،  �لبنية  يف  لال�شتثمار  �ل�شيوي  للبنك  �لعامة  للجمعية 
�جتماع  ويعترب  �جلمعة.  غد  بعد  جيجو  جزيرة  يف  �فتتاحه  �ملقرر 
�أبريل  �ل��ك��وري �جل��ن��وب��ي و�ل��ه��ن��دي ه��و �لأول منذ  �ل��دف��اع  وزي���ري 
ومن �ملتوقع �أن ي�شرح وزير �لدفاع �لكوري �جلنوبي هان   .  2015
مني كو لنظريه �لهندي �لو�شاع �لمنية يف �شبه �جلزيرة �لكورية 
�إىل  ويدعوه  و�ل�شاروخية  �لنووية  �ل�شمالية  كوريا  تهديد�ت  منذ 
�ملجتمع  يفر�شها  �لتي  و�ل�شغوط  �لعقوبات  يف  �لتعاون  مو��شلة 
�لدويل �شد كوريا �ل�شمالية. ومن �ملنتظر �أن يناق�س �جلانبان �شبل 
تعزيز �لتعاون بني �لبلدين يف جمال �لدفاع مثل تن�شيط �لتدريبات 

�لع�شكرية وتعزيز �لتعاون �لمني �لبحري.

عوا�شم

برلني

نيوديل

لندن

�أ�سرت�لي� تدفع 53 مليون دوالر لالجئني تعوي�سً� 
•• �شيدين-وكاالت:

و�فقت �أ�شرت�ليا على دفع 53 مليون دولر �أمريكي �إىل �أكرث من 1905 
مهمة  ت�شوية  يف  مانو�س،  جزيرة  يف  �ملحتجزين  من  جل��وء  وطالب  لج��ئ 

لدعوى جماعية.
�لتي رفعت �لدعوى نيابة  وقالت �شركة �ملحاماة �شالتر وج��وردون لويرز 
تتعلق  دع��وى جماعية  ت�شوية يف  �أك��رب  �إن هذه هي  يقال  �ملحتجزين:  عن 

بحقوق �لإن�شان يف �لتاريخ �لقانوين لأ�شرت�ليا.
و�أو�شح �ملحامي �لرئي�شي يف �ل�شركة �أندرو بيكر �أن �لت�شوية تعك�س �لأهمية 

�لتي ل جد�ل فيها للو�شول �إىل �لعد�لة.
و�أ�شاف: يف حني �أن �أي مبلغ من �ملال ل ميكن �أن يعرب متاماً عن �لظروف 
يف  �لت�شوية  ت��ب��د�أ  �أن  ن��اأم��ل  فاإننا  �ملحتجزون،  منها  يعاين  �لتي  �لفظيعة 

تزويدهم بفر�شة للم�شاعدة يف طي هذ� �لف�شل �ملظلم من حياتهم.

متمردو ف�رك ي�سلمون دفعة ث�نية من �أ�سلحتهم
•• عوا�شم-وكاالت:

دفعة  )ف���ارك(  �لكولومبية  �لثورية  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  حركة  متمردو  �شلم 
ثانية من �لأ�شلحة كجزء من �تفاق �ل�شالم �ملربم �لعام �ملا�شي، وهي خطوة 
�ملقاتلني  �شالح  ن��زع  �أن  تثبت  �إن��ه��ا  �شانتو�س  مانويل  خ��و�ن  �لرئي�س  ق��ال 

مي�شي قدماً.
ن��وب��ل لل�شالم ع��ن ج��ه��وده: ه��ذ� يوم  ب��ج��ائ��زة  �ل���ذي ف��از  وق���ال �شانتو�س، 
بناء  مبثابة  ك��ان  كولومبيا  يف  �مل�شلح  �ل�شر�ع  �إن��ه��اء  �أن  و�أ���ش��اف  تاريخي، 

كاتدر�ئية طوبة بطوبة.

عبد اهلل الثني يوؤكد:

مت�دي قطر يف دعم �الإره�ب هو �سبب مق�طعته�
النائب اأبو بكر بعرية: ليبيا من اأكرث الدول التي عانت من دعم قطر للمنظمات الإرهابية

�ته�م �لدوحة ب�لتورط يف �غتي�ل رئي�س �الأرك�ن �الأ�سبق عبد �لفت�ح يون�س مدعوم ب�أدلة

الأمني العام لالأمم املتحدة ي�ضل اإىل كابول يف زيارة مفاجئة

تر�مب مينح �لبنت�غون �سالحية حتديد عدد �جلنود يف �أفغ�ن�ست�ن 

ت�ستقبل �الأمريكيني ثم ت�سيطنهم.. قطر م�سكلة لو��سنطن و�لعرب معً�

•• الفجر - ليبيا - خا�س
وزر�ء  جم���ل�������س  رئ����ي���������س  ق�������ال     
�ملنبثقة  �ملوؤقتة  �لليبية  �حلكومة 
د����ش���ت���وري���ا ع����ن جم���ل�������س �ل����ن����و�ب 
ع���ب���د�هلل ع��ب��د�ل��رح��م��ن �ل��ث��ن��ي، يف 
�لليبية  �لن���ب���اء  ل��وك��ال��ة  ت�����ش��ري��ح 
�م�س �لأربعاء، �إن متادي �ل�شلطات 
�ل���ق���ط���ري���ة يف دع�����م �لإره���������اب هو 
مقاطعتها،  يف  �ل��رئ��ي�����ش��ي  �ل�����ش��ب��ب 
مثمنا يف �لوقت ذ�ته هذه �خلطوة 

   و�أو�شح بعرية �أن ليبيا من �أكرث 
�ل���دول �ل��ت��ي ع��ان��ت م��ن دع��م قطر 
للمنظمات �لإرهابية وهناك �لكثري 
من �لإ�شار�ت �إىل �أن قطر لها دور 
�ملتطرفة  دع���م �حل��رك��ات  ك��ب��ري يف 
على �لأر��شي �لليبية وبالتايل فاإن 
�ملوقف �لذي �تخذته كل من م�شر 
و�لبحرين  و�لإم���ار�ت  و�ل�شعودية 
ومن  لب��د  وك��ان  ومقبول  منطقي 
�إليه  تن�شم  �أن  لليبيا  �ل��ط��ب��ي��ع��ي 

بح�شب تعبريه. 

••وا�شنطن-وكاالت:

ك��ت��ب م��وؤ���ش�����س ورئ��ي�����س جل��ن��ة �ل��ع��الق��ات �ل�����ش��ع��ودّي��ة �لأم��ري��ك��ّي��ة يف و��شنطن 
�شحيفة  يف  ر�أي  مقال  �لأن�شاري،  �شلمان  �شابر�ك،  با�شم  �خت�شار�ً  و�ملعروفة 
�لتي جتعل من قطر م�شكلة  �لأ�شباب  فيه  ي�شتعر�س  �لأمريكّية  هيل”  “ذ� 
للوليات �ملتحدة �أي�شاً. فالدوحة تفي�س بال�شيا�شات �جلدلية يف عدة جمالت 
�أهمها على �مل�شتوى �ل�شيا�شي �لد�خلي وعلى م�شتوى متويلها لالإرهاب. لكّن 
هذه �ل�شيا�شات و�شلت �إىل نقطة �لغليان ب�شبب دعم قطر لالإرهاب �لإقليمي 

و�لدويل.
خم�شني  يف  �شيا�شية  �نقالبات  خم�شة  �ل�شغرية  �لدولة  هذه  �شهدت  تاريخياً، 
�شنة، مبعدل �نقالب كل ع�شر �شنو�ت. �لعالقة بني هذه �لنقالبات وعائلة �آل 
لكّن م�شكلة  ثاين �أ�شبحت جزء�ً ر��شخاً من “فل�شفتها �ل�شيا�شية �لد�خلية”. 
قطر �خلطرية بد�أت حني �أطاح �ل�شيخ حمد بن خليفة �آل ثاين، و�لد �حلاكم 
�حلايل �ل�شيخ متيم، باأبيه �شنة 1994. وحاولت قطر ت�شدير هذ� �لنوع من 
�أنها، بح�شب ظنهم،  �إىل  بالإ�شارة  �ل�شيا�شة  �لأن�شاري هذه  . ي�شرح  �ملمار�شات 

�شت�شنع موقفاً �أقوى لقطر ويجعلها تك�شب مزيد�ً من �لنفوذ. 
دعماً  توؤّمن  فر�حت  �لعربي  �لعامل  يف  �ملت�شددين  جن��اح  على  �لدوحة  ر�هنت 
ت�شعينات  مع  �لق�شة  تبد�أ  لالأن�شاري،  وبالن�شبة  �لإرهابيني.  لالإخو�ن  جلّياً 

�لقرن �ملا�شي، حني كان �لإعالم �لعربي �شعيفاً بل غائباً. لذلك ��شتغّلت قطر 
حقيقة  يف  لكن  �ل�شعوب،  لدعم  �جلزيرة  قناة  فاأطلقت  �لإعالمي  �لفر�غ  هذ� 
�لأمر، كانت تدعم ح�شر�ً �لثور�ت لالإطاحة باحلّكام �لعرب و��شتبد�لهم بحكام 

متطرفني وخ�شو�شاً من �لإخو�ن �لإرهابيني.
هنا،  من  و�مليلي�شيات.  للمتطرفني  دعمها  �لدوحة  و�شعت  �حل��ني،  ذلك  ومنذ 
“ما  �ملنظمات.  و��شنطن وهذه  نف�شها لالأمريكيني كو�شيط بني  �شوقت قطر 
�لأمريكية  بالقو�عد  دفعت  بعدما  قطر  �أّن  هو  بالتحديد  غريباً  ه��ذ�  يجعل 
�أمام �جلمهور  �أمريكا  �إليها، عملت عرب �لقوة �لناعمة على �شيطنة  لالنتقال 
ولية  �أنها  على  ما  بطريقة  قطر  عوملت  لقد  �لأن�شاري:  و�أ���ش��اف  �لعربي.  
�أّن هذه �لدولة حكمت  �أمريكية متمتعة بحق حرية �لتعبري، على �لرغم من 

على مو�طن �شابق بال�شجن �ملوؤبد ب�شبب ق�شيدة �نتقدت حاكم قطر.
�ل�شابق  �لرئي�س  �شقوط  ف�شل قطر يف حتقيق طموحاتها يف م�شر عقب  بعد 
حمّمد مر�شي، ��شتمرت يف تاأمني �لدعم �ملبا�شر لالإخو�ن �لإرهابيني يف م�شر 
للن�شرة  بدعم قطر  �أي�شاً  �لأن�شاري  وذّكر   . �شيناء  �مل�شلحة يف  وللمجموعات 
��شمها  �إرهابية، وقد �شوقت لها بعد تغيري  �لتي ل ت�شنفها �لدوحة كمنظمة 
جلبهة فتح �ل�شام من خالل ��شت�شافة �جلولين على �جلزيرة. ومع دعم قطر 
لهذ� �لف�شيل �خلطري، يوؤكد كاتب �ملقال �أن جهد و��شنطن لتوحيد �ملعار�شة 
�لتابعة  �ملعتدلة يف �شوريا مّت خنقه. ويف ليبيا، دعمت قطر ميلي�شيات �لفجر 

جميع  �مليلي�شيات  تلك  �أجه�شت  بينما  و�إعالمياً،  مالياً  �لإرهابيني  لالإخو�ن 
�جلهود �لباحثة عن حل �شيا�شي.

�لأمريكية  �خل��ز�ن��ة  وز�رة  ع��رب  خماوفها  ع��ن  �ل�شابقة  �أوب��ام��ا  �إد�رة  ،�أع��رب��ت 
وموؤ�ش�شات �أخرى، جتاه متويل قطر لالإرهاب. وكيل وز�رة �خلز�نة �لأمريكية 
“تتكل  �إّن �شبكات �لتمويل �خلا�شة بقطر  ل�شوؤون �لإره��اب د�يفد كوهني قال 
ب�شكل مت�شاعد على و�شائل �لتو��شل �لجتماعي للتما�س تربعات لالإرهابيني 
�ملعركة”.  �أر���س  على  �لر�ديكاليني  و�ملتلّقني  �ملانحني  من  ك��ٍل  مع  و�لتو��شل 
وهذ� ما جعل قطر بح�شب تو�شيف �مل�شوؤول نف�شه “بيئة مت�شاهلة مع متويل 
وزير  �إىل  ر�شالة  يف  ك��ريك  م��ارك  �جلمهوري  �ل�شيناتور  و�أع���رب  �لإرهاب”. 
�خلز�نة �لأ�شبق جايكوب ليو عن خماوف جدية جتاه م�شاألة �لت�شاهل نف�شها.

ب�شكل  متنا�شقاً  تتخذ موقفاً  �لأمريكية �حلالية  �لإد�رة  �أّن  �لأن�شاري  ي�شيف 
�لدولة.  �إط��ار  تت�شرف خارج  �لتي  �ملجموعات  �مليلي�شيات وجميع  و��شح جتاه 
موقف �لإد�رة �حلالية هو متناق�س ب�شكل جلي مع �شيا�شات �إد�رة �أوباما �لتي 
�إي���ر�ن. يجب  و�إم��ا  �إم��ا قطر  �أي منظمة متطرفة متولها  ف�شلت يف مو�جهة 
�أّن �لطري�ن  �أن نكون �شبورين وروؤي��ة كيفية تعامل و��شنطن مع قطر. فكرة 
مبا�شرة  يق�شف  لكي  قطر  يف  �جلوية  �لعديد  قاعدة  من  �شيعمل  �لأمريكي 
�لقاعدة، منظمة �إرهابية ما ز�لت ُتدعم من قطر، حمرّية متاماً. �لأيام �ملقبلة 

�شتك�شف كمية �ل�شغط �لتي �شت�شعها و��شنطن على �لدوحة.

يف ليبيا وعلى ر�أ�شهم �ملفتي �ملعزول 
و�شفه  و�ل��ذي  �لغرياين،  �ل�شادق 
ر�أ����س �حل��رب��ة يف خلق  ب��اأن��ه  �لثني 
�ل��ف��ت��ن��ة يف ل��ي��ب��ي��ا، و�أن����ه ط��امل��ا ظل 
ت�شتقر  لن  �لليبي  �مل�شهد  يف  باقياً 

ليبيا �إطالقا، ح�شب و�شفه.
�لذي  �لج��ت��م��اع  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار     
���ش��ي��ن��ظ��م��ه وع��������دد م�����ن �أع�������ش���اء 
�أع�شاء جلنة  مع  �ملوؤقتة  �حلكومة 
�لنو�ب  مبجل�س  �ل��ق��وم��ي  �لأم����ن 
�ملبارك  �ل��ف��ط��ر  ع��ي��د  ب��ع��د  �شيكون 

�ل�شادرة عن كل من �ململكة �لعربية 
�لبحرين  ومم���ل���ك���ة  �ل�������ش���ع���ودي���ة 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  ودول���ة 

وجمهورية م�شر �لعربية.
�أن ليبيا تدعم هذه     و�أك��د �لثني 
م�شري�  ك����ام����ل،  ب�����ش��ك��ل  �خل����ط����وة 
�لليبي  �ل����ن����و�ب  جم��ل�����س  �ن  �ىل 
�لإرهابيني  قائمة  �إ���ش��د�ر  ب�شدد 
�ملتو�جدين على �لأر��شي �لقطرية 
�لتي تاأوي �لعدد �لأكرب منهم وكان 
لها �لدور �لرئي�شي يف دعم �لإرهاب 

و�لآر�ء بهدف  لتحديد �لجتاهات 
لينالو�  �لإره��اب��ي��ني  ه��وؤلء  تقدمي 
جز�ء ما فعلوه من جر�ئم و�ملطالبة 
�جلنايات  حمكمة  �إىل  بتحويلهم 

�لدولية كمجرمي حرب.
   م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ع�����ش��و جمل�س 
�لتهام  �إن  ب��ع��رية  بكر  �أب���و  �ل��ن��و�ب 
�لذي وجهه رئي�س �لأركان �لعامة 
�للو�ء  �ل��ل��ي��ب��ي��ة  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��و�ت 
لدولة  �ل���ن���اظ���وري  �ل�������ر�زق  ع��ب��د 
ب��ال��ت��ورط يف �غ��ت��ي��ال رئي�س  ق��ط��ر 

�لفتاح يون�س  �لأ�شبق عبد  �لأركان 
2011 بالتاأكيد مدعم باأدلة  عام 
وهو �تهام �شي�شجله �لتاريخ و�شيتم 

ح�شمه من خالل �لق�شاء.
ت�شريحات  يف  ب��ع��رية  و�أ����ش���اف     
هذه  �أن  ل�”�شبوتنيك”  خ��ا���ش��ة 
بالتقادم  ت�����ش��ق��ط  ل����ن  �جل����رمي����ة 
�لليبية و�لق�شاء  �لدولة  وحتتفظ 
�ل��ل��ي��ب��ي ب��احل��ق يف �ل��ت��ح��ق��ي��ق فيه 
و�إ����ش���د�ر  �إىل �جل����اين  و�ل��ت��و���ش��ل 

�لعقوبة �لقانونية بحقه.

مدنيون �أفغان و�إ�شابة 460 �آخرين.
�أف��غ��اين غ����ادرو� �لبالد  �أل���ف   250 �أن ح���و�يل  وي��ذك��ر 

متوجهني لأوروبا �لعام �ملا�شي وحده. 

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

�أعلن م�شوؤول �أمريكي كبري �ن �لرئي�س دونالد تر�مب 
�لقو�ت  ع���دي���د  �ل��ب��ن��ت��اغ��ون ���ش��الح��ي��ة حت���دي���د  م��ن��ح 
�لأمريكية يف �أفغان�شتان، يف خطوة قد توؤدي لن�شر �آلف 

�جلنود �ل�شافيني يف هذ� �لبلد.
وقال �مل�شوؤول م�شرتطا عدم ن�شر ��شمه �ن وزير �لدفاع 
جيم ماتي�س باتت لديه �شالحية حتديد عدد �جلنود 
�لمريكيني يف �أفغان�شتان، م�شدد� يف �لوقت نف�شه على 
ب�شاأن عدد  ق��ر�ر  �ي  �ل�شاعة  يتخذ حتى  �ل��وزي��ر مل  �ن 

�جلنود �لمريكيني �لالزمني يف هذ� �لبلد.
��شهر عديدة يطالب �جل��ر�لت �لمريكيون يف  ومنذ 
�أفغان�شتان باإر�شال �آلف �جلنود �لمريكيني �ل�شافيني 
جندي   8400 ح��ال��ي��ا  ينت�شر  ح��ي��ث  �ل��ب��ل��د  ه���ذ�  �ىل 

�مريكي.
و��شنطن  يف  حاليا  تد�ولها  يتم  �لتي  �لرق��ام  وبح�شب 
فان �لوليات �ملتحدة قد تر�شل �ىل �فغان�شتان ما بني 

ثالثة �آلف �ىل خم�شة �آلف جندي ��شايف.
وكان ماتي�س حذر �لثالثاء من �أن حركة طالبان حترز 
تقدما يف �أفغان�شتان بينما ل حتقق �لوليات �ملتحدة يف 

�ملقابل ن�شر� يف هذ� �لبلد.
�لع�شكرية يف جمل�س  �ل�شوؤون  �أمام جلنة  وقال ماتي�س 

�ل�شيوخ �ن طالبان ح�شلت على �شنة جيدة �لعام �ملا�شي 
وهي ت�شعى لأن تكون هذه �ل�شنة جيدة بالن�شبة �إليها. 

و�أ�شاف يف �لوقت �لر�هن، �أعتقد �أن �لعدو يتقدم.
�لوليات  ت��اري��خ  �لأط���ول يف  ه��و  �فغان�شتان  و�ل��ن��ز�ع يف 
�أن قو�ت حلف �شمال �لطل�شي �لتي تقودها  �إذ  �ملتحدة 
�ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة ت��خ��و���س ح��رب��ا يف ه���ذ� �ل��ب��ل��د منذ 

2001 بعد �لطاحة بنظام طالبان.
�أنطونيو  ل��الأمم �ملتحدة  �ىل ذل��ك، و�شل �لأم��ني �لعام 
غوتريي�س �م�س �لأربعاء �إىل �لعا�شمة �لفغانية كابول 

يف زيارة مفاجئة.
وقال غوتريي�س يف تغريدة له على موقع تويرت “لقد 
و�شلت لتوي �إىل كابول لإجر�ء حمادثات مع �حلكومة 

و�ل�شعب«.
و�أ�شاف ت�شاند �لأمم �ملتحدة �أفغان�شتان يف وقت ي�شهد 

عنفا ومعاناة.
تاأتي زيارة �لمني �لعام بعد �شل�شلة من �لتفجري�ت يف 
كابول �لتي �أودت بحياة حو�يل 180 �شخ�شا منذ بدء 

يونيو �حلايل.
كما �أ�شيب �أكرث من 600 �شخ�س.

�أ�شفر  م��اي��و،   31 يف  وق��ع��ت  �ل��ت��ي  �لهجمات  �أ���ش��و�أ  ويف 
�ل�شفارة  ��شتهدف  �أن��ه  ت��ردد  ملغومة،  ب�شاحنة  �نفجار 
معظمهم  �شخ�شا،   150 من  �أك��رث  مقتل  عن  �لملانية 

وتتز�يد �أي�شاً �لهجرة �لد�خلية، حيث نزح نحو 800 
بدء  منذ  �مل�شتمر  �ل�شر�ع  ب�شبب  د�خلياً  �ف��غ��اين  �أل��ف 

�لعام �ملا�شي.

عبد �هلل �لثني يوؤكد دور قطر يف دعم �لرهاببعرية ليبيا �كرث من �كتوى بنار قطر

: قطرية  منها  باملائة   99

متويالت خ�رجية لـ 200 جمعّية دينية ودعوية بتون�س!
•• الفجر – تون�س - خا�س

�أك��دت �أم�س �لربعاء �لنائبة مبجل�س نو�ب �ل�شعب ليلى �ل�شتاوي �أن قر�بة 
200 جمعية بتون�س ذ�ت �شبغة دينية ودعوية حت�شل على متويالت من 
99 باملائة  �إن  �خل��ارج. وقالت �ل�شتاوي فى ح��و�ر لإذ�ع��ة حملية خا�شة 
من هذه �لتمويالت متاأتية من دولة قط��ر م�شتندة يف معلوماتها �إىل ما 

�أعلنت عنه �للجنة �لتون�شية للتحاليل �ملالية.
�شنة  بعد  ن�شاطها  ب��د�أت  ه��ذه �جلمعيات  ج��ّل  �أن  على  �ل�شتاوي  و���ش��ددت 

�ألف   100 بني  ت��رت�وح  مالية  حتويالت  على  حت�شل  و�أن��ه��ا   2011
دينار و3 ماليني دينار.

و�أ�شارت �ل�شتاوي �ىل �أن هذه �ملعلومة ر�شمية وثابتة وموجودة لدى وز�رة 
�ملنا�شبة  �لقر�ر�ت  �تخاذ  على �شرورة  م�شددة  �ملركزي  و�لبنك  �لد�خلية 

يف هذ� �مللف.
وكانت رئا�شة �حلكومة �لتون�شية قد دعت كافة �جلمعيات �ملكّونة ب�شفة 
�لتي  �لأجنبية  �لتمويالت  بكل  للحكومة  �لعامة  �لكتابة  �إع��الم  قانونية 
لت عليها مع ذكر م�شدرها وقيمتها ومو�شوعها و�إعالم �لعموم بكل  حت�شّ

ذلك باإحدى و�شائل �لعالم �ملكتوبة يف �أجل �أق�شاه �شهر من تاريخ هذ� 
يتعنّي على كل جمعية  �نه  لها  رئا�شة �حلكومة يف بالغ  و�أك��دت  �لبالغ. 
ال  ��شتفادت من �لتمويل �لعمومي �إعد�د تقرير �شنوي ي�شمل جرد� مف�شّ
مل�شادر متويلها ونفقاتها يقّدم وجوبا �إىل د�ئرة �ملحا�شبات وفقا لأحكام 

�لف�شل 44 �ملر�شوم عدد 88 ل�شنة 2011. 
على  �لتنبيه  يعترب مبثابة  �لبالغ  هذ�  �أن  �ىل  �حلكومة  رئا�شة  و�أ���ش��ارت 
�جلمعيات �لتي تتلقى متويالت �أجنبّية وموجبا للتتّبعات �لقانونية وفقا 

للن�شو�س �لت�شريعّية �جلاري بها �لعمل.
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•• مانيال-رويرتز:

قال متحدث با�شم �جلي�س �لفلبيني �إن مفرزة م�شلحة 
م��ن �ل��ق��و�ت �لأم��ري��ك��ي��ة ت��ر�ب��ط ق���رب م��دي��ن��ة م���ار�وي 
�ملحا�شرة يف جنوب �لبالد لكن هذه �لقو�ت تقوم بدور 
د�ع�س  تنظيم  م�شلحي  ق��ت��ال  يف  ت�����ش��ارك  ول  م�����ش��ان��د 

�لإرهابي.
وقال �لربيجادير جر�ل ري�شتتيوتو باديال يف موؤمتر 
�لذين  �لأم��ري��ك��ي��ني  �لأف������ر�د  ب��ع�����س  “هناك  �شحفي 
ب�شاأن  م��ع��ل��وم��ات  ل��ت��ق��دمي  م��ع��د�ت  بت�شغيل  ي��ق��وم��ون 

تو�شيح �ملوقف لقو�تنا«.
�ملحددة.  و�ملهمة  بال�شبط  �ل��ع��دد  �أع���رف  “ل  و�أ���ش��اف 
ي�شمح لهم بحمل بنادق للدفاع عن �لنف�س. لكن لي�س 

م�شموحا لهم بالقتال ..يقدمون �لدعم فقط«.

تقدم  �ملتحدة  �لوليات  �إن  قال  �لفلبيني  وك��ان �جلي�س 
مع  متحالفني  مقاتلني  �حتالل  لإنهاء  فنية  م�شاعدة 
مار�وي  مدينة  �أح��ي��اء  لبع�س  �لإره��اب��ي  د�ع�س  تنظيم 
لكن لي�س لقو�تها وجود على �لأر�س. ومل يت�شح مدى 
قرب �لقو�ت �لأمريكية من منطقة �ل�شتباكات. وقال 
�جلي�س يف �ل�شابق �إن هذه �ملفرزة تتبع وحدة من �لقو�ت 

�خلا�شة تر�بط يف مدينة ز�مبو�جنا بجنوب �لفلبني.
لطلب  م��ان��ي��ال  يف  �لأم��ري��ك��ي��ة  �ل�����ش��ف��ارة  ت�شتجب  ومل 

�لتعليق على ذلك.
وق����ال م�����ش��وؤول �أم��ري��ك��ي يف و����ش��ن��ط��ن م�����ش��رتط��ا عدم 
�لك�شف عن هويته �إن �لوليات �ملتحدة خ�ش�شت طائرة 
دون ط��ي��ار جلمع  م��ن ط���ر�ز بي-3 وط��ائ��رة  ��شتطالع 
�ل��ط��ائ��رة دون طيار  �إن  ق��ال  �مل�����ش��وؤول  �مل��ع��ل��وم��ات. لكن 

حتطمت يوم �ل�شبت بعد فقد �لت�شال بها.

