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برئا�سة الإمارات 
مباحثات بالقاهرة لإن�شاء �شبكة التعاون 

الق�شائي العربي ملكافحة الإرهاب
•• القاهرة-وام: 

وممثلي  خببراء  جلنة  اجتماع  املتحدة  العربية  الإمببببارات  دولببة  تراأ�ست 
العامة  الأمببانببة  ام�س مبقر  بببداأ  الببذي  العربية  الببدول  العدل يف  وزارات 
للجامعة العربية وذلك لإعداد م�سروع النظام الداخلي ل�سبكة التعاون 

الق�سائي العربي يف جمال مكافحة الإرهاب.
ال�سرياوي رئي�س  امل�ست�سار على ح�سن  تراأ�سه  الذي  الدولة -  و�سم وفد 
التعاون  اإدارة  من  املرزوقي  عادل  امل�ست�سار   - ال�سارقة  ا�ستئناف  حمكمة 
الدويل بوزارة العدل وعبد اهلل احلمادي من مندوبية الدولة بالقاهرة. 
وقال ال�سفري فا�سل جواد الأمني العام امل�ساعد لل�سوؤون القانونية لدى 
العدل  وزرات  خلببراء  الثالث  يعد  الجتماع  هببذا  اإن  العربية  اجلامعة 
بالدول العربية والذي التاأم لبحث اإن�ساء �سبكة للتعاون الق�سائي العربي 

تكون خا�سة مبكافحة الإرهاب واجلرمية املنظمة. )التفا�سيل �س3(

خليفة الإن�شانية : 1.7 مليون وجبة اإفطار 
�شائم يف 100 موقع بالدولة خالل رم�شان

•• اأبوظبي -وام:

الإن�سانية  لبب�أعببمببال  نببهببيببان  اآل  زايبببد  بببن  خليفة  موؤ�س�سة  اأطببلببقببت 
اأكرث  تببقببدمي  يف  يتمثل  والبببذي  الببعببام  لببهببذا  الببرمبب�ببسبباين  م�سروعها 
اأ�سرة   542 مع  بالتعاون  لل�سائمني  اإفطار  وجبة  مليون   1.7 من 
�سعادة حممد  الدولة. وقدم  اأنحاء  100 موقع بجميع  مواطنة يف 
حاجي اخلوري املدير العام للموؤ�س�سة التهنئة للقيادة الر�سيدة بقرب 
للعام  توا�سل عطاءها  املوؤ�س�سة  اأن  .. مو�سحا  املبارك  ال�سهر  حلول 
العا�سر على التوايل يف م�سروع اإفطار ال�سائم.      )التفا�سيل �س2(
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ترامب خ�ل لقائه وزير اخلارجية الرو�سي يف البيت الأبي�س  )ا ف ب(

الرئي�س التون�سي يف خطاب احلزم

نازحون عراقيون ينتظرون نقلهم من مواقع لقتال يف غرب املو�سل )رويرتز(

وا�سنطن ت�سلح اأكراد �سوريا.. وتركيا تندد

ترامب يطلب من رو�شيا كبح جماح الأ�شد واإيران ووكالئها
•• عوا�صم-وكاالت:

قال البيت الأبي�س ام�س الأربعاء 
تببرامببب دعا  الببرئببيبب�ببس دونببالببد  اإن 
وزير  مببع  اجببتببمبباع  خبب�ل  مو�سكو 
�سريجي  الببببرو�ببببسببببي  اخلببببارجببببيببببة 
الرئي�س  جماح  كبح  اإىل  لفببروف 

ال�سوري ب�سار الأ�سد واإيران.
وقال البيت الأبي�س يف بيان: اأكد 
العمل معا لإنهاء  ترامب �سرورة 
ال�سوء  و�سلط  �سوريا  يف  ال�سراع 
على وجه اخل�سو�س على �سرورة 
اأن تكبح رو�سيا جماح نظام الأ�سد 

واإيران ووك�ء اإيران.
وقبببببال تبببرامبببب يف حبب�ببسببور وزيبببر 
ال�سبق  المببببريكببببي  اخلبببارجبببيبببة 
عاما(:   93( كببيبب�ببسببنببجببر  هببببري 
اجببببريببببنببببا لببببقبببباء جببببيببببد جبببببببدا مع 

لفروف.
من جانبه قال لفروف ان ترامب 
تاييده لقببامببة ع�قات  عببن  عببر 
"براغماتية" و"مفيدة للطرفني" 

مع رو�سيا.
وكبببان وزيبببر اخلببارجببيببة الأمريكي 
عقد  قببببببد  تببببيببببلببببر�ببببسببببون  ريببببكبببب�ببببس 
نظريه  مبببببع  اأمببببب�بببببس  اجببببتببببمبببباعببببا، 
الرو�سي �سريغي لفروف، لبحث 
مببلببفببي �ببسببوريببا واأوكبببرانبببيبببا و�سط 

تفجري يوقع قتلى وجرحى يف ح�سرموت

م�شرع �شتة حوثيني بينهم قيادي يف �شبوة
•• عوا�صم-وكاالت:

�سالح  اهلل  عبد  علي  املخلوع  الرئي�س  وقببوات  احلوثيني  من  �ستة  قتل 
بينهم قيادي ميداين واأ�سيب اآخرون، يف حني اأ�سيب اثنان من اجلي�س 
الوطني واملقاومة ال�سعبية يف مواجهات بني الطرفني مبحافظة �سبوة 

جنوبي اليمن.
وقال م�سدر ع�سكري اإن معارك اندلعت بني اجلي�س الوطني واملقاومة 
طوال  جبهتي  يف  اأخببرى  جهة  من  �سالح  وقببوات  واحلوثيني  جهة  من 
وا�ستخدمت  �سبوة  ال�سادة وهجر كح�ن مبديرية ع�سي�ن مبحافظة 

فيها الأ�سلحة الثقيلة.
واأ�ساف قائ� اإن املعارك اأ�سفرت عن قتلى يف �سفوف احلوثيني وقوات 
واإ�سابة  جلهم  علي  �ببسببرف  جببهبباد  اأببببو  املببيببداين  الببقببيببادي  بينهم  �سالح 

اآخرين. 
وانببدلببعببت اأمبب�ببس ا�ببسببتببببباكببات بببني اجلببيبب�ببس الببوطببنببي واملببقبباومببة مببن جهة 
يف  ال�سقب  مبنطقة  اأخبببرى  جهة  مببن  �سالح  وقبببوات  احلببوثببي  وملي�سيا 

مديرية �سر جنوبي تعز )جنوبي الب�د(.
العرو�س  جبل  على  ال�سيطرة  ا�ببسببتببعببادة  اأيبببام  منذ  امللي�سيات  وحتببباول 
الع�سكرية  املواقع  اأهببم  من  وهو  تعز،  مدينة  على  املطل  الإ�سرتاتيجي 

اأ�شخا�ص  اأربعة  باك�شتان تعدم 
ت��اب��ع��ني حل���رك���ة ط��ال��ب��ان

•• ا�صالم اباد-وام:

للجي�س  الع�مي  للمكتب  بيان  قال 
اعببدام اربعة  الباك�ستاين انه مت ام�س 
طالبان  حلبببركبببة  تببابببعببني  ارهببباببببيبببني 
الع�سكرية  املحاكم  اأدانتهم  باك�ستان 
بعد ان اعرتفوا بتنفيذ هجمات �سد 
عددها  و�ببسببل  والع�سكريني  املببدنببيببني 
الهجوم  مببنببذ   160 مبببن  اكببببرث  اىل 
مدر�سة  على   2014 عببام  الرهببابببي 
عبب�ببسببكببريببة يف بببيبب�ببسبباور ببباقببلببيببم خير 
بببخببتببون خبببوا البب�ببسببمببايل الببغببربببي ادى 
واو�سح   . تلميذا   155 م�سرع  اىل 
تنفيذ  انببه مت  العبب�مببي  املكتب  بيان 
العببدام �سباح ام�س وجتببري املحاكم 
اخر.  عدد  حماكمة  حاليا  الع�سكرية 
فببببببرتة عمل  انببببببه مت متببببديببببد  يببببذكببببر 
اخرين  لببعببامببني  الع�سكرية  املببحبباكببم 
اح�ساءات  وت�سجل  املا�سي  مار�س  يف 
تببنببفببيببذ عببقببوبببة العبببببدام بببحببق 441 
اأحكام  على  احلظر  رفببع  منذ  �سجينا 

التي ت�سيطر عليها قوات اجلي�س الوطني.
يف  �سيطرت  �سالح  املخلوع  مع  املتحالفة  احلوثي  جماعة  اأن  اإىل  ي�سار 
�سبتمر/اأيلول 2014 على العا�سمة �سنعاء، وت� ذلك �سيطرتها على 
حمافظات اأخرى، كما �سكلت قبل اأ�سهر حكومة يف خروج على ال�سرعية 

اليمنية برئا�سة عبد ربه من�سور هادي املعرتف بها دوليا.
�سد  حربا  العربي  التحالف  مببن  بدعم  ال�سرعية  احلكومة  وتخو�س 
احلوثيني وقوات �سالح منذ 26 مار�س/اآذار 2015 ل�ستعادة املناطق 

التي ي�سيطرون عليها وفر�س ال�سرعية فيها.
اىل ذلك،  قتل جندي ميني واأ�سيب �ستة اآخرون بينهم ث�ثة مدنيني 
ام�س يف انفجار �سيارة مفخخة يقودها انتحاري ينتمي لتنظيم القاعدة 
يف حمافظة ح�سرموت يف جنوب غرب اليمن، ح�سب ما اأعلن م�سوؤول 

يف اأجهزة الأمن اليمنية.
واو�سح امل�سدر نف�سه ان ال�سيارة املفخخة انفجرت عند نقطة تفتي�س 
م�ستحدثة للقوات احلكومية يف بلدة دوعن يف حمافظة ح�سرموت على 
بعد نحو 300 كيلومرت �سمال غرب املك� عا�سمة ح�سرموت. وكانت 
ع�سكرية يف  عملية  اطلقت  العربي  التحالف  وقببوات  احلكومية  القوات 
املنطقة  القاعدة من هذه  عنا�سر  يومني لطرد  قبل  وادي ح�سرموت 

بعد قيام التنظيم بتفجري مقرين مهجورين لقوات المن.

�سدد على اأهمية ا�سرتجاع الدولة لهيبتها:

ال�شب�شي يكلف اجلي�ص بحماية املوؤ�ش�شات القت�شادية

ردا على التحركات الرو�سية  

وا�شنطن تلوح بن�شر باتريوت يف البلطيق
•• فيلنيو�س-اأ ف ب:

اأعلن م�سوؤولون يف وزارة الدفاع الأمريكية اأن وا�سنطن قد تن�سر بطاريات 
�سواريخ متطورة من طراز "باتريوت" ب�سكل موؤقت يف منطقة البلطيق 

للم�ساركة يف متارين يجريها حلف �سمال الأطل�سي هذا ال�سيف.
و�سرح م�سوؤولن يف الدفاع ل�سحافيني يف فيلنيو�س اأن الوليات املتحدة 
�ستحرك معدات دفاع جوي معززة اإىل املنطقة كجزء من تدريبات جوية 

متعددة الأطراف.
وياأتي التحرك و�سط ت�ساعد التوتر مع رو�سيا التي جتري هي الأخرى 

متارين ع�سكرية �سخمة يف بي�رو�سيا وكالينينغراد يف اأيلول �سبتمر.
وقال امل�سوؤولن اإن رو�سيا �ستعر�س خ�ل متارين زاباد معدات جديدة 

و�ستطور اأنظمتها املوجودة يف منطقتها الع�سكرية الغربية.
النووية  الببقببدرات  ذات  ا�سكندر  �سواريخ  املا�سي  العام  مو�سكو  ون�سرت 
اثار  ما  وبولندا،  لليتوانيا  واملتاخم  لها  التابع  اجليب  كالينينغراد،  يف 

خماوف يف او�ساط حلف �سمال الأطل�سي يف املنطقة.
وو�سل وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتي�س اإىل ليتوانيا لتفقد جمموعة 
يف  وبلجيكا  هولندا  مببن  وجببنببود  الأطل�سي  حللف  تابعة  اأملانية  قتالية 

منطقة تدريب خارج العا�سمة فيلنيو�س.
داليا  الليتوانية  الرئي�سة  وقال ماتي�س يف موؤمتر �سحايف م�سرتك مع 
غريبو�سكايتي اأن اأي ح�سد للقوات القتالية الرو�سية يف منطقة يعلمون 
هم ونحن اأن ل �سيء يهددهم فيها �سواء يف ليتوانيا اأو غريها من الدول 

الدميوقراطية هو اأمر ي�سكل عامل عدم ا�ستقرار بكل ب�ساطة.
لكنه رف�س الرد على �سوؤال عما اذا كانت فيلينو�س طلبت ن�سر �سواريخ 

باتريوت ب�سكل دائم.
الليتوانية  احلكومة  مع  الت�ساور  عر  امل�سائل  هببذه  يف  �سنقرر  واأو�ببسببح 

اجلميع يعلم اأنها لي�ست ذات قدرات هجومية.
"رايثيون"  �سركة  ت�سنعها  متحركة  جببوي  دفببباع  منظومة  وببباتببريببوت 
الأمريكية و�سممت لعرتا�س ال�سواريخ البال�ستية التكتيكية، واخرى 

من طراز كروز والطائرات التي حتلق على م�ستوى منخف�س.

•• الفجر - تون�س – خا�س

الباجي  الببتببونبب�ببسببي  الببرئببيبب�ببس  اأكبببد 
قائد ال�سب�سي، يف خطاب توجه به 
الربعاء،  ام�س  التون�سي  لل�سعب 
ال�ساهد،  يو�سف  حكومة  يف  ثقته 
القت�سادية  املوؤ�سرات  ان  معترا 
مببادرته  ومببتببمبب�ببسببكببا  اإيبببجببباببببيبببة، 
امل�ساحلة  بببببقببببانببببون  املبببتبببعبببلبببقبببة 

القت�سادية.
كبببمبببا رد البب�ببسببببب�ببسببي عبببلبببى دعبببببوات 
املبببعبببار�بببسبببة بببباإقبببالبببة احلبببكبببومبببة او 
م�سددا  مبكرة،  انتخابات  باإجراء 
وحرمته،  الببقببانببون  عببلببويببة  عببلببى 
حماية  �سيتوىل  اجلي�س  اأن  معلنا 

موارد الإنتاج.
خطاب اثار ردود فعل متباينة بني 
مببرحببب ورافبب�ببس ومببر�ببسببح اىل ان 
واملواقف  احلر  من  كثريا  ي�سيل 

الأمريكية  الرئا�سية  النتخابات 
وذلك يف �سهر يوليو متوز واأي�سا 
حني  الأول  تبب�ببسببريببن  اأكببتببوبببر  يف 
اأدىل بت�سريحات ب�ساأن حتقيقات 
يف  الفيدرايل  التحقيقات  مكتب 
اخلا�سة  الإلببكببرتونببيببة  الر�سائل 

بهي�ري كلينتون. 
يف  باللوم  األببقببت  كلينتون  وكببانببت 
الرئا�سية  النتخابات  خ�سارتها 

على كومي.
اإع�ن  اإن  كلينتون حينها  وقالت 
اإعببادة التحقيق يف  جيم�س كومي 
اخلا�س  لريديها  ا�ستخدامها 
للخارجية  وزيببببرة  كببانببت  عببنببدمببا 
اأيببام من النتخابات كان له  قبل 

•• وا�صنطن-وكاالت:

الرئي�س  اإن  الأبي�س  البيت  قببال 
الأمببببببريببببببكببببببي دونببببببالببببببد تببببرامببببب 
التحقيقات  مببكببتببب  مببديببر  اأقببببال 

الفيدرايل جيم�س كومي. 
املكتب  اأ�ببببسببببدره  ببببيبببان  يف  وجببببباء 
دونالد  الرئي�س  اأبلغ  البي�ساوي: 
مكتب  مببببديببببر  امبببب�ببببس  تبببببرامبببببب 
قرر  باأنه  الفيدرايل  التحقيقات 
من  واإقالته  مهامه،  من  اإعفائه 

من�سبه. 
الك�سف  بعد  املفاجاأة  هببذه  وتاأتي 
اإعطاء كومي معلومات غري  عن 
ر�سائل  ب�ساأن  للكونغر�س  دقيقة 
اخلا�سة  الإلبببببكبببببرتوين  البببريبببد 
الأمريكية  اخلبببارجبببيبببة  ببببوزيبببرة 
كلينتون  هبببببيببببب�ري  الببب�بببسببباببببقبببة 

الأ�سبوع املا�سي.
التحقيقات  مبببكبببتبببب  ويبببببجبببببري 
مزاعم  حببول  حتقيقا  الفيدرايل 
الع�قة بني حملة ترامب  ب�ساأن 

النتخابية ورو�سيا. 
تببرامببب يف ر�ببسببالببة وجهها  وقبببال 
اأنه يتفق مع تو�سية من  لكومي 
وزير العدل جيف �سي�سنز باأنه مل 
يعد قادرا على اإدارة املكتب ب�سكل 

فعال.
وتببدخببل كببومببي مببرتببني يف م�سار 

تقدم عراقي جديد باملو�شل وحترير حي املعامل
•• بغداد-وكاالت:

الركن  اللواء  الإرهببباب،  مكافحة  جهاز  يف  الثانية  العمليات  قائد  اأعلن 
املببعببامببل يف قلب  اأن قببواتببه حبببررت حببي  اأمبب�ببس الأرببببعببباء،  ال�سعدي،  معن 

ال�ساحل الأمين من املو�سل.
واأ�ساف ال�سعدي يف ت�سريح خا�س لب"العربية.نت" اأن قواته حررت حي 
املعامل ام�س بعد اأن حررت منطقة ال�سناعة اأم�س، وهي الآن تطوق حي 
الإ�س�ح الزراعي ا�ستعداداً لقتحامه يف ال�ساعات املقبلة القادمة ومن 

ثم حتريره.
واأ�ساف ال�سعدي "اإننا ن�ستثمر النت�سار والروح املعنوية العالية ملقاتلينا 
والتي يقابلها انك�سار وهزمية لعنا�سر التنظيم الإرهابي داع�س، وقواتنا 
الآن حتكم �سيطرتها على حي املعامل بعد معركة ا�ستمرت منذ �ساعات 
الأمين  ال�ساحل  قلب  يف  احلي  على  ب�سيطرتنا  وانتهت  الأوىل  ال�سباح 

من املو�سل".
وعن �سري املعارك اأكد ال�سعدي اأن الأيام املقبلة �ستحمل مفاجاآت كبرية 
وكثرية و"�سنكون قد حققنا النت�سار الأكر بال�سيطرة على كل اأر�س 

املو�سل".
الفريق  العراقي،  الإرهبباب  قوات جهاز مكافحة  قائد  اأعلن  من جانبه، 
الركن عبد الغني الأ�سدي، عن مقتل قيادي يف تنظيم "داع�س" خ�ل 

معارك حي املعامل مبدينة املو�سل.

ذراع  يل  لعملية  ورمبببببا  املبب�ببسببادة 
موؤملة يف قادم الأيام.