•• الفجر - خرية ال�شيباين
�لوجه  ه���ي  دي��ف��ي��د���ش��ون  روث     
بريطانيا.  يف  لل�شيا�شة  �جل��دي��د 
ي���ق���دم���ه���ا خ�������ش���وم���ه���ا ع���ل���ى �ن���ه 
ل����ي����رب�ل����ي����ة ج����������د�، وي���ق���دم���ه���ا 
لليمني  ك���م���ن���ق���ذة  ������ش����دق����اوؤه����ا 
�لن����ت����خ����اب����ات  يف  �ل�����ربي�����ط�����اين 
كل  ويف   ،2017 ع��ام  �ل��ربمل��ان��ي��ة 
�لح������و�ل ل ت��ت��وق��ف ع��ل��ى �ث����ارة 

�لده�شة.
    مل ت�شلك هذه �ل�شيا�شية �ل�شابة 
م�شار� تقليديا، وجعلت من ذلك 
منتقديها.  ���ش��د  ف��ت��اك��ا  ���ش��الح��ا 
ع��ن��دم��ا ك��ن��ت ���ش��غ��رية، ك���ان �أهم 
�لنا�س يف �لبالد �مللكة ومارغريت 
�أن كل  ف��ك��رة  م��ع  وك���ربت  تات�شر. 
�شيء ممكن بالن�شبة للمر�أة، بهذه 
�لطريقة ��شادت روث ديفيد�شون 
�لطبقة  و���ش��ل��ي��ل��ة  ع���ام���ا(   38(
ورئي�شة  �ل�شكتلندية،  �ل��ع��ام��ل��ة 
�ل�شكتلندي،  �مل��ح��اف��ظ��ني  ح���زب 

�أ�شادت بقدوتها ورموزها.
�دن������ربه  ����ش���اح���ي���ة  ول��������دت يف     
�ملد�ر�س  �لفقرية، ومرت مبقاعد 
ريا�شة  ه����و�ة  وم����ن  �ل��ع��م��وم��ي��ة، 
�ل��ك��ي��ك ب��وك�����ش��ي��ن��غ، ت��ع��ت��رب روث 
ماي  ت��ريي��ز�  نقي�س  ديفيد�شون 
زعيم  ����ش���ت���ورج���ي���ون،  ن��ي��ك��ول  �أو 
�ل�شكتلندي.  �ل��ق��وم��ي  �حل����زب 
�ب��د�.  يف  مل تكن متيل لل�شيا�شة 
كانت جندية يف �جلي�س  �ملنطلق، 
�ل����ش���ك���ت���ل���ن���دي �لإق����ل����ي����م����ي من 
2003 �ىل 2006، ثم �شحفية 
�لربيطانية،  �لذ�ع������ة  ه��ي��ئ��ة  يف 
�ل�شغري �ىل  �ل��ب��اب  م��ن  ودخ��ل��ت 
حزب �ملحافظني �ل�شكتلندي عام 

وك���ان���ت م���ن �ل���د�ع���م���ني �لو�ئ�����ل 
�لبقاء  �أن�شار  لترييز� ماي، ومن 
يف �ل�شتفتاء على �لربيك�شيت عام 
بخ�شو�س  مو�قفها  �ما   ،2016
�لجتماعية،  �مل�شاعد�ت  تخفي�س 
ول��ي��رب�ل��ي��ت��ه��ا �لق��ت�����ش��ادي��ة، فقد 
منحتها �شورة �ل�شيدة �حلديدية 

�جلديدة.

»بطلة«
�لت�شريعية  �لن����ت����خ����اب����ات  يف 
حتقيق  م��ن  متكن������ت  �لخ�����رية، 
مقع�������د�   13 ب����  ح��زب��ه��������������ا  ف����وز 
يف  �ل���ش��ك��ت��ل��ن��دي،  �لربمل��������ان  يف 
 13 م��اي  ترييز�  خ�ش��������رت  حني 

مقعد�.
ب����ف���������ش����ل ح�����زب   وب�������ال�������ت�������ايل، 
�مل��ح��اف��ظ��ني �ل���ش�����ك��ت��ل��ن��دي، جنا 
�لربيطاين من  �ملحافظني  حزب 
�لغ����������رق، مما دفع جورج �أوزبورن 
حتت  �ل�ش��������ابق  �ملالي��������ة  وزي��ر   -
ق��ي��ادة دي��ف��ي��د ك���ام���ريون - �لذي 
متنقلة،  جثة  باأنه�������ا  ماي  و�شف 
ديفي��������د�شون  م����ق����ارن����ة  �ىل 

بالبطلة.
   �نها �شد �لتحالف �ملقرتح بني 
�ملحافظني و�حلزب �لدميقر�طي 
�ل�شمايل،  �لأي��رل��ن��دي  �ل��وح��دوي 
م�����ش��ددة ع��ل��ى خم��اط��ر م��ث��ل هذه 
�خل��ط��وة. وي��وؤه��ل��ه��ا ك����و�در حزب 
�ملرتبة  �ح��ت��الل  �ىل  �مل��ح��اف��ظ��ني 
جون�شون،  ب��وري�����س  ور�ء  �لثانية 
عمدة لندن �ل�شابق، لتويل رئا�شة 
�ملقربني  ح�����ش��ب  ول��ك��ن،  �حل����زب، 
منها، حلمها هو �أن ت�شبح رئي�شة 

وزر�ء ��شكتلند�.
عن لوبوان الفرن�ضية

رئي�س  م��و�ق��ف  وت��ب��ن��ت   ،2009
�لوزر�ء �لربيطاين �ل�شابق ديفيد 

كامريون، وروؤيته.

�ضعود برقي
كم�شاعدة  تقدمت   ،2011 ع��ام 
ملالكومل ماكا�شكيل - نائب لأكرث 
�لنتخابات  يف   - ع��ام��ا   30 م��ن 

غال�شكو  د�ئ����رة  ع��ن  �لت�شريعية 
�لر�بعة  �مل��رت��ب��ة  و�ح��ت��ل��ت  ك��ل��ف��ن 
فيها  ت���������ورط  ق���������ش����اي����ا  ج���������ر�ء 
�حلزب  ق��رر  ول��ذل��ك،  مر�شحها. 
و�أ�شبحت  فر�شتها،  مينحها  �أن 
�ل�شكتلندي  �ل��ربمل��ان  يف  ع�����ش��و� 
نف�شه،  �ل��ع��ام  ويف   .2011 ع���ام 
رئي�شة  غولدي،  �أنابيل  ��شتقالت 

لوحدة  دعمها  معلنة  ��شكتلند�، 
�شلبة مع بريطانيا. 

�ل�شكتلندي  �مل��ح��اف��ظ��ني  ح����زب 
م����ن م��ن�����ش��ب��ه��ا، ت��ر���ش��ح��ت روث 

ديفيد�شون  روث  ت�����ش��وت  مل     
��شتقالل  ل�شالح  �ل���ش��ت��ف��ت��اء  يف 

ف�����وز�  ، وح���ق���ق���ت  دي���ف���ي���د����ش���ون 
�شاحقا.

•• بريوت-اأ ف ب:

ر�يت�س  “هيومن  منظمة  �أب����دت 
من  ق���ل���ق���ه���ا  �أم�������������س  ووت�س” 
��شتخد�م �لتحالف �لدويل بقيادة 
�لبي�س  �ل��ف��و���ش��ف��ور  و����ش��ن��ط��ن 
�شد  �لع�شكرية  �لعمليات  خ��الل 
تنظيم د�ع�س �لإرهابي يف �شوريا 

و�لعر�ق.
وج��اء ذل��ك بعد �ي��ام على تقارير 
�لتحالف  ق�����ش��ف  ع����ن  حت���دث���ت 
�لدويل ملدينة �لرقة، معقل تنظيم 
بالفو�شفور  ����ش���وري���ا،  يف  د�ع�������س 
�لب��ي�����س يف �ط����ار دع��م��ه حلملة 
�لدميوقر�طية  ����ش���وري���ا  ق�����و�ت 
)حتالف ف�شائل عربية وكردية( 

لطرد �ملتطرفني من �ملدينة.
ر�ي��ت�����س ووت�س  ه��ي��وم��ن  وق���ال���ت 
�لأبي�س  �لفو�شفور  ��شتخد�م  �ن 
�مل��دف��ع��ي��ة م���ن قَبل  ب��ال�����ش��رب��ات 
�لتحالف بقيادة �لوليات �ملتحدة 
�أ�شئلة خطرية حول حماية  يثري 

�ملدنيني.
�لمريكية  �ل����ق����و�ت  �ن  و�ك������دت 
يف  �لأبي�س  �لفو�شفور  ت�شتخدم 
�لرقة  ويف  �ل����ع����ر�ق،  يف  �مل��و���ش��ل 
معقل د�ع�س يف �شوريا. لكن �شبب 
����ش��ت��خ��د�م ق����و�ت �ل��ت��ح��ال��ف غري 

و��شح.
�لفو�شفور  �����ش���ت���خ���د�م  ومي���ك���ن 
منها  ع�شكرية  لأ���ش��ب��اب  �لبي�س 
�ر����ش���ال  ����ش���ت���ار دخ������اين �و  خ���ل���ق 

��شتخد�م  ب��ح��ق  نحتفظ  دي��ل��ون 
لهزمية  �ملتاحة  �لمكانيات  كافة 
مع  يتنا�شب  مب��ا  د�ع�����س  تنظيم 

قانون �لنز�ع �مل�شلح.
�لنز�ع  ل��ق��ان��ون  “وفقا  و�����ش���اف 
�لفو�شفور  ي�����ش��ت��خ��دم  �مل�������ش���ل���ح، 
و�لتعتيم  ل���ل���ح���ج���ب  �لب����ي���������س 
تر�ع���������ي  بطريق������ة  و�ل����ش���ارة 
مت���ام���ا �لث�������ار �ل���ع���ر����ش���ي���ة على 

�ملدنيني«.
ق�شم  مدير  غو�س،  �شتيف  �ن  �إل 
ر�يت�س  “هيومن  يف  �ل���ش��ل��ح��ة 
كيفية  ي��ه��م  ل  �ن���ه  �ك���د  ووت�س” 
�لأبي�س،  �ل��ف��و���ش��ف��ور  ����ش��ت��خ��د�م 
فانه ي�شكل خطر� و�شرر� مرعبا 
�ملاأهولة  �مل���دن  �لأم���د يف  وط��وي��ل 
�ي  �و  و�مل����و�����ش����ل،  �ل����رق����ة  م���ث���ل 

منطقة �خرى مكتظة بال�شكان.
يتخذ  �ن  �����ش����رورة  ع��ل��ى  و����ش���دد 
�ملمكنة  �ل��ت��د�ب��ري  ك���ل  �ل��ت��ح��ال��ف 
لتقليل �ل�شرر على �ملدنيني عند 
يف  �لأبي�س  �لفو�شفور  ��شتخد�م 

�لعر�ق و�شوريا.
وي������دع������م �ل����ت����ح����ال����ف �ل��������دويل 
عمليتها  خالل  �لعر�قية  �لقو�ت 
�ل��ع�����ش��ك��ري��ة �مل�����ش��ت��م��رة م��ن��ذ نحو 
د�ع�س  تنظيم  لطرد  ��شهر  �شبعة 
م���ن م��دي��ن��ة �مل��و���ش��ل، ك��م��ا قو�ت 
�لتي  �ل���دمي���وق���ر�ط���ي���ة  ����ش���وري���ا 
متكنت �لأ�شبوع �ملا�شي من دخول 
م��دي��ن��ة �ل��رق��ة وت��خ��و���س معارك 

عنيفة مع �ملتطرفني.

و��شارت هيومن ر�يت�س ووت�س �ىل 
�مل��و���ش��ل، �نفجرت  �ن��ه يف ح��ادث��ة 
�ل��ق��ذي��ف��ة ب��ال��ق��رب م���ن �لأر������س، 
يف م��ا ي��ب��دو �أن���ه حم��اول��ة لتقليل 
�لفيديوهات  تظهر  فيما  �لآث���ار، 
يف �لرقة �لذخائر تنفجر �أعلى يف 
�لهو�ء، نا�شرة �لفو�شفور �لأبي�س 

على م�شاحة �أو�شع بكثري.
فر�ن�س  لوكالة  ���ش��وؤ�ل  على  ورد� 
�لفو�شفور  ��شتخد�م  ح��ول  بر�س 
�ملتحدث  ق��ال  �ل��رق��ة،  �لبي�س يف 
ب��ا���ش��م �ل��ت��ح��ال��ف �ل������دويل ري���ان 

�لرقة  م��دي��ن��ة  ق�شف  �إىل  ي�شري 
يف  وتظهر  �لأبي�س.  بالفو�شفور 
�لفيديو �لذخائر وهي تنفجر يف 
�لهو�ء قبل �ن تت�شاقط على �شكل 

كتل من �لنار.
23 مدنيا  �ل��ي��وم  ذل���ك  وق��ت��ل يف 
على  �ل��دويل  للتحالف  ق�شف  يف 
�ل��رق��ة وحم��ي��ط��ه��ا، وف���ق م��ا وثق 
�لن�شان  �ل�شوري حلقوق  �ملر�شد 
��شتخد�م  �ي�������ش���ا  رج������ح  �ل�������ذي 
عن  متحدثا  �لبي�س  �لفو�شفور 

غار�ت جوية.

����ش��ار�ت وو���ش��ع ع��الم��ات �و حتى 
ك�شالح حارق.

و�����ش���ارت ه��ي��وم��ن ر�ي��ت�����س ووت�س 
�ىل �شريط فيديو من �ملو�شل يف 
�ل�شهر �حلايل يظهر  �لثالث من 
حتتوي  �أر�شية  قذ�ئف  ��شتخد�م 

على �لفو�شفور �لأبي�س.
تذبح  �ل�����رق�����ة  ح���م���ل���ة  ون���������ش����رت 
ب�����ش��م��ت، �ل���ت���ي ت��ن�����ش��ط ����ش���ر� يف 
�لتنظيم  �نتهاكات  وتوثق  �لرقة 
�ملتطرف، يف �لثامن من حزير�ن 
ي��ون��ي��و ���ش��ري��ط ف��ي��دي��و ق��ال��ت �نه 

ثاين املوؤهلني لرئا�ضة حزب املحافظني:

روث ديفيد�سون: من �إدنربة.. �إىل د�وننغ �سرتيت...؟
بف�ضل مقاعد حزبها جنا حزب املحافظني الربيطاين من الغرق

�نقذت حزب �ملحافظني  وقد تتوىل رئا�شته

ترييز� ماي مناف�شة �شر�شة على بابها

جورج �أوزبورن  ماي جثة متنقلة..وروث بطلة�مللكة وتات�شر  قدوة    روث ديفيد�شون

ك�نت من �لد�عمني �الأو�ئل لترييز� م�ي 
ومن �أن�س�ر �لبق�ء يف �الحت�د �الأوروبي

تعار�س التحالف املقرتح بني املحافظني واحلزب 
الدميقراطي الوحدوي الأيرلندي ال�ضمايل

مل ت�سوت ل�س�لح ��ستقالل ��سكتلند� 
وتعلن دعمه� لوحدة �سلبة مع بريط�ني�

�مل�س�عد�ت  ــن  م مو�قفه� 
وليرب�ليته�  �الجتم�عية 
�سورة  متنحه�  �القت�س�دية 
�جلديدة �حلديدية  �ل�سيدة 

هيومن ر�يت�س: و��سنطن ت�ستخدم »�لفو�سفور« يف �لرقة و�ملو�سل

قو�ت �أمريكية قرب م�ر�وي �ملح��سرة ب�لفلبني

�إع�دة �لعالق�ت �لدبلوم��سية بني �إ�سر�ئيل ونيوزيلند�.. تيلر�سون: �ل�سلطة �ستتوقف عن دفع رو�تب لع�ئالت �الأ�سرى«
�مل��و���ش��وع ط��رح مبا�شرة  ه��ذ�  ب���اأن  �ع���دك  �أن  تيلر�شون: ميكن يل  ق��ال 
خالل زيارة �لرئي�س �لفل�شطيني عبا�س. لقد طرح �لرئي�س تر�مب هذ� 
�ملو�شوع �مامه. وكان عبا�س قد ز�ر و��شنطن يف مطلع �يار، وقال �لناطق 
بل�شان �لبيت �لبي�س �شون �شباي�شر يف حينه باأن �لرئي�س تر�مب ناق�س 

معه م�شاألة �لدفع لعائالت �ملخربني.
و�أ�شاف تيلر�شون: لقد �لتقيت �نا، �ي�شا، مع عبا�س بعد ذلك وقلت له 
�ن عليهم وقف ذلك. لقد غريو� �شيا�شتهم وينوون وقف �لدفع ملن �دين 
باأعمال قتل. وهذه هي �ملرة �لوىل �لتي ي�شرح فيها م�شوؤول �مريكي 
مو�شوع  يف  �شيا�شتهم  تغيري  على  و�فقو�  �لفل�شطينيني  ب��اأن  �مل��الأ  على 

�ملدفوعات.
�جلمهوريني  �ل�����ش��ي��وخ  جمل�س  �ع�����ش��اء  م��ن  جم��م��وع��ة  �ن  �ىل  وي�����ش��ار 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

تيلر�شون، �شرح،  �ن وزير �خلارجية ريك�س  “هاآرت�س”  تكتب �شحيفة 
لعائالت  رو�ت��ب  دفع  ب�شاأن  �شيا�شتها  غريت  �لفل�شطينية  �ل�شلطة  ب��اأن 
�لدفع  �لتوقف عن  تنوي  و�نها  بتنفيذ عمليات،  �دينو�  �لذين  �لأ�شرى 

لعائالت �لقتلة . 
وقال تيلر�شون ذلك خالل جل�شة ��شتماع �جر�ها جمل�س �ل�شيوخ حول 
زيادة  ت�شمل  �ن  يتوقع  و�لتي   ،2018 للعام  �خلارجية  وز�رة  ميز�نية 

�مل�شاعد�ت لل�شلطة �لفل�شطينية.
ورد� على �شوؤ�ل وجهه �ليه �ل�شيناتور �جلمهوري جيم ري�س، من ولية 
�وهايو، حول مدفوعات �ل�شلطة �لفل�شطينية ملن �دينو� بتنفيذ عمليات، 

يعدون منذ عدة ��شهر م�شروع قانون يدعو �ىل وقف �مل�شاعد�ت �ملالية 
�لأمريكية لل�شلطة �لفل�شطينية طاملا و��شلت حتويل مدفوعات ورو�تب 
ملن �دينو� بتنفيذ عمليات �رهابية، وكذلك لعائالتهم. وحظي م�شروع 
�ل��ق��ان��ون م��وؤخ��ر�، ب��دع��م ع��دد م��ن �مل�شرعني �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ني، �لأمر 
�ل�شلطة  �د�رة تر�مب على ممار�شة �ل�شغط على  �لذي ز�د من قدر�ت 

�لفل�شطينية يف هذ� �ملو�شوع.
�ىل ذلك، قررت �إ�شر�ئيل ونيوزيلند� �إعادة �لعالقات بينهما بعد �خلالف 
�لذي ن�شب �إثر تاأييد نيوزيلند� يف دي�شمرب، قر�ر جمل�س �لأمن �لدويل 

�لذي �أد�ن �ل�شتيطان يف �لأر��شي �لفل�شطينية �ملحتلة.
و�أكد بيان �شادر عن مكتب رئي�س �لوزر�ء بنيامني نتانياهو �أنه ونظريه 
هاتفية،  حم��ادث��ة  �إث��ر  �خل��الف  �إن��ه��اء  ق��رر�  �نغلي�س  بيل  �لنيوزيلندي 

�لعا�شمة  �إىل  �شيعود  نيوزيلند�  يف  �إ�شر�ئيل  �شفري  �أن  �لبيان  و�أ�شاف 
ولينغتون.

وكانت نيوزيلند� �شمن عدة دول دعت �ىل �لت�شويت على م�شروع قر�ر 
�متناع  بعد  �إق���ر�ره  مت  �لإ�شر�ئيلي،  �ل�شتيطان  يدين  �لأم���ن  ملجل�س 
�أوباما عن ��شتخد�م �لفيتو، فكان �أول قر�ر من نوعه منذ  �إد�رة بار�ك 

.1979
بعد �عتماد �لقر�ر ��شتدعت �إ�شر�ئيل �شفريها من �ل�شنغال ونيوزيلند� 
�إ�شر�ئيل عالقات دبلوما�شية مع فنزويال وماليزيا  للت�شاور، ول تقيم 

�للتني �أيدتا كذلك �لقر�ر.
�لعالقات  �إع��ادة  يونيو  من  �شابق  وق��ت  يف  و�ل�شنغال  �إ�شر�ئيل  و�أعلنت 

بينهما.
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عربي ودويل
بريط�ني� وفرن�س� يبقي�ن على خطة بريك�ست .. م�ي وم�كرون يعلن�ن عن خطة عمل ملك�فحة �الإره�ب 

•• باري�س-اأ ف ب:
�أعلن �لرئي�س �لفرن�شي �إميانويل ماكرون بعد لقائه مع رئي�شة �لوزر�ء 
لت�شديد  م�شرتكة  عمل  خطة  عن  باري�س  يف  ماي  ترييز�  �لربيطانية 
�ل��وزر�ء �لربيطانية من جهتها  �أعلنت رئي�شة  �لإره��اب، فيما  مكافحة 

�للتز�م باجلدول �لزمني ملفاو�شات بريك�شت.
مكافحة  مو�شوع  كان  �لبلدين،  �شربت  �لتي  �لعتد�ء�ت  �شل�شلة  وبعد 
�لإرهاب مهيمنا على �ملحادثات �لتي جرت م�شاء �لثالثاء بني ماكرون 
�ألف  ثمانون  قبلها  لزم  �لقدم  لكرة  ودي��ة  �للذين ح�شر� مبار�ة  وم��اي 

م�شاهد دقيقة �شمت عن نف�س �شحايا �عتد�ء�ت لندن ومان�ش�شرت.
وك��ان م��اك��رون حت��دث خ��الل موؤمتر �شحايف م�شرتك عقد يف حد�ئق 
�عتد�ء�ت  بعد  فاأكد  �لإره��اب،  �لتعاون يف مكافحة  �لإليزيه، عن  ق�شر 
�أي���ام على خطة عمل  ع��دة  م��اي منذ  م��ع  �أن���ه عمل  ومان�ش�شرت  ل��ن��دن 

ومكان حيث ميكن ن�شر مو�د ت�شتخدم يف �لتطرف �لذي يلحق �لكثري 
من �لأذى. و�شيتم در�س �إمكانية مالحقة �شركات �لإنرتنت �إذ� مل تقم 
ي�شكل ذلك  �أن  على  �ملقبولة”،  �ملحتويات غري  ينبغي حلذف هذه  مبا 
كرة  مبارة  �مل�شاء  وماي يف  ماكرون  �مل�شروع. وح�شر  �أ�شا�شية يف  نقطة 
فر�ن�س،  دو  �شتاد  ملعب  يف  و�إن��ك��ل��رت�  فرن�شا  منتخبي  ب��ني  ودي���ة  ق��دم 
�لن�شيد �لوطني �لربيطاين قبل  �ملتبع، مت عزف  وخالفا للربوتوكول 
يف  �لأخ���رية  �لع��ت��د�ء�ت  ل�شحايا  تكرميا  �لفرن�شي  �لوطني  �لن�شيد 

بريطانيا.
وبعد �لعتد�ء �لذي ��شتهدف ملعب �شتاد دو فر�ن�س يف ت�شرين �لثاين 
مع  وميبلي  ملعب  يف  �لربيطاين  �جلمهور  ت�شامن   ،2015 نوفمرب 

فرن�شا و�أن�شد �لن�شيد �لوطني �لفرن�شي.
وقام �مل�شوؤولن يف فرتة ما بني �شوطي �ملبار�ة بو�شع �إكليل من �لزهور 

ملمو�شة جد� تهدف ب�شورة خا�شة �إىل ت�شديد �للتز�مات على �شركات 
جمموعة  وك��ان��ت   . للكر�هية  ت��روج  �لتي  �ملحتويات  حل��ذف  �لإن��رتن��ت 
�أعالنا م�شرتكا  �أي��ار مايو يف �شقلية، وقعت  �أو�خ��ر  �ل�شبع �ملجتمعة يف 
�شد �لإرهاب �شددت �ل�شغط فيه على عمالقة �لإنرتنت لدفعها بطلب 

من بريطانيا �إىل مكافحة �ملحتويات �ملتطرفة مبزيد من �ل�شدة.
�ل�شاعتني  �أنه خالل  �أبعد. و�شدد على  وقال ماكرون قررنا معا �مل�شي 
%50 من �لأ�شخا�س �لذين ميكن  �لأوليني بعد وقوع �عتد�ء، يتاأثر 
�لتالعب باأفكارهم، موؤكد� بالتايل �أن على �شركات �لنرتنت �أن تتخذ 
�لتز�مات بالتحرك يف غ�شون 48 �شاعة. و�أ�شار �إىل �أنه يف ظل �شروط 

تر�عي �ل�شرية، ينبغي �أل تكون مو�قع �لتو��شل �أدو�ت لالإرهابيني.
فرن�شية  بريطانية  م�شرتكة  حملة  نطلق  �إننا  ماي  �أعلنت  جهتها  من 
و�لإرهابيني،  للمجرمني  �آم��ن  كمكان  �لإنرتنت  ��شتخد�م  يتم  ل  حتى 

�ل��ذي قتل يف �لع��ت��د�ء ق��رب ملعب  �أم��ام لوحة تذكارية ملانويل ديا�س 
�شتاد دو فر�ن�س، قبل �أن يلتقيا عائلته.

�لتي خرجت يف  �أك���دت م��اي  �ل��ث��اين،  �مل��ح��ادث��ات  يف م��ا يتعلق مبو�شوع 
روزنامة مفاو�شات  �أن  �لت�شريعية،  �لنتخابات  موقع �شعيف جد� من 
بريك�شت �شتبقى كما هي و�شتبد�أ �ل�شبوع �ملقبل، يف حني كان �لرئي�س 
�لفرن�شي �أعرب مرة جديدة عن �أمله باأن تبد�أ هذه �ملفاو�شات يف �أ�شرع 

وقت ممكن.
�مل��ال �لمل��اين فولفغانغ  و�أع��ل��ن م��اك��رون، كما فعل قبله ب�شاعات وزي��ر 
�لحتاد  يف  �ملتحدة  �ململكة  لبقاء  مفتوحا  ي���ز�ل  ل  �ل��ب��اب  �أن  �شويبله 

�لوروبي طاملا مل يتم �إنهاء مفاو�شات بريك�شت.
و�أ�شاف لكن يف حال بد�أت، �شيكون من �ل�شعب جد� �لعودة �ىل �لور�ء، 

موؤكد� �حرت�م �إر�دة �ل�شعب �لربيطاين.