"اإن  الببتببونبب�ببسببي،  الببرئببيبب�ببس  وقبببببال 
اجلبببيببب�بببس البببتبببونببب�بببسبببي هبببببو البببببذي 
الإنتاج،  موارد  م�ستقب�  �سيحمي 
التم�سك  مبببع  البببقبببانبببون  اإطبببببار  يف 
اأهمية  موؤكدا  التظاهر"،  بحرية 
مبا  لهيبتها  البببدولبببة  ا�ببسببرتجبباع 

يبب�ببسببمببن اإعببببببببادة الإنبببببتببببباج. وقببببال 
ال�سب�سي اأن القرار الذي اتخذه بان 
يحمي اجلي�س من�ساآت البرتولية 
خطري،  قببرار  الببدولببة  وموؤ�س�سات 
اأن الدميقراطية �سرطها  م�سيفا 
الأ�سا�سي اليوم دولة القانون، واأن 

تكون عادلة مع كل اأبنائها.
)التفا�سيل �س13(

رمـانـا لاليـس كريـم
RMANA ICE CREAM

Tel: 0557060300 - 0558811932
Behind Khalidiyah Mall, W9, Al Khalidiya, Abu Dhabi

اأعادت  التي  ال�سيا�سية  العا�سفة 
املحتمل  الرو�سي  التدخل  م�ساألة 
ال�سنة  الأمببريكببيببة  النتخابات  يف 

املا�سية اإىل الواجهة جمددا.
اأود  لل�سحافيني:  تيلر�سون  وقال 
اأن اأرحب بوزير اخلارجية يف وزارة 
واأعبببر عن  الأمببريكببيببة  اخلارجية 

وا�سنطن  بزيارة  لقيامه  تقديري 
حوارنا  موا�سلة  من  نتمكن  لكي 
الببذي بداأ  وتبببببادل وجببهببات النظر 

يف مو�سكو.
ويف وقبببت لحببببق، و�ببسببل لفبببروف 
الأبي�س ل�جتماع مع  البيت  اإىل 
ترمب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س 

يف املكتب البي�ساوي.
مببببن جبببهبببة اخببببببرى اأثببببببببار البببقبببرار 
الأمريكي ت�سليح الأكراد يف �سوريا 
يف  الرهببابببي  داع�س  تنظيم  لقتال 
وانزعاجها  تببركببيببا  غ�سب  الببرقببة 
اعترتها  التي  اخلطوة  هببذه  من 
تبببهبببديبببدا لأمبببنبببهبببا وخببببطببببوة غري 

وا�سنطن  اأكببدت  حني  يف  مقبولة، 
اأنها ت�سعى لطماأنة اأنقرة.

انزعاجا  الأمريكي  القرار  وخلف 
الت�سريحات  يف  متبببثبببل  كبببببببببريا 
املببببتببببتببببالببببيببببة البببببتبببببي �ببببببسببببببدرت عن 

امل�سوؤولني الأتراك.
بن  الببببوزراء  رئي�س  عببن  نقل  فقد 
اإنبببببه ل ميكن  عببلببي يبببلبببدرم قبببولبببه 
اإرهابية  ملنظمة  البب�ببسبب�ح  تببقببدمي 
تقاتل  لأنها  الكردية(  )الببوحببدات 
اإ�سارة  يف  اأخبببرى  اإرهببابببيببة  منظمة 

اإىل تنظيم داع�س.
الدين  نبببببور  نبببائبببببببه  انبببتبببقبببد  كبببمبببا 
جانيكلي القرار الأمريكي، واعتر 
اأنه غري مقبول م�سيفا اأن �سيا�سة 

من هذا النوع لن تفيد اأحدا.
ببببببببببدوره قببببببال وزيببببببببر اخلبببارجبببيبببة 
كل  اإن  اأوغببببلببببو  جببباويببب�بببس  مبببولبببود 
مقاتلو  عبببلبببيبببه  يبببحببب�بببسبببل  �ببببسبببب�ح 
الكردية  ال�سعب  حماية  وحبببدات 
لب�ده،  تببهببديببدا  يببعببد  البب�ببسببوريببة 
لت�سليح  اأنببقببرة  مببعببار�ببسببة  مببوؤكببدا 

الأمريكيني ل�أكراد.
واأ�بببسببباف البببوزيبببر البببرتكبببي خ�ل 
زيارته للجبل الأ�سود اأن الوحدات 
الكردية املدعومة اأمريكيا تنظيم 
العمال  حببزب  مثل  مثلها  اإرهببابببي 
الببكببرد�ببسببتبباين املببحببظببور، وقبببال اإن 

فل�شطينيون  اأ����ش���رى 
م�شربون على م�شارف املوت
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

)برملان  الببكببنببيبب�ببسببت  �بببسبببادق 
الأربعاء  اأمببب�بببس  اإ�ببسببرائببيببل( 
بببالببقببراءة الببتببمببهببيببديببة على 
القومية  قبببانبببون  مببب�بببسبببروع 
اللجنة  عليه  �سادقت  الببذي 
يوم  للت�سريعات  البببوزاريبببة 
الأحبببد املببا�ببسببي، ومببن �ساأنه 

تكري�س يهودية الدولة.
هيئة  حبببببببببذرت  ذلببببببببك  اىل 
واملحررين  الأ�ببسببرى  �ببسببوؤون 
الأ�سرى  اأو�ساع  تدهور  من 
املبببب�ببببسببببربببببني عبببببن البببطبببعبببام 
الحبببببببتببببببب�ل  �بببببسبببببجبببببون  يف 
الب24  لببلببيببوم  الإ�ببسببرائببيببلببي 
عببلببى الببببتببببوايل، وقبببالبببت اإن 
بع�س الأ�سرى على م�سارف 

املوت.
منظمة  البببهبببيبببئبببة  ودعبببببببببت 
واللجنة  الببعبباملببيببة  البب�ببسببحببة 
الأحمر  لل�سليب  الببدولببيببة 
الدولية  املببنببظببمببات  وجببمببيببع 
م�سوؤولياتها  حتبببمبببل  اإىل 
لإنقاذ  الببعبباجببل  والبببتبببدخبببل 
املر�سى  الأ�ببببببسببببببرى  حببببيبببباة 
امل�سربني  الأ�سرى  وحماية 
عبببمبببومبببا مبببببن الإجببببببببببببراءات 
التع�سفية وال�ستهتار وعدم 

الأط��ل�����ش��ي ي��در���ص اإر���ش��ال 
اأف��غ��ان�����ش��ت��ان  اإىل  ق����وات 

•• لندن-رويرتز:

قال ين�س �ستولتنرج الأمني العام 
حلببلببف �ببسببمببال الأطببلبب�ببسببي يف لندن 
اإن احلببلببف يدر�س  امبب�ببس الأرببببعببباء 
الع�سكرية  البب�ببسببلببطببات  مبببن  طببلبببببا 
باحللف لإر�سال مزيد من القوات 
قراره  و�سيتخذ  اأفببغببانبب�ببسببتببان  اإىل 
خ�ل  املهمة  ونببطبباق  حجم  ب�ساأن 
الطلب،  ويعك�س  اأ�ببسببابببيببع.  ب�سعة 
الببببذي قبببال �ببسببتببولببتببنببرج اإنببببه نحو 
قلق  اإ�بببسبببايف،  جببنببدي  اآلف  ب�سعة 
الأمني  الو�سع  تدهور  الغرب من 
اأفغان�ستان ومن مكا�سب حركة  يف 
وزيبببادة عدد  الأر�بببس  على  طالبان 
الع�سكريني  القتلى وامل�سابني من 
�ستولتنرج  وقببببببال  واملببببدنببببيببببني. 
بببعببد لببقببائببه مبببع رئببيبب�ببسببة الببببببوزراء 
الريطانية ترييزا ماي يف مكتبها 
الطلب.  هببذا  ندر�س  الآن  "نحن 
�سنتخذ قرارات ب�ساأن حجم ونطاق 
املهمة خ�ل اأ�سابيع لكن الأمر ل 
يف  قتالية  لعمليات  بالعودة  يتعلق 
اأفغان�ستان. ويبلغ عدد قوات احللف 
يف اأفغان�ستان نحو 13450 فردا 
باجلي�س  جببنببدي   6900 مببنببهببم 
الأمريكي يدربون القوات امل�سلحة 
الأفغانية على تويل زمام ال�سوؤون 
الدفاعية والأمنية يف الب�د. واأكد 
اأن اأي عدد اإ�سايف من  �ستولتنرج 
اإر�ساله لن تكون له  اجلنود �سيتم 

مهام قتالية.

حملتها  على  كبري  �سيا�سي  �سرر 
النتخابية.

الكثري  اإقالة كومي  قببرار  ولقببى 
وا�سنطن.  يف  النببببتببببقببببادات  مبببن 
التحقيقات  يرتاأ�س  كومي  وكببان 
حول مزاعم ع�قة حملة ترامب 

النتخابية برو�سيا. 
وو�بببببسبببببف الببببدميببببقببببراطببببيببببون يف 
جمل�س ال�سيوخ قرار اإقالة كومي 
الرئي�س  بببقببرار  �سبيه  اأمبببر  ببباأنببه 
ريت�سارد  الببب�بببسببباببببق  الأمببببريببببكببببي 
امل�ستقل  القا�سي  اإقالة  نيك�سون 
ف�سيحة  يف  يببحببقببق  كببببان  البببببذي 
�سومر،  ت�ساك  ودعبببا  ووتببرغببيببت. 
جمل�س  يف  الدميقراطيني  زعيم 
ال�سيوخ، اإىل تعيني قا�س م�ستقل 
للتحقيق يف مزاعم وجود تن�سيق 
ترامب  حملة  وفريق  رو�سيا  بني 
واإل �سيكون من حق  النتخابية، 
بقرار  الببتبب�ببسببكببيببك  الأمبببريبببكبببيبببني 
اإقالته  �سبب  واأن  كببومببي،  اإقببالببة 
لي�س ب�سبب الر�سائل اللكرتونية 
بل  كلينتون،  بهي�ري  اخلا�سة 
يف  الببتببحببقببيببق  لل�سغط  حمببباولبببة 

تلك املزاعم. 
رئي�س  بببببور،  ريببتبب�ببسببارد  واأعبببببببرب، 
ل�سووؤن  البب�ببسببيببوخ  جمببلبب�ببس  جلببنببة 
ال�بببسبببتبببخبببببببارات عببببن قببلببقببه من 

توقيت اإقالة كومي واأ�سبابها. 

عا�سفة �سيا�سية يف وا�سنطن

ترامب يقيل مدير اأف بي اآي

جيم�س كومي
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اأخبـار الإمـارات
�شرطة ابوظبي: اآلية جديدة حلجز املركبات يف عهدة مالكها

•• اأبوظبي -وام: 

قال العميد علي خلفان الظاهري مدير عام العمليات املركزية ب�سرطة 
ابوظبي اأن اللية اخلا�سة حلجز املركبات داخل املنزل يف عهدة مالكها 
 2017 اخلببري  عببام  مببع  متا�سيا  تبباأتببي  ابوظبي  �سرطة  اأطلقتها  التي 
واجلهود امل�ستمرة ل�سرطة ابوظبي يف حت�سني وجودة اخلدمات املقدمة 
والتقنيات  والنظمة  التطبيقات  كافة  تطبيق  خبب�ل  مببن  للجمهور 

الذكية ل�رتقاء بخدمات املتعاملني اىل اأف�سل املمار�سات العاملية.
تر�سيخ  ابوظبي يف  �سرطة  توليه  الذي  الظاهري اىل الهتمام  واأ�سار 
قيم الإيببجببابببيببة والبب�ببسببعببادة وذلبببك مببن خبب�ل تببقببدمي خببدمببات متميزة 
الر�سا  يحقق  مبببا  العاملية  املعايري  لأف�سل  وفقا  متعامليها  لإ�سعاد 

�سرطة  اليه  ت�سعى  اأ�سمى  هدف  هو  والببذي  املتعاملني  وا�سعاد  الكامل 
ابوظبي.

من جانبه اأو�سح العميد خليفة حممد اخلييلي مدير مديرية املرور 
والدوريات ب�سرطة ابوظبي ان الآلية اجلديدة حلجز املركبات يف عهدة 
مالكها داخل املنزل بدل من حجزها يف �ساحة احلجز يتم تطبيقها عن 
طريق تركيب جهاز تتبع ذكي يف املركبات املحجوزة لأر�سال اإ�سارات اىل 
�سرطة ابوظبي تفيد با�ستخدام وحتريك ال�سيارات املحجوزة يف عهدة 

مالكيها وخمالفة احلجز املنزيل.
وقال انه مت و�سع كافة الليات التي ت�سمن تنفيذ اآلية احلجز املنزيل 
للمركبات يف عهدة مالكيها وفق اأف�سل املمار�سات.. م�سريا اىل اأن كافة 
التفا�سيل املتعلقة بالآلية اجلديدة �سيتم الإع�ن عنها لحقا.. موؤكدا 

حر�س �سرطة ابوظبي على توفري اأف�سل اخلدمات للجمهور.
املببنببازل يف عهدة مالكها لن  داخببل  املركبة  اأن خدمة حجز  اىل  وا�ببسببار 
ت�سمل املخالفات اخلطرة كما ان هناك اجراءات مرتتبة على ال�سائق يف 
حالة خمالفته ل�سروط حجز املركبة داخل منزله وقيامه با�ستخدامها 
خ�ل فرتة احلجز قد ت�سل اىل الغاء احلجز املنزيل وحجز مركبته 

يف �ساحة احلجز.
واكد اخلييلي اأن اللية اجلديدة حلجز املركبات داخل املنزل يف عهدة 
مالكها تاأتي يف اإطار اجلهود امل�ستمرة ل�سرطة ابوظبي يف حت�سني وجودة 
اخلدمات املقدمة للجمهور وتقدمي خدمات متميزة للمتعاملني �سمن 
لتقدمي  الدائم  وال�سعي  والإبداعي  البتكاري  ونهجها  ا�سرتاتيجيتها 

املزيد من الإجنازات يف جمال خدمات املتعاملني.

حممد بن را�شد ي�شدر مر�شوما بتعيني القائد العام 
ل�شرطة دبي ع�شوا يف اللجنة التح�شريية لإك�شبو 2020 

•• دبي -وام:

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
املر�سوم رقم  دبببي  رعبباه اهلل ب�سفته حاكما لإمببارة  البببوزراء  رئي�س جمل�س 
اللجنة  يف  ع�سوا  املري  خليفة  عبداهلل  اللواء  بتعيني   2017 ل�سنة   19
املر�سوم رقم  امل�سكلة مبوجب   2020 التح�سريية ملعر�س اك�سبو الدويل 

.  2013 ل�سنة   49
يعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �سدوره وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

خليفة الإن�شانية : 1.7 مليون وجبة اإفطار �شائم يف 100 موقع بالدولة خالل رم�شان

برعاية عبداهلل بن زايد 

اأبوظبي ت�شت�شيف املوؤمتر الدويل لتجرمي الإرهاب الإلكرتوين 15 مايو

•• اأبوظبي -وام:

م�سروعها  الإن�سانية  ل�أعمال  نهيان  اآل  زايببد  بن  خليفة  موؤ�س�سة  اأطلقت 
الرم�ساين لهذا العام والذي يتمثل يف تقدمي اأكرث من 1.7 مليون وجبة 
اإفطار لل�سائمني بالتعاون مع 542 اأ�سرة مواطنة يف 100 موقع بجميع 
للموؤ�س�سة  العام  املدير  اخلببوري  حاجي  حممد  �سعادة  وقببدم  الدولة.  اأنحاء 
التهنئة للقيادة الر�سيدة بقرب حلول ال�سهر املبارك .. مو�سحا اأن املوؤ�س�سة 
توا�سل عطاءها للعام العا�سر على التوايل يف م�سروع اإفطار ال�سائم تكري�سا 
لل�سائمني  املجانية  الوجبات  توفري  خبب�ل  من  الإن�ساين  الت�سامن  لقيم 
رئي�س  نهيان  اآل  زايببد  بببن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  مببن  بدعم  وذلببك 

ويل  نهيان  اآل  زايببد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل  حفظه  الببدولببة 
ال�سيخ  �سمو  ومتابعة  امل�سلحة  للقوات  الأعببلببى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة 
رئي�س املوؤ�س�سة. واأو�سح اخلوري - خ�ل موؤمتر �سحفي عقده ظهر ام�س 
باأبوظبي وح�سره ال�سركاء ال�سرتاتيجيون ورعاة امل�سروع - اأنه مت تكليف 
للوقوف  الدولة  مناطق  خمتلف  على  وتوزيعهم  وم�سرفا  من�سقة   184
ميدانياً واإجراء زيارات مفاجئة لفح�س جودة الوجبات الرم�سانية ومدى 
اإعداد  عمليات  اأثناء  املواطنة  الأ�سر  ومتابعة  ال�سحية  لل�سروط  مطابقتها 
 25 وعببددهببن  املن�سقات  اأن  اإىل  ونببوه  وقتها.  يف  الوجبات  وت�سليم  وجتهيز 
عمليات  على  والإ�ببسببراف  ال�سيدات  مببع  التوا�سل  يف  �سيتخ�س�سن  من�سقة 

159 م�سرفاً  امل�سرفون وعددهم  .. فيما �سيتوىل  الوجبات  اإعببداد وجتهيز 
م�سوؤولية املواقع التي �سيتم توزيع الوجبات الرم�سانية فيها.

وقال كما �سيتواجد امل�سرفون والعاملون يف املواقع املحددة �سلفا بكل اإمارة 
خا�سة تلك القريبة من املدن العمالية والتجمعات ال�سكينة الكبرية وامل�ساجد 
.. يف الوقت الذي �ستتوا�سل فيه املن�سقات مع الأ�سر املواطنة .. بينما يتوىل 
عملية  من  ويتاأكد  الأ�سر  تلك  من  الوجبات  ا�ست�م  عملية  املوقع  م�سرف 
التغليف ويراقب نوعية الطعام من حيث نظافته ون�سجه واكتمال عنا�سره 
وي�سجل  امل�ستفيدين  عببلببى  الببوجبببببات  تببوزيببع  عملية  عببلببيببهبباويببراقببب  املببتببفببق 
اإىل  اليومي  بالتقرير  ويرفقها  وال�سلبية  الإيجابية  اليومية  امل�حظات 
الرعاة ال�سرتاتيجيون  .. حتدث  ال�سحفي  املوؤمتر  . وخ�ل  العليا  الإدارة 

للم�سروع الذي تدعمه القيادة الر�سيدة وتنفذه املوؤ�س�سة على م�ستوى الدولة 
ا�ستعدادهم  عن  معربني  دعمه..  دعم  يف  منهم  كل  دور  عن  �سرحا  وقدموا 
ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  عدد  ويبلغ  اإجناحه.  على  ي�ساعد  ما  كل  لتقدمي 
للرنامج 16 �سريكا ا�سرتاتيجيا وراعيا .. هم الإدارة العامة للدفاع املدين 
الطوارئ  واإدارة  للتوزيع  اأدنببوك  و�سركة  الإمبببارات  وموا�س�ت  والبلديات 
وال�س�مة العامة وجمموعة بريد الإمارات وجهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية 
.. اإ�سافة اإىل جمعية العني التعاونية وهيئة الأوراق املالية وال�سلع و�سركة 
�سقيا الإمارات وموؤ�س�سة الركة لإدارة املفاطر الرم�سانية وتوزيع الوجبات 
اجلاهزة و�سركة منازل وغرفة التجارة وال�سناعة باأبوظبي و�سركة الظاهرة 

الزراعية وبنك اأبوظبي التجاري وم�سرف الإمارات الإ�س�مي.

•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون  زايد  ال�سيخ عبداهلل بن  حتت رعاية �سمو 
الدويل  املوؤمتر  اجلبباري  مايو  و16   15 يومي  اأبوظبي  ..ت�ست�سيف  الببدويل 
اأر�سية م�سرتكة ل�سياغة  الذي يهدف لإيجاد  الإلكرتوين  الإرهبباب  لتجرمي 
الظاهرة  وامبببتبببدادات  جلبببذور  تت�سدى  دولببيببة  وتبب�ببسببريببعببات  قببوانببني  منظومة 
اإقليمي  الإرهابية يف الف�ساء الرقمي. ويكر�س املوؤمتر - الذي يعقد بح�سور 
ودويل رفيع امل�ستوى - موقع اأبوظبي كمن�سة لإط�ق اأفكار مبدعة يف جمال 
التعاون الدويل وتطوير فهم اأعمق للتحديات اجلديدة التي تواجه امل�سرعني 
املتزايد  التعامل مع ال�ستغ�ل  الدولية يف  والفاعلني احلكوميني واملنظمات 

للف�ساء الإلكرتوين من قبل اجلماعات الإرهابية.
للموؤمتر  املنظمة  اللجنة  رئي�س  النعيمي  را�سد  علي  الدكتور  معايل  واعتر 
اأن املوؤمتر هو الأول من نوعه بالنظر  الببدويل لتجرمي الإرهبباب الإلكرتوين 
اإىل طبيعة امل�ساركني فيه والق�سايا املطروحة عليه وكذا الأهببداف املر�سومة 

تظاهرة  تنظيم  اإىل  يطمحون  ل  املوؤمتر  على  القائمني  اأن  اإىل  م�سريا   .. له 
اإىل ت�سريح دقيق لظاهرة الإرهبباب الإلكرتوين  اإع�مية عابرة واإمنا ي�سعون 
الفراغ  ب�سد  كفيلة  دولببيببة  ت�سريعات  ل�ست�سدار  تهيئ  عملية  خطة  وو�ببسببع 
التي  العقاب  الإفبب�ت من  واإنهاء حالة  الظاهرة  القانوين يف جمال مكافحة 

يتمتع بها اليوم كثري من النا�سطني الإرهابيني على الإنرتنت .
العمل  خطة  يف  الأوىل  اللبنة  �سي�سكل  املببوؤمتببر  انعقاد  اأن  النعيمي  واأو�ببسببح 
اأعمال واأوراق  املتوخاة لتجرمي الإرهاب الإلكرتوين مبا يت�سمنه من جدول 
عمل التي �سيتم طرحها لو�سع اإطار قانوين دويل يحدد قواعد واأ�س�س التعامل 
اجلنائي مع الأعمال الإرهابية الإلكرتونية وير�سم جوانب التعاون امل�سرتك 
بني املوؤ�س�سات املعنية مبكافحة هذا النوع من الأعمال الإرهابية .. موؤكدا اأن 
املوؤمتر �سي�سكل دون �سك اإ�سافة نوعية للنقا�س الدويل الدائر ب�ساأن التوفيق 
بني التزام الدول باحرتام مبادئ حقوق الإن�سان وحاجتها املا�سة اإىل مكافحة 

الإرهاب يف كل جتلياته مبا يف ذلك الإلكرتونّية.
واأ�سار النعيمي اإىل اأن املوؤمتر �سي�سهد م�ساركة جمموعة من ممثلي احلكومات 

مكافحة  جمال  يف  والأكببادميببي  القانوين  البحث  ومراكز  الدولية  واملنظمات 
القانونية  الببهببوة  لبببردم  ال�سبل  اأجنبببع  يببومببني  مبببدى  عببلببى  يناق�سون  الإرهببببباب 
وجتنيد  لتعبئة  ت�ستغل  والببتببي  الإلببكببرتوين  الف�ساء  تنظيم  يف  والت�سريعية 
ال�سباب يف التنظيمات الإرهابية والتحري�س على العنف والرتويج خلطابات 
التطرف والكراهية والتمييز على اأ�س�س فكرية اأو دينية اأو عرقية. وتتوزع اأعمال 
املوؤمتر على اأربع جل�سات رئي�سة تعقد اأولها حتت عنوان الإرهاب الإلكرتويّن 
يف �سياق ت�سارب الّت�سريعات والنح�سار الّثقايّف والجتماعّي" وتناق�س جتارب 
الّدول يف ت�سريعات مكافحة الإرهاب وجغرافية الأزمات الدولية واأثر الإرهاب 
الأدوار  وتراجع  الجتماعية  التحولت  اأثببر  تتناول  كما   .. عليها  الإلكرتوين 

الّثقافّية يف انت�سار الإرهاب الإلكرتوين ويف ا�سرتاتيجيات جماعات العنف.
الإن�سان واجلهود  التوفيق بني مبادئ حقوق  الثانية ق�سية  وتناق�س اجلل�سة 
املبذولة ملكافحة الإرهاب الإلكرتوين من خ�ل التعرف على اأف�سل املمار�سات 
يف جمال مكافحة الظاهرة واملوازنة بني مطلبي حتقيق الأمن وحماية حقوق 
الإن�سان ودور املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان يف هذا الباب .. كما �ستناق�س 

اجلل�سة ق�سايا حرية الراأي والتعبري وازدراء الأديببان وحماية حقوق الطفل 
واحلياة اخلا�سة ل�أفراد من الإرهاب الإلكرتويّن.

بني  املبب�ببسببرتك  العمل  اآفببباق  عببنببوان  حتببت  للموؤمتر  الثالثة  اجلل�سة  و�ستعقد 
معوقات  مل�م�سة  وتهدف  الإلببكببرتوين  الإرهببباب  مبكافحة  املعنية  املوؤ�س�سات 
والتعاون  املعلومات  تبادل  واآلببيببات  املجال  هببذا  يف  والببدويل  الإقليمي  التعاون 
بني  البب�ببسببراكببة  تعزيز  و�سبل  املببتببحببدة  الأمم  فيها  مبببا  املعنية  املببوؤ�ببسبب�ببسببات  بببني 
القطاع العام والقطاع اخلا�س ومنظمات املجتمع املدين يف مكافحة الإرهاب 
نحو  عنوانها  �سيكون  رابببعببة  بجل�سة  املببوؤمتببر  فعاليات  وتختتم  الإلبببكبببرتويّن. 
اإطار ت�سريعي �سامل لتجرمي الإرهاب الإلكرتويّن حيث �سيناق�س املتحدثون 
اإمكانية اإيجاد اتفاقية دولية ملزمة لتجرمي الإرهاب الإلكرتوين وتفعيل دور 
التعاون الق�سائي الدويل يف �سياغة قوانني وطنية خا�سة بتجرمي هذا النوع 
من الإرهاب واإيجاد اإطار موؤ�س�ساتي لإقامة �سبكة ع�قات من القطاعني العام 
واخلا�س يف العامل العربي لدعم جهود احلكومات يف جمال المن وال�س�مة 

املعلوماتية.

فريق مغامرات اإماراتي يت�شلق قمة جبل توبقال املغربية ويرفع علم الدولة عليه
•• اأبوظبي-وام:

رفرف علم دولة الإمارات العربية 
من  قمة  اأعلى  فببوق  عاليا  املتحدة 
قمم �سل�سلة جبال اأطل�س ال�سهرية 
عببقببب جنبببباح فبببريبببق مبببغبببامبببرات يف 
ت�سلق قمة جبل توبقال يف اململكة 
املغربية التي ترتفع 4167 مرتا 

فوق م�ستوى �سطح البحر.
وببببذلبببك يببكببون الببفببريببق قبببد اأنهى 
مببغببامببرتببه البببكبببرى ومببو�ببسببم هذا 
الذي  مغامرات  برنامج  من  العام 
فاطمة  اأكببادميببيببة  وتببرعبباه  تنظمه 

بنت مبارك للريا�سة الن�سائية.
اأهببدى الفريق اإجنببازه اإىل �سمو  و 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة 
الرئي�سة  الببعببام  الن�سائي  الحتببباد 
الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعببلببى 
ل�أمومة  الأعببلببى  املجل�س  رئي�سة 
م�سرية  راعية  ب�سفتها  والطفولة 
تببقببدم املببببراأة الإمبباراتببيببة يف جميع 
الريا�سة  جمال  �سيما  ل  املجالت 

.
املببببكببببون مببببن ع�سر  البببفبببريبببق  كبببببان 
فبببتبببيبببات اإمببببباراتبببببيبببببات هببببن اأحببببب�م 
اأببببو فرا�س  ح�سن احلببمببادي واأمبببل 
املحرزي  اأحمد  واأ�سماء  لوتاه  بن 
احلارثي  وعببائبب�ببسببة  عببلببي  وعبببايبببدة 
وفبباطببمببة احلبببارثبببي وهبببنبببادي علي 
القرين  ومببزنببة حممد  الببرا�ببسببدي 
ا�سماعيل  وعائ�سة  التميمي  ونوال 
اجلنيبي اإ�سافة اإىل م�سرفتني من 
اململكة  اإىل  توجه  قببد  الأكببادميببيببة 
الثامن والع�سرين من  املغربية يف 
اجلبل  اإىل  وانتقل  املا�سي  اأبببريببل 
كيلومرتا   63 م�سافة  يبعد  الذي 
جنوب مدينة مراك�س وعلى مدار 
عدة اأيام ا�ستطاع الفريق اأن يت�سلق 
الوعرة  اجلبلية  واملببمببرات  الطرق 

جلبل توبقال .
لأع�سائه  فر�سة  الرحلة  �سكلت  و 
البيئة  عبببنبببا�بببسبببر  عبببلبببى  لبببلبببتبببعبببرف 
املببتببنببوعببة لبب�ببسببفببح جبببببل تببوبببقببال .. 
البببتبببعببباون وروح  اأوا�ببببسببببر  وعببببببززت 

التحمل  قببببببببدرة  وحتببببببببدي  نببببقببببب 
الريا�سية  زايببد  مدينة  يف  البدين 
ح�سب  فببتببيببات   10 انببتببقبباء  لببيببتببم 
م�ساق  اجببتببيبباز  يف  جناحهن  مببدى 
وم�ساعب املغامرات ال�سابقة ليتم 
الكرى  املببغببامببرة  فببريببق  تبب�ببسببكببيببل 
توبقال  جبل  لت�سلق  ا�ستعد  الببذي 
دولة  يف  قمة  اأعلى  لت�سلق  برحلة 
الإمببببببارات وهبببي قببمببة جبببببل جي�س 
مرت   1900 ارتفاعها  يبلغ  التي 
اأبريل  مببن  الببرابببع ع�سر  وذلبببك يف 

املا�سي .
ويبب�ببسببعببى بببرنببامببج مبببغبببامبببرات اإىل 
حتببقببيببق جمببمببوعببة مبببن الأهبببببداف 
الإماراتية  املبببراأة  ت�سجيع  اأبببرزهببا 
الريا�سية  املغامرة  روح  تبني  على 
وتعزيز روح النتماء الوطني لدى 

اأع�ساء الفريق .
ويجعل الرنامج من �سقل واإبراز 
هوية املراأة الإماراتية هدفه الأول 
فببمببع نببهببايببة كبببل حتبببد يبببرفبببع علم 
الإمارات ليثبت اأن املراأة الإماراتية 
قادرة على التغلب على ما يواجهها 
اأهدافها  اإىل  للو�سول  �سعاب  من 
و�سع  يف  الرنامج  ي�سهم  وبببذلببك 
ا�سم الدولة على اخلارطة العاملية 
املزيد  بتحقيق  الن�سائية  للريا�سة 

اأع�ساء  بببببني  اجلبببمببباعبببي  البببعبببمبببل 
البببفبببريبببق لببيبب�ببسببل عببقببب ذلببببك اإىل 
نببقببطببة البببهبببدف فببببوق قببمببة اجلبل 
ويببرفببع علم الإمببببارات فببوق القمة 
الببتببي تببعببد الأعببلببى يف �ببسببمببال قارة 
املغامرة  بببانببتببهبباء  اإيبببذانبببا  اأفببريببقببيببا 

ليعود اأدراجه �ساملا اإىل اأبوظبي .
فبباطببمببة بنت  اأكببادميببيببة  اأن  يببذكببر 
كانت  الن�سائية  للريا�سة  مبببببارك 
مغامرات  ببببرنبببامبببج  اأطبببلبببقبببت  قببببد 
الذي يقوم على ت�سكيل فريق من 
الفتيات الإماراتيات بهدف النجاح 
التحديات  من  جمموعة  عبور  يف 
الببريببا�ببسببيببة والبببببدنببيببة مبببن خ�ل 
مبببغبببامبببرات مثرية  عبببببدة  خبببو�بببسبببه 
الببدولببة وخببارجببهببا ويختتم  داخبببل 
البببرنبببامبببج كبببل عببببام ببببباإمتببببام حتد 
احلواجز  من  املزيد  وك�سر  جديد 
والأرقام القيا�سية . و�سهدت ن�سخة 
 50 العام م�ساركة  الرنامج لهذا 
فتاة اإماراتية يف �سل�سلة التحديات 
الرنامج  �سملها  الذي  واملغامرات 
على  رحببلببة  وت�سمنت  املو�سم  هببذا 
الأقدام بطول 15 كيلو مرتا عر 
ريا�سيا  وخميما  الوثبة  �سحراء 
الفجرية  يومني يف مدينة  ا�ستمر 
وجبل  حتا  جبل  لت�سلق  ورحلتني 

امل�ستوى  على  و   . الإجنبببببازات  مببن 
يركز  لبببلبببمببب�بببسببباركبببات  البب�ببسببخبب�ببسببي 
الهتمام  على  مببغببامببرات  بببرنببامببج 
الدموية  والأوعببيببة  القلب  ب�سحة 
وحتبب�ببسببني الببلببيبباقببة البببببدنببيببة لدى 
الفر�سة  واإعبببببطببببباء  املبببب�ببببسبببباركببببات 
اأ�سلوب  لبببتبببجبببرببببة  لبببلبببمببب�بببسببباركبببات 
حببيبباة اأكببببرث �ببسببحببة واإثببببببارة ب�سكل 
اآمبببن وتببعببزيببز قببيببم العببتببمبباد على 
النف�س وروح العمل اجلماعي عند 
امل�ساركات  وتعلم  الفريق  اأعبب�ببسبباء 
لبببلبببمبببهبببارات البببب�زمببببة لببلببعببيبب�ببس يف 
البببببيببئببات اخلببارجببيببة وتببنببمببيببة روح 
امل�ساركات  لببدى  والعزمية  الإرادة 
الببرنببامببج على  مببن خبب�ل تركيز 
والعمل  حمببببببددة  اأهببببببببداف  و�بببسبببع 
النظر  بغ�س  اإليها  للو�سول  بجد 
عببن البب�ببسببعبباب والببعببقبببببات الببتببي قد 

تعرت�س طريق امل�ساركات .
و �سيعود الرنامج يف دورة جديدة 
جمددا  الببببباب  ليفتح  املقبل  الببعببام 
�سيدات  مببببن  اأخببببببببرى  ملبببجبببمبببوعبببة 
وفببتببيببات الإمبببببببارات لببلببمبب�ببسبباركببة يف 
التحديات  مببن  جببديببدة  جمموعة 
التي  املثرية  واملغامرات  الريا�سية 
جتربة  لعي�س  فر�سة  �ستمنحهن 

ريا�سية و�سياحية مميزة .

وذلك وفقا لل�سروط التالية:
1- ل�ط�ع وامل�ساركة يف املناق�سة اللكرتونية جمانا يرجى التف�سل بزيارة املوقع اللكرتوين للدائرة:

https://municipalgateway.abudhabi.ae/ar/AM/Pages/Home.aspx

2- ل�ط�ع على املناق�سة يرجى التف�سل بزيارة و�سائل التوا�سل الجتماعي للدائرة:

)Facebook  : alaincitymunicipality(،  )Instagram  :  alalinmun(، )Twitter  : @alainmun(

3- تقدم جميع العطاءات الكرتونيا يف النظام ح�سب ال�سروط املدرجة يف وثائق املناق�سة ، مت�سمنة كافة امل�ستندات املطلوبة واملعتمدة 

للمناق�سة )يجب ف�سل العر�سني الفني واملايل(.
4- يقدم مع العطاء �سمان بنكي )كفالة تاأمني العطاء( بقيمة 50.000 درهم )فقط خم�سون الف درهم ل غري( �ساحلة ملدة 90 يوما 

من تاريخ تقدمي العطاء ، علما بان ال�سيكات ل تقبل ولو كانت م�سدقة ، يتم ت�سليم ا�سل الكفالة باليد ل�سكرتارية جلنة فتح املظاريف يف 
موعد اق�ساه الحد:2017/5/28 ، كما يجب ادراج ن�سخة منها يف النظام اللكرتوين ، و�سيتم ا�ستبعاد العرو�س التي مل يتم ت�سليم ا�سل 

الكفالة ل�سكرتارية اللجنة.
5- يبقى العطاء �ساري املفعول ول يجوز الرجوع عنه وقت تقدميه وملدة 90 ت�سعني يوما.

6- على جميع ال�سركات الغري م�سجلة يف �سجل املوردين الت�سجيل عر املوقع اللكرتوين للبلدية قبل امل�ساركة يف املناق�سة.

7- تخ�سع هذه املناق�سة للقانون رقم )6( لعام 2008 ب�سان امل�سرتيات واملناق�سات واملزايدات وامل�ستودعات.

8- على مندوبي ال�سركات الراغبة يف ح�سور جلنة فتح املظاريف )الفتح املايل فقط( التقييد بال�سروط املذكورة يف وثائق الطرح.

9- يعتر هذا الع�ن جزءا مكم� مل�ستندات املناق�سة.

10- ل��ستف�سار يرجى الت�سال على الرقم:037127747

مدير عام بلدية مدينة العني

مل�سروع تقدمي خدمات حت�سني دقة وجودة البيانات املكانية
رقم املناق�سة

رقم املناق�سة اللكرتونية
اآخر موعد لتقدمي العرو�ض

موعد فتح املظاريف

2017/31

537000
يف متام ال�ساعة الثالثة ظهرًا من يوم الأحد املوافق:2017/5/28

يف متام ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحا من يوم الثنني املوافق:2017/5/29

نظام بلدي ذو كفاءة عاملية يحقق التنمية امل�ستدامة املن�سودة ويعزز معايري جودة احلياة يف اإمارة اأبوظبي

تدعو دائرة ال�سوؤون البلدية والنقل - بلدية مدينة العني 

ال�سركات واملوؤ�س�سات العاملة بدولة الإمارات واملتخ�س�سة 

يف جمال البيانات والأر�سفة لتقدمي عرو�سهم:
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

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

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

ال�سارقة 
م�ست�سفى الزهراء اخلا�سة     5619999
م�ست�سفى زليخة                      5658866
امل�ست�سفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�ست�سفى امللكى                       5452222

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�سيدلية النور اجلديدة          6264264
�سيدلية الرازى                      6326671
ال�سيدلية الأهلية املركزية     6269545
�سيدلية رميا                          6744214
�سيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�سيدلية م�سفح                      5546674
�سيدلية دار ال�سفاء                 6411299
�سيدلية ابن �سينا -  الدانا ب�زا  6669240

عجمان
�سيدلية عجمان                     7446031 
�سيدلية مكة                           7446343 
�سيدلية املدينة                       7468424
�سيدلية المارات                    7474900
�سيدلية الأم                           7429006

دبى 
�سيدلية املدينة                       2240566 
�سيدلية اجلامعة                    3967335 
�سيدلية الأحتاد                      3935619
�سيدلية ابن �سينا -  بر دبى   3556909 
�سيدلية جراند بن �سينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�سيدلية العني                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية ال�س�م اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�سيدلية م�سافى                      5732221 
�سيدلية حمد                          5582800
�سيدلية مكة                           5656994 
�سيدلية الرازى                      5565262 
�سيدلية نادين                        5733311 
�سيدلية ابن  �سينا الكورني�س  5726885 
�سيدلية ال�سارقة                    5623850 

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

بالتعاون مع ال�سركاء ال�سرتاتيجيني

بلدية مدينة اأبوظبي تطلع على احتياجات �شكان مدينة خليفة من خالل »امللتقى«
•• اأبوظبي –الفجر:

عقدت بلدية مدينة اأبوظبي لقاء مع 
اأهايل مدينة خليفة بهدف الط�ع 
عببلببى احببتببيبباجبباتببهببم واإ�بببسبببراكبببهبببم يف 
ال�زمة  واخلطط  الت�سورات  و�سع 
وحت�سني  العامة  اخلدمات  لتطوير 
اخلدمية  واملببرافببق  العي�س  م�ستوى 
يف املدينة.. وقد ح�سر اللقاء �سعادة 
مبب�ببسبببببح مبببببببارك املببببرر املبببديبببر العام 
بالإنابة  اأبببوظبببببي  مببديببنببة  لبببببلببديببة 
التنفيذيني  املبببديبببريبببن  مبببن  وعبببببدد 
ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  وممثلي 
احلكومة  والهيئات  املوؤ�س�سات  مببن 
اأهايل  اأبوظبي، وح�سد كبري من  يف 

مدينة خليفة .