•• الفجر – خرية ال�شيباين

ازعاجا  ت�ضكل  ال�ضرقية  اأوروبـــا  بلدان  باتت     
حول  اجلدل  فبعد  الأوروبــيــة.  للمفو�ضية  حادا 
ُفتحت  الأوروبية،  املبادئ  واحرتام  القانون  دولة 
�ضد  ح�ضا�ضية  تقل  ل  جديدة  جبهة  الثالثاء 
بولندا واملجر وجمهورية الت�ضيك، مدارها اللجوء 
ا�ضتمرت  حتذيرات  فبعد  الالجئني.     وا�ضتقبال 
جت�ضيم  الأوروبـــيـــة  املفو�ضية  قـــررت  �ــضــهــورا، 
الدول  هذه  اإجبار  وتعتزم  وعقوباتها،  تهديداتها 
للبدء يف ا�ضتقبال طالبي اللجوء على اأرا�ضيها من 
واإيطاليا،  اليونان  يف  ال�ضبل  بهم  تقطعت  الذين 
�ضبتمرب  يف  اإلــزامــّيــا  جعلته  قــد  كانت  ا�ضتقبال 

الأوروبية. الهجرة  اأزمة  ذروة  يف   2015

   ومب���وج���ب ح���زم���ة �لإج��������ر�ء�ت 
�لأع�شاء  �ل���دول  �م��ام  كانت  ه��ذه، 
)با�شتثناء  �لأوروب������ي  �لحت����اد  يف 
و�لدمنارك  و�ي��رل��ن��د�  ب��ري��ط��ان��ي��ا 
وط��ب��ع��ا �مل�����ش��ت��ف��ي��د�ن م��ن �لإج����ر�ء 
�ل��ي��ون��ان و�إي���ط���ال���ي���ا( ف���رتة متتد 
روما  عن  �لعبء  لتخفيف  �شنتني 
و�أثينا يف ��شتقبال طالبي �للجوء. 
توزيعا  �أع����ّدت  ق��د  �للجنة  وك��ان��ت 
غاية يف �لدقة لتقا�شم �لأعباء بني 

�لدول �لأع�شاء.

جهود خمتلفة
في�شيغر�د  ب���ب���ل���د�ن  ي�����ش��م��ى  م����ا 
و�شلوفاكيا  و�مل�����ج�����ر  )ب����ول����ن����د� 
�ملعار�شني  �لت�شيك(،  وجمهورية 
غ��ري��زي��ا ل�����ش��ي��ا���ش��ة �ل��ت�����ش��ام��ن مع 
بلد�ن �لدخول �لأول، حاولت منع 
ه���ذه �حل��رك��ة مم��ا �أج���رب �ل����وزر�ء 
�لأوروبيني للمرور بقوة عن طريق 
�ملوؤهلة. قر�ر  بالأغلبية  �لت�شويت 
وبر�تي�شالفا  بود�ب�شت  عار�شته 
�أمام حمكمة �لعدل �لأوروبية، ول 

تز�ل �لق�شية جارية.
�لدول  ب���د�أت      بعد ع��ام ون�شف، 
�لأع���������ش����اء �مل��ع��ن��ي��ة ب��ت��ن��ف��ي��ذ هذ� 
ب��ج��ه��������ود خمتلفة.  ول��ك��ن  �ل���ق���ر�ر 
�لأ�ش��������خا�س  من  ع��دد  و”بنقل” 
�ل�������دول  م��از�ل��ت   ،20689 بلغ 
�لأع�����������ش�����اء ب���ع���ي���دة ع�����ن �ل����وف����اء 

بالأهد�ف �لأولية.
 يف نهاية عام 2015، كان �لحتاد 
�لأوروبي يعتقد �نه بالإمكان فعال 
�ألف   160 �إىل  ي�شل  ما  ��شتيعاب 
عام����������ني،  م�����������دى  على  �شخ�س 
وتقلي�شه،  م��ر�ج��ع��ت��ه  مت��ت  ه���دف 
ع��ت��ب��ة نظرية  ك����ان ح��ي��ن��ه��ا  لأن�����ه 
 2015 �شنة  �أ���ش��ا���س  على  ُح����ّددت 
و�شول  ح��ي��ث  م���ن  �ل���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 

�ملهاجرين.

�أي  و�مل��ج��ر  بولند�  ت�شتقبل      مل 
�أر��شيهما،  ع���ل���ى  جل�����وء  ط���ال���ب 
�لت�شيك  ج���م���ه���وري���ة  و�ك����ت����ف����ت 

اأ�ضباب مزعجة
هذ� �لو�شع �لعرج، �أفقد �ملفو�شية 

�لأوروبية ورئي�شها جان 

�لإج�������ر�ء�ت، ك��ان��ت �أف�����ش��ل بكثري 
�ل���دول �لأع�����ش��اء بفتح  م��ن بع�س 
993 لج���ئ، منهم  �أم���ام  �أب��و�ب��ه��ا 

من  ����ش���خ�������ش���ا   12 ب���ا����ش���ت���ق���ب���ال 
�ل��ي��ون��ان. وح��ت��ى ���ش��وي�����ش��ر�، �لتي 
ب��ت��ط��ب��ي��ق حزمة  م��ل��زم��ة  ت��ك��ن  مل 

•• لندن-وكاالت:

“�إيكونومي�شت”  جم���ل���ة  ق���ال���ت 
هجمات  ث���الث���ة  �إن  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة 
�لأ�شهر  يف  ب��ري��ط��ان��ي��ا  يف  ج��ه��ادي��ة 
في�س  �إىل  �أدت  ق�����د  �لأخ�����������رية 
كيفية  ح������ول  �لإق�������رت�ح�������ات  م����ن 
مكافحة �لإره��اب، من زي��ادة �أعد�د 
�ل�شرطة وعدد �شنو�ت �ل�شجن �إىل 

عن  ب��ع��ي��د�ً  بع�شهما  م��ع  �لتو��شل 
�أعني �لإ�شتخبار�ت. 

لي�س  �لتهام  �إن هذ�  �ملجلة  وتقول 
�ل�شياق،  و�ح���د�ً يف ه��ذ�  �إل م��اأخ��ذ�ً 
تو�جه  �لتكنولوجيا  �شركات  �إن  �إذ 
بانت�شار  ل�شماحها  �نتقاد�ت  �أي�شاً 
�لبلطجية  و�إيو�ء  �ملفربكة  �لأخبار 
�شعياً  و�لإن��ت��ه��ازي��ني  و�مل��ت��ع�����ش��ب��ني 
هذه  كانت  �ملا�شي،  ويف  �لربح.  �إىل 

لكن  ج��دي��دة.  قانونية  �شالحيات 
ف��ك��رة و�ح����دة ح����ازت ع��ل��ى زخ����ٍم يف 
�أن  �أوروب���ا و�أمريكا - وه��ي  ك��ٍل من 
مل�شلحة  تعمل  �لإن���رتن���ت  ���ش��رك��ات 
�مل����ت����ط����رف����ني.  وُت����ت����ه����م ����ش���رك���ات 
�ل���ع���م���الق���ة، مثل  �ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
غوغل وفي�س بوك بتجاهل �حلملة 
�لإنرتنت  على  �لعنيفة  �لدعائية 
لالإرهابيني  تتيح  �أخ����رى  وم��ن��اب��ر 

تر�بهما  ع���ل���ى  ب���اح���ت�������ش���ان���ه���م���ا 
و3478   5658 �ل���ت���و�يل  ع��ل��ى 

�شخ�شا.

من  و344  �ي��ط��ال��ي��ا  م���ن   649
�لأوروبي  �لحتاد  ود�خل  �ليونان. 
�ل�شد�رة،  وف��رن�����ش��ا  �أمل��ان��ي��ا  حت��ت��ل 

�أ�شخا�س  بتمكني  متهمة  �ل�شركات 
�لفكرية  �مل��ل��ك��ي��ة  ح���ق���وق  ل��ت��ف��ادي 
من  ل��الأط��ف��ال.  خملة  �شور  ون�شر 
�ل�شيا�شيون  يطالب  �ملنطلق،  ه��ذ� 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �تخاذ  ���ش��رك��ات  م��ن 
يظهر  مل��ا  م�شوؤولية  �أك���رث  م��و�ق��ف 
على �شبكاتها. و�شمن حدود، فاإنهم 
حمقون يف ذلك.  وتلفت �ملجلة �إىل 
بيانات،  �شبكات  هناك  �أن  طاملا  �أن��ه 
للت�شبب  �شت�شتغلها  �ل��ن��ا���س  ف����اإن 
ب������الأذى. ف��ن��ظ��ام �ل��ت��ل��غ��ر�ف �لآيل 
عام  للتخريب  ت��ع��ر���س  �ل��ف��رن�����ش��ي 
1834 يف عملية �حتيال يف تبادل 
�ل�شند�ت بقيت ملدة عامني من دون 
�أن ُتكت�شف. و�لإنرتنت مع مليار�ت 
�مل�شتخدمني، هي �شلطة بال حدود 
�لأط����الق.  ع��ل��ى  �لأق����وى  و�ل�شبكة 
ملرتكبي  �لرتكيز  وجهة  باتت  لقد 
�لأفعال �خلاطئة. وكل �شخ�س قادر 
على ن�شر مقال، وحتميل فيديو �أو 
توزيع جزء من بر�مج على جمهور 
عري�س. �إن �لتحرر من �مل�شوؤوليات 
�ل�شركات  ع��ل��ى  ع��ب��ئ��اً  ت�شكل  �ل��ت��ي 
ل�شناعة  تعزيز�ً  �شكلت  �لإعالمية، 
�لتي  �لأي��ام  �أن  �ملجلة  نا�شئة. ور�أت 
كانت �شركات �لتكنولوجيا يف حاجة 
�إىل رعاية قد ولت منذ زمن. ففي 
�ل�شركات  هذه  باتت  �ملا�شي  �لعقد 

�لأكرث قيمة يف �لعامل.

�وروبا �ل�شرقية ترف�س ��شتقبال �لالجئني �ملفو�س �لوروبي للهجرة حتقيق �لعد�لة ولي�س فقط تطبيق �لقانون

 نف�س البلدان تعيق التقدم ب�ضاأن اإ�ضالح نظام دبلن 
الذي ُيفرت�س اأن يحقق املزيد من الت�ضامن بني الـ 27

املطلوب لي�س فقط فر�س احرتام القانون وامنا �ضمان 
حد اأدنى من العدالة جتاه البلدان التي تقوم بواجبها

وزير �لد�خلية �لبولندي �لعقوبات �ف�شل من ��شتقبال �ملهاجرين

�لتمديد يف حالة �لطو�رئ

جونكر  حان وقت �لعقوبات على �لر�ف�شني

مل ت�ستقبل بولند� و�ملجر �أي ط�لب جلوء و�كتفت جمهورية �لت�سيك ب��ستقب�ل 12 �سخ�س� 

الهجرة النقطة التي اأفا�ضت الكاأ�س:

�الحت�د �الأوروبي لدوله �ل�سرقية: لل�سرب حدود...!
قد تكون املفو�ضية الوروبية تعبت اي�ضا من امللفات التي ترتاكم �ضرقا

••   الفجر – تون�س - خا�س
قّرر  �ل�شعب،  ن���و�ب  ورئ��ي�����س جمل�س  �حل��ك��وم��ة  رئي�س  م��ع  �ل��ت�����ش��اور  بعد    
�لتمديد يف حالة  �لأربعاء،  �أم�س  �ل�شب�شي  �لباجي قايد  �لتون�شي  �لرئي�س 
�أ�شهر �بتد�ء من �ليوم �خلمي�س، وفقا ملا جاء يف ن�س  �أربعة  �لطو�رئ ملدة 

بالغ عن �لرئا�شة �لتون�شية.    يذكر �نه مت �لعالن عن حالة �لطو�رئ ملدة 
�شهر يف 24 نوفمرب 2015، على �إثر �لتفجري �لإرهابي �لذي ��شتهدف 
�أ�شفر عن �شقوط ما  �لرئا�شي و�شط �لعا�شمة، مما  حافلة لأع��و�ن �لأمن 
ل يقل عن ثالثني عونا، بني �شهيد وجريح وقد مت جتديد فر�س حالة 

�لطو�رئ يف عديد �ملنا�شبات منذ تلك �حلادثة.

تون�س: �لتمديد يف ح�لة �لطو�رئ ملدة 4 �أ�سهر

�سرك�ت �لتكنولوجي� ق�درة على �مل�س�عدة يف ردع �الإنقالبيني

�أ�شار  وق���د  �شربهما  ي��ون��ك��ر  ك��ل��ود 
ه��ذ� �لأخ���ري يف مقابلة م��ع جملة 
نهاية  �لأمل���ان���ي���ة يف  ���ش��ب��ي��ج��ل  دي����ر 
�لأ�شبوع �ملا�شي �ىل رغبته يف بدء 

�لإجر�ء�ت. 
و�ل�شوؤون  �لهجرة  وح�شب مفو�س 
دمييرتي�س  و�مل��و�ط��ن��ة،  �لد�خلية 
فاإن  بامللف،  �ملكلف  �أفر�موبولي�س 
�ملطلوب لي�س فقط فر�س �حرت�م 
�لقانون و�منا �شمان حد �أدنى من 
تقوم  �لتي  �لبلد�ن  جت��اه  �لعد�لة 

بو�جبها.
تكون  ق��د  ذل��ك،  تقل  �ن مل  وحتى 
�مللفات  من  �أي�شا  تعبت  �ملفو�شية 
جمل�س  ففي  �شرقا.  ترت�كم  �لتي 
�لحت����اد �لأوروب������ي، ح��ي��ث جتتمع 
�لدول �لأع�شاء، فاإن نف�س �لبلد�ن 
�أ�شا�شا هي �لتي تعيق �لتقدم ب�شاأن 
�إ�شالح نظام دبلن، �لذي ُيفرت�س 
�أن يحقق �ملزيد من �لت�شامن بني 

�ل� 27.
�لتي تطرحها  �لأ�شباب  �ن      كما 
تنفيذ  ل����رف���������س  �ل�����������دول  ه�������ذه 
تعجب  �ن  م����ن  �ب���ع���د  �ل�����ق�����ر�ر�ت 
�مل��ف��و���ش��ي��ة وُت��ر���ش��ي��ه��ا. ف��ق��د ذّكر 
وزير �لد�خلية �لبولندي ماريو�س 
بال�شاك يف �لآون���ة �لخ���رية، كيف 
�لأوروب��������ي  ع���ق���وب���ات �لحت�������اد  �ن 
�ملهاجرين  ����ش��ت��ق��ب��ال  م��ن  �أف�����ش��ل 
�مل�شلمني �لإرهابيني �ملحتملني ... 
    ي�شار �ىل �ن �ملفو�شية، مطالبة 
�حلريات  ق�����ش��ي��ة  ب��������اإد�رة  ك���ذل���ك 
وت��ع��ار���ش��ه��ا م��ع دول����ة �ل��ق��ان��ون يف 
�عتمدت  �ل���ت���ي  و�مل����ج����ر،  ب���ول���ن���د� 
ق����ب����ل ي�����وم�����ني ق�����ان�����ون�����ا م���ث���ري� 
غري  �ملنظمات  بخ�شو�س  للجدل 
بالن�شبة  �لأج��ن��ب��ي��ة..  �حل��ك��وم��ي��ة 
فا�شت  قد  �لوروب��ي��ة،  للمفو�شية 

�لكا�س.
عن لوطون ال�ضوي�ضرية
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العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15

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

 CN 1946741:خلدمات �ل�شبكات رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد�لعزيز ح�شن حممد ح�شن بن �شفو�ن %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �بر�هيم �شلطان �بر�هيم �ملرزوقي

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

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

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15

الغاء اعالن �ضابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
لنقل  حافالت  �لتجاري  بال�شم   CN رقم:1978682 
تعديل  بالغاء طلب  ذ.م.م  �لفخمة  بال�شيار�ت  �لركاب 

�لرخ�شة و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابقا
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

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

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15

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

CN 2063136:شتايل للرجال رخ�شة رقم�
 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد�هلل �شعيد علي ح�شن �ملنهايل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد بالل جميل �ل علي

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

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

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم �و�شن لين وخدمات 

�لتموين رخ�شة رقم:CN 1547224  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل وكيل خدمات

��شافة �شارة قا�شم �حمد �حلمريي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد منري كار�كات حممد كار�كات %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ موؤ�ش�شة بن هيفاء للنقليات و�ل�شيانة 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1021094  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 20*40

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
 تعديل ��شم جتاري من/موؤ�ش�شة بن هيفاء للنقليات و�ل�شيانة �لعامة

BIN HAIFA TRANSPORT & GENERAL MAINTENANCE ESTABLISHMENT

�ىل/ بن هيفاء للنقليات و�ل�شيانة �لعامة ملالكها عو�س �شامل �لعولقي - �شركة �ل�شخ�س 
�لو�حد ذ.م.م

 BIN HAIFA TRANSPORT AND GENERAL MAINTENANCE OWEND

  BY AWADH SALEM ALAWLAQI - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15

اإعــــــــــالن
�لنعيمي لت�شليح  �ل�ش�����ادة/ حمل حممد �شعيد  بان  �لتنمية �لقت�شادية  د�ئ���رة  تعلن 

عو�دم �ل�شيار�ت وفروعها رخ�شة رقم:CN 1120541  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شعيد حممد �شعيد غميل �لنعيمي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد �شعيد غميل خمي�س �لنعيمي
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*3

 تعديل ��شم جتاري من/حمل حممد �شعيد �لنعيمي لت�شليح عو�دم �ل�شيار�ت
MOHAMMED SAEED AL NUAIMI AUTO EXHAUST REPAIR SHOP

�ىل/ حمل قوة �لنجم لت�شليح عو�دم �ل�شيار�ت
QUWWAT ALNAJAM AUTO EXHAUST REPAIR SHOP

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

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

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ مطحنة �خلليج �لعربي

 رخ�شة رقم:CN 1035106  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�مباز�بايل حنيفه من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �مباز�بايل حنيفه من 100% �ىل %17
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/عمر�ن خمي�س عمر�ن حممد �لقبي�شي من وكيل خدمات �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ عمر�ن خمي�س عمر�ن حممد �لقبي�شي من 0% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة بولكال بري�ن �بوبكر %16

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة نالوبار�مبيل �بر�هيم كوتي %16
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*6.76 �ىل 1*1

 تعديل ��شم جتاري من/مطحنة �خلليج �لعربي
ARAB GULF FLOUR MILL

�ىل/ مطحنة �خلليج �لعربي ذ.م.م
ARAB GULF FLOUR MILL LLC

تعديل �ل�شكل �لقانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ جميلة �لطنيجي للمحاماة و�ل�شت�شار�ت 

�لقانونية رخ�شة رقم:CN 1055072  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/جميلة �شالح �حمد �لطنيجي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ جميلة �شالح �حمد �لطنيجي من 100% �ىل %50
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة نو�ل �بر�هيم علي �ملالكي %50
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 0.50*0.20 �ىل 50*20

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
 تعديل ��شم جتاري من/جميلة �لطنيجي للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية

JAMILAH AL TENAIJI ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

�ىل/ جميلة �لطنيجي ونو�ل �ملالكي للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية ذ.م.م
JAMELA AL TENAIJI & NAWAL AL MALEKI ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS LLC

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

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

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شاحل �لبحر لقطع 

CN 1124763:غيار �ل�شيار�ت �مل�شتعملة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد�هلل �بر�هيم �شعيد عبد�هلل �لظاهري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد �بر�هيم �شعيد عبد�هلل �لظاهري

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

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

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كر�ج �حلياة لت�شليح 

�ل�شيار�ت رخ�شة رقم:CN 1115055 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�هلل �بر�هيم �شعيد عبد�هلل �لظاهري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15

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

CN 1169756:للنقليات �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حارب بخيت �شميل �شاعن �لر��شدي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف خمي�س �شعيد �شيف �ل�شام�شي

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

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

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15

اإعــــــــــالن
�لنجم  قوة  �ل�ش�����ادة/كر�ج  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لل�شيار�ت رخ�شة رقم:CN 1127827 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شعيد حممد �شعيد غميل �لنعيمي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/درمي �شيفتي لتجارة معد�ت 

�لنفط ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 2038295 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�شب �ل�شركاء

عبد�هلل ر�شيد قرين من 49% �ىل %46
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد �شامل عوي�شة �خلييلي %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شفاء قره ين حممد علي �لكيايل %3
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15

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

هاجن لال�شت�شار�ت �لد�رية
رخ�شة رقم:CN 1354014 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15

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

CN 1673326-5:بنز كافيه - فرع 5 رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

ت��ع��ل��ن �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��و����ش��الت )ق���ط���اع �لنقل 

�لبحري( بان /�سبكة جالبوت البحرية ذ.م.م قد تقدم 

بطلب ت�شجيل �ل�شفينة �ملذكورة بياناتها بعد وهي:

�ل�شفينة  ه��ذه  ت�شجيل  على  �ع��رت����س  له  كل من  على 

مدة  خ��الل  �بوظبي  �ل�شفن  ت�شجيل  مكتب  مر�جعة 

�ق�شاها 60 يوما من تاريخ هذ� �لعالن.

                اإدارة مراكز خدمة املتعاملني - مركز اأبوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

                   اإ�ضم ال�ضفينة                    رقم الت�ضجيل ال�ضابق          العلم ال�ضابق
                   مز�رين                      --                       --

منوذج اإعالن الن�ضر عن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك : 

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم :    

باإ�شم :  �شركة �أبوظبي للزيوت �لنباتية ذ.م.م
وعنو�نه : 7125 �بوظبي �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.   

بتاريخ : 1997/09/15 و�مل�شجلة حتت �لرقم : 12177 
�ضورة العالمة

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلماية يف:   وحتى تاريخ:   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  15  يونيو 2017 العدد 12047

منوذج اإعالن الن�ضر عن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك : 

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم :    

باإ�شم :  �شركة �أبوظبي للزيوت �لنباتية ذ.م.م
وعنو�نه : 7125 �بوظبي �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.   

بتاريخ : 1997/09/15 و�مل�شجلة حتت �لرقم : 12178 
�ضورة العالمة

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلماية يف:   وحتى تاريخ:   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  15  يونيو 2017 العدد 12047

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �ملالك:
م�شنع �نكور �ليد ذ.م.م

)Asmaco( )2500( :طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم:270370       بتاريخ:2017/3/27 م
AE 2004/12/13 65623:بيانات �لولوية

با�ش��م:م�شنع �نكور �ليد ذ.م.م
وعنو�نه:�ملنطقة �ل�شناعية 15 �شارع رقم 17 هاتف: 065342091 فاك�س: 062342107 

�شندوق �لربيد: 21152 �مييل admin1@anchorallid.com �ل�شارقة 
و�مليكا  و�ل�شبي�شتو�س  و�ل�شمغ  بر�شا  و�لغوتا  �ملطاط  بالفئة:17  �لو�قعة  �أو �خلدمات  �ل�شلع  لتمييز  وذلك 
و�ملنتجات �مل�شنوعة من هذه �ملو�د وغري و�ردة يف فئات �خرى مو�د بال�شتيكية مت�شكلة بالبثق لال�شتعمال يف 

�لت�شنيع مو�د �لتغليف و�حل�شو و�لعزل �نابيب مرنة غري معدنية مو�د �شيليكونية مانعة للت�شرب. 
كلمة  يعلوها  مميز  ب�شكل  �لخ�����ش��ر  ب��ال��ل��ون  لتينية  ب��اح��رف  مكتوبة   )2500( �ل��ع��الم��ة:�ل��رق��م  و���ش��ف 
دو�ئر خمتلفة �لحجام وتتو�شط  �لالتينية مكتوبة بطريقة مميزة د�خل خم�شة  )Asmaco( بالحرف 

جنوم خ�شر�ء حتتها �ربعة خطوط خ�شر�ء من كل جانب
�ل�ش��رت�طات:. 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15اخلمي�ص  15  يونيو 2017 العدد 12047

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ ريفري� لتلميع �ل�شيار�ت 

رخ�شة رقم:CN 1965040  قد تقدمو� �لينا بطلب
null*null تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 3.6*1 �ىل

 تعديل ��شم جتاري من/ريفري� لتلميع �ل�شيار�ت
RIVIERA CAR POLISHING

�ىل/ ريفري� خلدمة �ل�شيار�ت
RIVERA CAR SERVICE

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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ت�شوير – حممد معني

نهيان  �آل  بن طحنون  �شعيد  �ل�شيخ  توج معايل 
�أم�س  م�����ش��اء  �لرم�شانية  �ل��ع��ني  ب��ط��ول��ة  ر�ع���ي 
�لأول بنادي �لعني للفرو�شية و�لرماية و�لغولف 
و�لبلياردو  �ل��رم��اي��ة  م��ن��اف�����ش��ات  يف  �ل��ف��ائ��زي��ن 
بح�شور �لدكتور عبد�هلل �شامل �لوح�شي رئي�س 
�ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة �ل��ع��ل��ي��ا وم�����ش��ل��م �أح��م��د �ملدير 
�لتنفيذي للبطولة.  وقدم معاليه تكرمياً خا�شاً 
للبطل �لإمار�تي �شامل عبد�هلل �لعرياين �لذي 
قدم عر�شاً ناجحا قبل بد�ية �حلفل  يف رماية 
�لبندقية �أ�شاد به جميع �حلا�شرين و�شاركه يف 
طحنون  ب��ن  �شعيد  �ل�شيخ  معايل  �لعر�س  ه��ذ� 
�لذي �أ�شاب بع�س �لأه��د�ف.  وتال ذلك تكرمي 
�ل���ر�م���ي ع��ب��ي��د �ل��ده��م��اين �حل��ائ��ز ع��ل��ى �ملركز 
ليح�شل  �ل�شكتون  �لبندقية  مناف�شات  �لأول يف 
عبد�هلل  �ل��ر�م��ي  ت��اله   �لذهبية  �مليد�لية  على 
م�شبح  يف �ملركز �لثاين ونال �مليد�لية �لف�شية 
�شاحب  �ل�شام�شي  ع��ب��د�هلل  ر����ش��د  �ل��ر�م��ي  ث��م 

�ملركز �لثالث و�مليد�لية �لربونزية. 
ويف بطولة رماية �لبندقية لكبار �ل�شن مت تكرمي 
�لر�مي �شعيد حمد �لعرياين بطل �ملناف�شة تاله 
م�شبح  وعيد  �لكتبي  خليفة  حممد  �ل��ر�م��ي��ان 
ليح�شلو�  و�لثالث  �لثاين  �ملركزين  �لنعيمي يف 
و�لربونزية  و�لف�شية  �لذهبية  �مليد�ليات  على 
�لبلو�شي  �شعيد  عبد�هلل  �ل��رم��اة  �إىل  بالإ�شافة 
�لذين  عبد�لرحمن  وع��ب��د�هلل  �ملنهايل  و�شالح 
حلو� يف �ملركر �لر�بع و�خلام�س و�ل�شاد�س على 
�لتو�يل.  وعلى �شعيد بطولة �لبندقية لل�شيد�ت 
مت ت��ك��رمي ع���زة ���ش��ع��ي��د �ل���درع���ي وث���ري���ا �شعيد 
�ل��درع��ي وف��اخ��رة �ل��درع��ي بعد ف��وزه��م باملر�كز 
و�لف�شية  �لذهبية  و�مليد�ليات  �لأوىل  �لثالثة 
و�لربونزية على �لتو�يل. �أما يف بطولة �لرجال 
�لعرياين  ���ش��امل  �شعيد  �ل��رم��اة  ت��ك��رمي  مت  فقد 
�ل���ع���ري���اين وم���اج���د مبارك  ���ش��ع��ي��د  وع����ب����د�هلل 
�لربيكي �أ�شحاب �ملر�كز �لثالثة �لأوىل و�لذين 
و�لربونزية  و�لف�شية  �لذهبية  �مليد�ليات  نالو� 
على �لتو�يل. ويف مناف�شات �لبلياردو مت تكرمي 
�لبطل �ملري هايا و�أحمد �لعقيلي �شاحب �ملركز 
�لثاين ثم �لثالث هارون �إبر�هيم و�لر�بع ب�شوي. 
جتدر �لإ�شارة �إىل �أن جميع �لفائزين قد ح�شلو� 