روؤية م�سرتكة مع املجتمع
لبلدية  العام  املدير  اأكببد  جانبه  من 
كلمته  خبببببب�ل  اأبببببوظبببببببببي  مبببديبببنبببة 
الفببتببتبباحببيببة لأعبببمبببال املببلببتببقببى الذي 
مدر�سة  يف  البببثببب�ثببباء  اأمببب�بببس  عببقببد 
خببلببيببفببة حر�س  مببديببنببة  خببلببيببفببة يف 
تعزيز  على  اأبببوظبببببي  مدينة  بلدية 
ع�قات التعاون والتكامل والت�ساور 
مع ال�سكان، بهدف معرفة تطلعاتهم 
، والتما�س احتياجاتهم ، وو�سع روؤية 
البلدية  ت�ساعد  مببوحببدة  م�سرتكة 
ال�سركاء  مببن  الأخببببرى  واملببوؤ�ببسبب�ببسببات 
اأف�سل  تطبيق  يف  ال�سرتاتيجيني 
الإجراءات الهادفة اإىل توفري اأف�سل 
ال�سعادة  معايري  واإر�ببسبباء  اخلببدمببات 

جلميع ال�سكان يف هذه املنطقة .
مدينة  ملتقى  اأن  �ببسببعببادتببه  واأ�بببسبببار 
مبادرات  اإطبببار  �سمن  يبباأتببي  خليفة 
والنقل  البببببلببديببة  الببب�بببسبببوؤون  دائببببببرة 
املببجببتببمببع يف  اإ�ببببسببببراك  اإىل  البببهبببادفبببة 
عملية التطوير والتنمية امل�ستدامة 
، موؤكدا اأن حر�س �سركائنا امل�ستمر 
الببلببقبباءات مببن �ساأنه  على دعببم هببذه 
اأن يدفع عجلة امل�ساريع التطويرية 
يف  الببتببنببمببيببة  اأهبببببببداف  يببحببقببق  واأن   ،
لروؤية  وفببقبباً  الببعببزيببزة  املنطقة  هببذه 
حكومتنا الر�سيدة 2030 ، والعمل 

م�ستوى  اإىل  الببدائببم  الرتببقبباء  على 
وال�سكان  املببببواطببببنببببني  طببببمببببوحببببات 
وحتقيق كل ما يرونه منا�سبا حلياة 
بببيببئببة �سحية  ،يف  وهببانببئببة  مبب�ببسببتببقببرة 
مببتببكببامببلببة اخلبببدمبببات ، مببو�ببسببحببا اأن 
امللتقيات هببي جببزء مببن عملية  هببذه 

التطوير والتح�سني امل�ستمرة .

ا�ستبيان ا�ستباقي 
كببانببت بببلببديببة مببديببنببة اأبببوظبببببي ومن 
يف  البب�ببسببكببان  اأراء  ا�ببسببتببطبب�ع  منطلق 
بتنفيذ  قبببامبببت  قبببد  مببديببنببة خببلببيببفببة 
امللتقى  عقد  قبل  ا�ستباقي  ا�ستبيان 
لدى  اإجببمبباع  عببن  ال�ستبيان  واأ�سفر 
البب�ببسببكببان حبببول عبببدد مببن الببقبب�ببسببايببا ، 
حيث اأكد ال�سكان اأن اأكرث اخلدمات 
يعاين  البببتبببي  املبب�ببسبباكببل  و  املببطببلببوبببة 
بح�سب  خليفة  مدينة  �سكان  منها 
املبب�ببسبباركببني  يف ال�ببسببتبببببيببان هي  راأي 
ال�سري،  حبببببوادث  وكببببرثة  الزدحبببببببام، 
وعبببببببببدم وجبببببببببود مببببببواقببببببف كبببافبببيبببة، 
يليها  الأ�بببببببسبببببببواق،   يف  وخبب�ببسببو�ببسببا 
الهتمام بالنظافة العامة ، وتوفري 
احل�سرات  ومكافحة  اأكبببر  حبباويببات 

ا�ببسببتببهببدفببت اإ�بببسببب�ح الببببببب�ط ، كما 
ت�ستهدف البلدية من خ�ل خطتها 
ال�سيانة  اأعببمببال  تنفيذ  امل�ستقبلية 
للطرق  والإ�بببسبببافبببات  والببرتمببيببمببات 
الأ�سفلت  ر�بببسبببف  مببثببل  البببداخبببلبببيبببة 
اأحجار  وتبببركبببيبببب  املببب�بببسببباة  وممببببببرات 

الكرب�ستون ، واللوحات املرورية .
املدينة  يف  املببنببجببزة  الأعببببمببببال  ومببببن 
الطرق  واأعبببمبببال  �سطحية  مببواقببف 
مياه  �بببسبببرف  و�بببسبببببببكبببات  والإنبببببببببببارة 
الأمبببببطبببببار والأر�ببببسببببفببببة يف كببببل من  
خليفة-  مدينة  غرب  جنوب  حو�س 
الحببببوا�ببببس   : الأوىل1  املبببنبببطبببقبببة 
 SW16 و    SW6 اإىل   SW1
جنوب  حببو�ببس    ،  )  SW11 اإىل 
املنطقة  خبببلبببيبببفبببة-  مبببديبببنبببة  �ببببسببببرق 
اإىل   SE1 الحبببوا�بببس   :1 الببثببانببيببة 
  SW11 اإىل   SE116 و    SE6
 SE34 و   SE26 اإىل   SE22 و 
�سرق  جببنببوب  وحببو�ببس   SE36 اإىل 
مدينة خليفة - املنطقة الرابعة1 : 
 ،  SE44 اإىل   SE38 الحببوا�ببس  
التحتية  والبنية  الداخلية  والطرق 
لببلببحببو�ببس جبببنبببوب �بببسبببرق . وزيببببببادة 
املببديببنببة (مدخل  مبببداخبببل وخمبببببارج 
E10 مقابل  عببلببى طببريببق  وخمبببرج 
الق�سر- مدخل وخمرج على طريق 
   E10 طريق  على  مدخل   -  E20
وتطوير   ، مببببول).  البببراحبببة  مببقببابببل 
املتقاطعة  والطرق   16 رقم  ال�سارع 
القائمة  الببببببببدوارات  وحتبببويبببل  مببعببه 
�سوئية.،  ا�سارات  ذات  تقاطعات  اىل 
وا�سافة  الداخلية  الطرق  وحتديد 

العنونة يف  لوحات  الراهن لرتكيب 
منتظم  ب�سكل  ت�سري  خليفة  مدينة 
لوحة   5193 تبببركبببيبببب  مت  حبببيبببث 
تببرقببيببم لببلببمببببباين ، وتببركببيببب 686 
للوحات  وخبببارجبببيبببا  داخببلببيببا  عبببمبببودا 

اأ�سماء ال�سوارع .

مقرتحات وطلبات
عبببلبببى البب�ببسببعببيببد ذاتببببببه قبببببدم اأهبببببايل 
املقرتحات  من  عببددا  خليفة  مدينة 
واملتطلبات العاجلة والطويلة الأمد 
املطالبة  املبببثبببال  �ببسبببببيببل  عببلببى  مببنببهببا 
ملدينة  وخمبببببببارج  مببببداخببببل  بببتببنببفببيببذ 
الزدحام  تخفيف  يف  ت�ساهم  خليفة 
املروري ، وت�سهل على ال�سكان دخول 
طالب  كما   ، منها  واخلبببروج  املدينة 
العامة  ال�سكان مبزيد من احلدائق 
الأطفال  للعب  املخ�س�سة  والأمببكببن 
ال�سكان  طبببالبببب  الأمبببببببر  وكببببذلببببك   ،
اإىل  بالإ�سافة   ، حكومية  مبببدار�ببس 
ول  التحتية  البنية  مكونات  تعزيز 
ال�س�مة  تببباأمبببني  جمببببال  يف  �ببسببيببمببا 
مببطبببببات �سناعية  واإنبب�ببسبباء  املبببروريبببة 
الطرق  يف  املببركبببببات  �سرعة  لإبببطبباء 
ال�سكان  اقببببببرتح  كبببمبببا  البببداخبببلبببيبببة. 
للجزر  التجميلية  الزراعات  اإ�سافة 
الببو�ببسببطببى يف الببب�بببسبببوارع الببداخببلببيببة ، 
وطبببالبببب البب�ببسببكببان ببباإنبب�ببسبباء حمطات 
بببرتول جديدة . واأجببمببع عببدد كبري 
اإن�ساء  اأهبببمبببيبببة  عببلببى  البب�ببسببكببان  مبببن 
املدعمة  الغذائية  ال�سلع  لبيع  مركز 
اأبوظبي  يف  املببوجببودة  باملراكز  اأ�ببسببوة 
وم�سفح ل�سد احتياجات ال�سكان من 

واحلببيببوانببات البب�ببسببالببة ، وقبببد جاءت 
�سيانة ال�سوارع الداخلية والأر�سفة 
وتببو�ببسببيببعببهببا يف املببرتبببببة الببثببالببثببة من 

حيث ترتيب اأولويات ال�سكان .
اإليها  التي تفتقر  املببرافببق  اأكببرث  اأمببا 
مدينة خليفة بح�سب راأي امل�ساركني 
تببببباأتبببببي احلببببدائببببق  ال�ببببسببببتبببببببببيببببان  يف 
واملببببتببببنببببزهببببات وحبببببدائبببببق الأحبببببيببببباء،  
ثبببم املبببراكبببز البببتبببجببباريبببة، والأ�ببببسببببواق 

والبقالت يف الأحياء ال�سكنية.

وامل�ستقبلي  الـــراهـــن  الــو�ــســع 
للمدينة

 ، قدمت البلدية خ�ل امللتقى عر�سا 
اأجنزتها يف  التي  امل�ساريع  اأهم  حول 
مدينة خليفة ومنها احلدائق و�سبكة 
الببطببرق واملبببرافبببق اخلببدمببيببة العامة 
منظومة  البببعبببر�بببس  تبببنببباول  كببمببا   ..
اخلطط امل�ستقبلية يف املدينة والتي 
اخلدمات  مبب�ببسببتببوى  رفبببع  ت�ستهدف 
ال�ساملة  التطوير  وا�ستكمال خطط 
احتياجات  مع  يلتقي  الببذي  بال�سكل 
العي�س  مبببن  البب�ببسببكببان  ومببتببطببلبببببات 
اأعمال  �ببسببعببيببد  فببعببلببى  احلببب�بببسببباري. 
والبنية  البببطبببرق  ل�سبكة  البب�ببسببيببانببة 
تنفذ  اأنببهببا  البلدية  اأكبببدت  التحتية 
والرتميمات  ال�سيانة  اأعمال  حاليا 
والإ�بببسبببافبببات لببلببطببرق الببداخببلببيببة يف 
– الر  الببكببرى  اأبببوظبببببي  منطقة 
�سمنها  ومبببببن  �بببسبببمبببال  البببرئبببيببب�بببسبببي 
مدينة خليفة.   اأما اأعمال ال�سيانة 
يف  املنجزة  التحتية  والبنية  للطرق 
موقعا   125 �ببسببمببلببت  فببقببد  املببديببنببة 

مواقف للمناطق ال�سكنية مع توفري 
�سبكة ت�سريف مياه المطار .

املببنببجببزة يف مدينة  الأعببببمببببال  ومببببن 
خليفة اإجناز 3حدائق اأحياء �سكنية 
األببببعبببباب لببب�أطبببفبببال يف  و 5 مببنبباطببق 
SE03-SW03- الحبببببوا�بببببس 
S E 3 6 -S E 4 4 -S E 1 1 -

SE12- SE24-SE02، واإجناز 
مم�سى و اأعمال التجميل يف الطريق 
املبببببوؤدي ملببنببتببجببع الببفببر�ببسببان الببببدويل، 

واإجناز مم�سى على ال�سارع  16.
البدء  املقبل  الببعببام  البلدية  وتعتزم 
حديقة   16 اإن�ساء  م�سروع  بتنفيذ 
اأحياء �سكنية، واإن�ساء عدد 5 مناطق 

األعاب اأطفال يف مدينة خليفة.
اأما على �سعيد الأعمال قيد التنفيذ 
يف املدينة فاأ�سارت البلدية اأنها تعمل 
والبنية  الببطببرق  تطوير  على  حاليا 
التحتية وال�ساحات العامة يف مدينة 
خببلببيببفببة لببب�أحبببوا�بببس (جبببنبببوب �سرق 
- جنوب غببرب ).ويبببببداأ املبب�ببسببروع يف 
العام املقبل، وم�سروع تطوير الطرق 
العامة  وال�ساحات  التحتية  والبنية 
الطرق  اإنبب�ببسبباء  و  خليفة  مببديببنببة  يف 
الداخلية والبنية التحتية ل�أرا�سي 
واخلدمات   ، امل�ستحدثة  ال�سكنية 

العامة بحو�س جنوب غرب.

م�سروع العنونة
امللتقى  خبب�ل  البلدية  وا�ستعر�ست 
اأنه  العنونة م�سرية  اآخر م�ستجدات 
منطقة  يف  �سارعا   320 تعريف  مت 
مدينة خليفة ، واأو�سحت اأن الو�سع 

املواد الغذائية ، واأكد ال�سكان اأهمية 
اإيجاد اأ�سواق جتارية تلبي متطلبات 
اخلدمات  اإىل  بببالإ�ببسببافببة  البب�ببسببكببان 
اليومية  والحبببتبببيببباجبببات  الأخبببببببرى 
لل�سكان ، واختتم ال�سكان مطالباتهم 
�سغرية  م�ساجد  م�سليات  بتوفري 
مدينة  يف  البب�ببسببكببنببيببة  الأحببببيبببباء  ببببني 

خليفة . 

درا�سة املقرتحات
مبببن جببانبببببهببم اأعبببببرب اأهبببببايل مدينة 
بلدية  ملبببببادرة  تقديرهم  عن  خليفة 
مدينة اأبوظبي التي ترتجم احلر�س 
على التوا�سل مع ال�سكان على اأر�س 
التي  ببباملبب�ببسبباريببع  م�سيدين  البببواقبببع، 
كببافببة مناطق  البببببلببديببة يف  تببنببفببذهببا 
اأكدت  اأبوظبي ، و�سمن هذا الإطببار 
البلدية اأنها �ستعمل على درا�سة كافة 
ال�سكان  يطرحها  الببتببي  املبب�حببظببات 
العتبار يف خططها  بعني  وتاأخذها 
تنفيذ  اإىل  وتبببعبببمبببد  املبب�ببسببتببقبببببلببيببة، 
، واإدراج  املطالب ال�سريعة والعاجلة 
وال�سرتاتيجية  الببكبببببرية  الطلبات 
�سمن اخلطة التطويرية يف املدينة 
، موؤكدة اأنها �ستوا�سل عقد جل�سات 
امللتقى ب�سكل دوري مع �سكان اأحياء 
نهج  لتكري�س  و�سواحيها  العا�سمة 
املجتمع  مبببع  البببعببب�قبببة  يف  تببفبباعببلببي 
لبناء  �ساملة  ا�سرتاتيجية  اإطبببار  يف 
ت�ستهدف  متكاملة  عمل  منظومة 
حتقيق راحة واأمن و�س�مة ال�سكان 
اخلدمات  اأفبب�ببسببل  وتببقببدمي  والبيئة 

والرتقاء باملظهر.

�شحة دبي حتتفي ب�»حق الليلة« 
•• دبي -وام:

واملراكز  وامل�ست�سفيات  العامة  الإدارة  يف  الحتفالت  من  �سل�سلة  ام�س  بدبي  ال�سحة  هيئة  نظمت 
ال�سحية التابعة لها احتفاء بليلة الن�سف من �سعبان حق الليلة التي تعد جزءا مهما من املوروث 
الثقايف الإماراتي. تخللت الحتفالت العديد من الأهازيج والأغاين ال�سعبية والفقرات الرتفيهية 
الهادفة وذلك بح�سور معايل حميد حممد القطامي رئي�س جمل�س الإدارة املدير العام لهيئة ال�سحة 
بدبي . و اأعرب م�سوؤولو وموظفو �سحة دبي عن اعتزازهم باملنا�سبات الدينية والوطنية التي ترتبط 
تعزز �سورة  اأن مثل هذه الحتفالت  .. موؤكدين  العريقة  الإمببارات وتقاليدها  بعادات  ب�سكل وثيق 
الت�حم التي يت�سم بها املجتمع الإماراتي ومن ثم تتناقلها الأجيال �سمن منظومة القيم واملفاهيم 
الوطنية الأ�سيلة . وتبادل املوظفون الهدايا التذكارية التي تعك�س قيمة البيئة الإماراتية .. فيما 
الوقت نف�سه  ارتبط يف  الذي  الهيئة وامل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية بالطابع الرتاثي  اأروقة  تزينت 

مبظاهر الإحتفال بقرب حلول �سهر رم�سان الكرمي .

برئا�شة الإمارات .. مباحثات بالقاهرة لإن�شاء �شبكة التعاون الق�شائي العربي ملكافحة الإرهاب
•• القاهرة-وام: 

خراء  جلنة  اجتماع  املتحدة  العربية  الإمبببارات  دولببة  تراأ�ست 
وممثلي وزارات العدل يف الدول العربية الذي بداأ ام�س مبقر 
الأمانة العامة للجامعة العربية وذلك لإعداد م�سروع النظام 
العربي يف جمال مكافحة  الق�سائي  التعاون  ل�سبكة  الداخلي 
الإرهاب. و�سم وفد الدولة - الذي تراأ�سه امل�ست�سار على ح�سن 
عادل  امل�ست�سار   - ال�سارقة  ا�ستئناف  رئي�س حمكمة  ال�سرياوي 
اهلل  وعبد  العدل  ببببوزارة  الببدويل  التعاون  اإدارة  من  املببرزوقببي 

احلمادي من مندوبية الدولة بالقاهرة.
لل�سوؤون  املبب�ببسبباعببد  الببعببام  الأمببببني  فببا�ببسببل جبببواد  ال�سفري  وقبببال 
القانونية لدى اجلامعة العربية اإن هذا الجتماع يعد الثالث 
خلراء وزرات العدل بالدول العربية والذي التاأم لبحث اإن�ساء 
�سبكة للتعاون الق�سائي العربي تكون خا�سة مبكافحة الإرهاب 

واجلرمية املنظمة.
واأ�ساف اأن الجتماع خم�س�س لإعداد النظام الأ�سا�سي لل�سبكة 
والأمانة الفنية وهيئة ال�سبكة التي �ستتكون من جمموعة من 
نقاط ات�سال للدول العربية لتمثيلها و�ستكون مهامها خا�سة 

بتفعيل التفاقيات املرمة بني هذه الدول يف امل�سائل املتعلقة 
مبكافحة الإرهاب واجلرمية املنظمة.

واأكببببد جببببواد اأهببمببيببة هبببذه البب�ببسبببببكببة خببا�ببسببة يف ظببل مببا و�سفه 
املعلومات  وتبببببادل  والتوا�سل  الت�سال  يف  املببوجببود  بالق�سور 
بني الدول العربية يف هذا ال�ساأن حيث من املمكن اأن يتم من 
على  للق�ساء  وتبادلها  باملعلومات  الببدول  هذه  تزويد  خ�لها 

الإرهاب واجلرمية املنظمة.
واأو�سح اأن نتائج هذا الجتماع �ستعر�س على املكتب التنفيذي 

لوزراء العدل العرب واملقرر يومي 17و 18 مايو اجلاري.

تنفيذ مواقف �سطحية واأعمال الطرق والإنارة و�سبكات �سرف مياه الأمطار والأر�سفة
متطلبات ال�سكان: م�ساجد ، ومدار�ض ، وحدائق ، ومداخل وخمارج ومركز لبيع ال�سلع الغذائية

بعد اكت�سافها تهاونهم يف احلرا�سة الليلية

الرتبية ت�شدد على حرا�ص املدار�ص اللتزام باملناوبات حفاظا على املمتلكات العامة

خمباأة بطريقة احرتافية داخل كبينة ال�ساحنة 

مفت�شو جمرك الغويفات يحبطون حماولة تهريب مادة خمدرة تزن ثالثة كيلوغرامات عرب منفذ الغويفات احلدودي

•• دبي – حم�صن را�صد 

�سددت وزارة الرتبية والتعليم على حرا�س املدار�س احلكومية ، 
املكلفني باملناوبة يف الفرتة امل�سائية ، ب�سرورة اللتزام باملناوبة 
الببيببومببيببة، وذلبببك بببعببدمببا لببوحببظ تببهبباون البببببعبب�ببس يف اللتزام 
اللوائح  بذلك  خمالفا  الليلية  بالفرتة  مدر�سته  يف  بالتواجد 
العامة  املمتلكات  تعر�س  عليه  يرتتب  ممببا   ، املتبعة  والنظم 
 ، موؤخرا  املدار�س  اإدارات  تلقته  تعميم  يف  ذلك  جاء   ، لل�سرقة 
البببوزارة �سواء من  الببدوريببة لفرق  املتابعات  اأن  اأكببدت فيه على 
بع�س  التزام  عببدم  اكت�سفت  العمليات  قطاع  اأو  الرقابة  قطاع 

حرا�س املدار�س باملناوبة اليومية .
ي�ساهم يف عدم  باملناوبة  اللتزام  اأن عدم  اإىل  الببوزارة  واأ�سارت 
النببتببظببام واإربببببباك �ببسببري الببعببمببل وتببعببريبب�ببس املببمببتببلببكببات العامة 

 ، العامة  امل�سلحة  على  املحافظ  �سرورة  اإىل  داعية  لل�سرقة، 
والتنبيه على جميع احلرا�س ل�إلتزام مبهام عملهم ، م�سددة 
على اأهمية اللتزام التام باملناوبة اليومية لكل حار�س ، وفقاً 
للزمن املحدد لهم وهو 12 �ساعة يومياً ، على اأن تكون بالتناوب 
بالتنبيه على  املدار�س  اإدارات  ، وكلفت وزارة الرتبية  اأ�سبوعياً 
بعدم اجللو�س  اآخببر  اأي عامل  اأو   ، املدر�سية  �سائقي احلاف�ت 
اإزعاج  �سبباً يف  النوم داخل غرفة احلرا�سة، حتى ل يكونوا  اأو 

احلار�س الخر بعد نهاية مناوبته اليومية.
ووجببهببت الببببوزارة  احلببرا�ببس بعدم تببرك الببفببرتة امل�سائية بدون 
حرا�سة ، مهما كانت الأ�سباب الداعية لذلك، اإ�سافة اإىل عدم 
القيام ببباأيببة مهام اأخبببرى داخببل املببدر�ببسببة غببري احلببرا�ببسببة ، من 
يطلب  اآخببر  عمل  لأي  ورف�سهم   ، وجنبببارة  �سباغة  اأو  �سيانة 
منهم من قبل اإدارة املدر�سة ، يتعار�س مع مهامهم ال�سا�سية 

وهي احلرا�سة.
والببزمببت كافة احلببرا�ببس ببباإغبب�ق جميع مببداخببل املببدر�ببسببة بعد 
على  املدر�سة،  اإدارة  قبل  من  املحدد  الوقت  اأو  الطلبة  دخببول 
ال�سيطرة على  واحببد لإحكام  واخلببروج  الدخول  باب  يكون  اأن 
املدخل، ف�سً� عن ت�سجيل الزوار يف ال�سجل املعتمد بعد طلب 
الهوية. وطالبت الوزارة اإدارات املدار�س بالتنبيه على احلرا�س 
بعد نهاية  املناوبة، خ�سو�ساً  الباب ال�سغري عند  اإغ�ق  لعدم 
الدوام الر�سمي وذلك للتاأكد من اأن احلرا�س على راأ�س عملهم، 
اإ�سافة اإىل ت�سهيل مهمة مراقبني الوزارة و�سركات الأمن عند 
من  املدر�سة  اإدارة  تاأكد  �ببسببرورة  اإىل  ولفتت  للمتابعة.  املببرور 
اإغ�ق جميع غرف الإدارة املدر�سية بعد نهاية الدوام الر�سمي 
اأجهزة  ت�سغيل  اأو  الغرف  تلك  مبحتويات  العبث  يتم  ل  حتى 

احلا�سوب من قبل اأي اأ�سخا�س اآخرين.

•• اأبوظبي-الفجر:

متكن مفت�سو الإدارة العامة جلمارك اأبوظبي يف منفذ جمرك 
الغويفات احلدودي بالتن�سيق مع وحدة مكافحة املخدرات يف 
�سرطة اأبوظبي من احباط حماولة لتهريب مادة خمدرة تزن 
ث�ثة كيلو غرام، والتي وجدت خمباأة بطريقة �سرية داخل 
ال�ساحنة  �سقف  اأعلى  الي�سرى يف  ال�ساحنة من اجلهة  كبينة 

من جهة ال�سائق. 
ويف تفا�سيل الواقعة، مت حتويل ال�ساحنة بالتن�سيق مع وحدة 
التفتي�س  جببهبباز  اإىل  اأبببوظبببببي  �سرطة  يف  املببخببدرات  مكافحة 
وجود  تبببببني  حببيببث  ال�سينية  بببالأ�ببسببعببة  م�سحها  ومت  الببثببابببت، 
خمباأ �سّري مت اعداده بطريقة احرتافية يف كابينة ال�ساحنة، 
اأن  ي�ستبه  مببادة  اللون حتتوي على  بنية  اأكيا�س  يحتوي على 

تكون مادة خمدرة تزن ث�ثة كيلوغرامات.
وا�ستناداً على ذلك، مت اإيقاف �سائق ال�ساحنة ومت حتريز املادة 
واملادة  املتهم  وحتويل  ال�سبطية،  حم�سر  وحترير  املببخببدرة 
بالواقعة لتخاذ الإجراءات  اإىل اجلهات املخت�سة  امل�سبوطة 

القانونية ال�زمة بحقه.
الهاملي،  خببادم  حممد  اأثنى  الواقعة،  هببذه  على  تعليقه  ويف 
اخلرة  على  بببالإنببابببة  للجمارك  الببعببامببة  الدارة  عببام  مببديببر 
والببكببفبباءة الببتببي ميببتبباز بها رجبببال اجلببمببارك، واأ�ببسبباد بدورهم 
احليوي يف حماية وطنهم من كافة املخاطر املحتملة التي قد 
ال�سرتاتيجية  اإىل  م�سرياً  للحدود،  العابرة  التجارة  ت�سببها 
واملتمثلة  العامة للجمارك  الإدارة  تنتهجها  التي  التطويرية 
يف تكليف املفت�سني القدامى وذوي اخلرة بتدريب وتطوير 
مهارات املفت�سني اجلدد يف الك�سف عن املواد املمنوعة وقراءة 

لغة اجل�سد وغريها من التقنيات. 
اأبوظبي  جلببمببارك  الببعببامببة  الإدارة  تببوا�ببسببل  الببهببامببلببي:  قبببال 
الببدولببة و�سمان  اأمببن  الببهببام واحلببيببوي يف حماية  اأداء دورهبببا 
موظفو  يعتر  حببيببث  فببيببهببا،  املقيمني  و�ببسبب�مببة  ا�ببسببتببقببرارهببا 
الأول  الدفاع  وخببط  الأمببان  �سمام  للجمارك  العامة  الإدارة 
يف حببفببظ مببقببدرات و�ببسبب�مببة الببدولببة عببر مببنببافببذهببا الرية 

والبحرية واجلوية .
جلمارك  العامة  الإدارة  توليه  الببذي  الدعم  الهاملي  وثّمن 
الكوادر  ومببوؤهبب�ت  قبببدرات  تطوير  موا�سلة  جتبباه  اأبببوظبببببي 
الب�سرية اجلمركية، وتوفري اأف�سل معدات وتقنيات التفتي�س 
على ثقته  املتبعة عاملياً، موؤكداً  املعايري  اأعلى  اجلمركي وفق 
مبفت�سي اجلمارك يف حماية اأمن الوطن و�س�مته و�س�مة 

من على اأرا�سيه.

ال�سادة / م�ساهمي �سركة اإحتاد كابيتال �ض.م.خ املحرتمني
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،

بدعوة  خ    . م   . �س  كابيتال   احتبباد  �سركة  اداره  يت�سرف جمل�س 
لل�سركة  الببعببمببومببيببة  اجلببمببعببيببه  اجبببتبببمببباع  حلببب�بببسبببور  �ببسببيببادتببكببم 
والبببتبببي �بببسبببوف تببنببعببقببد يف متببببام البب�ببسبباعببة 2 مبببن بببعببد ظببهببر يوم 
فى  الببكببائببن  البب�ببسببركببة  مبببقببر  وذلببببك   2017/05/30 الببثبب�ثبباء 
 ،1307 مببكببتببب   ،13 البببطببباببببق  تببببببباور،  �بببسبببكببباي  البببببببرمي،  جببببزيببببرة 

 اأبوظبي  وذلك للنظر يف ا�سدار قرار خا�س ل: 
تعديل النظام الأ�سا�سي ل�سركة اإحتاد كابيتال �س.م.خ ليتوافق مع 

قانون ال�سركات رقم 2 للعام 2015
ونوجه عناية ال�سادة امل�ساهمني اىل ما يلى :

للم�ساهم ان ينيب عنه فى احل�سور و الت�سويت من يختاره من 
تكون  ان  النيابة  ل�سحة  وي�سرتط  الدارة  جمل�س  اع�ساء  غري 
، ويف جميع  ال�سركه   عببن  البب�ببسببادر  التوكيل  عببن منبببوذج  �ببسببادره 
الأحوال ل يجوز اأن يزيد عدد الأ�سهم التي يحملها النائب بهذه 

% من اأ�سهم راأ�س مال ال�سركة.   ال�سفة عن 5 
يف حببالببة عبببدم اكببتببمببال الببنبب�ببسبباب الببقببانببوين لببهببذا الجببتببمبباع فان 
الثنني  يببوم  والتوقيت  املكان  نف�س  يف  �سيعقد  الثاين  الجتماع 
املوافق 2017/06/12 ، و�سيكون هذا الجتماع �سحيحاً اأياً كان 

عدد احل�سور.
وتف�سلوا بقبول فائق التقدير والحرتام،،،

املو�سـوع: دعوة اجلمعية 
العمومية ل�سركة احتاد كابيتال 

�ض.م.خ لعام 2017
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اأخبـار الإمـارات
التنمية الأ�شرية تهيئ املقبلني على الزواج لبناء اأ�شر �شعيدة

•• اأبوظبي-وام: 

اأطلقت موؤ�س�سة التنمية الأ�سرية - يف جميع مراكزها باأبوظبي والظفرة 
والعني - ور�سة معا نخطط لل�سعادة �سمن فعاليات الرنامج التوعوي 
الزواج  على  املقبلني  والفتيات  ال�سباب  ي�ستهدف  والببذي  البببزواج  هو  ما 
التمهيدية  الببرنببامببج اخلببطببوة  واأمببهبباتببهببم. ويعتر  اآبببائببهببم  اإىل  اإ�ببسببافببة 
الأوىل لتوعية هذه الفئة بتاأ�سي�س اأ�سرة جديدة وتثقيفهم حول اأهمية 
ناجحة  زوجببيببة  عبب�قببة  عببلببى  واملببحببافببظببة  م�سوؤولياتهم جتبباهببهببا  حتببمببل 
اإطار  باعتبار الزواج م�سدر ا�ستقرار و�سعادة للفرد. وياأتي الرنامج يف 
ا�سرتاتيجية املوؤ�س�سة الرامية اإىل تعزيز وتنمية دور الأ�سرة يف املجتمع 
باعتبارها اللبنة الأوىل والركيزة الأ�سا�سية يف بناء املجتمعات والأ�سا�س 

الجتماعي لتدعيم وحدتها.
قراراتهم  اتخاذ  على  الببقببدرة  البببزواج  على  املقبلني  اإك�ساب  اإىل  ويهدف 
وتهيئتهم  املجتمع  تنمية  يف  ت�سهم  م�ستقرة  اأ�ببسببر  وتببكببويببن  امل�سريية 
واإدراك  بوعي  ل�ستقبالها  حياتهم  يف  الت�ساركية  النتقالية  املرحلة  اإىل 
وتفاهم وان�سجام يعزز التوافق بني الأزواج وين�سر ال�سعادة يف حميطهم 
الأ�سري. ويرمي اإىل تعميق مفهوم الزواج لدى املقبلني عليه لي�سبحوا 
و�سليمة  �سحية  وبيئة  �سعيدة  واأ�ببسببرة  ناجح  زواج  تاأ�سي�س  على  قادرين 
 19 العمرية  الفئة  ال�سباب من  ور�سه  ت�ستهدف  الأبناء.. حيث  لرتبية 
اإىل 24 �سنة واملقبلني على الزواج من اجلن�سني والبالغة اأعمارهم من 

والأمهات. الآباء  اإىل  اإ�سافة  �سنة   35 اإىل   24
وكانت فعاليات الرنامج قد انطلقت يف مرحلتها الثانية خ�ل منت�سف 

نهاية مايو اجلبباري على هيئة ور�س توعوية  اأبريل وت�ستمر حتى  �سهر 
واملدار�س  واملعاهد  والكليات  اجلامعات  يف  والفتيات  لل�سباب  تفاعلية 
اإ�سافة اإىل حما�سرات توعوية مت تخ�سي�سها لآباء واأمهات امل�ستهدفني 

يف مراكز موؤ�س�سة التنمية الأ�سرية.
وت�سعى ور�سة معا نخطط لل�سعادة �سمن الرنامج اإىل تهيئة امل�ساركني 
ومرتابطة  متما�سكة  م�ستقرة  اأ�ببسببر  بببنبباء  يف  للم�ساهمة  وامل�ستفيدين 
الزواج  هو  ما  برنامج  وور�ببس  حما�سرات  وتهدف  اأبوظبي.  جمتمع  يف 
واملخ�س�سة لفئة ال�سباب والفتيات اإىل التعرف على ماهية واأ�س�س الزواج 
والتوافق الزواجي واأهدافهما واكت�ساب املعارف واملهارات ال�زمة لتمكني 
امل�سارك من الختيار ال�سليم والتعامل مع اخت�ف التوقعات واكت�ساب 
املعارف واملهارات ال�زمة للتعرف على طبيعة الع�قة الزوجية ال�سعيدة 

واأهم مقومات ال�ستدامة الأ�سرية.
وتهدف حما�سرات الرنامج املخ�س�سة لفئة الآباء والأمهات اإىل تعزيز 
مراحل  كافة  يف  اأبنائهم  دعببم  يف  وم�سئولياتهم  ببباأدوارهببم  الأ�ببسببر  وعببي 
الزوجية  حياتهم  ا�ببسببتببقببرار  وحببتببى  احلببيبباة  �سريك  اخببتببيببار  منذ  الببببزواج 
ومناق�سة اأهم التحديات التي تواجه الأ�سر مع اأبنائهم قبل وبعد واأثناء 
الأهل  وتببوعببيببة  لها  املنا�سبة  احلببلببول  اإيببجبباد  على  وم�ساعدتهم  الببببزواج 
ب�سرورة تقليل نفقات الزواج وتذليل العقبات اأمام زواج الأبناء .. اإ�سافة 
اأهمية ح�سور  اأبنائهم من هذه الفئة على  اإىل ت�سجيع الآببباء على حث 
برامج موؤ�س�سة التنمية الأ�سرية لتثقيفهم حول مفهوم الزواج ولتعزيز 
جناحه  على  املببوؤثببرة  للعقبات  التحدي  وكيفية  اأهميته  حببول  معارفهم 

وا�ستدامة ا�ستقراره.

حاكم راأ�ص اخليمة ي�شتقبل �شفري �شنغافورة

جمعية دبا الفجرية التعاونية ل�شيادي الأ�شماك تكرم القائد العام

�شرطة راأ�ص اخليمة تعزز ثقافة النزاهة املالية   الدفاع املدين ي�شارك يف دورة دولية حول احلماية املدنية

اللجنة الدائمة للتنمية الجتماعية تناق�ص 
�شيا�شة تنظيم العمل اخلريي بعجمان 

•• راأ�س اخليمة-وام: 

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي 
ع�سو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة يف ق�سر �سموه 
تان  �سامويل  �سعادة  ام�س  حممد  بن  �سقر  مدينة  يف 
على  لل�س�م  قبببدم  البببذي  �ببسببنببغببافببورة  جببمببهببوريببة  �سفري 
�سموه مبنا�سبة ت�سلمه مهام عمله �سفريا لب�ده لدى 
راأ�ببببس اخليمة  ال�سمو حبباكببم  �ببسبباحببب  البببدولبببة. ورحبببب 
بال�سفري متمنيا له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح يف 

ال�سديقني  البلدين  بني  القائم  التعاون  اأوا�سر  تعزيز 
على خمتلف امل�ستويات.

رئي�س  نائب  جرو�س  �سون  ال�سيد  ال�سفري  �سعادة  رافببق 
البعثة وال�سيد نوراميان مدير مركز م�ساريع �سنغافورة 

العاملية يف دبي.
ح�سر اللقاء ال�سيخ �سقر بن حممد بن �سقر القا�سمي 
حاكم  ال�سمو  �ساحب  م�ست�سار  ال�سال  اأحببمببد  و�سالح 
راأ�س اخليمة وحممد احمد الكيت امل�ست�سار يف الديوان 

المريي.

•• الفجرية -الفجر:

كرمت جمعية دبا الفجرية التعاونية ل�سيادي الأ�سماك 
القيادة العامة ل�سرطة الفجرية على جهودها املبذولة 

وتعاونها الدائم معهم.
وجاء ذلك خ�ل ا�ستقبال اللواء حممد اأحمد بن غامن 
الكعبي قائد عام �سرطة الفجرية لل�سيد �سليمان را�سد 
التعاونية  الفجرية  دبا  رئي�س جمعية  العنتلي  اخلدمي 

النون  اأحببمببد  علي  ال�سيد  بح�سور  الأ�ببسببمبباك  ل�سيادي 
حممد  حميد  العميد  اإىل  بببالإ�ببسببافببة  اجلمعية  ع�سو 
واملقدم  ال�سرطية  العمليات  عام  مدير  اليماحي  حميد 

خالد عبداهلل الظنحاين مدير مكتب القائد العام.
ومت يف هذه الزيارة بحث �سبل التعاون وتبادل الآراء يف 
اإطار قيام �سرطة الفجرية بتقدمي الدعم ال�زم لكافة 
املوؤ�س�سات والهيئات احلكومية واملحلية يف �سبيل تعزيز 

التعاون امل�سرتك بني تلك اجلهات.

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

اأكد العميد حممد اإبراهيم اجلريي مدير اإدارة ال�سوؤون 
املالية ب�سرطة راأ�س اخليمة، اأهمية احلر�س واحلفاظ 
عببلببى املببببال البببعبببام ورفببببع كبببفببباءة ا�ببسببتببخببدامببه بالتنظيم 
العامة،  امل�سلحة  خدمة  حتقق  التي  املالية،  والنزاهة 
التكامل  دون  تتحقق  لببن  املالية  الببنببزاهببة  اأن  مو�سحاً 
والندماج بني املفاهيم القانونية واملحا�سبية والرقابة 
الإدارية والعمل على تطبيقها يف كافة نواحي ال�سوؤون 
املالية.  جاء ذلك خ�ل الور�سة التعريفية والتثقيفية 
البببتبببي قببدمببهببا الببعببمببيببد حمببمببد اجلببببببريي، حببببول ن�سر 
املالية، �سمن مبادرة ) �ساركني  النزاهة  وتعزيز ثقافة 
معرفتي (، بح�سور الرائد �سيف املزروعي رئي�س ق�سم 
تن�سيق الببعببقببود واملبب�ببسببرتيببات ببببباإدارة املببالببيببة، وعبببدد من 

وزارة  لتوجيهات  تطبيقاً  راأ�ببس اخليمة،  �سرطة  �سباط 
ن�سر  تفعيل  اإىل  الرامية  ا�سرتاتيجيتها  يف  الداخلية 
ثببقببافببة املببعببرفببة، وتببفببعببيببً� لبببدور الببتببوا�ببسببل املببعببريف بني 
الروؤ�ساء واملروؤو�سني، ل��ستفادة من املعارف واخلرات 
وتوظيفها لبتكار معارف جديدة، يف اإطار دعم القيادة 

ملبادئ تطبيق مفاهيم اإدارة املعرفة.
حيث ا�ستعر�س العميد اجلريي خ�ل الور�سة، مفهوم 
النزاهة املالية وكيفية تطبيقها فعلياً يف الواقع الإداري، 
وتاأثريها الإيجابي يف كافة اإجراءات اإدارة ال�سوؤون املالية 
بالقيادة العامة ل�سرطة راأ�س اخليمة، مع مناق�سة اأهم 
املالية  الرقابة  جمال  يف  املمار�سات  واأف�سل  التحديات 
تف�سيلي  تقدمي عر�س  ف�سً� عن  العام،  املببال  وحفظ 
حول اجنازات اإدارة ال�سوؤون املالية، واخلطة امل�ستقبلية 

لها.