على جو�ئزنقدية  يف كل �ملناف�شات.
�ل��رم��اي��ة �لتابع  ن����ادي  ن��ه��اي��ة �حل��ف��ل ق���دم  ويف 
لنادي �لعني للفرو�شية و�لرماية و�جلولف درعاً 
تذكارياً �إىل معايل �ل�شيخ �شعيد بن طحنون �آل 
نادي  م��دي��ر  �ل��ع��ري��اين  م��ب��ارك  ل��ه  �شلمه  نهيان 
�ل��رم��اي��ة �ل���ذي ت�شلم �أي�����ش��اً درع���اً ت��ذك��اري��اً من 
�شكرت  كما  للبطولة.  �لعليا  �ملنظمة  �للجنة 
�للجنة �ملنظمة للبطولة نادي �لعني للفرو�شية 

لتعاونه وم�شاركته يف �جناح �ملناف�شات.
بن  �شعيد  �ل�شيخ  م��ع��ايل  �أك���د  ل��ه  ت�شريح  ويف 
�لعام  ه����ذ�  �ل��ب��ط��ول��ة  �أن  ن��ه��ي��ان،  �آل  ط��ح��ن��ون 
ح��ق��ق��ت جن����اح����اً مب���رت���ب���ة �ل�������ش���رف م����ن حيث 
�لتنظيم و�مل�شتوي �لفني، وذلك بف�شل �هلل �أوًل 
�ملنظمة  �للجنة  بذلتها  �لتي  �لكبرية  و�جلهود 
نكرر  �أن  ينبغي    : وق��ال  لها،  �مل�شاعدة  و�للجان 
�شكرنا وتقديرنا  لرجال �لإع��الم من تلفزيون 
�أحد�ث  تغطية  يف  ووف���و�   كفو�  فقد  و�شحافة، 
�نت�شار�ً  لتحقق  �ملختلفة  وفعالياتها   �لبطولة 
ل�شان،  كل  على  جعلها  ما  كبري�ً  ورو�ج���اً  و��شعاً 
�إىل  �لبطولة   ت�شتمر  �أن  نتمنى  كنا   : م�شيفاً 
فرتة �أط��ول  ولكننا نعد �جلمهور  بزيادة  عدد 
�لألعاب  و�ملناف�شات و�ملنا�شط  لتبلغ 26 من�شطاً 
من  �ل�شباحة  و�شتكون  �ملقبل،  �ل��ع��ام  يف  ولعبة 

�شمن �ملنا�شط �مل�شاركة.
م��ن جميع  �ل��ف��اع��ل��ة  ب��امل�����ش��ارك��ة  و�أ����ش���اد معاليه 
بال  وت�شويقاً  بالغة  �إث���ارة  �أ�شفت  و�لتي  �لفرق 
و�لرغبة  �جلدية  بف�شل  �ملناف�شات  على  ح��دود 
�ل��ك��ب��رية �ل��ت��ي �أظ��ه��رت��ه��ا جميع ه��ذه �ل��ف��رق يف 
من�شات  �إىل  و�ل�����ش��ع��ود  �مل��ر�ك��ز  �أف�����ش��ل  حتقيق 
�لتتويج، وهو �لأمر �لذي �نعك�س �إيجاباً على كل 
�ملناف�شات وجذب �جلمهور �لذي �أ�شفى م�شاهد 
�ملدرجات  �لتو�جد يف  على  وهو يحر�س  ر�ئعة  
قد  �جلميع  ي��ك��ون  �أن  ون��اأم��ل  �ل��ف��رق،  لت�شجيع 
�لعام  ه��ذ�  ن�شخة  يف  و�ل��ت��و�ج��د  بامل�شاركة  �شعد 
من بطولة �لعني �لرم�شانية، لأن هذ� ي�شعدنا 

ويدفعنا  ملزيد من �لتطوير يف �لفرتة �ملقبلة.
�لأبطال  تتويج   يف  بامل�شاركة  �شعيد  �أن��ا  وز�د:  
و�ل���ف���ائ���زي���ن م���ن خم��ت��ل��ف �ل���ف���ئ���ات و�لأع����م����ار 
و�ملر�حل يف جميع �ملناف�شات، وقد مل�شنا ر�شائهم 
يف  و�شنعمل  �لبطولة،  يف  بامل�شاركة  و�شعادتهم 
و�إقباًل  �أكرث �شعادًة  �أن يكونو�  �لعام �ملقبل على 

على �لبطولة لأن ر�شاءهم هو غايتنا. 
�لأكرث  هي  �لرماية  يف   �مل�شاركة  �ل�شاير:  هال 
�ملدير  م�شاعد  �ل�شاير  علي  ه��ال  �أك���دت  مت��ي��ز�ً  

رئي�س  �لرم�شانية،  �لعني  لبطولة  �لتنفيذي 
حققت  �لبطولة  �أن  �ل��رم��اي��ة،  مناف�شات  جلنة 
جناحاً لفتاً من حيث �لتنظيم و�مل�شتوي �لفني، 
�للجنة  بذلتها  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��رية  �جل��ه��ود  ب�شبب 
�نعك�س  �لذي  �لأمر  �مل�شاعدة،  و�للجان  �ملنظمة 

�إيجاباً على �شري �لبطولة من �لنو�حي كافة. 
وقالت: نادي �لعني للرماية ظل ينظم بطولت 
رم�����ش��ان��ي��ة ن��اج��ح��ة وم��ت��م��ي��زة ب�����ش��ه��ادة �جلميع  
وهذ� �لعام تعترب م�شاركته  هي �لأف�شل ، وكنا 
بالتاأكيد   �مل�����ش��ارك��ني   ت�شجيع  ع��ل��ى  حري�شني 
�أن م�شاركتهم يف رم�شانية �لعني هي دعم  لهم 
�شعيد  �ل�شيخ  ومل��ع��ايل  �لعني  وملدينة  للريا�شة 
�ل��ذي �شاعف من  �لأم��ر  نهيان  �آل  بن طحنون 

حافزهم ودو�فعهم للم�شاركة  يف �لبطولة.
ر�م��ي��اً يف   150 ب��اأك��رث م��ن  �شاركنا  و�أ���ش��اف��ت: 
تت�شمن  م�شتقبلية  خ��ط��ة  ول��دي��ن��ا  �ل��ف��ئ��ات  ك��ل 
من  لنعزز  �لأو�ئ���ل  للع�شرة  ج��و�ئ��ز   تخ�شي�س 
منهم،  �مل��زي��د  ج��ذب  ون�شمن  �مل�شاركني  دو�ف���ع 
وبالطبع نحن ر��شون عن عدد �مل�شاركني يف هذ� 
�لرماية  �ملناف�شة  يف  م�شتوي  �ن  و�أعتقد  �لعام، 
�لفا�شل  �أن   و�لدليل  كبري،  ب�شكل  كان مرتفعاً 
�لنقطة و�حدة  و�آخ��ر هو ج��زء من  ر�ٍم  بني كل 
فقط، كما  مت ك�شر �لتعادل بطلقة و�حدة �أكرث 
من مرة، وهذ� يوؤكد �مل�شتوي �لعايل للمناف�شة 
بني �لرماة. كما �أن مناف�شات �لرماية هذ� �لعام 
تخ�شي�س  يف  يتمثل  م�شبوق  غ��ري  ب��اأم��ر  تتميز 
ب��ط��ول��ة خ��ا���ش��ة ل��ف��ئ��ة �أ����ش���ح���اب �ل��ه��م��م  ولها 
ج��و�ئ��زه��ا  �خل��ا���ش��ة  و�ل��ت��ي  ت�شل حتي  �ملركز 
�لعني  رم�شانية  �أن  على  ي��دل  وه���ذ�  �ل�����ش��اد���س 
�إىل  �لنا�شئني  من  �ملجتمع   فئات  كل  ت�شتهدف 
�لرجال �إىل كبار �ل�شن �إىل فئة �أ�شحاب �لهمم.

وز�دت : �جلدير باملالحظة هذ� �لعام  هو م�شاركة  
�لأعمار �لكبرية  حيث يوجد من هو فوق �ل80 
كونها جتذب  للبطولة  كبري  �إجن��از  وه��ذ�  عاماً 
ه���ذه �ل��ف��ئ��ة �ل��ع��م��ري��ة م��ن �مل�����ش��ارك��ني. ونتوجه 
بال�شكر �إىل معايل �ل�شيخ �شعيد بن طحنون �آل 

نهيان، على �لدعم �لالحمدود  وتو�جده د�ئماً 
يف �مليادين لدعم �مل�شاركني وتتويجهم كما ن�شكر 
كذلك �لإعالميني جلهودهم �ملتميزة يف تغطية 
�ملقبل  �لعام  نلتقي  �أن  ون��اأم��ل  �لبطولة  �أح���د�ث 

باإذن �هلل.

ــاراة  ــب قـــدامـــى الـــكـــرة الإمـــاراتـــيـــة يف م
ا�ضتعرا�ضية

ت���ق���ام م�����ش��اء �ل���ي���وم �مل��ح��ط��ة ق��ب��ل �لأخ�������رية يف 
حتديد  مببار�تي  للرجال  �لقدم  كرة  �شباعيات 
طرفا  و�شل  �أن  بعد  و�ل��ر�ب��ع  �لثالث  �مل��رك��زي��ن 
�لأول  �أم�س  ي��وم  من  متاأخرة  �شاعة  يف  �لنهائي 
�لبطولة، وي�شبق لقاء  و�شيلتقيان غد�ً يف ختام 
�لنهائي مبار�ة ��شتعر��شية جتمع قد�مي جنوم 
�لإمار�ت. وكانت نتائج مباريات دور �لثمانية قد 
باأربعة  �ملقام علي �حلزم  �أ�شفرت عن فوز فريق 
�أه����د�ف مقابل ه��دف ، و�أح����رز �لأه����د�ف خالد 
هالل وبندر �لهاجري »هدفني« ويون�س حممد 
، فيما �شجل هدف �حلزم �لوحيد �شمري خلوق. 
�لريا�شي  �لحت���اد  �كت�شح  �لثانية  �مل��ب��ار�ة  ويف 
ب�شد��شية  ف����وت  ف��ريل��ي�����س  ف���ري���ق  ل��ل��ج��ام��ع��ات 
يف  �أه�����د�ف  ث��الث��ة  ت�شجيل  يف  وجن���ح   ، نظيفة 
 1 ق  دي��وب  �ل�شد��شية  و�شجل   ، �لول  �ل�شوط 
وحممد غالم ق 7 ود�نييل ق 11 وعمرو خالد  
ق 16  ومرو�ن �أبفالح ق 23  وعادل متويل ق 
27، ليختتم فريلي�س فوت م�شو�ره يف �لبطولة 
بهزمية قا�شية. ويف �ملبار�ة �لثالثة متكن فريق 
بالفوز  �مل�شرية  �جلالية  �أق�شاء  من  بالتينيوم 
قوية من جانب  مبار�ة  2/4 يف  بنتيجة  عليها 
�لذي  بالتينيوم وكان بطلها لعبه فرج جمعة 
باإحر�زه  »�ل��ه��ات��ري��ك«  ع��ل��ي  ي��وق��ع  �أن  ����ش��ت��ط��اع 
ثالثة �أهد�ف يف �لدقائق »4-27-30« ، فيما 
�شجل زميله عبد �حلميد غالم �لهدف �لر�بع. 
رفعت  �شجلها  �مل�شرية فقد  ثنائية �جلالية  �أما 
جمال يف �لدقيقة 15 و�أحمد من�شور يف �لدقيقة 
28 .وكانت �ملبار�ة �لآخرية بني �لحتاد ومزيد 

م�شك  بنتيجة1-3  �لول  ل�شالح  �نتهت  و�لتي 
�خلتام.  و�شجل ثالثية �لحتاد �أحمد خليفة ق 
15 وعلي مو�شي ق 21 حممد خ�شيب ق27 ، 
فيما �أحرز عبد �هلل �لكعبي هدف مزيد �لوحيد 
من ركلة جز�ء يف �لدقيقة 30 ويودع �ملناف�شة. 
�أد�ر �ملباريات �حلكام �أحمد م�شبح وعلي �شمالن 

وعو�س م�شري وعلي و�حد.
���ش��رط��ة دب���ي و ك��ل��ن��ا خ��ل��ي��ف��ة ط��رف��ا ن��ه��ائ��ي �شد 

�حلبل
�شمن مناف�شات �شد �حلبل للمجموعة �لثانية ،  
متكن فريق  فتن�س ليف من �لتغلب على فريق 
نظيفني يف  ���ش��وط��ني  بنتيجة  �خل��ل��ي��ج   ف��ط��ائ��ر 
�ملو�جهة �لتي ��شت�شافها  م�شمار ��شتاد طحنون 
بن حممد بالقطارة م�شاء �أم�س �لأول ، و�أظهر 
ق��وة و�ن�����ش��ج��ام��اً كبريين و  ف��ري��ق فتن�س لي��ف 
قدر�ت ��شتثنائية يف �لكر و�لفر مكنته من ح�شم 
مغامرة  فريق فطائر �خلليج �لذي ي�شم عدد�ً 
يت�شدر  وبالنتيجة   ، �لأق���وي���اء  �ل��الع��ب��ني  م��ن 
فتن�س ليف �ملجموعة �لثانية بفوزين نظيفني.

و�شمن مناف�شات �ملجموعة �لأوىل  متكن فريق 
�شرتوجن  ف��ري��ق  على  �ل��ف��وز  م��ن  خليفة«  »كلنا 
ثانياً  وح��ل  مقابل  ب��دون  �شوطني  بنتيجة  م��ان 
دبي  ���ش��رط��ة  ف��ري��ق  ب��ع��د  �لأوىل  �مل��ج��م��وع��ة  يف 

�ملت�شدر.
و ُت��خ��ت��ت��م م��ن��اف�����ش��ات ب��ط��ول��ة ���ش��د �حل��ب��ل غد�ً 
�ملجموعتني   م���ت�������ش���دري  مب���و�ج���ه���ة  �جل���م���ع���ة 
لتحديد �لبطل ، بينما يتناف�س �شاحبا �ملركزين 
�لثالث  �مل���رك���ز  ع��ل��ى  �مل��ج��م��وع��ت��ني  �ل���ث���اين يف  

و�مليد�لية �لربونزية.

ات�س  بي  يتجاوز  طحنون  بن  �ضعيد  فريق 
دي 

ي�����ش��دل �ل�����ش��ت��ار �ل���ي���وم ع��ل��ى م��ن��اف�����ش��ات بطولة 
�لرم�شانية  �لعني  بطولة  �شمن  �ليد  �شيد�ت 
 15 ولغاية   8 �لفرتة من  �أقيمت خالل  و�لتي 
بنادي  �لريا�شية  �ل�شالة  على  �جل���اري  يونيو 

فرق   8 �ل��زي��ن  مب�شاركة  ب��د�ر  �لهمم  �أ�شحاب 
للجن�س �للطيف .

وكان فريق �ل�شيخ �شعيد بن طحنون قد و��شل 
م�شو�ره �لناجح يف رحلة �لدفاع عن �للقب  بعد 
�أول  �أن جنح يف جتاوز فريق بي �ت�س دي م�شاء 
11 هدف وبنتيجة  �أم�س بفوز عري�س وبفارق 
�شد�رة  منحته   ،14-25 �إىل  و�شلت  نهائية 
بي  وح��ل  ن��ق��اط    6 بر�شيد  �لثانية  �ملجموعة 
م�شو�ر  بختام  نقاط،   4 بر�شيد  ثانياً  دي  �ت�س 
�لفريقني يف دور �ملجموعات. ويف نف�س �جلولة 
بالبطولة  �لأول  ف��وزه  �خل��ري  ز�ي��د  حقق فريق 
 6-8 بنتيجة  �ل���زي���ن  د�ر  ف��ري��ق  ح�����ش��اب  ع��ل��ى 
وفريق  نقطتني  بر�شيد  �لثالث  �ملركز  ليحتل 

د�ر �لزين ر�بعاً بدون ر�شيد.
وفر�شت لعبات فريق �ل�شيخ �شعيد بن طحنون 
�شيطرة مطلقة منذ بد�ية �ملبار�ة بتنفيذ �جلمل 
ليح�شمن  و�ل��دف��اع��ي��ة  �ل��ه��ج��وم��ي��ة  �جل��م��اع��ي��ة 

�لنتيجة بختام �ل�شوط �لأول بنتيجة 5-12. 
وعزز �لفريق تقدمه مبزيد من �لأهد�ف خالل 
هدفاً   11 �إىل  �ل��ف��ارق  لي�شل  �ل��ث��اين  �ل�����ش��وط 
�أد�رها  و�لتي   14-25 مل�شلحتة  �ملبار�ة  منهياً 
�حل��ك��م��ان �ل��ق��اري��ان �إ���ش��م��اع��ي��ل ���ش��امل وحممد 
�لزين  و�أم  �لع�شر  �لطاولة خمي�س  وعلى  نا�شر 

مبارك و�ملر�قب يا�شر �شليم.
من جهة �أخرى ت�شهد �شالة نادي �لهمم �ليوم 
مبار�تي �لدور �لنهائي للبطولة وجتمع �ملبار�ة 
�لفريقني  م�شاًء  �لعا�شرة  يف  تبد�أ  و�لتي  �لأوىل 
�أقيم  �ل��ذي  �لنهائي  �ل��دور ن�شف  �خلا�شرين يف 
ليلة �أم�س على �ملركزين �لثالث و�لر�بع، وتعقبها 
�ملبار�ة �لنهائية للبطولة و�لتي جتمع �لفريقني 
�لفائزين يف �لدور ن�شف �لنهائي يف �شر�ع على 
�لتتويج  �لأول و�لثاين، ويعقبها حفل  �ملركزين 
جميع  وتكرمي  �لأوىل  �لثالثة  �لفرق  وتكرمي 
�لتذكارية  بالهد�يا  بالبطولة  �مل�شاركة  �لفرق 
�لتي ر�شدتها جلنة كرة �ليد بالبطولة برئا�شة 

ن�شرين بن دروي�س.

�ضعيد بن طحنون يتوج الفائزين يف مناف�ضات الرماية والبلياردو وتكرمي خا�س للبطل الإماراتي �ضامل العرياين

م�س�ركة  كب�ر �ل�سن فوق �لـ 80 ��س�فة جديدة لبطولة �لرم�ية جلذب هذه �لفئة للم�س�ركة
�ضعيد بن طحنون: البطولة حققت جناحًا فاق التوقعات معلنا اأن العام القادم �ضي�ضهد 26 لعبة من بينها ال�ضباحة

مباراة ا�ضتعرا�ضية جتمع قدامي جنوم الإمارات ت�ضبق اللقاء النهائي
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�لتي  �ل��ط��ائ��رة،  ل��ك��رة  نا�شئة خ��ورف��ك��ان  ف��ري��ق �لحت���اد بلقب بطولة  ت��وج 
بالتعاون مع نادي �خلليج، �شمن فعاليات  نا�شئة خورفكان  نظمها مركز 
“�شلطان  ���ش��ع��ار  حت��ت  ت��ق��ام  �ل��ت��ي  �لرم�شانية  خ��ورف��ك��ان  نا�شئة  ب��ط��ول��ة 
�خلري”، باإ�شر�ف نا�شئة �ل�شارقة �لتابعة ملوؤ�ش�شة ربع قرن ل�شناعة �لقادة 
�أقيمت بنظام �ملجموعات، على مد�ر  �لتي  �لبطولة  و�ملبتكرين. �شارك يف 
نا�شئة  �ملنت�شبني ملركز  من  فرق   6 ميثلون  لعباً   45 متتالية،  �أي��ام   4

خورفكان، ونادي �خلليج �لثقايف �لريا�شي.
وجاءت �لبطولة بهدف غر�س مفاهيم �أهمية ممار�شة �لأن�شطة �لريا�شية 
كرة  وفنون  مهار�ت  تطبيق  عن  ف�شاًل  �لنا�شئة،  ل��دى  �لبدين  و�لن�شاط 
�لطائرة يف �أجو�ء ر�ئعة ي�شودها روح �لتناف�س و�لتحدي خالل �أيام �شهر 

رم�شان �لكرمي.
و��شتملت �لبطولة على ت�شع مباريات، حيث �أقيمت يف �ليوم �لأول ثالث 

مباريات جمعت �ملبار�ة �لأوىل بني فريقي �لحتاد و�لربكان، و�نتهت بفوز 
يف  وزعبيل  �لربكان  فريقا  �لتقى  فيما  �شفر،   2- بنتيجة  �لحت��اد  فريق 
�ملبار�ة �لثانية �لتي ح�شمها فريق �لربكان ل�شاحله بنتيجة 2-1، وتغلب 

فريق �لحتاد على نظريه زعبيل يف �ملبار�ة �لثالثة بنتيجة -2�شفر.
ويف �ليوم �لثاين للبطولة فاز فريق كلنا خليفة على فريق �جلوكر بنتيجة 
2-1، بينما خ�شر فريق �خلور �أمام نظريه �جلوكر بنتيجة 2-1 يف �ملبار�ة 
�لثانية، وك�شب فريق كلنا خليفة نظريه �خلور بنتيجة -2�شفر يف �ملبار�ة 
تقدم  �لبطولة  م��ن  �لثالث  لليوم  �لنهائي  ن�شف  م��ب��اري��ات  ويف  �لثالثة. 
فريق �لحتاد على �جلوكر بنتيجة 2-1، فيما فاز فريق كلنا خليفة على 

�لربكان بنتيجة -2�شفر يف �ملبار�ة �لثانية.
  و��شتمل �ليوم �خلتامي على �ملبار�ة �لنهائية �لتي مرت �شجاًل بني فريقي 
�لحتاد وكلنا خليفة و�لتي متيزت بالقوة و�لإثارة و�لتحدي، �إىل �أن �شيطر 

فريق �لحتاد على جمرياتها ومتكن من �لفوز بنتيجة 1-2.
كاأ�س  وح�شد  �لأول  �ملركز  على  �حلا�شل  �لحت��اد  فريق  ُك��رم  �خلتام  ويف 
خليفة  كلنا  فريق  ُك��رم  كما  �لذهبية،  بامليد�ليات  لعبوه  وت��وج  �لبطولة 

�لفائز باملركز �لثاين وتوج لعبوه بامليد�ليات �لف�شية.
ن��ادي �خلليج عن  �ل��ط��ائ��رة يف  ك��رة  �لكابنت حممد �شقر م��درب  و�أع���رب 
تناف�شية  �أج����و�ء  يف  �ل�شباب  جمعت  �ل��ت��ي  �لبطولة  ه��ذه  بنجاح  �شعادته 
بهدف تعزيز روح �لتعاون و�لعمل �جلماعي بينهم، و�أعلن ��شتعد�د �لنادي 
للم�شاركة يف تنظيم �ملزيد من �لبطولت يف �لألعاب �لريا�شية �ملختلفة مع 
�إ�شعال روح �ملناف�شة بني �ل�شباب مبا يخدم  مركز نا�شئة خورفكان بهدف 
�ملنظومة �لريا�شية لدولة �لإمار�ت، و�إمارة �ل�شارقة على وجه �خل�شو�س، 
�لبطولة هو  �لذي جمع �جلهتني يف هذه  �لأ�شمى  �لهدف  �أن  �إىل  م�شري�ً 

حماية �ل�شباب من خماطر �أوقات �لفر�غ.

�آل  ر����ش��د  ب��ن  ب��ن حم��م��د  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  �شهد 
�لريا�شي،  دبي  جمل�س  رئي�س  دبي  عهد  ويل  مكتوم، 
م�شت�شار  نهيان،  �آل  ز�ي��د  ب��ن  طحنون  �ل�شيخ  و�شمو 
�لريا�شية  �ل�شبا  ند  دورة  مناف�شات  �لوطني،  �لأم��ن 
رعاية  حتت  تقام  �لتي   ، �لثالثاء  �لأول  �أم�س  م�شاء 
�لأكرب  �لريا�شي  �حل��دث  وتعد  دب��ي،  عهد  ويل  �شمو 

من نوعه يف دبي يف �شهر رم�شان �لف�شيل.
�آل  ر����ش��د  ب��ن  ب��ن حممد  �ل�شيخ ح��م��د�ن  وت��اب��ع �شمو 
�لريا�شي،  دبي  جمل�س  رئي�س  دبي  عهد  ويل  مكتوم، 
و�شمو �ل�شيخ طحنون بن ز�يد �آل نهيان، م�شت�شار �لأمن 
جمعة  بن  مكتوم  بن  �شعيد  �ل�شيخ  بح�شور  �لوطني، 
�آل مكتوم، رئي�س �حتاد �لإمار�ت للبادل تن�س،  جانبا 
من مبار�ة �لو�شل وز�جل يف ن�شف نهائي بطولة كرة 
�لتي حظيت بح�شور جماهريي كبري  �ل�شالت  قدم 
�لفريقان من نخبة  ملا ي�شمه  فنية قوية  وم�شتويات 
�أف�شل �لالعبني �ملو�طنني و�ملحرتفني �لأجانب  من 
من حول �لعامل. كما تابع �شموهما جانبا من �ملبار�ة 
تقام  و�لتي  تن�س،  للبادل  �ملو�طنني  لبطولة  �لنهائية 
على �ملالعب �لأحدث من نوعها على م�شتوى �لعامل 
لريا�شة �لبادل �لتي ت�شمها مر�فق جممع ند �ل�شبا 
�لريا�شي م�شت�شيف �لدورة. كما جتول �شموهما، يف 
“خيمة �خلري” �لتي ت�شم م�شاريع �شبابية، و�أجنحة 
�ل�شحية  �لتوعية  ن�شر  يف  ت�شاهم  وطنية  موؤ�ش�شات 
و�لطاقة  �ل�شعادة  ون�شر  �لريا�شة  ممار�شة  و�أهمية 
�أبرزها �شرطة دبي وهيئة  �ملجتمع، من  �لإيجابية يف 
ز�يد  �ل�شيخ طحنون بن  �شمو  دبي. وعرب  �ل�شحة يف 
�آل نهيان، م�شت�شار �لأمن �لوطني، عن تقديره جلهود 
به  ملا ت�شاهم  �لريا�شية،  �ل�شبا  �لقائمني على دور ند 
ملتقى  بو�شفها  �ملجتمع  �شعيد  على  مهم  دور  م��ن 
ل�شباب �ل��وط��ن و�مل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى �أر�����س �ل���دول���ة، عرب 
بت�شجيع  �ل��و�ق��ع  �أر����س  �ل��ت��ي جت�شدت على  �أه��د�ف��ه��ا 
�لريا�شية  �لأل���ع���اب  خمتلف  مم��ار���ش��ة  ع��ل��ى  �ل�����ش��ب��اب 
جانب  �إىل  متنوعة،  ريا�شية  ب��ط��ولت  ت�شم  كونها 
�ملجتمع يف هذه  �أف����ر�د  ب��ني  �ل��ت��الق��ي  فر�شة  ت��وف��ري 

�لأجو�ء �لريا�شية يف �شهر رم�شان �لف�شيل.
 �جلناحي و�ملن�شوري يتوجان بلقب �ملو�طنني للبادل

توج �لثنائي حممد �جلناحي وحممد �ملن�شوري بلقب 
بطولة �لبادل تن�س للمو�طنني، بعد فوزهما يف �ملبار�ة 
�ل�شقيقان  على  �لثالثاء  �لأول  �أم�����س  ليلة  �لنهائية 
عبد�هلل وحممد �أهلي، يف مبار�ة مثرية تخطت حاجز 

جمموعة  مقابل  مبجموعتني  وك�شباها  �ل�شاعتني، 
و�ح�����دة، ب��ع��دم��ا ق��ل��ب��ا ت��اأخ��ره��م��ا ب��خ�����ش��ارة �ملجموعة 
و�لثالثة  �لثانية  �ملجموعتني  ليك�شبا   ،7-5 �لأوىل 
�شعيد  �ل�شيخ  �ل��ث��ن��ائ��ي  وح��ق��ق  و5-7.   3-6 ب��و�ق��ع 
�لثالث  �مل��رك��ز  �مل��رزوق��ي،  وع��م��ر  مكتوم  �آل  ح�شر  ب��ن 
�أحمد،  وعبد�هلل  عبا�س  ز�ي��د  �لثنائي  على  �لفوز  بعد 
مبجموعتني دون رد، بو�قع -6�شفر و6-3. وحتدث 
م�شاركته  يف  �ل��ل��ق��ب  ح�شم  ع��ق��ب  �مل��ن�����ش��وري  حم��م��د 
�لأوىل، وقال: �شعور ر�ئع �لفوز ببطولة بهذ� �حلجم، 
حينما قررت �مل�شاركة رفقة حممد �جلناحي �أردنا �أن 
وحينما  تقدير،  �أقل  على  �لنهائية  �ملبار�ة  نتو�جد يف 
بلغنا هذه �ملرحلة رف�شنا �لتنازل عن �للقب. وتابع: 
و�أنا  كامل،  ب�شكل  تن�س  �ل��ب��ادل  ممار�شة  على  �أت���درب 
ويف  هنا،  �شريعا  تتطور  �لتي  �لريا�شة  لهذه  متفرغ 
�ل�شبا �لريا�شية يف تقدميها  كل عام ت�شاهم دورة ند 
و�إبر�زها على �ل�شاحة �لريا�شية. فيما �أو�شح حممد 
�ملبار�ة  با�شرت�تيجية خا�شة يف  لعبا  �إنهما  �جلناحي، 
�لنهائية، وقال: �لأهم كان عدم �ل�شت�شالم و�لرت�جع 
خ�شو�شا بعد خ�شارة �ملجموعة �لأوىل، �أردنا �أن نتفوق 
�ملجموعة  ويف  �ل��ل��ق��اء،  �أج����و�ء  �إىل  ون��ع��ود  �لثانية  يف 
�لتوفيق  ب��ب��ع�����س  ف���وزن���ا  �ل��ث��ال��ث��ة و�حل��ا���ش��م��ة ج����اء 
خ�شو�شا حينما ك�شبنا �ل�شوط �لر�بع ووقتها �رتفعت 

معنوياتنا كثري�.
و�أ�شاف: �أدركت جيد� �أن �شر�كتي مع حممد �ملن�شوري 

�شتحقق مفعول �شريعا، �إنه لعب ميتلك �لكثري من 
�لإمكانيات و�ملميز�ت، و�شبق �أن �أخربته بقدرتنا على 
ونف�س  ب��ه��دوء  �للعب  و��شلنا  ح��ال  يف  �للقب  ح�شد 

�لرتكيز خالل فرتة �لتح�شري�ت للبطولة.
تاأهل فريق �لو�شل للدور قبل �لنهائي بعد فوزه على 
ف��ري��ق ز�ج���ل 5-4 ي��دخ��ل �ل��و���ش��ل يف �مل��ب��ار�ة �شريعا 
بالهدف �لذي �شجله �أحمد خليل يف �لدقيقة �لثانية 
من بد�ية �ل�شوط، وي�شغط فريق ز�جل بكل قوة بحثا 
عن �لتعادل ويلجاأ �لالعبون �إىل �لت�شديدة من خارج 
�لد�ئرة لك�شر �حلاجز �لدفاعي عن طريق �لإيطايل 
�أنطونيو و�لرب�زيلي �ندري تياجو ووليميز �وليفري�.
طريق  عن  �لتعادل  هدف  �خلام�شة  �لدقيقة  وت�شهد 
�ملو�جهة عند نقطة  لي�شع  تياجو،  �أن��دري  �لرب�زيلي 
�ل��ت��ع��ادل، وينفرد �ل��رب�زي��ل��ي ب��اول��و روب��ريت��و مبرمى 
�لو�شل  ز�جل ويت�شدى حار�س ز�جل برب�عة، ويعود 
�شجل  بعدما  �ل�شوط  منت�شف  يف  جديد  من  للتاألق 
من  �ل��ت��ق��دم  ه���دف  �شيلفا  ���ش��ان��ت��و���س  �إري  �لإ���ش��ب��اين 
جديد لفريقه. يعود ز�جل لل�شغط وينجح �لرب�زيلي 
�لتعادل  نقطة  �إىل  �ملبار�ة  �إع��ادة  يف  �أوليفري�  وليميز 
ز�جل  وينتع�س   ،15 �ل��دق��ي��ق��ة  يف  ق��وي��ة،  ب��ت�����ش��دي��دة 
وي�شيطر على �أجو�ء �للعب �إل �أن �لدفاع �لو�شالوي 
كان له باملر�شاد، ومنع كل �ملحاولت خا�شة �لإيطايل 
�أن��ط��ون��ي��و �ل���ذي جل���اأ �ل��دف��اع �ل��و���ش��الوي للخ�شونة 

معه.

وك���ان���ت �مل���ف���اج���اأة ق��ب��ل 10 ث�����و�ين من 
نهاية �ل�شوط ينجح �لرب�زيلي تاينان د� 
�شيلفا يف و�شع �لو�شل يف �ملقدمة، وينهي 
�ل�شوط �لأول 3-2. مل يتغري �لو�شع يف 
�لتعادل  و��شتمر  �ل��ث��اين  �ل�����ش��وط  ب��د�ي��ة 
ح��ت��ى م��ن��ت�����ش��ف �ل�������ش���وط ع��ن��دم��ا ظهر 
�لرب�زيلي باولو روبريتو و�شدد كرة قدم 
�ملد�فعني و�حلار�س  �أق��د�م  مرت من بني 
بعدما  ز�ج��ل  فريق  على  �ملهمة  وي�شعب 
باولو  وي��ع��ود   ،2-4 �إىل  �ل��ن��ت��ي��ج��ة  رف���ع 
م���ن ج���دي���د يف ����ش��ت��غ��الل �رت���ب���اك دف���اع 

له  �لثاين  �لهدف  �إ�شافة  ز�ج��ل وينجح يف 
و�خلام�س لفريقه 2-5.

يدفع ز�ج��ل لع��ب ب��دل من �حل��ار���س من �أج��ل زيادة 
�شجل  بعدما  �لنتيجة  وتتغري  �لهجومية،  �لكثافة 
حمد علي �ل�شام�شي �لهدف �لثالث لفريق ز�جل قبل 
لفريق  �رتباك  �ملبار�ة، ويف حالة  نهاية  دقائق من   5
ت�شجيل  يف  تياجو  �ن���دري  �ل��رب�زي��ل��ي  ينجح  �ل��و���ش��ل 
وي�شجل  ه���دف،  �إىل  �ل��ف��ارق  �ل��ر�ب��ع ويقل�س  �ل��ه��دف 
�ملبار�ة، وي�شغط لعبو  �لأرب��ع �لأخ��رية من  �لدقائق 
�لو�شل  �أح��م��د خليل لع��ب  وي��ه��در  ق���وة،  ز�ج���ل بكل 
فر�شة موؤكدة، وي�شدد بجو�ر �لقائم، ويح�شل �لو�شل 
باولو  وي�شددها  �أم��ت��ار،   10 م��ن  ج��ز�ئ��ي��ة  رك��ل��ة  على 
ويت�شدى لها برب�عة طاهر نا�شر حار�س ز�جل �لذي 
قدم مبار�ة كبرية، وتنتهي �ملبار�ة بفوز �لو�شل 4-5 

ويتاأهل للدور ن�شف �لنهائي.
الطاهر اإىل ن�ضف النهائي

بطولة  نهائي  ن�شف  يف  مقعده  �لطاهر  فريق  حجز 
بعد  �لريا�شية،  �ل�شبا  ن��د  ل���دورة  �ل�شالت  ق��دم  ك��رة 
�لتي جرت  �ملبار�ة  3/9 يف  �لكبري على كو�ترو  فوزه 
بينهما �أول من �أم�س. وقدم فريق كو�ترو دقائق �أوىل 
مثالية وكاد يف �أكرث من منا�شبة �أن يدرك �لتقدم لو 
ب��ر�ع��ة ح��ار���س م��رم��ى �ل��ط��اه��ر ج��اب��ر حممد و�لذى 
ت�����ش��دى لأك���رث م��ن ك���رة خ��ط��رة. ل��ك��ن �ل��ط��اه��ر جنح 
م�شتوى  على  يتقدم  �أن  منظمة  م��ن  هجمة  �أول  يف 
�لنتيجة عن طريق مهاجمه فريناندو كو�شمي ، وعاد 
بعدها بدقيقة و�حدة ديف مو�ري�س، لي�شيف �لهدف 
�ل��ث��اين م��ن متابعة لكرة م��رت��دة م��ن �حل��ار���س، وعاد 
�لثالث  �لهدف  باإ�شافة  �لفارق  ليو�شع  ذ�ت��ه  �لالعب 
ب�شهولة.  منها  �شجل  ك��وت��رو�  دف��اع  يف  ثغرة  ُم�شتغاًل 

و�نهار كوترو� بعد �لهدف �لثالث لكن لعبي �لطاهر 
و�أ�شاعو�  �لأه��د�ف  زي��ادة غلتهم من  مل يتمكنو� من 
بتلك  �لأول  �ل�شوط  لينتهي  �ملرمى،  �أمام  عدة  فر�شاً 

�لنتيجة.
وعاد �لطاهر لُي�شيف هدفاً ر�بعاً قبل �أقل من دقيقة 

على بد�ية �ل�شوط �لثاين عن طريق عبد �هلل.
�شباك كو�ترو، حيث جنح ديف  �لأه��د�ف يف  وتو�لت 
له  �ل��ث��ال��ث  �ل�شخ�شي  �ل��ه��دف  ت�شجيل  م��ن  م��وي�����س 

و�خلام�س لفريقه من هجمة منظمة.
وظهر فريناندو كو�شمي يف �ل�شورة بت�شجيله �لهدف 
�ل�شاد�س قبل �أن ي�شيف حممد عبيد �لهدف �ل�شابع 

من �شربة ثابتة نفذها ب�شكل ر�ئع.
كو�ترو  ه��دف  �ح��ر�ز  ومتكن حممد علي �شالح من 

من “دربكة” �أمام �ملرمى .
ت�شديدة  م��ن  �ل��ف��ارق  ليقل�س  �مل��ر�ب��ط��ي  زي���اد  وع���اد 

�أر�شية خدعت حار�س مرمى �لطاهر.
حمل  ثالث  هدف  بت�شجيل  �شحوته  كو�ترو  وو��شل 

توقيع حممد علي �شالح.
ت�شجيل  يف  وجن��ح  غفوته  م��ن  ��شتفاق  �لطاهر  لكن 
جمهود  من  �هلل  عبد  �أحمد  �أحرزهما  تباعاً  هدفني 

فردي مميز.
نــقــوةوالــنــيــابــة يــتــ�ــضــارعــان عــلــى لــقــب �ضلة 

الكرا�ضي الليلة “اخلمي�س«
ي��ت��ن��اف�����س ف��ري��ق��ا ن��ق��وة و�ل��ن��ي��اب��ة �ل��ع��ام��ة ع��ل��ى لقب 
دورة  �شمن  �ملتحركة  بالكر��شي  �ل�شلة  ك��رة  بطولة 
من  و�لن�شف  �لعا�شرة  يف  يلتقيان  عندما  �ل�شبا  ند 
�ملبار�ة  يف   2017 يونيو   15 �خلمي�س  �ليوم  م�شاء 
�لفائز على  �ل�شبا، حيث يح�شل  ند  ب�شالة  �لنهائية 
كاأ�س �لبطولة و�مليد�ليات �لذهبية فيما ينال �خلا�شر 

�لنهائي  ن�شف  مبار�تا  وج��رت  �لف�شية.  �مليد�ليات 
لأ�شحاب  دب���ي  ن���ادي  ب�شالة  �ل��ث��الث��اء  �لأول  �أم�����س 
ومياه  كهرباء  وهيئة  نقوة  �لأوىل  وجمعت  �لهمم، 
�ل��ت��ف��وق على  ت��ذك��ر يف  ن��ق��وة �شعوبة  دب��ي ومل يجد 
بنتيجة  �لفوز  ليحقق  �ملبار�ة  �شوطي  طو�ل  مناف�شه 
�ل��ن��ه��ائ��ي��ة، ويف  �مل���ب���ار�ة  �إىل  ت��اأه��ل��ه  وي��ع��ل��ن   25/45
فر�س  يف  �لعامة  �لنيابة  ف��ري��ق  جن��ح  �ل��ث��اين  �للقاء 
�شيطرته على جمريات �ملبار�ة منذ بد�يتها ليخطف 
بطاقة �لتاأهل �إىل �لنهائي عن جد�رة و��شتحقاق بعد 
فوزه على مناف�شه بنتيجة 19/55. ويتوقع �أن جتئ 
مبار�ة ختام �لبطولة قوية ومثرية من و�قع �لتقارب 
كليهما  و�شعي  �لفريقني  ب��ني  �مل�شتوى  يف  �ل�شديد 
�لنيابة  ف��ري��ق  يعمل  ح��ي��ث  �ل��ل��ق��ب،  ع��ل��ى  للح�شول 
فيما  �مل��ا���ش��ي،  �مل��و���ش��م  ن��ه��ائ��ي  يف  �خ��ف��اق��ه  لتعوي�س 
يخطط فريق نقوة لت�شجيل ��شمه يف �شجل �لأبطال، 
�ملميزين  �لالعبني  من  جمموعة  �لفريقان  وميلك 
�ل��ذي��ن ق��دم��و� م�����ش��ت��وي��ات فنية رف��ي��ع��ة وجن��ح��و� يف 
قيادة �لفريقني �إىل �ملبار�ة �لنهائية. وفيما يتناف�س 
�لفريقان للح�شول على �للقب ي�شتمر �ل�شر�ع عنيفاً 
�لبطولة،  �لالعبني على لقب هد�ف  �ثنني من  بني 
زيد  �أب��و  �أ���ش��رف  �مل�شري  �لعامة  �لنيابة  لع��ب  وهما 
�لزرعوين  وحممد   ،143 بر�شيد  �لبطولة  ه��د�ف 
�أب��و زي��د بثالث نقاط  �ل��ذي يتاأخر ع��ن  لع��ب نقوة 
لالعبني  ف��ر���ش��ة  �لنهائية  �مل���ب���ار�ة  و���ش��ت��ك��ون  ف��ق��ط، 
�ل���ذي خ�شر  زي  �أب���و  �أ���ش��رف  �ل��ل��ق��ب، ويطمح  حل�شم 
فريقه  ل��ق��ي��ادة  �ل�شابقة  �لن�شخة  نهائي  فريقه  م��ع 
�إىل من�شة �لتتويج و�جلمع بني لقب �لهد�ف وكاأ�س 
�لبطولة، فيما ي�شعى �لزرعوين لتجريد �أ�شرف من 

لقب �لهد�ف �لذي حققه يف �لعام �ملا�شي.

عطا رم�شان   : •• �أبوظبي 
�آل نهيان �بطال  ز�ي��د  توج �ل�شيخ ز�ي��د بن حمد�ن بن 
م�شابقة �لرماية �لتي �قيمت �شمن مناف�شات �لن�شخة 
�حل���ادي���ة و�ل��ع�����ش��ري��ن ل��ب��ط��ول��ة ن����ادي ���ش��ب��اط �لقو�ت 
�ل�شيخ من�شور  �شمو  �قيمت حتت رعاية  �لتي  �مل�شلحة 
وزير  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
�شوؤون �لرئا�شة ، وبتنظيم م�شرتك من جمل�س �بوظبي 

�لريا�شي ونادي �شباط �لقو�ت �مل�شلحة.
�لتي �قيمت بنادي كر�كال يوم  �لتتويج  ح�شر مر��شم 
�لثالثاء �ملا�شي، �شعادة �لفريق م. حممد هالل �لكعبي 
�ملنظمة  �للجنة  رئي�س  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  رئي�س 
مل��ار�ث��ون ز�ي��د �خل��ريي �ل���دويل، و�ح��م��د حممد هالل 
و�شالح  ي��ا���س  بحلبة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  رئ��ي�����س  �لكعبي 

�ل�شلومي نائب رئي�س �للجنة �ملنظمة مدير �لبطولة.
وحقق بخيت حمد بن �شحيان �ملنهايل لقب فئة �لرجال 
بينما متكنت هبة عبا�س باحاج من حتقيق �ملركز �لأول 
و�لكاأ�س  �لبطولة   بلقب  بخيت  وظفر  �ل�شيد�ت،  على 
ح�شد  �أن  بعد  �شيفروليه  و�شيارة  �لذهبية  و�مليد�لية 
�لربيكي  م��ب��ارك  حم��م��د  م��ع  ل��ي��ت�����ش��اوى  نقطة   94
بينما  ثانيا  �لأخ��ري  حل  بينهما  فا�شلة  مناف�شة  وبعد 
�ملنهايل  �شحيان  حمد  خالد  �إىل  �لثالث  �مل��رك��ز  ذه��ب 
�لذي حقق 93 نقطة، وعلى م�شتوى �ل�شيد�ت جنحت 
�لعا�شر  �ملركز  يف  �لنهائي  �إىل  تاأهلت  �لتي  عبا�س  هبة 
كاأ�شا  لتنال  نقطة،   88 بتحقيقها  �للقب  خطف  م��ن 
�أن جمعت  �إميان �ملحريبي بعد  وميد�لية وحلت ثانية 

نقطة.  86
ز�يد  بن  حمد�ن  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  تقدم  �لتتويج  وبعد 
�آل نهيان بالتهنئة للفائزين، ومتنى حظ �أوفر ملن مل 
يحالفهم �لتوفيق يف �لبطولت �لقادمة، و�أ�شاد بالدور 
�لكبري �لذي تلعبه بطولة نادي �شباط �لقو�ت �مل�شلحة 
و�لتي �شاهمت �لرعاية �لكرمية ل�شمو �ل�شيخ من�شور 
وزير  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
حتققها  �لتي  �لكبرية  �لنجاحات  يف  �لرئا�شة  ���ش��وؤون 

عاما بعد عام.
�آل نهيان قام  وك��ان �ل�شيخ ز�ي��د ب��ن ح��م��د�ن ب��ن ز�ي��د 
فيها  ر�ف��ق��ه  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  �شباط  ن���ادي  يف  بجولة 
�إىل  يتوجه  �أن  قبل  �لكعبي،  ه��الل  .حممد  م  �لفريق 
م��ي��د�ن ك��ر�ك��ال و�ط��ل��ع ع��ل��ى م��ا ي��ق��دم��ه م��ن خدمات 
�شرح  خ��الل  م��ن  و�مل��ت��درب��ني،  �مل�شاركني  م��ن  ملنت�شبيه 
�مل�شرف  نادي كر�كال  �ملزروعي مدير عام  قدمه عبيد 
بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �إخترب  ثم  ومن  �لرماية،  بطولة  علي 
ع��دد من  بت�شديد  �مل��ي��د�ن  ك��ر�ك��ال يف  حمد�ن م�شد�س 

�لطلقات قبل �أن يتوج �لفائزين بالبطولة.
تنظيم  على  �مل�شرف  �مل��زروع��ي  عبيد  ثمن  جهته   م��ن 

�آل  ز�ي��د  بن  حمد�ت  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  تو�جد  �لبطولة 
نهيان، وتكرميه للفائزين، م�شري� �إيل �أن �لدعم �لذي 
من  �لدولة  يف  و�ل�شباب  و�لريا�شيني  �لريا�شة  جتده 
�لتي  �لكبرية  �لنجاحات  خلف  يقف  �لر�شيدة  �لقيادة 

حتقها �لريا�شة �لإمار�تية يف خمتلف جمالتها.
وق����ال �مل���زروع���ي: ب��ط��ول��ة �ل��رم��اي��ة ه���ذ� �ل��ع��ام جاءت 
�لكم و�لكيف حيث �شهدت م�شاركة  خمتلفة من حيث 
�لعام  يف   30 مب�����ش��ارك��ة  ق��ي��ا���ش��ا  ور�م���ي���ة  ر�م���ي   85
للفذيتني  مميز�  ج��اء  �لفني  �مل�شتوي  �أن  كما  �ملا�شي 
رجال و�شيد�ت يف �ملر�حل �لثالث مل�شافة 10 �أمتار يف 
�لتمهيدي و15 مرت� يف ن�شف �لنهائي و20 مرت� يف 
قاعدة  �ت�شاع  و��شح علي  �لنهائي، وهذ� يعطي موؤ�شر 
�ملوهوبني  ع��دد من  عند  ح��دث  �ل��ذي  و�لتطور  �للعبة 
�إيل  وق��اده��م  موهبتهم  �شقل  �ل���ذي  �ل��ت��دري��ب  بف�شل 
هذ� �لتميز، �لذي مثل بد�ية لنطالقة �أرحب يف هذه 

�لريا�شة بالن�شبة و�أكرب.
كار�كال  يقدمه  مب��ا  فخورين  نحن  �مل��زروع��ي:  وت��اب��ع 
�أو  �لأ�شلحة  من  �ملنتج  يف  خدمات  من  �لرماية  ملحبي 
�لعام جاءت  بيئة تدريب جيدة، و�لبطولة هذ�  توفري 
من  و�لن�شباط  �لتنظيم  حيث  من  �شورة  �أح�شن  يف 
�لكبرية،  �جلدية  على  ن�شكرهم  ونحن  �مل�شاركني  قبل 

وززي�شا علي �مل�شاوي �لفني �لذي فاق كل �لتوقعات.
هبة عبا�س: �شعيدة باأول �ألقابي و�أتطلع للمزيد

للفوز  عبا�س  هبة  باجتاه  تذهب  �لرت�شيحات  تكن  مل 
�أخر  �أن��ه��ا ك��ان��ت  �ل��رم��اي��ة خ��ا���ش��ة  �ل�����ش��ي��د�ت يف  بلقب 
88 نقطة  ب��ر���ش��ي��د  �ل��ن��ه��ائ��ي  �إىل  �ل��ع�����ش��ر  �مل��ت��اأه��الت 
من  متكنت  هبة  لكن  م���رت�،   15 م�شافة  يف  حققتها 

م�شافة  �ل��ن��ق��اط يف  م��ن  نف�شه  �ل��رق��م  ع��ل��ى  �حل��ف��اظ 
عن  �لأول  باملركز  لتنفرد  م��رت�   20 �لبالغة  �لنهائي 

�ل�شيد�ت بجد�رة و��شتحقاق.
�أنها  خا�شة  بالفوز  �شعيدة  �لتتويج:  بعد  ق��ال��ت  هبة 
حققت  �أن  �شبق  بطولة،  فيها  �أحقق  �لتي  �لأوىل  �مل��رة 
�ل�شريعة  �لرماية  ويف  �ملا�شية  �ل�شنة  يف  �لر�بع  �ملركز 
�ل�شنة  ه��ذه  �لبطولة  �لأو�ئ���ل،  �لع�شرة  وت��و�ج��دت بني 
ج��اءت قوية وب��اأرق��ام عالية  يف �أدو�ره����ا �ل��ث��الث، لكن 
رغم �لتناف�س �ل�شديد �إل �أنها �شهدت تعاونا كبري� بني 
�مل�شاركات ومل تغلب روح �ملناف�شة علي �لروح �لريا�شية 
�جتماعيا  حدثا  كانت  و�لبطولة  حا�شرة  كانت  �لتي 

�مل�شاركات ف�شال عن �جلانب  ��شتمتعت به كل  متميز� 
�لتناف�شي �لذي متيز كثري� عن �ل�شنو�ت �ملا�شية.