•• جنيف-وام:

الدفاع  عام  قائد  املرزوقي  حممد  جا�سم  اللواء  تراأ�س 
املدين يف وزارة الداخلية وفد الدولة امل�سارك يف اأعمال 
الدولية  للمنظمة  التنفيذي  للمجل�س   50 الببب  الببدورة 
مقر  يف  تعقد  والببتببي  املببدين  والببدفبباع  املدنية  للحماية 

املنظمة يف مدينة جنيف ال�سوي�سرية.
عددا  امبب�ببس-  اأعببمببالببهببا  تختتم  الببتببي   - الببببدورة  ناق�ست 
التعاون  بتعزيز  تتعلق  التي  والق�سايا  املو�سوعات  من 
البببببدويل ببببني البببببدول الأعببب�بببسببباء يف املببنببظببمببة يف اأوقببببات 
الدول  لها بع�س  التي قد تتعر�س  والببكببوارث  الأزمبببات 
والببتبباأكببيببد عببلببى تببنببفببيببذ ببببرامبببج الببتببدريببب املبب�ببسببرتك يف 
جمالت الدفاع املدين بجانب ا�ستعرا�س جتارب الدول 

ومعدات  اأنظمة  تطوير  جمببال  يف  باملنظمة  الأعبب�ببسبباء 
الإنقاذ  جمببال  يف  اخلببرات  وتبادل  وال�س�مة  الوقاية 
الكوادر  مببهببارات  وتنمية  املخاطر  ومواجهة  والإطببفبباء 
اأجهزة الدفاع املدين. وقدم الوفد  الب�سرية العاملة يف 
الإماراتي - الذي ي�سم يف ع�سويته العقيد حممد عبد 
القيادة  ال�سوؤون الإع�مية يف  اإدارة  التكاوي مدير  اهلل 
العامة للدفاع املدين - ورقة عمل تلخ�س روؤية الإمارات 
يف جميع املو�سوعات التي يت�سمنها جدول الأعمال ويف 
املخاطر  وامل�ساندة يف مواجهة  التعاون  اآليات  مقدمتها 

والكوارث وتنفيذ برامج التدريب امل�سرتك.
كبتبيك  القرغيزي  انتخاب  الببدورة  اأعمال   ومت خ�ل 
الدولية  للمنظمة  التنفيذي  للمجل�س  رئي�سا  برونوف 

للحماية املدنية والدفاع املدين.

•• عجمان-وام:

بعجمان  الجتماعية  للتنمية  الدائمة  اللجنة  ناق�ست 
�سيا�سة تنظيم العمل اخلريي واملوؤ�سرات اخلا�سة به .

وا�ببسببتببعببر�ببسببت خببب�ل الجببتببمبباع البببراببببع الببببذي عقدته 
رئي�سة  النعيمي  عبببببداهلل  بببنببت  عبببزة  ال�سيخة  بببرئببا�ببسببة 
الأعمال  املدرجة يف جببدول  البنود  .. عببددا من  اللجنة 
ل�أيتام  الثاين  عجمان  مهرجان  فعالية  اعتماد  منها 
على  �سنوية  رئي�سية  فعالية  كونها  اللجنة  اأجببنببدة  يف 
بها  خا�سة  �سنوية  ميزانية  واعتماد  الإمبببارة  م�ستوى 

تقدر بب 200000 درهم .
تنظيم  �سيا�سة  الجتماع  خ�ل  عزة  ال�سيخة  وتناولت 
بيان و�سف  به مع  واملوؤ�سرات اخلا�سة  العمل اخلببريي 
املوؤ�سر وقيا�سه وهي املوؤ�سر الأول املتطوعون واملوظفون 
الثاين  واملوؤ�سر  احلكومية  غري  املجتمعية  املنظمات  يف 
املببعبباقببون مببن اإمبببببارة عببجببمببان الببذيببن يببتببلببقببون خدمات 
املنظمات غري  تعليمية و�سحية خارج عجمان والثالث 
امل�ستفيدون  والبببراببببع  عببجببمببان  الببفبباعببلببة يف  احلببكببومببيببة 

الإمارة  يف  العام  والنفع  احلكومية  غري  املوؤ�س�سات  من 
واملوؤ�سر اخلام�س املواطنون الذين لديهم ديون متع�سرة 
الق�سايا الجتماعية  ال�ساد�س عدد  واملوؤ�سر  يف عجمان 
جمموع  ال�سابع  واملوؤ�سر  عجمان  يف  فببرد   1000 لكل 
امل�ساعدات اخلريية من املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة 
. واأو�ست اللجنة بعدد من التو�سيات �سوف يتم رفعها 
املجتمعية  بالفئات  تتعلق  والببتببي  التنفيذي  للمجل�س 
تت�سمنها  والتي  املادي  الدعم  اإىل  وامل�ستحقة  املحتاجة 

موؤ�سرات العمل اخلريي .
الأع�ساء  اللجنة  رئي�سة  �ببسببكببرت  الجببتببمبباع  خببتببام  ويف 
التي ت�سب يف خدمة  الهادفة ومقرتحاتهم  مل�ساركتهم 

الوطن واملواطن .
عبيد  �سعادة  مببن  كببل  اللجنة  اأعبب�ببسبباء  الجببتببمبباع  ح�سر 
ح�سن  علي  و�سعادة  ترمي  حمد  و�سعادة  الزعابي  �سيف 
اأحببمببد على  و�ببسببعببادة  الظفري  ابببراهببيببم  نا�سر  و�ببسببعببادة 
وال�سيدة عفراء  اأحمد �سوينع  وال�سيدة هناء  الرئي�سي 
بخيت بن هندي وال�سيدة موزة عبيد ال�سام�سي ومقررة 

واإع�مية اللجنة .

جمعية اأ�شدقاء ال�شكري بال�شارقة تتربع ب� 200 األف درهم للهالل الأحمر الإماراتي

الوخز،  واإبببببر  الأنبب�ببسببولببني  اأقبببب�م 
الفح�س  واأ�ببببسببببرطببببة  و�ببببسببببرائببببح 
املبببجبببانبببيبببة لببلببكبب�ببسببف املبببببببكبببر عن 
الفح�س  خدمة  وتقدمي  املر�س، 
الببببببدوري لببلبب�ببسببكببر البببرتاكبببمبببي كل 
ث�ثة اأ�سهر، بالإ�سافة اإىل توفري 
املر�سى  لع�ج  البب�زمببة  الأدويببببة 
�سيدلية  يف  يبببراجبببعبببون  البببذيبببن 
بال�سارقة.  الأحبببببمبببببر  الببببهبببب�ل 
ب�سرورة  املببجببتببمببعببون  واأو�ببببسببببى 

ووليد  املحلية،  املبب�ببسبباعببدات  ق�سم 
ق�سم  رئبببيببب�بببس  حمبببمبببد  �بببسبببعبببببببان 
اخلدمات امل�ساندة باملركز الطبي.  
وناق�س الطرفان خ�ل الجتماع 
تعزيز التعاون امل�سرتك بينهما يف 
اجلانب التطوعي خلدمة مر�سى 
وتقدمي  الإمبببببببببارة،  يف  البب�ببسببكببري 
البببدعبببم الببببب�زم لببهببم عبببن طريق 
يف  ال�سكري  مر�سى  عيادة  تزويد 
الهيئة بالأجهزة الطبية، وروؤو�س 

والتوعية  الببوقببايببة  بببرامببج  زيبببادة 
مببن مببر�ببس البب�ببسببكببري عببن طريق 
تثقيفية  وبرامج  فعاليات  تنفيذ 
على  والببعببمببل  بينهما،  مبب�ببسببرتكببة 
واأطباء  دائمني  مترعني  اإيببجبباد 
وممر�سني و اخت�سا�سيي تغذية 
متطوعني للعمل يف عيادة اله�ل 
الأحببمببر اخلببرييببة لببدعببم مر�سى 
ال�ست�سارات  وتبببوفبببري  البب�ببسببكببري 
الببطبببببيببة والبببعببب�جبببات والأدويببببببة 

•• ال�صارقة-الفجر:

ال�سكري  اأ�سدقاء  جمعية  اأعلنت 
ال�سحي  التثقيف  لإدارة  التابعة 
يف املجل�س الأعلى ل�سوؤون الأ�سرة 
البب�ببسببارقببة عببن تببرعببهببا مببلغ  يف 
لدعم  اإماراتي  درهم  األف   200
اخلريية  ال�سكري  مر�سى  عيادة 
هببيببئببة اله�ل  املبببوجبببودة يف مببقببر 

الأحمر الإماراتي فرع ال�سارقة.
الذي  ذلببك خبب�ل الجتماع  جبباء 
عقد موؤخرا بني الطرفني يف مقر 
اجلمعية باإدارة التثقيف ال�سحي، 
وحببب�بببسبببره خبببولبببة طببباهبببر احلبببباج 
ال�سكري،  اأ�سدقاء  جمعية  رئي�س 
ود. اإلببهببام الأمبببريي دكببتببورة غدد 
ال�سماء – نائب رئي�س اجلمعية، 
اجلمعية،  مببنبب�ببسببق  فبببار�بببس  ورمي 
بالإ�سافة اإىل عدد من املتطوعات 
وح�سره  اجلمعية،  يف  العام�ت 
الأحمر  اله�ل  هيئة  جانب  من 
املهريي  عبببببداهلل علي  الإمبباراتببي 
فرع  الأحمر  اله�ل  هيئة  مدير 
النقبي  عبببببيببد  وعببمببر  البب�ببسببارقببة، 
امل�ساندة،  اخلببدمببات  ق�سم  رئي�س 
البب�ببسببويببدي رئي�س  و�ببسببيببخببة عببلببي 

املببطببلببوبببة لبببهبببم، ببببالإ�بببسبببافبببة اىل 
التي  اخل�سراء  الع�سوية  تفعيل 
توفر مميزات كثرية للم�سرتكني 
فيها من حيث تقدمي ال�ست�سارات 
الطبية والأدوية ال�زمة باملجان 

ل�أع�ساء احلا�سلني عليها.
واأكدت خولة طاهر احلاج رئي�س 
اأن هذا  ال�سكري  اأ�سدقاء  جمعية 
لجتماعات  امتداد  هو  الجتماع 
�ببببسببببابببببقببببة مبببببببع هببببيببببئببببة البببببهببببب�ل 
الأحببببمببببر يف البب�ببسببارقببة مبببن اأجبببل 
بببني اجلهتني،  الببتببعبباون  تببطببويببر 
والإداري  الفني  الببدعببم  وتببقببدمي 
وتوفري  لهم،  ال�زم  واللوج�ستي 
ال�سرورية  واملببببعببببدات  الأدويببببببببة 
خلببببدمببببة مبببر�بببسبببى الببب�بببسبببكبببري يف 
اأي�سا �سمن  يبباأتببي  الإمببببارة، وهببو 
التثقيف  اإدارة  ا�ببسببرتاتببيببجببيببة 
عببلببى تفعيل  الببعببمببل  البب�ببسببحببي يف 
خمتلف  مع  املوؤ�س�سية  ال�سراكات 
الإمارة،  يف  الع�قة  ذات  اجلهات 
وتببوحببيببد اجلبببهبببود املبببببببذولبببة مبا 
التثقيفية  العملية  ي�سهم يف دعم 
واملحتاجني  املببر�ببسببى  ومبب�ببسبباعببدة 
باأي�سر  الببعبب�ج  على  احل�سول  يف 

واأف�سل ال�سبل. 

حتت �سعار رجل املرور منكم وخلدمتكم 

مرور راأ�ص اخليمة يختتم فعاليات اأ�شبوع املرور مبدر�شة حراء
•• راأ�س اخليمة – الفجر

فعاليات  الببيببوم  �ببسببببباح  اخببتببتببمببت 
الببعببربببي مبدر�سة  املببببرور  اأ�ببسبببببوع 
حراء للتعليم الأ�سا�سي – بنات - 
والذي اأقيم هذا العام حتت �سعار 
وخلدمتكم  مببنببكببم  املببببببرور  رجببببل 
اأحمد  الببعببقببيببد  بببحبب�ببسببور  وذلبببببك 
اإدارة  مدير  نائب  النقبي  ال�سم 
املبببببببرور والببببببدوريببببببات وعببببببدد من 
الببب�بببسببببببباط والأفبببببببببببراد ببببببببببالإدارة 
يف  والتدري�سية  الإداريبببة  والهيئة 

الثقافة  تعزيز  �سبيل  يف  املجتمع 
نف�سه  الوقت  يف  مثمناً   ، املرورية 
جهود املدار�س ودورها يف التوعية 
ال�س�مة  جمببببال  يف  والببتببثببقببيببف 
املرورية ، واأ�ساد بالدور الإيجابي 
املجتمع  موؤ�س�سات  به  تقوم  الذي 
التوعية  يف  اخببببتبببب�فببببهببببا  عببببلببببى 
التعامل  ثببقببافببة  وببببنببباء  املبببروريبببة 
للحد  وذلببك  والطرق  املركبة  مع 
مبببن اأخبببطبببر مبب�ببسببببببببات احلبببببوادث 
املجتمعات  تكبد  والببتببي  املببروريببة 
خ�سائر ب�سرية ومادية وانعكا�سات 

املدر�سة .
توعوية  حما�سرة  ال�سم  وقببدم    
باأنظمة  اللببببتببببزام  اأهببمببيببة  حببببول 
الببببهببببادفببببة اإىل  املببببببببرور  وقبببببواعبببببد 
واملمتلكات  الأرواح  على  احلفاظ 
مببببببن خبببببببب�ل الببببتبببب�ببببسببببدي لأهببببببم 
واأخببببببطببببببر مببب�بببسبببببببببببات احلببببببببوادث 
ال�سرعة  يف  واملببتببمببثببلببة  املببببروريببببة 
احلمراء  الإ�سارة  وجتاوز  العالية 
بال�سكر  اخلبببتبببام  يف  مببتببوجببهبباً   ،
املبببببذولببة من  للجهود  والببتببقببديببر 
واأفراد  واملوؤ�س�سات  اجلهات  كافة 

�سلبية على اجلوانب القت�سادية 
والجتماعية .   وتخلل الرنامج 
طرح الأ�سئلة الثقافية - املرورية 
للطالبات حول ال�س�مة املرورية 
وعبور  احلبببافبببلبببة  ركببببببوب  واآداب 
الطريق يف خطوط امل�ساة واأهمية 
الإ�سارات املرورية ومدى الفائدة 
اإي�ساح  اإىل  ببببالإ�بببسبببافبببة   ، مببنببهببا 
حيث   ، بالطريق  اللعب  خماطر 
ب�سكل  املبببحبببا�بببسبببرة  مبببع  تببفبباعببلببن 
اإيجابي كبري ، م�ستخدماً يف ذلك 
كا�ستخدام  الإي�ساحية  الو�سائل 

الكرتونية  والببر�ببسببوم  املج�سمات 
لإي�سال  الإر�بببسببباديبببة  والبببلبببوحبببات 
مبببفببباهبببيبببم الببب�بببسببب�مبببة املبببببروريبببببة 
و�سّيق  مب�سط  باأ�سلوب  للجميع 
العامة  البببقبببيبببادة  اأن  مببو�ببسببحبباً   ،
حري�سة  اخلببيببمببة  راأ�ببببس  ل�سرطة 
ُكل احلر�س على التوا�سل ب�سكل 
فبببّعبببال مبببع كبببافبببة اجلبببهبببات وذلك 
ل�سمان اإي�سال ر�سالتها التوعوية 
لوقوع  تبببفببباديببباً  ولببلببجببمببيببع  لببهببم 
الببتببي تنبثق  املبببروريبببة  احلبببببوادث 

عنها اإ�سابات بليغة ووفيات .

هيئة العمال اخلريية تتلقى وقفا من فاعل 
خري لإيواء اأ�شر اأيتام ومعاقني يف عجمان

•• عجمان-وام:

باإيقاف عدد من  املواطنني  اأحببد  الأعمال اخلريية ترعا من  تلقت هيئة 
ال�سقق تخ�س�س ل�سكن واإيواء اأ�سر اأيتام ومعاقني يف اإمارة عجمان.

عبداهلل  بن  حممد  ال�سيخ  �سعادة  واأ�ساد 
الببنببعببيببمببي رئببيبب�ببس جمببلبب�ببس اأمبببنببباء هيئة 
الأعمال اخلريية بهذه املبادرة التي تاأتي 
اأن اخلري  عببام اخلببري.. موؤكدا  مبنا�سبة 
مببتبباأ�ببسببل يف اأببببنببباء الإمببببببارات الببذيببن هم 
زايببد اخلببري - طيب اهلل ثراها-.  غر�س 
املبادرات التي جت�سد  اإن مثل هذه  وقال 
الهيئة  �سعي  تعزز  املجتمعية  امل�سوؤولية 
املجتمعي  والببتببكببافببل  الببرتاحببم  لتحقيق 
من  �ستتكفل  الهيئة  اأن  واأكبببد  املببنبب�ببسببود. 
جانبها بنفقات ور�سوم خدمات الكهرباء 
واملببببباء والبب�ببسببرف البب�ببسببحببي دعببمببا لهذه 

الأ�سر وو�سعهم الجتماعي واملايل.
من  ت�سعى  الهيئة  اأن  النعيمي  عبداهلل  بن  حممد  ال�سيخ  �سعادة  واأو�ببسببح 
خ�ل برناجمها الجتماعي اإىل حت�سني الو�سع املادي والجتماعي لهذه 
الأ�سر امل�سجلة لديها من منطلق الهتمام بالفرد يف املجتمع وتاأكيدا للدور 
الإن�ساين لعمل الهيئة يف الوقوف والتوا�سل مع كل الفئات ذات احلاجة. 
واأ�سار يف هذا ال�سدد اإىل اأن الهيئة تقوم مب�ساعدات 4000 اأ�سرة من ذوي 
قيمة  ت�سديد  يف  وتدعمهم  والأيببتببام  واملطلقات  والأرامبببل  املحدود  الدخل 
الإيجارات ور�سوم خدمات الكهرباء واملاء وال�سرف ال�سحي بالإ�سافة اإىل 

توفري احتياجاتهم الأ�سا�سية الأخرى.
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات للحماية من خماطر الإنرتنت تعقد جمعيتها العمومية

•• اأبوظبي-وام: 

خماطر  من  للحماية  الإمبببارات  جلمعية  العمومية  اجلمعية  عقدت 
توفري  يف  الببرائببدة  الربحية  غري  املوؤ�س�سة   -  E-SAFE الإنببرتنببت 
احلببمببايببة لبب�أطببفببال مببن خمبباطببر الببعببامل الفببرتا�ببسببي - اجتماعها 
ال�سنوي الثاين اأم�س الول يف نادي �سباط القوات امل�سلحة باأبوظبي.