�لتدرب  كر�كال  نادي  �إىل  �لنت�شاب  �أن  هبة  و�أو�شحت 
�أن  تاأمل  �لتي  �لبطولة  حتقيق  على  �شاعدها  �ملنتظم 
يكون لها ما بعدها خا�شة �أنها تتطلع لتحقيق �لكثري 

يف �لرماية م�شتقبال.
و�شكرت بطلة �ل�شيد�ت �أ�شرة كار�كال و�للجنة �ملنظمة 
�لتنظيم  على  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  �شباط  ن��ادي  لأوملبياد 

�ملميز متمنية �لتوفيق للجميع.
بخيت �ملنهايل و�للقب �لأول

عدت م�شاركة بخيت �ملنهايل يف �لرماية بامل�شد�س هي 

بالبندقية  �مل�شاركة  يف  يتخ�ش�س  كان  له حيث  �لأوىل 
�مل��رة ج��رب قدر�ته مع  ه��ذه  لكنه  �ملا�شية  �ل�شنو�ت  يف 
�مل�شد�س فكان �أول لقب يف م�شريته كر�مي  يهوى هذه 

�لريا�شة.
�ملنهايل يقول: بالتاأكيد �لفوز يعني يل �لكثري خا�شة 
�أوملبياد  يف  �ل��رم��اي��ة  بطولة  بحجم  ببطولة  ج��اء  �أن���ه 
و�ملكانة   �لتاريخ  �شاحب  �مل�شلحة  �لقو�ت  �شباط  نادي 
بالدولة،  �ل��ري��ا���ش��ة  يف  �إ���ش��ه��ام��ات��ه  ب��ف�����ش��ل  �ل��ك��ب��رية 
�لرماية  فيها  �أخ��ت��رب  م��رة  زول  لأن��ن��ي  �أك��رب  و�شعادتي 
بامل�شد�س فكان  �لتفوق و�أنا فخور بذلك، و�أهدي هذه 
علي  ��شتمر�ر  ي�شجعناب  �ل���ذي  و�ل���دي  �إيل  �لبطولة 
نادي  يف  �لتدريبات  �أك��رث  و�شاعدنا  �ل��رم��اي��ة،  مم��ار���س 
كار�كال، وكان له �لزثر يف �لفوز �أو يف حتقيق �شقيقي 
�أو��شل  و�أن  �أوف���ق  �أن  و�أمت��ن��ى  �ل��ث��ال��ث،  للمركز  خ��ال��د 
�ل��وط��ن يف  با�شم  �لكثري  و�أح��ق��ق  �ل��رم��اي��ة  �مل�����ش��رية يف 
خارجية،  ��شتحقاقات  يف  �مل�شاركة  خالل  من  �مل�شتقبل 
و�لفوز جاء بعد مناف�شة قوية ورماة مهرة و�لبطولة 

يف جمملها متيزت يف كل �لنو�حي.
تاأهال عن جد�رة و��شتحقاق للنهائي

�أحقيتهما  و�أدن�����وك  �ل��رم��ي��ث��ي  ف��ري��ق��ا م��وؤ���ش�����ش��ة  �أث��ب��ت 
يف  للرجال  �ل��ق��دم  ك��رة  خما�شيات  نهائي  �إىل  بالتاأهل 
بطولة �أوملبياد نادي �شباط �لقو�ت �مل�شلحة يف ن�شختها 
�حلادية و�لع�شرين بعد �أن �كت�شحا مناف�شيهما هيلثي 
�شبورت وبن حمودة يف �لدور ن�شف �لنهائي م�شاء �أول 
م��ن �أم�����س و���ش��ط ح�����ش��ور ج��م��اه��ريي مم��ي��ز وت�شجيع 

مثايل للفريقني من حمبيهما.
وو�����ش���ل ف��ري��ق م��وؤ���ش�����ش��ة �ل��رم��ي��ث��ي ن��ت��ائ��ج��ه �ملميزة 

وتاأكيده على عودته �لقوية للمناف�شة على �لبطولت 
�لرم�شانية بعد �أن �أمطر �شباك فريق هيلثي �شبورت 
بثمانية �أهد�ف نظيفة يف �لدور ن�شف �لنهائي ليتاأهل 

�لفريق �إىل �ملبار�ة �لنهائية عن جد�رة و��شتحقاق.
ن��ف��وذه و�شيطرته  وب�����ش��ط ف��ري��ق م��وؤ���ش�����ش��ة �ل��رم��ي��ث��ي 
�لإمكانيات  ف��ارق  بف�شل  �للقاء  جمريات  على  �لتامة 
وتالعبو�  مهار�تهم  �أظ��ه��رو�  �ل��ذي��ن  لعبيه  ل�شالح 
باملناف�س، وتاألق خالد عبد �هلل �لذي جنح يف ت�شجيل 
كل من  و�ح��د�ً  بينما �شجل هدفاً   ،« ثالثية »هاتريك 
كرمي �أحمد، ع�شام عالء، حممد من�شور، نادر حممد، 

و�أحمد حممد.
�ملجموعة  ت�شدر  ق��د  �لرميثي  موؤ�ش�شة  ف��ري��ق  وك���ان 
 3 م��ن  نقاط   10 بر�شيد  �ملجموعات  دور  يف  �لأوىل 
�نت�شار�ت وتعادل وحيد، متفوقاً على بن حمودة �لذي 

�حتل �ملركز �لثاين بر�شيد 9 نقاط.
وقال �شيف حممد �لرميثي، �لرئي�س �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة 
�لنهائية  �ملبار�ة  �إىل  وتاأهله  �لفريق  فوز  �إن  �لرميثي، 
جاء بف�شل �لعمل �جلاد و�ملجهود �لكبري �لذي قدمه 
معرباً  لعبني،  �أو  م��درب  �شو�ء  �لفريق  �أع�شاء  جميع 
عن �شعادته بامل�شتوى �ملتميز �لذي قدمه �لفريق على 
و�مل�شتوى  �لعمل  يتوج هذ�  �أن  �لبطولة، ويتمنى  مد�ر 
�لفني �لر�قي بالفوز باللقب، م�شري�ً �إىل �أن خما�شيات 
كرة �لقدم يف �أوملبياد �ل�شباط متيزت بامل�شتوى �لفني 
�لعايل من جميع �لفرق �مل�شاركة، وقد �عتدنا �أن تقدم 
وم�شتويات  مميزين  لعبني  �لرم�شانية  �ل��دور�ت  لنا 

قوية.
تفوق �أدنوك

فريق  جنح  �لنهائي  ن�شف  بالدور  �لثانية  �مل��ب��ار�ة  ويف 
�أدنوك يف �إثبات عزمه على �ملناف�شة على �للقب بعد �أن 
ظهر كاأقوى �لفرق �مل�شاركة يف �لبطولة، �إذ حقق فوز�ً 
م�شتحقاً على ح�شاب بن حمودة بخم�شة �أهد�ف مقابل 

هدفني ليتاأهل للمبار�ة �لنهائية.
�لبطولة  �أف�����ش��ل لع��ب��ي  �أح���د  �مل�����ش��ر�ر  و�ف��ت��ت��ح �شفيان 
فريقه  تقدم  م��ن  يعزز  �أن  قبل  مبكر�ً  �مل��ب��ار�ة  �أه���د�ف 
�لهدفني  ج���و�د  حممد  �أ���ش��اف  فيما  �ل��ث��اين،  بالهدف 
بالهدف  �لنتيجة  بكايل  و�لر�بع، و�ختتم بالل  �لثالث 
�خلام�س مل�شلحة �أدنوك، بينما �شجل هديف بن حمودة 

عثمان حممد و�شابر �شيد.
�أدن��وك قد تاأهل �إىل �ل��دور ن�شف �لنهائي  وكان فريق 
�نت�شار�ت   4 حقق  بعدما  �لثانية  �ملجموعة  مت�شدر�ً 
متتالية وبنتائج كبرية كاأقوى خط هجوم يف �لبطولة 
و�شجل �لفريق 32 هدفاً حتى ما قبل �ملبار�ة �لنهائية، 

و��شتقبلت �شباكه هدفني فقط.

» �الحت�د« يح�سد �لذهب يف بطولة “ن��سئة خورفك�ن” لكرة �لط�ئرة

حمد�ن بن حممد وطحنون بن ز�يد ي�سهد�ن 
من�ف�س�ت دورة ند �ل�سب� �لري��سية

زايد بن حمدان يتوج اأ�ضحاب املراكز الأوىل

�ملنه�يل يفوز بلقب �لرم�ية ويخطف )�ل�سيفورليه( وهبة عب��س تت�سدر �ل�سيد�ت
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2016/12/19م   �ملودعة حتت رقم:  265107 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    2016/07/27م

با�ش��م:  �شيندجِنن �ليكرتيك مانوفاكت�شورينج كو.، �ل تي دي.
 وعنو�نه: 2-1، �وتيمات�شي 2-ت�شومي، ت�شيود�-كو، طوكيو،  �ليابان 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
م�شابيح كهربائية و�أجهزة �إنارة �أخرى؛ �أجهزة منزلية كهروحر�رية. 

 11  �لو�ق�عة بالفئة:  
مكتوبة   "ShinDengen " ك��ل��م��ة  م���ن  �ل��ع��الم��ة  ت��ت��ك��ون  و�شف �لعالمة:  

باأحرف لتينية بخط مميز و كلمة  " Shin" فى �لعالمة مكتوبة بخط �أغمق.
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  15  يونيو 2017 العدد 12047

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:2016/12/19م   �ملودعة حتت رقم: 265106 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    2016/07/27م

با�ش��م:  �شيندجِنن �ليكرتيك مانوفاكت�شورينج كو.، �ل تي دي.
 وعنو�نه: 2-1، �وتيمات�شي 2-ت�شومي، ت�شيود�-كو، طوكيو،  �ليابان 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لذ�كرة؛  تو�شيع  وح���د�ت  �ملتكاملة؛  �للكرتونية  �ل��دو�ئ��ر  لل�شوء؛  �لباعثة  �لثنائية  �ل�شمامات  �لثنائية؛  �ل�شمامات 
�ل�شم�شية  �لأ�شعة  لتحويل  كهرو�شوئية  �أجهزة  �ملو�شلة؛  �شبه  �ل�شر�ئح  �ملو�شالت؛  �أ�شباه  �لثاير�شتور�ت؛  �لرت�نز�شتور�ت؛ 
مر�قبة  �أنظمة  �ملتناوب؛  �لتيار   / �مل�شتمر  �لتيار  حم��ولت  �لكهربائية؛  لل�شيار�ت  بطارية  �شو�حن  كهربائية؛  طاقة  �إىل 
لال�شتخد�م  )لي�س  �ملعالج  �ل��زج��اج  لولبية؛  مبلفات  ت�شغيل  �شمامات  �لكهربائية؛  �لطاقة  م���و�رد  �لفيديو؛  بكامري�ت 
ت�شجيل  �آلت  �لبي�س؛  فح�س  �شمعد�نات  كهربائي؛  حتليل  �أجهزة  �لأوزون؛  مولد�ت  كهربائية؛  حلام  �أجهزة  �ملباين(؛  يف 
�شابه ذلك؛  �لهدف و�ملخرجات �حلالية وما  �أرق��ام  �لكرتونية لعر�س  �لنقدية؛ لفتات  �لقطع  �أو ترتيب  �آلت لعد  �لنقد؛ 
�آلت �لن�شخ �ل�شوئي؛ �حلا�شبات �ليدوية؛ �أدو�ت ر�شم هند�شي؛ �آلت ختم �لوقت و�لتاريخ؛ �شاعات �لدو�م )�أدو�ت ت�شجيل 
�لزمن(؛ �آلت مكتبية للبطاقات �ملخرمة؛ �آلت �قرت�ع؛ �آلت �إ�شد�ر �لفو�تري؛ �أجهزة �لتحقق من �لطو�بع �لربيدية؛ �آليات 
�أجهزة ومعد�ت لالإنقاذ؛ طفايات �حلريق؛ �شنابري �حلريق؛ فوهات  �لنقد؛  بقطع  تعمل  �لتي  �ل�شيار�ت  لبو�بات مو�قف 
�إن��ذ�ر �شد  �أجهزة  �لغاز؛  �إن��ذ�ر  �أنظمة  �إن��ذ�ر �حلريق؛  �أنظمة  للوقاية من �حلريق؛  ر�س  �شبكات  �إطفاء �حلريق؛  خر�طيم 
�ل�شرقة؛ خوذ و�قية؛ �أجهزة �لإ�شار�ت �ملرورية لل�شكك �حلديدية، �شو�ء كانت �شوئية �أو ميكانيكية؛ مثلثات �لتحذير من 
عطل �ملركبات؛ �أجهزة غط�س )لي�شت للريا�شة(؛ �أجهزة �ألعاب فيديو �لنو�دي؛ �أقفال �لأبو�ب �لكهربائية؛ �أجهزة حماكاة 
للت�شوير  ومعد�ت  �أجهزة  خمربية؛  ومعد�ت  �أجهزة  �لريا�شية؛  للتدريبات  حماكاة  �أجهزة  باملركبات؛  و�لتحكم  للقيادة 
و�أدو�ت  �آلت  �ختبار؛  �أو  قيا�س  و�أدو�ت  �آلت  ب�شرية؛  �أجهزة ومعد�ت  �ل�شينمائي؛  للت�شوير  �أجهزة ومعد�ت  �لفوتوغر�يف؛ 
�أو  كهربائية  و�ختبار  قيا�س  �أجهزة  وخاليا؛  بطاريات  �لطور؛  معدلت  دو�رة؛  حم��ولت  بها؛  �لتحكم  �أو  �لطاقة  لتوزيع 
مغناطي�شية؛ �أ�شالك وكابالت كهربائية؛ طنانات كهربائية؛ �آلت و�أجهزة لالت�شالت �ل�شلكية و�لال�شلكية؛ �آلت و�أجهزة 
�لكرتونية وقطع غيارها؛ �لنوى �ملغناطي�شية؛ �أ�شالك مقاومة؛ �أقطاب كهربائية بخالف تلك �مل�شتخدمة لغايات �للحام 
�أو لغايات طبية؛ قو�رب �إطفاء �حلريق؛ �شيار�ت �لإطفاء؛ قفاز�ت للوقاية من �حلو�دث؛ �أقنعة للحماية من �لغبار؛ �أقنعة 
�أثناء �للحام؛ مالب�س مقاومة للحريق؛ نظار�ت؛ �أحزمة وزن )ت�شتخدم يف �لغو�س(؛  �أقنعة للحماية  للحماية من �لغاز؛ 
)ت�شتخدم  �شباحة؛ منظمات  �أل��و�ح  �لغو�س(؛  )ت�شتخدم يف  هو�ء  للنفخ؛ خز�نات  قابلة  �شباحة  �لغو�س؛ طو�فات  مالب�س 
�أفالم  �ل�شينمائي؛  للت�شوير  مك�شوفة  �أف��الم  �إنزلقية؛  م�شاطر  �إيقاع؛  بندولت  �لفونوغر�ف؛  �أ�شطو�نات  �لغو�س(؛  يف 

 �ل�شر�ئح �ملك�شوفة؛ حامالت �أفالم �ل�شر�ئح؛ �أ�شرطة فيديو و�أقر��س فيديو م�شجلة. 
 9  �لو�ق�عة بالفئة:  

 "Shin "  مكتوبة باأحرف لتينية بخط مميز و كلمة "ShinDengen " تتكون �لعالمة من كلمة و�شف �لعالمة:  
فى �لعالمة مكتوبة بخط �أغمق.

�ل�ش��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 

للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  15  يونيو 2017 العدد 12047

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2016/12/19م   �ملودعة حتت رقم:  265114 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    2016/07/27م

با�ش��م:  �شيندجِنن �ليكرتيك مانوفاكت�شورينج كو.، �ل تي دي.
 وعنو�نه: 2-1، �وتيمات�شي 2-ت�شومي، ت�شيود�-كو، طوكيو،  �ليابان 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�آلت و�أدو�ت ت�شنيع �لأدو�ت �ملعدنية؛ �آلت و�أجهزة �لتعدين؛ �آلت و�أجهزة �لإن�شاء�ت؛ �آلت و�أجهزة حتميل 
وتفريغ �حلمولة؛ �آلت �شيد �ل�شمك �ل�شناعية؛ �آلت و�أجهزة معاجلة �لكيماويات؛ �آلت و�أجهزة �لن�شيج؛ 
�أو ت�شنيع �خل�شب  �أو �لنجارة  �آلت و�أجهزة تقطيع �لأخ�شاب  �أو �مل�شروبات؛  �آلت و�أجهزة معاجلة �لأطعمة 
�مللب�س �أو �خل�شب �لرقائقي؛ �آلت و�أجهزة �شناعة عجينة �لورق �أو �شناعة �لورق �أو �لأ�شغال �لورقية؛ �آلت 
و�أجهزة �لطباعة �أو جتليد �لكتب؛ ماكينات �خلياطة؛ �لآلت �لزر�عية ومعد�ت زر�عية عد� ما يد�ر باليد؛ 
�آلت و�أجهزة ت�شنيع �لأو�ين �لزجاجية؛  �آلت معاجلة �لتبوغ؛  �آلت دباغة �جللود؛  �آلت ت�شنيع �لأحذية؛ 
�آلت و�أجهزة معاجلة  ُتد�ر بالكهرباء؛  �أو تغليف؛ دو�ليب خز�فني  �آلت و�أجهزة تعبئة  �آلت و�أجهزة دهان؛ 
�أ�شباه �ملو�شالت؛ �آلت و�أجهزة ت�شنيع �لب�شائع �ملطاطية؛ �آلت تهذيب  �لبال�شتيك؛ �آلت و�أنظمة ت�شنيع 
�مل�شغوط  بالهو�ء  ُتد�ر  وُعدد  �آلت  �لربية(؛  للمركبات  �أ�شا�شية غري كهربائية )لي�شت  �حلجارة؛ حمركات 
و�أجهزة  �آلت  �ل�شحون؛  غ�شالت  �لآيل؛  �خلتم  �آلت  �لال�شقة؛  �لأ�شرطة  �شرف  �آلت  هيدروليكية؛  �أو 
كهربائية لل�شقل �أو �لتلميع بال�شمع؛ غ�شالت )لغ�شل �ملالب�س(؛ مكان�س كهربائية؛ خالطات طعام كهربائية 
)لالأغر��س �ملنزلية(؛ �آلت و�أجهزة �شيانة �أو �إ�شالح؛ �أنظمة �آلية لركن �ل�شيار�ت؛ معد�ت غ�شل �ملركبات؛ 
لأغر��س  )لي�شت  �لكريهة  �لرو�ئح  ومزيالت  �حل�شرية  و�ملبيد�ت  �ملطهر�ت  لر�س  بالكهرباء  ُتد�ر  ر�شا�شات 
�آلت  �ل�شتائر؛  ل�شحب  �أجهزة كهربائية  �لربية(؛ جمز�ت ع�شب؛  للمركبات  �آليه )لي�شت  زر�عية(؛ عنا�شر 
بالتيار  تعمل  و�ملكائن؛ حمركات  للمحركات  �إقالع  �أجهزة  �لنفايات؛  �آلت طحن  �لنفايات؛  لهر�س  و�أجهزة 
�ملتناوب وحمركات تعمل بالتيار �مل�شتمر )ل ت�شمل حمركات �ملركبات �لربية ولكن ت�شمل "قطع غيار" لأي 
�لتيار  �ملتناوب )مولد�ت  �لتيار  �مل�شتمر(؛ مولد�ت  بالتيار  �ملتناوب وحمركات تعمل  بالتيار  حمركات تعمل 
�ملرتدد(؛ مولد�ت �لتيار �مل�شتمر؛ فرجونات للمولد�ت �لكهربائية؛ �أجهزة حلام بالقو�س �لكهربائي؛ �أجهزة 
�لوقود  توزيع  م�شخات  �لبيع؛  �آلت  �لبالزما(؛  �أو  �لغاز  �أو  �لكهربائي  )بالقو�س  �ملعادن  لقطع  كهربائية 

ملحطات خدمة �ل�شيار�ت.
 �لو�ق�عة بالفئة:  7 

و  مميز  بخط  لتينية  باأحرف  " ShinDengen" مكتوبة  كلمة  من  �لعالمة  و�شف �لعالمة:  تتكون 
�إىل  يتجه  حيث    "Dengen " �أ�شفل كلمة  �أغمق و ر�شم ل�شطر مميز   " Shin"مكتوبة بخط  كلمة  

�لأعلى ب�شكل �إنحر�يف .
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  15  يونيو 2017 العدد 12047

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:2016/12/19م   �ملودعة حتت رقم: 265135 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    2016/09/05م 

با�ش��م:  �شيندجِنن �ليكرتيك مانوفاكت�شورينج كو.، �ل تي دي. 
 وعنو�نه: 2-1، �وتيمات�شي 2-ت�شومي، ت�شيود�-كو، طوكيو،  �ليابان 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�أجهزة �ألعاب �لفيديو �ملنزلية؛ �آلت تعمل بقطع �لنقد )�آلت ت�شلية(. 

 �لو�ق�عة بالفئة:  28 
لتينية  باأحرف  مكتوبة   "ShinDengen " كلمة  من  �لعالمة  تتكون  �لعالمة:   و�شف 
�أ�شفل  مميز  ل�شطر  ر�شم  و  �أغمق  بخط  مكتوبة  �لعالمة  بخط مميز و كلمة  " Shin" فى 
 " �ن��ح��ر�يف و حتت �ل�شطر كتبت ع��ب��ارة   �إىل �لأع��ل��ى ب�شكل  " Dengen"  حيث يتجه  كلمة 

مميز. ب�شكل  لتينية  New power. Your power" باأحرف 
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  15  يونيو 2017 العدد 12047

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2016/12/19م   �ملودعة حتت رقم:  265108 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    2016/07/27م

با�ش��م:  �شيندجِنن �ليكرتيك مانوفاكت�شورينج كو.، �ل تي دي.
 وعنو�نه: 2-1، �وتيمات�شي 2-ت�شومي، ت�شيود�-كو، طوكيو،  �ليابان 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
)لإمالة  �حلمولة  تفريغ  �شكك  �ل�شحنات؛  �أو  �لب�شائع  ملناولة  كابالت  للمركبات؛  �ل��دور�ن  عزم  حم��ولت 
�شكك �شيار�ت �ل�شحن(؛ قاطر�ت دفع عربات �ملناجم؛ قاطر�ت �شحب عربات �ملناجم؛ قاطر�ت جر؛ حمركات 
�آليه )لي�شت للمركبات �لربية(؛  �أ�شا�شية غري كهربائية للمركبات �لربية)ل تت�شمن ''قطعها''(؛ عنا�شر 
�ملتناوب  بالتيار  تعمل  حمركات  �ملعقدين؛  كر��شي  للمركبات؛  �ل�شرقة  �شد  �إن��ذ�ر  �أجهزة  هبوط؛  مظالت 
وحمركات تعمل بالتيار �مل�شتمر للمركبات �لربية )ل ت�شمل ''قطعها''(؛ �ل�شفن وقطع غيارها ولو�زمها؛ 
�لطائر�ت وقطع غيارها ولو�زمها؛ �لقطار�ت وقطع غيارها ولو�زمها؛ �ل�شيار�ت وقطع غيارها ولو�زمها؛ 
)عربات  �لأطفال  عربات  ولو�زمها؛  غيارها  وقطع  �لهو�ئية  و�ل��در�ج��ات  �لعجلتني  ذ�ت  �لنارية  �لدر�جات 
عربات  �أو جر؛  دفع  عربات  ت��رويل؛  عربات  وزلج��ات �جلليد)مركبات(؛  عربات  �لريك�شا؛  عربات  يدوية(؛ 
�أو  جترها �خليول؛ عربات �لدر�جات �لهو�ئية )عربات �لريك�شا(؛ رقع مطاطية ل�شقة لإ�شالح �لعجالت 

�لدو�ليب �لهو�ئية؛ ولعات �شيجار للمركبات.
 �لو�ق�عة بالفئة:  12 

و  مميز  بخط  لتينية  باأحرف  " ShinDengen" مكتوبة  كلمة  من  �لعالمة  و�شف �لعالمة:  تتكون 
كلمة  " Shin" فى �لعالمة مكتوبة بخط �أغمق.

�ل�ش��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  15  يونيو 2017 العدد 12047

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:2016/12/19م   �ملودعة حتت رقم: 265117 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    2016/07/27م

با�ش��م:  �شيندجِنن �ليكرتيك مانوفاكت�شورينج كو.، �ل تي دي. 
 وعنو�نه: 2-1، �وتيمات�شي 2-ت�شومي، ت�شيود�-كو، طوكيو،  �ليابان 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
م�شابيح كهربائية و�أجهزة �إنارة �أخرى؛ �أجهزة منزلية كهروحر�رية.

 �لو�ق�عة بالفئة:  11 
و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من كلمة " ShinDengen" مكتوبة باأحرف لتينية بخط 
  "Dengen " مكتوبة بخط �أغمق و ر�شم ل�شطر مميز  �أ�شفل كلمة"Shin "  مميز و كلمة

حيث يتجه �إىل �لأعلى ب�شكل �إنحر�يف .
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  15  يونيو 2017 العدد 12047

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2016/12/19م   �ملودعة حتت رقم:  265115 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    2016/07/27م

با�ش��م:  �شيندجِنن �ليكرتيك مانوفاكت�شورينج كو.، �ل تي دي. 
 وعنو�نه: 2-1، �وتيمات�شي 2-ت�شومي، ت�شيود�-كو، طوكيو،  �ليابان 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لذ�كرة؛  تو�شيع  وح���د�ت  �ملتكاملة؛  �للكرتونية  �ل��دو�ئ��ر  لل�شوء؛  �لباعثة  �لثنائية  �ل�شمامات  �لثنائية؛  �ل�شمامات 
�لرت�نز�شتور�ت؛ �لثاير�شتور�ت؛ �أ�شباه �ملو�شالت؛ �ل�شر�ئح �شبه �ملو�شلة؛ �أجهزة كهرو�شوئية لتحويل �لأ�شعة �ل�شم�شية �إىل 
طاقة كهربائية؛ �شو�حن بطارية لل�شيار�ت �لكهربائية؛ حمولت �لتيار �مل�شتمر / �لتيار �ملتناوب؛ �أنظمة مر�قبة بكامري�ت 
�لفيديو؛ مو�رد �لطاقة �لكهربائية؛ �شمامات ت�شغيل مبلفات لولبية؛ �لزجاج �ملعالج )لي�س لال�شتخد�م يف �ملباين(؛ �أجهزة 
�أو  لعد  �آلت  �لنقد؛  ت�شجيل  �آلت  �لبي�س؛  �شمعد�نات فح�س  كهربائي؛  �أجهزة حتليل  �لأوزون؛  كهربائية؛ مولد�ت  حلام 
ترتيب �لقطع �لنقدية؛ لفتات �لكرتونية لعر�س �أرقام �لهدف و�ملخرجات �حلالية وما �شابه ذلك؛ �آلت �لن�شخ �ل�شوئي؛ 
�حلا�شبات �ليدوية؛ �أدو�ت ر�شم هند�شي؛ �آلت ختم �لوقت و�لتاريخ؛ �شاعات �لدو�م )�أدو�ت ت�شجيل �لزمن(؛ �آلت مكتبية 
مو�قف  لبو�بات  �آليات  �لربيدية؛  �لطو�بع  من  �لتحقق  �أجهزة  �لفو�تري؛  �إ�شد�ر  �آلت  �ق��رت�ع؛  �آلت  �ملخرمة؛  للبطاقات 
�إطفاء  فوهات خر�طيم  �شنابري �حلريق؛  لالإنقاذ؛ طفايات �حلريق؛  ومعد�ت  �أجهزة  �لنقد؛  بقطع  تعمل  �لتي  �ل�شيار�ت 
خوذ  �ل�شرقة؛  �شد  �إن��ذ�ر  �أجهزة  �لغاز؛  �إن��ذ�ر  �أنظمة  �حلريق؛  �إن��ذ�ر  �أنظمة  �حلريق؛  من  للوقاية  ر���س  �شبكات  �حلريق؛ 
و�قية؛ �أجهزة �لإ�شار�ت �ملرورية لل�شكك �حلديدية، �شو�ء كانت �شوئية �أو ميكانيكية؛ مثلثات �لتحذير من عطل �ملركبات؛ 
�أجهزة غط�س )لي�شت للريا�شة(؛ �أجهزة �ألعاب فيديو �لنو�دي؛ �أقفال �لأبو�ب �لكهربائية؛ �أجهزة حماكاة للقيادة و�لتحكم 
باملركبات؛ �أجهزة حماكاة للتدريبات �لريا�شية؛ �أجهزة ومعد�ت خمربية؛ �أجهزة ومعد�ت للت�شوير �لفوتوغر�يف؛ �أجهزة 
ومعد�ت للت�شوير �ل�شينمائي؛ �أجهزة ومعد�ت ب�شرية؛ �آلت و�أدو�ت قيا�س �أو �ختبار؛ �آلت و�أدو�ت لتوزيع �لطاقة �أو �لتحكم 
بها؛ حمولت دو�رة؛ معدلت �لطور؛ بطاريات وخاليا؛ �أجهزة قيا�س و�ختبار كهربائية �أو مغناطي�شية؛ �أ�شالك وكابالت 
كهربائية؛ طنانات كهربائية؛ �آلت و�أجهزة لالت�شالت �ل�شلكية و�لال�شلكية؛ �آلت و�أجهزة �لكرتونية وقطع غيارها؛ �لنوى 
�إطفاء  ق��و�رب  طبية؛  لغايات  �أو  �للحام  لغايات  �مل�شتخدمة  تلك  بخالف  كهربائية  �أقطاب  مقاومة؛  �أ�شالك  �ملغناطي�شية؛ 
�أقنعة  �لغاز؛  من  للحماية  �أقنعة  �لغبار؛  من  للحماية  �أقنعة  �حل��و�دث؛  من  للوقاية  قفاز�ت  �لإط��ف��اء؛  �شيار�ت  �حلريق؛ 
�أثناء �للحام؛ مالب�س مقاومة للحريق؛ نظار�ت؛ �أحزمة وزن )ت�شتخدم يف �لغو�س(؛ مالب�س �لغو�س؛ طو�فات  للحماية 
�أ�شطو�نات  �لغو�س(؛  يف  )ت�شتخدم  منظمات  �شباحة؛  �أل��و�ح  �لغو�س(؛  يف  )ت�شتخدم  ه��و�ء  خز�نات  للنفخ؛  قابلة  �شباحة 
�لفونوغر�ف؛ بندولت �إيقاع؛ م�شاطر �إنزلقية؛ �أفالم مك�شوفة للت�شوير �ل�شينمائي؛ �أفالم �ل�شر�ئح �ملك�شوفة؛ حامالت 

�أفالم �ل�شر�ئح؛ �أ�شرطة فيديو و�أقر��س فيديو م�شجلة. 
 9  �لو�ق�عة بالفئة:  

 " كلمة   و  مميز  بخط  لتينية  ب��اأح��رف  مكتوبة   "ShinDengen " كلمة  من  �لعالمة  تتكون  و�شف �لعالمة:  
. �إنحر�يف  ب�شكل  �لأعلى  �إىل  يتجه  Shin"مكتوبة بخط �أغمق و ر�شم ل�شطر مميز  �أ�شفل كلمة " Dengen"  حيث 

�ل�ش��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 

للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  15  يونيو 2017 العدد 12047

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2016/12/19م   �ملودعة حتت رقم:  265124 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    2016/09/05م

با�ش��م:  �شيندجِنن �ليكرتيك مانوفاكت�شورينج كو.، �ل تي دي.
 وعنو�نه: 2-1، �وتيمات�شي 2-ت�شومي، ت�شيود�-كو، طوكيو،  �ليابان 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
و�أجهزة  �آلت  �لإن�����ش��اء�ت؛  و�أج��ه��زة  �آلت  �لتعدين؛  و�أج��ه��زة  �آلت  �ملعدنية؛  �لأدو�ت  ت�شنيع  و�أدو�ت  �آلت 
و�أجهزة  �آلت  �لكيماويات؛  و�أجهزة معاجلة  �آلت  �ل�شناعية؛  �ل�شمك  �آلت �شيد  وتفريغ �حلمولة؛  حتميل 
�لن�شيج؛ �آلت و�أجهزة معاجلة �لأطعمة �أو �مل�شروبات؛ �آلت و�أجهزة تقطيع �لأخ�شاب �أو �لنجارة �أو ت�شنيع 
�لأ�شغال  �أو  �ل��ورق  �شناعة  �أو  �ل��ورق  عجينة  �شناعة  و�أج��ه��زة  �آلت  �لرقائقي؛  �خل�شب  �أو  �مللب�س  �خل�شب 
زر�عية  وم��ع��د�ت  �لزر�عية  �لآلت  �خلياطة؛  ماكينات  �لكتب؛  جتليد  �أو  �لطباعة  و�أج��ه��زة  �آلت  �لورقية؛ 
�آلت و�أجهزة ت�شنيع  �آلت معاجلة �لتبوغ؛  �آلت دباغة �جللود؛  �آلت ت�شنيع �لأحذية؛  عد� ما يد�ر باليد؛ 
بالكهرباء؛  ُت��د�ر  خز�فني  دو�ليب  تغليف؛  �أو  تعبئة  و�أجهزة  �آلت  ده��ان؛  و�أجهزة  �آلت  �لزجاجية؛  �لأو�ين 
�لب�شائع  ت�شنيع  و�أجهزة  �آلت  �ملو�شالت؛  �أ�شباه  ت�شنيع  و�أنظمة  �آلت  �لبال�شتيك؛  معاجلة  و�أجهزة  �آلت 
�آلت وُعدد  �أ�شا�شية غري كهربائية )لي�شت للمركبات �لربية(؛  �آلت تهذيب �حلجارة؛ حمركات  �ملطاطية؛ 
غ�شالت  �لآيل؛  �خلتم  �آلت  �لال�شقة؛  �لأ���ش��رط��ة  �شرف  �آلت  هيدروليكية؛  �أو  �مل�شغوط  ب��ال��ه��و�ء  ُت���د�ر 
مكان�س  �مل��الب�����س(؛  )لغ�شل  غ�����ش��الت  بال�شمع؛  �لتلميع  �أو  لل�شقل  كهربائية  و�أج��ه��زة  �آلت  �ل�����ش��ح��ون؛ 
�آلية  �أنظمة  �إ�شالح؛  �أو  �شيانة  و�أجهزة  �آلت  �ملنزلية(؛  )لالأغر��س  كهربائية  طعام  خالطات  كهربائية؛ 
�حل�شرية  و�مل��ب��ي��د�ت  �ملطهر�ت  لر�س  بالكهرباء  ُت���د�ر  ر�شا�شات  �مل��رك��ب��ات؛  غ�شل  م��ع��د�ت  �ل�����ش��ي��ار�ت؛  لركن 
جمز�ت  �لربية(؛  للمركبات  )لي�شت  �آليه  عنا�شر  زر�ع��ي��ة(؛  لأغر��س  )لي�شت  �لكريهة  �لرو�ئح  ومزيالت 
ع�شب؛ �أجهزة كهربائية ل�شحب �ل�شتائر؛ �آلت و�أجهزة لهر�س �لنفايات؛ �آلت طحن �لنفايات؛ �أجهزة �إقالع 
ت�شمل حمركات  �مل�شتمر )ل  بالتيار  تعمل  �ملتناوب وحمركات  بالتيار  تعمل  و�ملكائن؛ حمركات  للمحركات 
بالتيار  تعمل  وحمركات  �ملتناوب  بالتيار  تعمل  حمركات  لأي  غيار"  "قطع  ت�شمل  ولكن  �لربية  �ملركبات 
للمولد�ت  فرجونات  �مل�شتمر؛  �لتيار  مولد�ت  �مل��رتدد(؛  �لتيار  )مولد�ت  �ملتناوب  �لتيار  مولد�ت  �مل�شتمر(؛ 
�أو �لغاز  �ملعادن )بالقو�س �لكهربائي  �أجهزة كهربائية لقطع  �أجهزة حلام بالقو�س �لكهربائي؛  �لكهربائية؛ 

 �أو �لبالزما(؛ �آلت �لبيع؛ م�شخات توزيع �لوقود ملحطات خدمة �ل�شيار�ت. 
 �لو�ق�عة بالفئة:  7 

و  مميز  بخط  لتينية  باأحرف  و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من كلمة " ShinDengen" مكتوبة 
�أ�شفل كلمة " Dengen"  حيث  ل�شطر مميز  ر�شم  و  �أغمق  بخط  مكتوبة  �لعالمة  كلمة  " Shin" فى 
 "New power. Your power " �ل�شطر كتبت عبارة   �نحر�يف و حتت  ب�شكل  �لأعلى  �إىل  يتجه 

باأحرف لتينية ب�شكل مميز.
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  15  يونيو 2017 العدد 12047

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:2016/12/19م   �ملودعة حتت رقم: 265110 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    2016/07/27م

با�ش��م: �شيندجِنن �ليكرتيك مانوفاكت�شورينج كو.، �ل تي دي.
 وعنو�نه: 2-1، �وتيمات�شي 2-ت�شومي، ت�شيود�-كو، طوكيو،  �ليابان 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�أجهزة �ألعاب �لفيديو �ملنزلية؛ �آلت تعمل بقطع �لنقد )�آلت ت�شلية(. 

 �لو�ق�عة بالفئة:  28 
لتينية  باأحرف  مكتوبة   "ShinDengen " كلمة  من  �لعالمة  تتكون  �لعالمة:   و�شف 

�أغمق. بخط  مكتوبة  �لعالمة  بخط مميز و كلمة  " Shin" فى 
�ل�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  15  يونيو 2017 العدد 12047

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2016/12/19م   �ملودعة حتت رقم:  265119 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    2016/07/27م

با�ش��م:  �شيندجِنن �ليكرتيك مانوفاكت�شورينج كو.، �ل تي دي.
 وعنو�نه: 2-1، �وتيمات�شي 2-ت�شومي، ت�شيود�-كو، طوكيو،  �ليابان 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
)لإمالة  �حلمولة  تفريغ  �شكك  �ل�شحنات؛  �أو  �لب�شائع  ملناولة  كابالت  للمركبات؛  �ل��دور�ن  عزم  حم��ولت 
�شكك ���ش��ي��ار�ت �ل�����ش��ح��ن(؛ ق��اط��ر�ت دف��ع ع��رب��ات �مل��ن��اج��م؛ ق��اط��ر�ت �شحب ع��رب��ات �مل��ن��اج��م؛ ق��اط��ر�ت جر؛ 
�آليه )لي�شت للمركبات  �أ�شا�شية غري كهربائية للمركبات �لربية)ل تت�شمن ''قطعها''(؛ عنا�شر  حمركات 
بالتيار  تعمل  �ملعقدين؛ حمركات  كر��شي  للمركبات؛  �ل�شرقة  �إن��ذ�ر �شد  �أجهزة  �لربية(؛ مظالت هبوط؛ 
غيارها  وقطع  �ل�شفن  ''قطعها''(؛  ت�شمل  )ل  �لربية  للمركبات  �مل�شتمر  بالتيار  تعمل  وحمركات  �ملتناوب 
ولو�زمها؛ �لطائر�ت وقطع غيارها ولو�زمها؛ �لقطار�ت وقطع غيارها ولو�زمها؛ �ل�شيار�ت وقطع غيارها 
�لهو�ئية وقطع غيارها ولو�زمها؛ عربات �لأطفال  �لنارية ذ�ت �لعجلتني و�لدر�جات  ولو�زمها؛ �لدر�جات 
)ع��رب��ات ي��دوي��ة(؛ ع��رب��ات �لريك�شا؛ ع��رب��ات وزلج���ات �جلليد )م��رك��ب��ات(؛ ع��رب��ات ت���رويل؛ ع��رب��ات دف��ع �أو 
جر؛ عربات جترها �خليول؛ عربات �لدر�جات �لهو�ئية )عربات �لريك�شا(؛ رقع مطاطية ل�شقة لإ�شالح 

 �لعجالت �أو �لدو�ليب �لهو�ئية؛ ولعات �شيجار للمركبات.      �لو�ق�عة بالفئة:  12 
و  مميز  بخط  لتينية  باأحرف  " ShinDengen" مكتوبة  كلمة  من  �لعالمة  و�شف �لعالمة:  تتكون 
�إىل  يتجه  " Dengen"  حيث  كلمة  �أ�شفل  ل�شطر مميز   ر�شم  و  �أغمق  " Shin"مكتوبة بخط  كلمة  

�لأعلى ب�شكل �إنحر�يف .
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  15  يونيو 2017 العدد 12047

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:2016/12/19م   �ملودعة حتت رقم: 265126 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    2016/09/05م

با�ش��م:  �شيندجِنن �ليكرتيك مانوفاكت�شورينج كو.، �ل تي دي. 
 وعنو�نه: 2-1، �وتيمات�شي 2-ت�شومي، ت�شيود�-كو، طوكيو،  �ليابان 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
م�شابيح كهربائية و�أجهزة �إنارة �أخرى؛ �أجهزة منزلية كهروحر�رية. 

 �لو�ق�عة بالفئة:  11 
و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من كلمة " ShinDengen" مكتوبة باأحرف لتينية بخط 
 " �أ�شفل كلمة  �أغمق و ر�شم ل�شطر مميز  �لعالمة مكتوبة بخط  " Shin" فى  مميز و كلمة  
 New "  حتت �ل�شطر كتبت عبارة و  �نحر�يف  ب�شكل  �لأعلى  �إىل  يتجه  Dengen"  حيث 

لتينية ب�شكل مميز. power. Your power" باأحرف 
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  15  يونيو 2017 العدد 12047

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:2016/12/19م   �ملودعة حتت رقم: 265125 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    2016/09/05م

با�ش��م:  �شيندجِنن �ليكرتيك مانوفاكت�شورينج كو.، �ل تي دي.
 وعنو�نه: 2-1، �وتيمات�شي 2-ت�شومي، ت�شيود�-كو، طوكيو،  �ليابان 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لذ�كرة؛  تو�شيع  وح���د�ت  �ملتكاملة؛  �للكرتونية  �ل��دو�ئ��ر  لل�شوء؛  �لباعثة  �لثنائية  �ل�شمامات  �لثنائية؛  �ل�شمامات 
�لرت�نز�شتور�ت؛ �لثاير�شتور�ت؛ �أ�شباه �ملو�شالت؛ �ل�شر�ئح �شبه �ملو�شلة؛ �أجهزة كهرو�شوئية لتحويل �لأ�شعة �ل�شم�شية �إىل 
طاقة كهربائية؛ �شو�حن بطارية لل�شيار�ت �لكهربائية؛ حمولت �لتيار �مل�شتمر / �لتيار �ملتناوب؛ �أنظمة مر�قبة بكامري�ت 
�لفيديو؛ مو�رد �لطاقة �لكهربائية؛ �شمامات ت�شغيل مبلفات لولبية؛ �لزجاج �ملعالج )لي�س لال�شتخد�م يف �ملباين(؛ �أجهزة 
�أو  لعد  �آلت  �لنقد؛  ت�شجيل  �آلت  �لبي�س؛  �شمعد�نات فح�س  كهربائي؛  �أجهزة حتليل  �لأوزون؛  كهربائية؛ مولد�ت  حلام 
ترتيب �لقطع �لنقدية؛ لفتات �لكرتونية لعر�س �أرقام �لهدف و�ملخرجات �حلالية وما �شابه ذلك؛ �آلت �لن�شخ �ل�شوئي؛ 
�حلا�شبات �ليدوية؛ �أدو�ت ر�شم هند�شي؛ �آلت ختم �لوقت و�لتاريخ؛ �شاعات �لدو�م )�أدو�ت ت�شجيل �لزمن(؛ �آلت مكتبية 
مو�قف  لبو�بات  �آليات  �لربيدية؛  �لطو�بع  من  �لتحقق  �أجهزة  �لفو�تري؛  �إ�شد�ر  �آلت  �ق��رت�ع؛  �آلت  �ملخرمة؛  للبطاقات 
�إطفاء  فوهات خر�طيم  �شنابري �حلريق؛  لالإنقاذ؛ طفايات �حلريق؛  ومعد�ت  �أجهزة  �لنقد؛  بقطع  تعمل  �لتي  �ل�شيار�ت 
خوذ  �ل�شرقة؛  �شد  �إن��ذ�ر  �أجهزة  �لغاز؛  �إن��ذ�ر  �أنظمة  �حلريق؛  �إن��ذ�ر  �أنظمة  �حلريق؛  من  للوقاية  ر���س  �شبكات  �حلريق؛ 
و�قية؛ �أجهزة �لإ�شار�ت �ملرورية لل�شكك �حلديدية، �شو�ء كانت �شوئية �أو ميكانيكية؛ مثلثات �لتحذير من عطل �ملركبات؛ 
�أجهزة غط�س )لي�شت للريا�شة(؛ �أجهزة �ألعاب فيديو �لنو�دي؛ �أقفال �لأبو�ب �لكهربائية؛ �أجهزة حماكاة للقيادة و�لتحكم 
باملركبات؛ �أجهزة حماكاة للتدريبات �لريا�شية؛ �أجهزة ومعد�ت خمربية؛ �أجهزة ومعد�ت للت�شوير �لفوتوغر�يف؛ �أجهزة 
ومعد�ت للت�شوير �ل�شينمائي؛ �أجهزة ومعد�ت ب�شرية؛ �آلت و�أدو�ت قيا�س �أو �ختبار؛ �آلت و�أدو�ت لتوزيع �لطاقة �أو �لتحكم 
بها؛ حمولت دو�رة؛ معدلت �لطور؛ بطاريات وخاليا؛ �أجهزة قيا�س و�ختبار كهربائية �أو مغناطي�شية؛ �أ�شالك وكابالت 
كهربائية؛ طنانات كهربائية؛ �آلت و�أجهزة لالت�شالت �ل�شلكية و�لال�شلكية؛ �آلت و�أجهزة �لكرتونية وقطع غيارها؛ �لنوى 
�إطفاء  ق��و�رب  طبية؛  لغايات  �أو  �للحام  لغايات  �مل�شتخدمة  تلك  بخالف  كهربائية  �أقطاب  مقاومة؛  �أ�شالك  �ملغناطي�شية؛ 
�أقنعة  �لغاز؛  من  للحماية  �أقنعة  �لغبار؛  من  للحماية  �أقنعة  �حل��و�دث؛  من  للوقاية  قفاز�ت  �لإط��ف��اء؛  �شيار�ت  �حلريق؛ 
�أثناء �للحام؛ مالب�س مقاومة للحريق؛ نظار�ت؛ �أحزمة وزن )ت�شتخدم يف �لغو�س(؛ مالب�س �لغو�س؛ طو�فات  للحماية 
�أ�شطو�نات  �لغو�س(؛  يف  )ت�شتخدم  منظمات  �شباحة؛  �أل��و�ح  �لغو�س(؛  يف  )ت�شتخدم  ه��و�ء  خز�نات  للنفخ؛  قابلة  �شباحة 
�لفونوغر�ف؛ بندولت �إيقاع؛ م�شاطر �إنزلقية؛ �أفالم مك�شوفة للت�شوير �ل�شينمائي؛ �أفالم �ل�شر�ئح �ملك�شوفة؛ حامالت 

�أفالم �ل�شر�ئح؛ �أ�شرطة فيديو و�أقر��س فيديو م�شجلة.
 9  �لو�ق�عة بالفئة:  

 " كلمة   و  مميز  بخط  لتينية  ب��اأح��رف  مكتوبة   "ShinDengen " كلمة  من  �لعالمة  تتكون  و�شف �لعالمة:  
�أ�شفل كلمة " Dengen"  حيث يتجه �إىل �لأعلى ب�شكل  ل�شطر مميز  ر�شم  و  �أغمق  �لعالمة مكتوبة بخط  Shin" فى 

مميز. ب�شكل  لتينية  �نحر�يف و حتت �ل�شطر كتبت عبارة  " New power. Your power" باأحرف 
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 
للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  15  يونيو 2017 العدد 12047

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:2016/12/19م   �ملودعة حتت رقم: 265103 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    2016/07/27م

با�ش��م:  �شيندجِنن �ليكرتيك مانوفاكت�شورينج كو.، �ل تي دي.
 وعنو�نه: 2-1، �وتيمات�شي 2-ت�شومي، ت�شيود�-كو، طوكيو،  �ليابان 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�آلت و�أدو�ت ت�شنيع �لأدو�ت �ملعدنية؛ �آلت و�أجهزة �لتعدين؛ �آلت و�أجهزة �لإن�شاء�ت؛ �آلت و�أجهزة حتميل 
وتفريغ �حلمولة؛ �آلت �شيد �ل�شمك �ل�شناعية؛ �آلت و�أجهزة معاجلة �لكيماويات؛ �آلت و�أجهزة �لن�شيج؛ 
�أو ت�شنيع �خل�شب  �أو �لنجارة  �آلت و�أجهزة تقطيع �لأخ�شاب  �أو �مل�شروبات؛  �آلت و�أجهزة معاجلة �لأطعمة 
�مللب�س �أو �خل�شب �لرقائقي؛ �آلت و�أجهزة �شناعة عجينة �لورق �أو �شناعة �لورق �أو �لأ�شغال �لورقية؛ �آلت 
و�أجهزة �لطباعة �أو جتليد �لكتب؛ ماكينات �خلياطة؛ �لآلت �لزر�عية ومعد�ت زر�عية عد� ما يد�ر باليد؛ 
�آلت و�أجهزة ت�شنيع �لأو�ين �لزجاجية؛  �آلت معاجلة �لتبوغ؛  �آلت دباغة �جللود؛  �آلت ت�شنيع �لأحذية؛ 
�آلت و�أجهزة معاجلة  ُتد�ر بالكهرباء؛  �أو تغليف؛ دو�ليب خز�فني  �آلت و�أجهزة تعبئة  �آلت و�أجهزة دهان؛ 
�أ�شباه �ملو�شالت؛ �آلت و�أجهزة ت�شنيع �لب�شائع �ملطاطية؛ �آلت تهذيب  �لبال�شتيك؛ �آلت و�أنظمة ت�شنيع 
�مل�شغوط  بالهو�ء  ُتد�ر  وُعدد  �آلت  �لربية(؛  للمركبات  �أ�شا�شية غري كهربائية )لي�شت  �حلجارة؛ حمركات 
و�أجهزة  �آلت  �ل�شحون؛  غ�شالت  �لآيل؛  �خلتم  �آلت  �لال�شقة؛  �لأ�شرطة  �شرف  �آلت  هيدروليكية؛  �أو 
كهربائية لل�شقل �أو �لتلميع بال�شمع؛ غ�شالت )لغ�شل �ملالب�س(؛ مكان�س كهربائية؛ خالطات طعام كهربائية 
)لالأغر��س �ملنزلية(؛ �آلت و�أجهزة �شيانة �أو �إ�شالح؛ �أنظمة �آلية لركن �ل�شيار�ت؛ معد�ت غ�شل �ملركبات؛ 
لأغر��س  )لي�شت  �لكريهة  �لرو�ئح  ومزيالت  �حل�شرية  و�ملبيد�ت  �ملطهر�ت  لر�س  بالكهرباء  ُتد�ر  ر�شا�شات 
�آلت  �ل�شتائر؛  ل�شحب  �أجهزة كهربائية  �لربية(؛ جمز�ت ع�شب؛  للمركبات  �آليه )لي�شت  زر�عية(؛ عنا�شر 
بالتيار  تعمل  و�ملكائن؛ حمركات  للمحركات  �إقالع  �أجهزة  �لنفايات؛  �آلت طحن  �لنفايات؛  لهر�س  و�أجهزة 
�ملتناوب وحمركات تعمل بالتيار �مل�شتمر )ل ت�شمل حمركات �ملركبات �لربية ولكن ت�شمل "قطع غيار" لأي 
�لتيار  �ملتناوب )مولد�ت  �لتيار  �مل�شتمر(؛ مولد�ت  بالتيار  �ملتناوب وحمركات تعمل  بالتيار  حمركات تعمل 
�ملرتدد(؛ مولد�ت �لتيار �مل�شتمر؛ فرجونات للمولد�ت �لكهربائية؛ �أجهزة حلام بالقو�س �لكهربائي؛ �أجهزة 
�لوقود  توزيع  م�شخات  �لبيع؛  �آلت  �لبالزما(؛  �أو  �لغاز  �أو  �لكهربائي  )بالقو�س  �ملعادن  لقطع  كهربائية 

ملحطات خدمة �ل�شيار�ت.
 �لو�ق�عة بالفئة:  7 

و  مميز  بخط  لتينية  باأحرف  " ShinDengen" مكتوبة  كلمة  من  �لعالمة  و�شف �لعالمة:  تتكون 
كلمة  " Shin" فى �لعالمة مكتوبة بخط �أغمق.

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  15  يونيو 2017 العدد 12047

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:2016/12/19م   �ملودعة حتت رقم: 265123 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    2016/07/27م

با�ش��م:  �شيندجِنن �ليكرتيك مانوفاكت�شورينج كو.، �ل تي دي. 
 وعنو�نه: 2-1، �وتيمات�شي 2-ت�شومي، ت�شيود�-كو، طوكيو،  �ليابان 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�أجهزة �ألعاب �لفيديو �ملنزلية؛ �آلت تعمل بقطع �لنقد )�آلت ت�شلية(. 

 �لو�ق�عة بالفئة:  28 
و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من كلمة " ShinDengen" مكتوبة باأحرف لتينية بخط 
  "Dengen " مكتوبة بخط �أغمق و ر�شم ل�شطر مميز  �أ�شفل كلمة"Shin "  مميز و كلمة

حيث يتجه �إىل �لأعلى ب�شكل �إنحر�يف .
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  15  يونيو 2017 العدد 12047

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:2016/12/19م   �ملودعة حتت رقم: 265128 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    2016/09/05م 

با�ش��م: �شيندجِنن �ليكرتيك مانوفاكت�شورينج كو.، �ل تي دي.
 وعنو�نه: 2-1، �وتيمات�شي 2-ت�شومي، ت�شيود�-كو، طوكيو،  �ليابان 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
حم����ولت ع���زم �ل������دور�ن ل��ل��م��رك��ب��ات؛ ك��اب��الت مل��ن��اول��ة �ل��ب�����ش��ائ��ع �أو �ل�����ش��ح��ن��ات؛ ���ش��ك��ك ت��ف��ري��غ �حل��م��ول��ة )لإم���ال���ة �شكك 
�أ�شا�شية غري  ج��ر؛ حم��رك��ات  ق��اط��ر�ت  �ملناجم؛  ع��رب��ات  �شحب  ق��اط��ر�ت  �ملناجم؛  ع��رب��ات  دف��ع  ق��اط��ر�ت  �ل�شحن(؛  �شيار�ت 
�أجهزة  هبوط؛  مظالت  �ل��ربي��ة(؛  للمركبات  )لي�شت  �آليه  عنا�شر  ''قطعها''(؛  تت�شمن  �ل��ربي��ة)ل  للمركبات  كهربائية 
�مل�شتمر  بالتيار  تعمل  وحم��رك��ات  �مل��ت��ن��اوب  بالتيار  تعمل  حم��رك��ات  �مل��ع��ق��دي��ن؛  ك��ر����ش��ي  للمركبات؛  �ل�شرقة  �شد  �إن����ذ�ر 
�لقطار�ت  ولو�زمها؛  غيارها  وقطع  �لطائر�ت  ولو�زمها؛  غيارها  وقطع  �ل�شفن  ''قطعها''(  ت�شمل  )ل  �لربية  للمركبات 
�لهو�ئية  و�ل��در�ج��ات  �لعجلتني  ذ�ت  �ل��ن��اري��ة  �ل��در�ج��ات  ول��و�زم��ه��ا؛  غيارها  وقطع  �ل�شيار�ت  ول��و�زم��ه��ا؛  غيارها  وقطع 
�لريك�شا؛ ع��رب��ات وزلج����ات �جلليد )مركبات(؛  ي��دوي��ة(؛ ع��رب��ات  �لأط��ف��ال )ع��رب��ات  وق��ط��ع غ��ي��اره��ا ول��و�زم��ه��ا؛ ع��رب��ات 
ع��رب��ات ت����رويل؛ ع��رب��ات دف���ع �أو ج���ر؛ ع��رب��ات جت��ره��ا �خل���ي���ول؛ ع��رب��ات �ل���در�ج���ات �ل��ه��و�ئ��ي��ة )ع���رب���ات �ل��ري��ك�����ش��ا(؛ رقع 

 مطاطية ل�شقة لإ�شالح �لعجالت �أو �لدو�ليب �لهو�ئية؛ ولعات �شيجار للمركبات. 
 12  �لو�ق�عة بالفئة:  

 "Shin "  مكتوبة باأحرف لتينية بخط مميز و كلمة "ShinDengen " تتكون �لعالمة من كلمة و�شف �لعالمة:  
فى �لعالمة مكتوبة بخط �أغمق و ر�شم ل�شطر مميز �أ�شفل كلمة " Dengen"  حيث يتجه �إىل �لأعلى ب�شكل �نحر�يف و 

مميز. ب�شكل  لتينية  حتت �ل�شطر كتبت عبارة  " New power. Your power" باأحرف 
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 
للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  15  يونيو 2017 العدد 12047

�نطالقة �جلولة �لث�نية من 
بطولة �الإم�ر�ت للقو�س و�ل�سهم 
لعام  �لثانية  مرحلتها  يف  و�ل�شهم  للقو�س  �لإم���ار�ت  كا�س  بطولة  تنطلق 
15-16 من �ل�شهر �جلاري يف هذ� �لعام، على �شالة  �ل�  2017 يف يومي 
�شالح �لدين �لريا�شية يف دبي، يف و�حدة من �هم �لبطولت �ملنظمة من 