جمل�س  رئي�س  املحيا�س  اهلل  عبد  املهند�س  الدكتور  الجتماع  تراأ�س 
اإدارة اجلمعية بح�سور اأع�ساء املجل�س مريه اإبراهيم املن�سوري نائب 
رئي�س اجلمعية واملهند�س عادل �سامل الكاف الها�سمي اأمني ال�سندوق 
النيادي  مطر  والببدكببتببور  الببعببام  ال�سكرتري  الببعببمببادي  علي  واملهند�س 

والدكتور �سعيد الظاهري والدكتورة جن�ء النقبي اإ�سافة اإىل اأكرث 
من 50 مواطنا من الأع�ساء املوؤ�س�سني واملنت�سبني ومندوب عن وزارة 

تنمية املجتمع.
ومت خ�ل الجتماع تقدمي تقرير حول ن�ساطات وميزانية اجلمعية 
وكذلك و�سع خطة ا�سرتاتيجية للمبادرات امل�ستقبلية التي �ستطلقها 

اجلمعية.
واأعببببرب املببهببنببد�ببس عبببادل الببكبباف الببهببا�ببسببمببي عببن اعبببتبببزازه مبببا حققته 
العمل  يتم  اأن  املتوقع  مببن  انببه  اإىل  م�سريا  اإجنببببازات..  مببن  اجلمعية 
على عدد من امل�ساريع خ�ل العام اجلاري تت�سمن حم�ت توعوية 
تدريبية  وور�س  الإلكرتونية  املخاطر  وال�سباب من  الطفال  حلماية 

اإىل حملة  اإ�سافة  الإلكرتوين  الأمببن  واأ�سرهم عن  ال�سركات  ملوظفي 
التحالف  الثانية من  املرحلة  تنفيذ  �سيتم  كذلك  الوطنية  الع�سوية 
توفري  �ساأنها  من  والتي   Austability �سركة  مع  ال�سرتاتيجي 

الرعاية للرامج الرئي�سية التي تتبناها اجلمعية.
 Austability مببع  ا�سرتاتيجيا  حتالفا  عقدت  اجلمعية  وكببانببت 
البب�ببسببركببة الأ�ببسببرتالببيببة الببتببي تببوفببر اأفبب�ببسببل حببلببول حمبباربببة اجلرمية 
مركز  لتكون  ت�سعى  التي  اجلمعية  روؤيببة  حتقيق  بهدف  الإلكرتونية 
التميز يف جمال حماية الأطفال من خماطر �سبكة الإنرتنت واإميانا 
امل�سوؤولية  وتنمية  ت�سكيل  يف  للموؤ�س�سات  الكبري  بالدور  اإدارتببهببا  من 
 2021 املجتمعية ومتا�سيا مع روؤية دولة الإمببارات العربية املتحدة 

التي ت�سعى اإىل توفري بيئة اأكرث اأمانا ل�أطفال يف العامل.
وا�ستعر�س املجل�س عددا من الإجنازات التي �سجلتها اجلمعية العام 

املا�سي ومن اأهمها امل�ساركة يف اليوم العاملي لإنرتنت اأكرث اأمنا.
فئات  خمتلف  ت�سجيع  اإىل  اجتماعهم  نهاية  يف  املجل�س  اأع�ساء  ودعببا 
الأبحاث  مبببن  اإىل اجلببمببعببيببة وال�ببسببتببفببادة  النببتبب�ببسبباب  عببلببى  املببجببتببمببع 
والدرا�سات التي يجريها مركز التميز يف اجلمعية اإ�سافة اإىل التعاون 
التي  والببتببهببديببدات  والنببتببهبباكببات  املببخبباطببر  مببن  للبببببببحد  املجتبببببمعي 
الإماراتية  املبادرة  ودعم  اإلكرتونيا  واملراهقني  الأطفال  لها  يتعر�س 
العاملية للتوعية مبخاطر التكنولوجيا كن التغيري وبرنامج املواطنة 

الرقمية .

حاكم ال�شارقة ي�شهد اجتماع اأع�شاء احتاد جمامع اللغة العربية يف القاهرة
•• القاهرة-وام:

اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
ال�سارقة  حبباكببم  الأعبببلبببى  املببجببلبب�ببس 
العربية  البببلبببغبببة  جمبببمبببع  رئبببيببب�بببس 
املعجم  مبب�ببسببروع  اأن  البب�ببسببارقببة  يف 
البببتببباريبببخبببي لببلببغببة البببعبببرببببيبببة جاء 
والرتقاء  الببلببغببة  بببهببذه  للنهو�س 
بببهببا وخببدمببتببهببا واحلبببفببباظ عليها 

ل�أجيال القادمة.
وقبببال �ببسببمببوه اأن جمببمببع الببلببغببة يف 
قطبا  ليكون  يببوجببد  مل  البب�ببسببارقببة 
العامل  يف  املبببجبببامبببع  اأقببببطبببباب  مبببن 
تلك  دعببم  اأجببل  العربي ولكن من 
والنهو�س  املجامع ماديا ومعنويا 
والتوا�سل  بالتن�سيق  وذلبببك  بببهببا 
مع احتاد املجامع اللغوية العلمية 
م�سر  جبببمبببهبببوريبببة  يف  البببعبببرببببيبببة 

العربية.
وبارك �سموه تاأ�سي�س جممع اللغة 
وان�سمامه  موريتانيا  يف  العربية 
واأعلن  املببجببامببع.  احتببباد  لع�سوية 
امل�ساريع  باإقامة  تكفله  عن  �سموه 
ذاتيا  �ستوجد دخ�  التي  الوقفية 
يف  العربية  للمجامع  دائما  وريعا 

خمتلف اأقطار الوطن العربي.
ال�سمو  كلمة �ساحب  ذلك يف  جاء 
حبباكببم البب�ببسببارقببة الببتببي األببقبباهببا يف 
املجامع  احتبببباد  اأعببب�بببسببباء  اجببتببمبباع 
اللغوية والعلمية العربية بح�سور 
اجلنيبي  مبببببببارك  جببمببعببة  �ببسببعببادة 
جمهورية  لببببدى  الببببدولببببة  �ببسببفببري 
الدائم  ومندوبها  العربية  م�سر 
العربية  البببببببدول  جبببامبببعبببة  لبببببدى 
لقواعد  الأويل  املببقببرتح  ملناق�سة 
املعجم  ملبب�ببسببروع  والتطبيق  املنهج 
الببعببربببيببة الذي  لببلببغببة  الببتبباريببخببي 
اأم�س الول الث�ثاء يف مقر  عقد 
الحتببببببباد مببببديبببنبببة 6 اأكبببتبببوببببر يف 

القاهرة.

ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
حبباكببم البب�ببسببارقببة مببباأمبببون الأمببببراء 
اأمانته  على  املتفق  الرجل  العرب 

واإخ��سه لأمته ولغته ودينه.
وا�ساف انه منذ عامني جاء �سموه 
ولكن  ر�سميا  املببكببان  هبببذا  ليفتتح 
الببيببوم هو  الفببتببتبباح احلقيقي هببو 
م�سروعات  اأهببم  يف  العمل  اإطببب�ق 
اللغوية  املجامع  فاحتاد  الحتببباد، 
تعلمون  كببمببا  الببعببربببيببة  والببعببلببمببيببة 
�ببسببمببوه، مبب�ببسببغببول ومنوط  ويببعببلببم 
املجامع  ببببني  الببعببمببل  تببنبب�ببسببيببق  ببببه 
العربية، ولكن الأمة قد ناطت به 
نقلة  تاريخي ميثل  م�سروع  اأي�سا 
العربية،  الثقافة  تاريخ  يف  نوعية 
واللغة العربية، وهو �سدور املعجم 
لغة  فكل  الببعببرب،  للغة  التاريخي 
لها معجم  الببعببامل  لغات  مببن  حية 
وي�سجل  كلماتها  ير�سد  تاريخي 
�سواهدها،  بها  وي�سفع  دللتببهببا، 
ويدون تطوراتها اإل اللغة العربية 
400 من  اأكبببببرث مبببن  لببغببة  وهببببي 
املبببب�يببببني ومببببببن ورائبببببهبببببم ظهري 
اأعرق  وهببي  وي�ستعملها  يتحدثها 
لبببغبببات البببعبببامل قبباطبببببة فببب� تزيد 
عن  تاريخها  يف  الأخببببرى  الببلببغببات 
ولكن  قلي�،  يزيد  اأو  قببرن  ن�سف 
يف  مدونة  هي  كما  العربية  اللغة 
يكت�سف  وفببيببمببا  قببدميببة  �ببسببجبب�ت 
من اآثارها يف اجلنوب وال�سرق ما 
تزال قريبة مما هو م�ستعمل الآن 

عمرها يزيد على 18 قرنا .
وهي  �ببسببخببمببة  املبببهبببمبببة  ان  وقببببببال 
العربية  الببلببغببة  كببلببمببات  تبب�ببسببجببيببل 
وتببببطببببوراتببببهببببا عبببلبببى مببببببدى هبببذه 
ال�سواهد  مبببع   ، الب18  الببببقببببرون 
والدللة،  الكلمة  وتطور  والأدلبببة 
ل�ساحب  الببكبببببرية  الببهببمببة  ولببكببن 
ال�سمو الدكتور �سلطان بن حممد 
املببجببمببع عببلببى حمبته  الببقببا�ببسببمببي 

وتعظيمه  وتبببكبببرميبببه  وتبببقبببديبببره 
على  هونت  ال�سيخ  العامل  الأمببري 
ينه�سوا  اأن  عببلببى  فببيببه  امل�ستغلني 
الأمم  كانت  اإن  ولببو  امل�سروع  بهذا 
الأخببببرى قببد اأخببببذت اأحببيببانببا قرنا 
كام� يف اإ�سدار املعجم التاريخي 
بعد  الآن  الببعببربببيببة  الأمببببببة  فببببباإن 
التقنيات  وبعد  املعلوماتية  الثورة 
13 جممعا  احلديثة ومببع وجببود 
عببلببى امبببتبببداد البببعبببامل الببعببربببي يف 
ي�سدر  اأن  ياأمل  ومغاربه  م�سارقه 
هذا العمل خ�ل ربع قرن اأو اأقل 
ببببباإذن اهلل ولبببو اأمببكببن خببب�ل 20 
اأو نببحببو ذلببببك، والبببيبببوم هو  عببامببا 
الكبري  امل�سروع  يوم الفتتاح لهذا 
بجهد ورعاية وبركة ودعم �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن 
اأقول �سيف  القا�سمي، ول  حممد 
بببل هببو �ساحبه، وحق  املببكببان  هببذا 

علي اأن اأقول فيه..
  اأقام ل�سان العرب يف نهاره ولوله 
النا�س  اأقيمت عواثر على  حقا ما 
يذكر  ما  يوؤدونه  ثنائك لزم  دين 

احلق ذاكر  .
واأمناء  روؤ�بببسببباء  ذلبببك طبببرح  عببقببب 
الوطن  يف  العربية  اللغة  جمامع 
املجامع  احتبببباد  اأعببب�بببسببباء  الببعببربببي 
اللغوية والعلمية العربية وجهات 
نببظببرهببم ونبباقبب�ببسببوا مببا اأ�ببسببفببر عنه 
العلمي  املجل�س  اأعبب�ببسبباء  اجببتببمبباع 

لببلببمببعببجببم البببتببباريبببخبببي، واملبببقبببرتح 
والتطبيق  املنهج  لقواعد  الأويل 
ملبب�ببسببروع املببعببجببم الببتبباريببخببي للغة 
الببعببربببيببة، مت ا�ببسببتببعببرا�ببس اأهبببم ما 
اإلببيببه املجل�س مببن قبببرارات  اأنببتببهببى 

وتو�سيات.
الدكتور حممد  اأو�سح  من جانبه 
�ببببسببببايف املببب�بببسبببتبببغبببامنبببي اأمبببببببني عبببام 
ال�سارقة  يف  العربية  اللغة  جممع 
اتخذت  التي  العملية  الإجببببراءات 
مت  مببا  وتطبيق  تنفيذ  يف  واتبعت 
اأع�ساء  قبببببل  مبببن  عببلببيببه  التبببفببباق 
املجل�س العلمي ومن بني اأهم تلك 
ت�سكيل جلنة تنفيذية  الإجببراءات 
امل�سروع  تنفيذ  يف  البدء  يف  ت�سرع 
وذلبببك بببالببتببوا�ببسببل الببيببومببي �سواء 
عببر حتببديببد لببقبباءات مبببببا�ببسببرة اأو 
الت�سال  و�ببسببائببل  ا�ببسببتببخببدام  عببر 
يف  اإجنبببازه  يتحقق  حتى  احلديثة 

اأ�سرع وقت ممكن.
بق�سيدة  الجببببتببببمبببباع  واخببببتببببتببببم 
رئي�س  النحوي  اخلليل  للدكتور 
جمل�س الل�سان العربي مبوريتانيا 
اثبببنبببى فببيببهببا عببلببى جبببهبببود �ساحب 
اللغة  البب�ببسببارقببة يف خببدمببة  حبباكببم 
اللغة  جممع  دور  مببرزا  العربية 

العربية يف ال�سارقة حيث قال..
  ب�سموكم تزدان يا �سلطان لل�ساد 
يف اأوطببانببهببا اأوطبببان تبببزدان بالعلم 
الببنبب�ببسببري وتبببزدهبببي  بببالبب�ببسببعببر، ذان 

الببب�بببسببباد جوهرة  واملببببرجببببان  البببببدر 
اللغات بك ازدهببت  فدنت لقاطف 
تخدمها  اآلبببيبببت  اأغببب�بببسبببان  ثببمببرهببا 
الإميان  وظهريك  بحانث  ول�ست 
والفرقان والهمة القع�ساء ما�سية 
الببب�بببسبببببببا والبببب�ببببسببببدق والخبببب��ببببس 
فا�س  بي�ساوان  ويبببدان  والإتببقببان 
لكل ف�سيلة عنوان  جداهما فهما 
فكلهم  اآزروك  �ببببسببببدق  ورجببببببببال 
بيد  فببر�ببسببان  حلباتها  يف  لببلبب�ببسبباد، 
حيطان  اأبراجها  من  �سدت  �سناع 
عامرها  احلببرف  اآذان  لها  عببرفببان 
به  حار�سها  والببوقببف  مناعة  وفيه 
بني  وا�ببسببع  للمكارم  ع�س  ت�سطان 
ربوعها �سعي ال�سحابة غيثها هتان 
اأمري ثقافة حقا،  �سلطان معرفة، 

لعمري، ذلك ال�سلطان  .
ح�سر الجتماع اإىل جانب �ساحب 
البب�ببسببارقببة و�سفري  البب�ببسببمببو حبباكببم 
دولة الإمارات لدى م�سر ورئي�س 
اللغوية  املببجببامببع  واأعبب�ببسبباء احتببباد 
�سعادة  من  كل  العربية  والعلمية 
حممد عبيد الزعابي رئي�س دائرة 
و�سعادة  والبب�ببسببيببافببة  الببتبب�ببسببريببفببات 
امل�ست�سار  الطنيجي  �سيف  خليفة 
ب�سفارة دولة الإمببارات يف القاهرة 
و�سعادة حممد ح�سن خلف مدير 
ل�إع�م  البب�ببسببارقببة  موؤ�س�سة  عبببام 
�بببسبببامل مدير  ر�ببببسبببباد  والببببدكببببتببببور 

اجلامعة القا�سمية.

وقبببببال �ببسببمببوه يف البببببببدايبببة اأرحببببب 
العام  واأمبببيبببنبببه  الحتبببببباد  بببرئببيبب�ببس 
اللغوية  واملراكز  املجامع  وممثلي 
اللقاء  هببذا  يف  جميعا،  واحل�سور 
يببجببمببعببنببا جميعا  البببببذي  الأخببببببوي 
القراآن  لغة  اللغة،  هببذه  حمبة  يف 
اأو�سح  اأن  وي�سرين  الأنبياء،  ولغة 
لببكببم بببباأنبببه قبببد مت بببببدء الببعببمببل يف 
ال�سارقة  يف  العربية  اللغة  جممع 
النهو�س  اأجببببل  مبببن  جببباء  والبببببذي 
باملجامع اللغوية يف العامل العربي 
من  كثريا  هناك  اأن  لحظنا  وقببد 
التي حتتاج لدعم معنوي  الأمببور 
بذلك  نقوم  ونحن  مببادي  دعببم  اأو 
لي�س  ال�سارقة  جممع  فتحنا  وقد 
هذه  اأقببطبباب  من  نكون قطبا  لأن 
ويكون  للغة  ولكن خدمة  املجامع 
ال�سارقة  يف  املببوجببود  املجمع  هببذا 
هو همزة الو�سل بيني وبني احتاد 
املجامع يف القاهرة وباقي املجامع 
نتوا�سل  ولبببن  الببعببربببي  الببعببامل  يف 
اإل من خ�ل احتاد  الآخرين  مع 

جمامع اللغة العربية .
وا�ساف �سموه ان امل�سروع الأ�سا�سي 
هو  حببولببه  للحديث  قدمنا  البببذي 
لببلببغببة، وهدفنا  الببتبباريببخببي  املببعببجببم 

العربية،  بببالببلببغببة  الببنببهببو�ببس  مببنببه 
العربية،  والببرتجببمببة  والببتببعببريببب 
واإيجاد الألفاظ اجلديدة املتوائمة 
كل  الببعبب�ببسببر،  هبببذا  مببع  واملتما�سية 
�سواء  كبريا  منا جهدا  يريد  ذلك 
جانبكم  مببن  اأو  نحن  جانبنا  مببن 
اأنتم علماء اللغة، نحن ل ن�ستطيع 
اأن ن�سرع يف هذه اللغة ل ن�ستطيع 
عندنا  من  �سيء  عليها  ن�سيف  اأن 
بدونكم اأنتم، فاأنتم العلماء الذين 
نعقد عليهم العزم بحيث نتحرك 

�سويا اإىل الرتقاء بهذه اللغة.
وقال �سموه رمبا يكون هذا جهدا 
زائلون  والأ�بببسبببخبببا�بببس  �ببسببخبب�ببسببيببا، 
لبببهبببذا الحتبببباد  يبببكبببون  اأن  ويبببجبببب 
الأخببرى ريعا دائما يف  وللمجامع 
حتى  املجامع  لكل  وقفيات  �سورة 
عطائها  يف  املببجببامببع  هببذه  ت�ستمر 
وتقدمي ما يجب عليها يف خدمة 
دخ�  لها  يببكببون  اأن  ويببجببب  اللغة 
اأعدكم بالتكفل به،  اأنا  ذاتيا وهذا 
والتواجد  ال�ببسببتببمببراريببة  و�ببسببمببان 
يف هببذه املببجببامببع يببريببد لببه الكثري 
ولكن نقول نحن زائلون واإن �ساء 
باإدارتكم  املجامع  هببذه  تكون  اهلل 
وباإمكانياتكم  وبببفببهببمببكببم  اأنبببتبببم 

ترتقوا  اأن  ت�ستطيعون  الببلببغببويببة 
وبهذه  البداية  اليوم  اللغة،  بهذه 
اللغوي  باملجمع  نببرحببب  املنا�سبة 
ولبببد حديثا  الببببذي  يف مببوريببتببانببيببا 
موريتانيا  يف  لبببب�إخببببوة  نبببببببببارك 
الذي  ال�سريع  الإجنبببباز  هببذا  على 
املوريتانية  احلكومة  لببه  جتبباوبببت 
بكل �سرعة، نقول كذلك اأن هناك 
كثري من املجامع حتتاج اإىل وجود 
يف بببلببدانببهببا ملببا يببعببرتيببهببا مببن عدم 
املجامع  وتلك  وتهديد،  ا�ستقرار 
حتتاج اإىل ال�ستقرار لي�س بالدعم 
املعنوي  الدعم  بل  فح�سب  املببادي 
ال�ستقرار  تاأثريا يف حتقيق  اأكرث 

لها .
ح�سن  الببببدكببببتببببور  األببببقببببى  ببببعبببدهبببا 
املجامع  احتبببباد  رئببيبب�ببس  البب�ببسببافببعببي 
كلمة  العربية  والعلمية  اللغوية 
مل�سهود يف  اليوم  اإن هذا  فيها  قال 
اإنه  املبنى  وهبببذا  الببعببربببيببة،  الأيببببام 
والأ�سخا�س  وللمباين  حمظوظ، 
والأزمببنببة والأمبباكببن قببدر مكتوب 
ي�سرف  اأن  تببعبباىل  اهلل  �ببسبباء  وقبببد 
اأقبببامبببه و�سيده  هبببذا املبببببنببى الببببذي 
وللهوية  والثقافة  للعربية  ح�سنا 
ال�سمو  �ساحب  العربية  والوحدة 

حاكم ال�شارقة يلتقي وفد �شعراء اجلمهورية التون�شية

حاكم ال�شارقة ي�شتقبل وفدا من �شعراء ال�شودان 

•• ال�صارقة -وام:

ال�سيخ  البب�ببسببمببو  �ببسبباحببب  الببتببقببى 
بببببن حممد  �بببسبببلبببطبببان  الببببدكببببتببببور 
الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
ام�س  �بببسببببببباح  الببب�بببسبببارقبببة  حببباكبببم 
اجلمهورية  �ببسببعببراء  مبببن  ببببوفبببد 
�سموه  وذلببك يف مكتب  التون�سية 
يف دارة الدكتور �سلطان القا�سمي 

�سرورة  البب�ببسببارقببة  حبباكببم  ال�سمو 
املثقفني  بببني  البببدائبببم  الببتببوا�ببسببل 
الأدبية  الفنون  مل�ساركة  والأدبببباء 
على  واحلببفبباظ  املجتمع  وتوعية 
العربية  والهوية  الثقايف  املوروث 
الأ�سيلة. وا�ستعر�س �سموه عددا 
من التجارب الثقافية الرائدة يف 
والق�س�س  التون�سية  اجلمهورية 
الثقايف  البببتبببنبببوع  عببكبب�ببسببت  البببتبببي 

لببلببدرا�ببسببات اخلببلببيببجببيببة.  ورحب 
�سموه يف م�ستهل اللقاء بال�سعراء 
اإىل  يف اإمبببببارة البب�ببسببارقببة مبب�ببسببرياً 
التون�سية  اجلبببمبببهبببوريبببة  مببكببانببة 
الثقافية والتي متيزت يف العديد 
والفنية  الببعببلببمببيببة  املبببجبببالت  مببن 
و�ساهمت يف رفد ال�ساحة الثقافية 
واملثقفني  الأدبببببباء  مببن  بببالببعببديببد 
والنماذج امل�سرفة. واأو�سح �ساحب 

والأدبببباء  للكتاب  املتميز  والفني 
التون�سيني. وقدم ال�سعراء جزيل 
ال�سكر والمتنان ل�ساحب ال�سمو 
حاكم ال�سارقة على دعمه الدائم 
الثقافية  والفعاليات  للمبادرات 
يف خمتلف اأقطار الوطن العربي 
للمثقفني  حببببافببببزاً  يبب�ببسببكببل  ممببببا 
�سعادة  الببلببقبباء  ح�سر  والأدببببببباء.  
رئي�س  العوي�س  حممد  عبببببداهلل 

املري  الثقافة و�سعادة علي  دائرة 
�سلطان  البببدكبببتبببور  دارة  رئببيبب�ببس 
اخلليجية  لببلببدرا�ببسببات  القا�سمي 
القن�سل  عببامببر  لببطببفببي  و�ببسببعببادة 
العام للجمهورية التون�سية لدى 
الدولة ورا�سد �سرار مدير مركز 
ال�سعبي وحممد  ال�سارقة لل�سعر 
الثقافية  ال�سوؤون  الق�سري مدير 

بدائرة الثقافة.