قبل جمعية �لقو�س و �ل�شهم بدولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
تعترب هذه �لبطولة �لن�شخة �لثالثة لهذ� �حلدث �لريا�شي �لكبري للعبة 
جمعية  رئي�س  ق��ال  جانبه  م��ن  �خلليجي  �مل�شتوى  على  و�ل�شهم  �لقو�س 
�لقو�س و �ل�شهم. معايل �للو�ء نا�شر �خلريباين �ننا نويل هذه �لبطولة 
�هتماما كبري� ، هذه �لبطولت نطلقها حتفيز� للرماة يف لعبة �لقو�س و 
�ل�شهم  ، لذلك نحر�س كل �حلر�س على تنظيم �ملزيد من هذه �لبطولت 

�ملحلية بهدف ن�شر هذه �للعبًة يف �لمار�ت.
 و�أ�شاف �خلريباين هذه �لطريقة و�حدة من �هم �خلطط �لتي نبني عليها 
�إقامة �ملزيد من  �مالنا لن�شر لعبة �لقو�س و �ل�شهم يف �لدولة عن طريق 

�لبطولت لت�شجيع �لالعبني �لو�عدين . 
 2013 يذكر �ن لعبة �لقو�س و �ل�شهم �ب�شرت �لنور يف �لدولة منذ عام 
عندما مت �إطالق و تاأ�شي�س جمعية �لقو�س و �ل�شهم  من قبل �لهيئة �لعامة 
�ل�شباب و �لريا�شة ، و رغم حد�ثة �للعبة يف �لدولة �إل �ن عدد �لالعبني 
قيا�شا  رقم جيد  و هو  500 لعب  قر�بة  ي��رت�وح  �للعبة  لهذه  �ملمار�شني 

بعمر �للعبة يف �لمار�ت. 
على هام�س �لبطولة يقول رئي�س �للجنة �ملنظمة للبطولة و�لأمني �لعام 
و  منتظرة  هي  �لبطولة  هذه  �ن   : �لقا�شم  عي�شى  في�شل  �ملقدم  للجمعية 
مرتقبة من قبل �لعديد من �لالعبني و�لرماة يف �لدولة وخارجها �أي�شا، 
فهي قطعت �شوطا كبري� يف �لتنظيم �ملثايل �جليد و �لذي ي�شاهي �ملو��شفات 
�لدولية . و�أ�شاف �لقا�شم هذه �ملرة �لوىل �لتي ننظم فيها �حدى مر�حل 
كا�س �لمار�ت للقو�س و �ل�شهم يف �شهر رم�شان �ملبارك ، وكان �لق�شد من 
خالل  من  و�ل�شهم  �لقو�س  لرماة  �حليوية  و  �ملتعة  من  �شي  ��شفاء  ذل��ك 

�إقامة فعالية ملمار�شة لعبة �لقو�س و �ل�شهم يف �ل�شهر �ملبارك . 
كبرية  تغري�ت  هناك  و  و��شح  ب�شكل  يتطور  منتخبنا  �لقا�شم  �أ�شاف  كما 
طالت �جلهاز �لفني و�لإد�ري يف �لفرتة �ملا�شية بغية رفع �مل�شتوى �لفني 
للعبة يف قادم �لأيام ، لذ� يف �لفرتة �لقادمة �شت�شمعون كثري� عن �لقو�س 
�مل�شتوى  �ىل  للو�شول  تبذل  كثرية  جهود�  هناك  لن  �ل��دول��ة  يف  و�ل�شهم 

�ملطلوب وهو و�شولنا �ىل �لألعاب �لوملبية. 
و على �لهام�س �لبطولة �شتقام فعاليات م�شاحبة حيث ت�شارك هيئة دبي 
للثقافة و�لفنون عن طريق و�شع “ ركن تر�ثي” و بع�س �حلرفيني لعر�س 
�لدين  �شالح  �شالة  يف  �لبطولة  �إقامة  مكان  يف  �لرت�ثية  �لأعمال  بع�س 

�لريا�شية يف دبي



    

ينقذ فت�ة من �النتح�ر فتعتقله �ل�سرطة
حاولت فتاة، �لنتحار يف �لعا�شمة �لعر�قية بغد�د بالقفز من على 
�إنقاذها، ومت لحًقا �عتقاله  ج�شر �جلادرية، لكن �شاًبا متكن من 

من قبل �ل�شرطة.
وذكر م�شدر �أمني، �أن �لفتاة �أقدمت على �لنتحار بعد �أن طلبت 
ل�شتن�شاق  �لنزول  ت�شتقلها  كانت  �لتي  �لأج��رة  �شيارة  �شائق  من 
ك��ان يف  �شاًبا  نهر دج��ل��ة، لكن  �إىل  م��ن �جل�شر  ث��م قفزت  �ل��ه��و�ء، 
�ملنطقة قام باإنقاذها. و�أ�شاف �مل�شدر �أن �ل�شرطة �عتقلت �ل�شاب 
�لذي �أنقذها لحًقا بتهمة �شرقة �مل�شوغات �لذهبية للفتاة �أثناء 
�إخر�جها من �ملاء، بح�شب قناة �إن �آر تي. وبينت �لتحقيقات تناول 
�لفتاة لكميات كبرية من �مل�شروبات �لكحولية، وعند �شوؤ�ل �شاحب 
�إقد�مها على  �إنقاذ �لفتاة قبل  �شيارة �لأجرة حول عدم حماولته 

�لنتحار، �ت�شح �أن �ل�شائق معوق يف �لأ�شل.

يع�قب ل�سً� �سغريً� بو�سم م�سني
عاقب فنان خمت�س بنق�س �لو�شوم ل�شاً مر�هقاً بطريقة لن ين�شاها 
�أبد�ً بعدما �أم�شكه باجلرم �مل�شهود وهو ي�شرق در�جة هو�ئية، حيث 

قام بنق�س عبارة “�أنا ل�س” على جبينه باآلة �لو�شم. 
�أم�شك فنان �لو�شوم مايكون وي�شلمي من �لرب�زيل، بل�س يف �شن 
�ملر�هقة قام ب�شرقة در�ج��ة هو�ئية من رجل ب�شاق و�ح��دة، ونفذ 
فيديو  و�أظهر مقطع  �خلا�شة.    بطريقته  بحقه  �شديدة  عقوبة 
عبارة  ينق�س  وهو  �لفنان  �لجتماعي،  �لتو��شل  من�شات  تد�ولته 
“�أنا ل�س وفا�شل” باللغة �لربتغالية على جبني �ل�شاب �خلائف.  
وتقول �لتقارير باأن �لفتى، �ختفى بعد هذ� �حلادث �لذي وقع يوم 
�جلمعة �ملا�شي. وعندما �شاهدت عائلة �لفتى �لفيديو �لذي �نت�شر 
على نطاق و��شع على �لإنرتنت، تقدمت ب�شكوى �شد �لفنان �إىل 
�لقب�س على وي�شلي و�شديقه  باإلقاء  �ل�شرطة  �ل�شرطة.  وقامت 
�ملتهمان  و�أف���اد  قا�شر.  فتى  تعذيب  بتهمة  �ل�شبت  ي��وم  رونيلدو 
باأنهما تركا �ل�شبي يذهب يف حال �شبيله، و�أنهما ل يعرفان مكان 

تو�جده، بح�شب �شحيفة ديلي ميل �لربيطانية. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

جمنونة �الأمرية دي�ن� تطلق متحفً� فنيً� 
ت�شتحق �لعجوز �لربيطانية �ل�شبعينية دوب�شون، �لبالغة من �لعمر 78 عاًما، لقب جمنونة �لأمرية ديانا، حيث �أن 

حبها لأمرية �لقلوب ��شتحوذ على حياتها لدرجة جعلت بيتها يبدو كمتحف �لأمرية ديانا.
ومل تكتف �ملر�أة بحبها وولعها �ل�شديد لالأمرية �لر�حلة، و�إمنا قررت �أن مت�شي قدماً جلذب �ملزيد من معجبي 
ديانا يف  �لأم��رية  تذكار�ت  تعتزم عر�س جمموعات �شخمة من  �لعامل، حيث  �أنحاء  �لأم��رية يف خمتلف  وحمبي 

متحفها �ملحلي يف مدينة “غلو�ش�شرت” هذ� �ل�شيف لالحتفال بالذكرى �ل�شنوية �لع�شرين لوفاتها.
وبح�شب �شحيفة “ديلي ميل” �لربيطانية فاإن �ملعر�س يف متحف “غلو�ش�شرت” �ل�شعبي �شيكون مفتوحا للجمهور 

�عتباًر� من 26 �أغ�شط�س.
وقالت دوب�شون 78 عاًما: �أحب �لأمرية ديانا من �للحظة �لأوىل �لتي ر�أيتها على �شا�شة �لتلفزيون، �إذ �أنك ب�شهولة 

تنجذب لها وكان زوجي �لر�حل كني من �أ�شد �ملعجبني بها.
و�أ�شافت لقد تابعناها على مر �ل�شنني وعندما ماتت �شعرت باأن �أحد �أفر�د �لأ�شرة قد مات، �أتذكر �أنني ��شتيقظت 

يف �ل�شباح �لباكر و�شمعت ما حدث ودخلت غرفة �لنوم لأقول لكني �لذي �أفجع �خلرب قلبه.
و�أردفت كان عمرها 37 عاًما فقط عندما توفيت ومنذ ذلك �لوقت ن�شافر كل عام حيث دفنت ون�شع �لزهور على 

قربها.
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يطلب �لزو�ج من �سديقته يف حلظ�ت مرعبة 
�أو ق�شاء ع�شاء رومان�شي  �لرجال حت�شري  يختار بع�س 
وقد  �ل����زو�ج،  لطلب  م��ث��ايل  كمكان  �ل�شموع  ���ش��وء  على 
يلجاأ �لبع�س لرحلة رومان�شية. لكن طريقة هذ� �لطيار 
حمرك  بتعطل  تظاهر  حيث  �حل����دود،  ت��ع��دت  �لطائ�س 
جديدة  بطريقة  �شديقته  م��ن  �ل���زو�ج  لطلب  �ل��ط��ائ��رة 
ديلي  ل�شحيفة  ووفًقا  �شر�ً.  بت�شويرها  وق��ام  ومبتكرة، 
ميل �لربيطانية، دعا �لطيار �لهاوي �أنطوين بوردينون 
بها  عالقته  ��شتمرت  �ل��ت��ي  و�ري��ه��ام  ك��اث��ري��ن  �شديقته 
�ل��ط��ائ��رة رغ��م خم��اوف��ه��ا، ثم  للقيام بجولة يف  ع��ام��ني، 
�فتعل عطاًل باملحرك. وجلعل �لأمور �أ�شو�أ، قرر �شديقها 
فبعد  �ل��ط��ري�ن،  �أث��ن��اء  ق��د يحدث  كابو�س  �أ���ش��و�أ  �فتعال 
دقائق من �لإقالع بالطائرة، طلب �أنطوين من �شديقته 
�أن تهد�أ وتعطيه كتيب �لطائرة. لكنه مل يفعل �شيئاً يذكر 
لطماأنتها، حيث حذرها باأنهما قد ي�شطر� للهبوط على 
حقل، وبد�أت �شديقته قر�ءة �خلطو�ت بالكتيب، وعندها 
�أنه يعر�س عليها �ل��زو�ج، بد�أت يف  �أدركت كاثرين �أخري�ً 

�ل�شر�خ: �أنا �أكرهك! قبل �لنفجار يف �لبكاء و�ل�شر�خ.
تقبلني  هل  ق��ر�أت  ثم  �ل��ق��ر�ءة،  متابعة  منها  طلب  لكنه 
�لزو�ج من �لطيار؟، وحل�شن حظ �ملحب �ملجنون، و�فقت 

كاثرين على �لزو�ج منه بعد توبيخه بالطبع.

�سي�رة حتتل  نحلة  �ألف    20
للبقاء  ��شطرت  �أن  بعد  �شديدة،  ب�شدمة  �م��ر�أة  �أ�شيبت 
عالقة يف �لبيت، عندما وجدت �أكرث من 20 �ألف نحلة 
د�خل كبوت �شيارتها. وحذر �أحد �خلرب�ء، من �أن �لنحل 
���ش��ن��و�ت. ووج���دت �شرييل  �ل�شيارة ع��دة  ق��د يبقى د�خ��ل 
تايلور، �أن �لنحل �تخذ من �شيارتها �لني�شان بيًتا، بينما 
��شتقر  حيث  منزلها،  خ��ارج  مركونة  �ل�شيارة  تركت  هي 
�لآلف م��ن �ل��ن��ح��ل د�خ��ل��ه��ا. وت��ل��ق��ت �مل����ر�أة �ل��ب��ال��غ��ة من 
�جتاح  �لنحل  باأن  عاًما، حتذيًر� من جارتها   57 �لعمر 

�شيارتها.

موظف �س�بق يك�سف 
�أ�سر�ر م�كدون�لدز

�أكرث  م��اك��دون��ال��دز،  يف  �شابق  م��وظ��ف  ك�شف 
مطاعم �لوجبات �ل�شريعة �شعبية يف �لعامل، 
قد  رمبا  �لأطعمة  حت�شري  وكو�لي�س  �أ�شر�ر 

ت�شمع بها لأول مرة.
بعنو�ن  ن�����ش��ره��ا  ق��ائ��م��ة  �مل���وظ���ف، يف  وق����ال 
ولن  ماكدونالدز  موظف  بها  يقوم  “�أ�شياء 
�إن من بني هذه �لأ�شياء  �أبد�”،  يعرتف بها 
مطالبة �مل�شوؤولني �ملوظفني باإ�شافة �لكثري 
�أن  �لزبائن.و�أ�شاف  م�شروبات  يف  �لثلج  من 
�لأكل  بقايا  يلتهم  نهاية دو�مه  �ملوظف بعد 
ن�����ش��ف ح��زم��ة من  �إل  ل��ل��زب��ائ��ن  ي��ع��ط��ي  ول 
�أحد  طلب  ح��ال  يف  �مل��ق��ل��ي��ة.وت��اب��ع  �لبطاطا 
�لزبائن فطائر �لتفاح ومل تكن جاهزة فاإننا 
طويال  وقتا  وت�شتغرق  نفذت  �إنها  له  نقول 
وذل���ك ح��ت��ى ل نكلف  ح��ت��ى ت�شبح ج��اه��زة، 
�أنف�شنا عناء طهيها.ووفق ما نقلته �شحيفة 
“ديلي ميل” �لربيطانية عن �ملوظف ذ�ته، 
ف���اإن �أ���ش��اب��ع �لأ���ش��م��اك �ل��ت��ي ت��اأت��ي يف وجبة 
حال  يف  �إل  ط��ه��ي��ه��ا  ي��ت��م  ل  ميل”  “هابي 
طلبها.كما ك�شف �أن ماكدونالدز يتوفر على 
�ملطبخ،  يف  �ملايونيز  من  ج��د�  كبرية  كميات 
بلباقة  �ملوظفني  �أح��د  ح��ال طلبتها من  ويف 

ف�شيمدك بها.
�أما فيما يخ�س �ل�شوؤ�ل �لذي يطرحه زبائن 
�ل�شندويت�شات،  ���ش��ل�����ش��ات  ح���ول  ع���دي���دون 
فقال �مل�شدر نف�شه “�ل�شل�شات تختلف من 
�أن �شل�شة ماك  �آخ��ر، حيث  �إىل  �شاندويت�س 
�شيكن لي�شت هي �شل�شة مايو �شيكن وتختلف 
�أي�شا عن �شل�شة �شيكن ليجند...”، م�شري� 
�إىل �أن �ل�شل�شة يف هذ� �ل�شاندويت�س �لأخري 

هي �لأف�شل على �لإطالق. �ملمثلة ميكيال و�تكينز خالل ح�شورها جو�ئز كري�شتال لو�شي لعام 2017 يف بيفريل هيلز بولية كاليفورنيا. )� ف ب(

























العرض لفترة محدودة 
TRAINING.KIC.AE / KHAWARIZMITS  

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

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

دو�ات السياحة والسفر 
دو�ات االمن والسالمة 

الرسوم المتحركه 
تكنولوجيا المعلومات & وتصميم المواقع   

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

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

 * تطبق الشروط واالحكام 

عرض رمضان المميز 

ابوظبي 
شا�ع الم�ور بجانب محطة الباصات  

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

العين 
منطقة الم��ال , مقابل حديقة طواية 

00971-37555005
بنان: 0565062818 – حميد: 0565062819

info.alain@khawarizmi.com

الباهية 
بجانب د�رفيلدز مول, الباهية 

00971-22015027
ایھاب 0566115560

تويف مدرب خم�شرم للقفز باملظالت نتيجة هبوط فا�شل باملظلة  يف مطار 
زمالء  قام  �لربيطانية  ميل  ديلي  ل�شحيفة  ووفًقا  كونتي.  و�لتون  مونرو 
�لأولية حلني و�شول خدمات  بالإ�شعافات  عاًما(  بينيت )49  جوزيف جو 
تويف  �أتالنتا حيث  ج��ر�دي ميموريال يف  م�شت�شفى  �إىل  ُنقل  ثم  �ل��ط��و�رئ، 
يف وقت لح��ق. وك��ان بينيت مدرًبا يف �شركة �شكاي د�ي��ف مونرو وعا�س يف 
بوفورد مع زوجته جودي. ويقول بيل �شكوت مالك �شكاي د�يف مونرو �إن 
�ملوظف �لذي كان يعمل منذ فرتة طويلة و�شديقه بينيت كان ميار�س �لقفز 

باملظالت منذ عقدين من �لزمان وقام بحو�يل 7000 قفزة.
كما قال مل يكن هناك ف�شل باملعد�ت �أو خطاأ خالل �لقفز باملظلة �ملنكوبة 
كما �أو�شح �أن �لطق�س يف ذلك  و�أن بينيت رمبا �أ�شاء �لتخطيط لهبوطه”، 
�ليوم �مل�شوؤوم كان مثالًيا للقفز و�أن قفزة بينيت كانت ت�شري ب�شكل طبيعي 

حتى حلظة �لهبوط. ووفًقا ل�شكوت، بد�أ �ملدرب �خلبري �لهبوط متاأخًر� بعد 
�لق��رت�ب �أك��رث من �ل��الزم من �لأر���س ومل يكن هناك وق��ت ك��اف لتخفف 
وكان  عالية.  ب�شرعة  بالأر�س  ��شطدم  لذلك  ونتيجة  �شرعته  من  مظلته 
�ملطار وقت وق��وع �حل��ادث وكان  1993 يف  بينيت منذ عام  �شكوت �شديق 
بجانبه بعد �شقوطه �لقاتل. وقال �إن بينيت كان و�عًيا ويتنف�س عندما و�شل 
متاأثًر�  تويف  �شاعة  وبعد  �مل�شت�شفى  �إىل  لنقله  �حل��ادث  مكان  �إىل  �مل�شعفون 

بجر�حه.
ويف �ليوم �لتايل كرم زمالء بينيت ذكر�ه من خالل تنفيذ قفزة باملظالت.

للتربعات   GoFundME موقع  على  ت��ربع  بحملة  �آخ��ر  �شديق  وق��ام 
مل�شاعدة �أرملته وعائلته بتحمل نفقات �جلنازة وحتى �لآن مت جمع حو�يل 

3 �آلف دولر.

  وف�ة مدرب مظالت بهبوط ف��سل بعد 7 �آالف قفزة ن�جحة 

طفل معجزة يخ�لف توقع�ت �الأطب�ء

معاقبة �سائق �أجرة 
حتر�ش بنائبة م�سلمة

بتعليق رخ�شة  ق��ر�ر�  �أ�شدر قا�س 
و��شنطن  يف  �أج����رة  ���ش��ي��ارة  ���ش��ائ��ق 
بالتحر�س  �تهم  موؤقتا  �لعا�شمة 
مين�شوتا.  م���ن  م�����ش��ل��م��ة  ب��ن��ائ��ب��ة 

ح�شب �أ�شوت�شيدبر�س.
�إلهان  �لولية،  عن  �لنائبة  وقالت 
�ل�شيارة  ت�شتقل  ك��ان��ت  �إن��ه��ا  ع��م��ر، 
�لأجرة برفقة �شقيقتها يف دي�شمرب 
بخلع  �ل�شائق  هدد  عندما  �ملا�شي 
م�شيئة  لهجة  م�شتخدما  حجابها 
معهما. وموؤخر� قام قا�س بتغرمي 
�ل�شائق �ألف دولر وتعليق رخ�شته 
بح�شور  و�أم������ره  ي���وم���ا،   45 مل���دة 

ف�شول ح�شا�شية ثقافية.
�شائق  �أن  �لإد�ري  �حلكم  يف  وورد 
��شتخد�م  �أن��ك��ر  �لأج�����رة  �ل�����ش��ي��ارة 
�لنائبة،  وت��ه��دي��د  م�شيئة  ل��ه��ج��ة 
قائال �إنها من �شبه. و�أمام �ل�شائق 
مر�جعة  بطلب  للتقدم  يوما   30

للحكم.
ن��ائ��ب��ة من  �أول  ه���ي  ع��م��ر  �إل���ه���ان 
�أ����ش���ول ���ش��وم��ال��ي��ة، وق���د هاجرت 
�إىل �لوليات �ملتحدة بعدما ق�شت 
���ش��ط��ر� م���ن ط��ف��ول��ت��ه��ا يف خميم 

لالجئني يف كينيا.

�كت�ساف �أعجوبة 
�لدنيا �لثامنة

نيوزيلنديان، موؤخر�،  �أعلن عاملان 
����ش��ت��ك�����ش��اف ب���ح���ري�ت ع��ج��ي��ب��ة يف 
ب�شطحها  مت����ت����از  ن����ي����وزي����ل����ن����د�، 
و�لأبي�س،  ب��ال��وردي  �مل��ل��ون  �مل��ائ��ي 
مبثابة  �إليه  تو�شلو�  ما  و�عتربو� 

�أعجوبة �لدنيا �لثامنة.
ديلي  �شحيفة  نقلت  م��ا  وبح�شب 
�لأعجوبة  ف��اإن  �لربيطانية،  ميل 
�ل���ث���ام���ن���ة ج�����رى ����ش��ت��ك�����ش��اف��ه��ا يف 
�جلزيرة  على  روتوماهانا،  بحرية 

�ل�شمالية لنيوزيلند�.
�ل�شطحني  �أن  �مل�����ش��در  و�أو�����ش����ح 
�ختفيا  قد  كانا  للبحرية،  �مللونني 
عام 1886، وكانا يجذبان �ل�شياح 
من كافة دول �لعامل، خالل �لقرن 
بركانيا  فور�نا  لكن  ع�شر.  �لتا�شع 
جل��ب��ل ت����ار�وي����ر�، يف �ل��ع��ا���ش��ر من 
تو�ريهما  �إىل  �أدى   ،1886 يونيو 
باحثون  ب��ذل  �أن  �إىل  طويلة،  مل��دة 
نيوزيلنديون جهد� للعثور عليهما 
ريك�س  �لعاملان  و��شتطاع  جم��دد�.  
يحدد�  �أن  ن���ول���دن،  و���ش��ا���ش��ا  ب����ون 
�ل�������ش���ط���ح���ني حت�����ت عمق  م����وق����ع 
10 و15 م��رت� من  ي���رتو�ح ب��ني 

�لرماد و�ملو�د �لربكانية.

خالف طفل بريطاين توقعات �لأطباء، ومتكن من �لنجاة على �لرغم من 
�أنه ولد يف وقت مبكر، ومل يكن وزنه عند �لولدة يتجاوز ن�شف كيلوغر�م.

ب�شرت  كانت  �حلمل،  من  �أ�شبوعاً   22 بعد  دوغال�س  �أو�شنت  ولد  وعندما 
�أذنيه ورئتيه مل  �أن  للعيان، كما  �لد�خلية ظاهرة  �أع�شاوؤه  �شفافة، وكانت 
تكونا مكتملتني، مما جعل �لأطباء يحذرون و�لديه باأن من غري �ملرجح �أن 

يبقى على قيد �حلياة لوقت طويل. 
و�لآن، وبعد 10 �أ�شابيع من �لولدة، وجتاوز �لتهابني يف �لرئة، ياأمل و�لد� 
“�لطفل �ملعجزة” �أن يكون قادر�ً على مغادرة �مل�شت�شفى قريباً و�لعودة به 

�إىل �ملنزل، بح�شب �شحيفة مريور �لربيطانية.
بعد  �أو�شنت ولد  �أن  �أي  �أ�شبوعاً،   40 �لكاملة  ويبلغ متو�شط فرتة �حلمل 
�أكرث بقليل من ن�شف فرتة �حلمل �ملفرت�شة، وو�شل �إىل ن�شف فرتة �لنمو 

فقط لدى �لولدة، مما يجعل جناته �أمر�ً �شبه م�شتحيل، لكنه متكن من 
وزوجها  هيلني  �ل�شيدة  �أو�شنت  و�ل��دة  وتتوقع  �لتوقعات.  جميع  خمالفة 
ر�ي�س �أن يكونو� قادرين على �إخر�ج طفلهما من �مل�شت�شفى، وذلك يوم 28 

يوليو �لقادم، وهو �ملوعد �ملفرت�س لولدته يف �لأ�شل.
وت�شف هيلني كيف تعر�شت لآلم �شديدة يف بطنها خالل �لأيام �لتي �شبقت 
�مل�شت�شفى،  �إىل  نقلها  ��شتدعى  ح��اد�ً  نزيفاً  تو�جه  �أن  قبل  �ل��ولدة،  عملية 
وهناك �أخربها �لأطباء �أنها على و�شك �ل��ولدة، ول يوجد ما ميكن فعله 

ملنع ذلك.
ومنذ ذلك �لوقت، �عترب �لأطباء جناة �أو�شنت حتى �لآن معجزة حقيقية، 
�أن هناك �لكثري مما يتوجب عمله للحفاظ  �أك��دو� على  ويف نف�س �لوقت، 

على حياته، ومتابعة عمل جميع �أجهزة ج�شمه على �لنحو �ل�شحيح. 

نيكول كيدم�ن يف نق�بة �ملخرجني 
�الأمريكيني

 The Beguiled ح�شرت �لنجمة نيكول كيدمان عر�س فيلمها
يف نقابة �ملخرجني �لأمريكيني يف لو�س �جنلو�س  .

كارولينا  من  ف�شتاناً  �رت��دت  عاماً   49 �لعمر  من  �لبالغة  �لنجمة 
هريير� ريزورت 2018.

ب��رف��ق��ة زميلتها يف  ن��ي��ك��ول  �ل��������ع��������م��������ل وك��ان��ت 
فانينغ  و�ي���ل  د�ن�شت  كري�شنت 

و�مي�������ا ه���������اورد، و�مل���خ���رج���ة 
�شوفيا كوبول.

م����و�����ش����وع �ل���ف���ي���ل���م ي�����دور 
ع��ث��ور جمموعة من  ح��ول 
جندي  ع���ل���ى  �ل�������ش���ي���د�ت 

�إحت��������ادي ج���ري���ح خ����ارج 
�لتي  �لد�خلية  �ملدر�شة 
ويقررن  ب��ه��ا،  يعي�شن 

�إي������د�ع������ه ب���ه���ا حتت 
ن�������ظ�������ره�������ن، وم������ع 
عاملهن،  �إىل  دخوله 
ينجح هذ� �جلندي 