•• ال�صارقة -وام:

ال�سيخ  البب�ببسببمببو  �ببسبباحببب  ا�ببسببتببقبببببل 
ببببببن حممد  �بببسبببلبببطبببان  البببببدكبببببتبببببور 
الأعلى  املببجببلبب�ببس  عبب�ببسببو  الببقببا�ببسببمببي 
حاكم ال�سارقة �سباح ام�س يف مكتب 
�سلطان  البببدكبببتبببور  دارة  يف  �ببسببمببوه 
اخلليجية  لبببلبببدرا�بببسبببات  الببقببا�ببسببمببي 
اجلمهورية  �ببببسببببعببببراء  مببببن  وفبببببببدا 

الثقافية يف توعية  الفعاليات  بدور 
العربية  الببثببقببافببة  ونبب�ببسببر  املببجببتببمببع 
ال�سحيحة وم�ساركة خرات الأدباء 
واملثقفني مع اأفراد املجتمع وغر�س 
البببهبببويبببة الببعببربببيببة لببببدى الأجبببيبببال 
القادمة . وتبادل �سموه مع ال�سعراء 
الأحاديث حول عدد من املو�سوعات 
وجه  على  الثقايف  بال�ساأن  املتعلقة 
ال�سعري على وجه  واملجال  العموم 

الببب�بببسبببودانبببيبببة . ورحببببببب �بببسبببمبببوه يف 
اجلمهورية  ب�سعراء  اللقاء  بببدايببة 
ال�سودانية يف اإمارة ال�سارقة موؤكدا 
ل�أدباء  الكبري  الثقايف  الببدور  على 
واملببثببقببفببني البب�ببسببودانببيببني يف اإثببببراء 
الببثببقببافببة الببعببربببيببة واحلبببفببباظ على 
الأدبية  الأعمال  هويتها من خ�ل 
والفنية على مببدار �سنوات طببوال . 
ونوه �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة 

اخل�سو�س . وثمن ال�سعراء اهتمام 
ودعم �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة 
الوطن  مبب�ببسببتببوى  عببلببى  للمثقفني 
البببببدائبببببم على  البببعبببرببببي وحبببر�بببسبببه 
الرائدة  الثقافية  املبببببادرات  اإطبب�ق 
ال�سارقة  اإمببببارة  مببن  تنطلق  والببتببي 
للثقافة  كعا�سمة  مكانتها  لرت�سخ 
لدعم  ومتتد  والإ�س�مية  العربية 
الوطن  اأقطار  خمتلف  يف  املثقفني 

�سعادة  البببلبببقببباء  حبب�ببسببر   . البببعبببرببببي 
رئي�س  الببعببويبب�ببس  عبببببببداهلل حمببمببد 
املري  علي  و�ببسببعببادة  الثقافة  دائبببرة 
�سلطان  الببببدكببببتببببور  دارة  رئبببيببب�بببس 
اخلليجية  لبببلبببدرا�بببسبببات  الببقببا�ببسببمببي 
ال�سوؤون  مببديببر  الببقبب�ببسببري  وحمببمببد 
وحممد  الثقافة  بببدائببرة  الثقافية 
عبداهلل الريكي مدير بيت ال�سعر 

يف ال�سارقة.

�شفري الدولة يلتقي نائب وزير 
الداخلية املك�شيكي

•• مك�صيكو-وام:

التقى �سعادة اأحمد حامت املنهايل �سفري الدولة لدى املك�سيك اأم�س الول 
ال�سكان  لق�سايا  الداخلية  وزيببر  نائب  فيليانويفو  هومبريتو  معايل  مع 

والهجرة وال�سوؤون الدينية املك�سيكي مبقر وزارة الداخلية.
ومت خ�ل اللقاء بحث �سبل تعزيز وتو�سيع التعاون الثنائي يف جمالت مثل 

الأمن والهجرة ملا فيه م�سلحة للبلدين وال�سعبني.
البلدين  بني  التاأ�سرية  اإلغاء  مقرتح  م�سروع  اإىل  ال�سفري  �سعادة  وتطرق 

لأ�سحاب جواز ال�سفر العادي كونه من الأولويات على الأجندة الثنائية.
�سفري  مببع  جنب  اإىل  جنبا  بالعمل  فيليانويفو  هومبريتو  معايل  وتعهد 
مقرتح  مب�سروع  �سخ�سيا  والهتمام  التعاون  بع�قات  ل�رتقاء  الببدولببة 
اإلغاء التاأ�سرية بني البلدين لأ�سحاب جواز ال�سفر العادي واحلر�س على 

ت�سهيل الجراءات املعنية.

الحتاد الن�شائي العام ينظم حما�شرة توعوية �شحية
•• اأبوظبي-وام:

نظم الحتاد الن�سائي العام بالتعاون مع مركز الدكتور نيوتر�سن حما�سرة 
توعوية ملوظفي وموظفات الحتاد وذلك �سمن حملة امارات ب� �سمنة .

وقالت �سعادة نورة ال�سويدي مديرة الحتاد الن�سائي العام ان هذه املحا�سرة 
تاأتي �سمن �سل�سلة املحا�سرات وور�س العمل التي ينظمها الحتاد بتوجيهات 
من �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة الحتاد الن�سائي العام الرئي�سة 
العلى ملوؤ�س�سة التنمية ال�سرية رئي�سة املجل�س العلى ل�أمومة والطفولة 
عن  والبتعاد  �سليمة  غذائية  �سلوكيات  واتباع  �سحيا  املربة  تثقيف  بهدف 

املاأكولت الد�سمة والغنية بال�سكر والكولو�سرتول لها ولأطفالها.
وحذر املحا�سرة الدكتور عبدالروؤوف قرعي�س من مركز الدكتور نيوتر�سن 
مع  خا�سة  بال�سحة  وم�سرة  خاطئة  غذائية  ل�سلوكيات  البع�س  اتباع  من 

اقرتاب �سهر رم�سان املبارك.
وقال ان املائدة الرم�سانية تعد مائدة متميزة باأ�سنافها واأك�تها التقليدية 

الغذائية  العنا�سر  جميع  على  حتببتببوي  بحيث  متنوعة  تببكببون  اأن  ويببجببب 
واملعكرونة  واحلبببببوب  اخلبببببز  مببثببل  الببكببربببوهببيببدرات  يف  املتمثلة  الأ�ببسببا�ببسببيببة 
الفيتامينات  وكببذلببك  والبببببقببولببيببات  والأجبببببببان  الببلببحببوم  والببروتببيببنببات مثل 
والأم�ح املعدنية مثل اخل�سراوات والفواكه بالإ�سافة اىل كميات معتدلة 
من الدهون النباتية وال�سكريات حيث يحتاج ج�سم الإن�سان �سواء يف �سهر 

رم�سان اأو يف بقية �سهور ال�سنة اإىل غذاء �سحي متوازن.
فرتة  اأثببنبباء  اجل�سم  �سوائل  لتعوي�س  بكرثة  املبباء  �سرب  اأهمية  على  و�سدد 
رم�سان  يف  الريا�سي  الن�ساط  بع�س  ممار�سة  اىل  بالإ�سافة  نهارا  ال�سيام 
الإفطار  قبل موعد  البدين هو  الن�ساط  ملزاولة  وقببت  اأن�سب  اأن  وجببد  وقببد 

مبدة زمنية ق�سرية.
والرائجة  التقليدية  الطعمة  بع�س  قرعي�س  عبدالروؤوف  الدكتور  وذكببر 
يببجببب البببتببعبباد عنها لأنببهببا ت�سبب ال�سرر  املبببببارك والببتببي  خببب�ل رمبب�ببسببان 
ل�إن�سان على املدى البعيد كاملاأكولت املقلية وامل�سبعة بالدهون اىل جانب 
كمية هائلة من ال�سكر. م�سريا اىل �سرورة ا�ستبدال هذه الطعمة باخل�سار 
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�شما بنت حممد بن خالد اآل نهيان تكرم 181 خريجة من كليات التقنية العليا بالعني
•• العني-وام:

�سهدت ال�سيخة الدكتورة �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان حفل تخريج 
طالبات كليات التقنية العليا على م�ستوى العني .

وكرمت نحو 181 خريجة من خريجات الدفعة الب 26 لكليات التقنية 
لل�سوؤون  العليا  التقنية  كليات  مدير  نائب  املع�  خلود  بح�سور  العليا 
الإدارية وهم�سة العماري مديرة كليات التقنية للطالبات يف العني وعدد 

من اأع�ساء الهيئتني الإدارية والتدري�سية و كبار ال�سخ�سيات.
وهناأت ال�سيخة الدكتورة �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان يف كلمتها 
خ�ل احلفل اخلريجات واأكدت اأنُهن اأنهني املرحلة الأوىل من حياتهن 
بنجاح ل�إنط�ق نحو بناء امل�ستقبل وهن حمم�ت بالعلم واملعرفة التي 

اكت�سبنها خ�ل �سنوات درا�ستهن يف كليات التقنية العليا لي�سبحن جزءا 
من الطاقة الب�سرية التي �ست�ساهم يف بناء ح�سارة �ستبقى ع�مة فارقة 

على اأر�س المارات.
وقالت اإن التوقف عن حت�سيل العلم واملعرفة توقف عن التطور والنمو 
اخلريجات  وحثت  املببطبباف..  نهاية  لي�س  الببدرا�ببسببة  �سنوات  يف  فالنجاح 
على ال�ستمرار يف البحث عن العلم واملعرفة ل�سمان تفوقهن يف العمل 
واحلياة وتنمية ع�قة قوية مع الكتاب واحلر�س على القراءة الدائمة 
الببتببي �ستفتح لببهببن الببنببوافببذ عببلببى عبببوامل الببثببقببافببة مبببا يببدعببم تطورهن 
اأن جناح  الدكتورة �سما بنت حممد  ال�سيخة  الذاتي وجناحهن. وذكرت 
يقدمنه  خري  هو  حما�سة  بكل  العملية  للحياة  وخروجهن  اخلريجات 
ومتقدمة  قببويببة  �ستبقى  المببببارات  اأن  مببوؤكببدة  اخلببري  عببام  يف  لوطنهن 

وت�سكل منوذجا اإن�سانيا متفردا حتت راية قيادتنا الر�سيدة وعلى راأ�سها 
الدولة" حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  �ساحب 
اهلل" واأخوه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ال�سمو  "رعاه اهلل" و �ساحب  دبي  الببوزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى  اآل نهيان ويل عهد  ال�سيخ حممد بن زايد 

للقوات امل�سلحة واإخوانهم اأ�سحاب ال�سمو ال�سمو حكام الإمارات.
الروؤية  حببول  فيديو  وعببر�ببس  الوطني  بال�س�م  ا�ستهل  قببد  احلفل  كببان 
امل�ستقبلية لكليات التقنية العليا ثم األقت خلود املع� نائب مدير جممع 
كليات التقنية العليا لل�سوؤون الإدارية كلمة باإ�سم جمل�س اأمناء الكليات 
رحبت يف بدايتها بال�سيخة الدكتورة �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان 
لت�سريفها حفل تخريج طالبات كليات التقنية العليا يف العني موؤكدة اأنه 

لي�س هناك اأ�سعد من روؤية بناتنا اخلريجات وقد اعتلني من�سة التكرمي 
لتفوقهن العلمي وهن يحملن م�ساعر احلما�سة وال�ستعداد ل�نط�ق 

نحو �سوق العمل والعطاء املخل�س للوطن.
وتقدمت املع� بهذه املنا�سبة وبا�سم جمل�س الأمناء باأ�سمى اآيات ال�سكر 
والعرفان اإىل مقام �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  "حفظه اهلل" واأخيه �ساحب  الدولة 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايبببد  بببن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب 
الإمارات  حكام  ال�سمو  واأ�سحاب  امل�سلحة  للقوات  الأعببلببى  القائد  نائب 
لدعم �سموهم الدائم مل�سرية كليات التقنية العليا مما عزز من جناحها 

ومتيزها كاأكر موؤ�س�سة للتعليم العايل بالدولة.

يف حما�سرة مبركز �سلطان بن زايد 

د. عبد العزيز اجلبوري: قوانني الن�شر يف الإمارات كفلت احلرية ال�شحفية الواعية وامل�شوؤولة 
ال�سحافة الإماراتية ت�سرفت بتوثيق م�سرية الحتاد واحلفاظ على الهوية الوطنية وتعزيزها 

•• ابوظبي-الفجر:

زايد  بن  �سلطان  مركز  ا�ست�ساف 
ام�س  مببب�بببسببباء  بببباأببببوظبببببببي  مببببقبببرة 
خلف  العزيز  عبد  الدكتور  الول 
الع�قات  ق�سم  رئببيبب�ببس  اجلبببببوري 
المببببارات  بكلية  العبببب�م  الببعببامببة 
حمببببا�ببببسببببرة  يف  لبببلبببتبببكبببنبببولبببوجبببيبببا 
للق�سايا  الن�سر  م�سئولية  بعنوان 
الماراتية  بال�سحافة  املجتمعية 
الثقايف  مببو�ببسببمببه  اطببببار  يف  وذلببببك 

للعام 2017 .
�سهدها  التي  املحا�سرة  بداية  ويف 
�ببسببعببيببد عمهي  مبببنببب�بببسبببور  �بببسبببعبببادة 
املركز  املن�سوري نائب �سمو مدير 
والع�ميني  املهتمني  من  وجمع 
ثمن الدكتور اجلبوري دور املركز 
واهتمامه  والعبببب�مببببي  البببثبببقبببايف 

بالق�سايا املجتمعية. 
اهمية  عببببن  حتببببببدت  ذلببببببك  عبببقبببب 
نببقببل الحببببداث  البب�ببسببحببافببة يف  دور 
،مما  املجتمع  تهم  التي  والوقائع 
م�سريا  التنمية  عملية  يف  ي�ساعد 
ق�سايا  بببببباإببببببراز  تبببقبببوم  انبببهبببا  اىل 
، وتبببقبببدم احلبببلبببول لهذه  املببجببتببمببع 

الق�سايا.
متثل  الببب�بببسبببحبببافبببة  ان  وا�بببببسببببباف 
اأهببم م�سادر  ،واأحبببد  مببراآة املجتمع 

التحري�س على ارتكاب اجلرائم اأو 
ال�سقاق  اأو بث روح  البغ�ساء  اإثببارة 
يجوز  ل  كما  املجتمع.  اأفبببراد  بببني 
بغري اإذن من اجلهة املخت�سة ن�سر 
اأنباء الت�سالت ال�سرية الر�سمية 
، كببمببا ل  الببعبب�ببسببكببريببة  الببب�بببسبببوؤون  اأو 
اأو  يجوز ن�سر ن�سو�س التفاقيات 
احلكومة  تعقدها  التي  املعاهدات 
الر�سمية  اجلريدة  يف  ن�سرها  قبل 
اإل باإذن خا�س من هذه اجلهة.كما 
ل يجوز ب�سوء ق�سد ن�سر حتريف 
ملا يجري يف اجلل�سات اأو املداولت 
اأو يف اجلل�سات العلنية للمحاكم اأو 

الهيئات النظامية يف الدولة.
يت�سمن  مبببا  نبب�ببسببر  يبببجبببوز  ل  كببمببا 
عببيببببباً يف حببق رئببيبب�ببس دولببببة عربية 
اأخرى  دولبببة  اأيبببة  اأو  اإ�ببسبب�مببيببة  اأو 
من  مببا  ن�سر  يحظر  كما  �سديقة 
بني  الع�قات  �سفو  تعكري  �ساأنه 
البببدولبببة وببببني الببببب�د الببعببربببيببة اأو 
ل  ،كببمببا  ال�سديقة  اأو  الإ�ببسبب�مببيببة 
يجوز ن�سر ما يت�سمن جتنياً على 
حل�سارتهم  تبب�ببسببويببهبباً  اأو  البببعبببرب 
اأخبار  ن�سر  يجوز  ول  تراثهم،  اأو 
كان  اإذا  قائم  ب�ساأن حتقيق جنائي 
يجعل  اأمببببر  قببد  التحقيق  قببا�ببسببي 
النيابة  كببانببت  اأو  �ببسببريبباً  التحقيق 
الببعببامببة قبببد حببظببرت اإذاعببببببة �سيء 

ق�سية  عببلببى  الببرتكببيببز  مت  اإذا  انبببه 
فاإنها  الإعببب�م،  و�سائل  حمببددة يف 
�ببسببتببحببظببى بببنببفبب�ببس الهببتببمببام لدى 

اجلمهور، والعك�س �سحيح. 
امبببا الببثببالببثببة فببهببي نببظببريببة ترتيب 
فر�سية  مببن  وتنطلق  الأولبببويبببات 
تبباأثببري قوي  العببب�م  لو�سائل  اأنبببه 
يف تببركببيببز اأنببتببببباه اجلببمببهببور، حول 
وق�سايا  واأحبببببببببداث  مبببو�بببسبببوعبببات 
تبببببوؤدي اىل  روؤى  حمبببببددة، وطببببرح 
ترى  كما   . بها  اجلببمببهببور  اهببتببمببام 
حياته  يف  يبببتبببحبببدث  املببجببتببمببع  ان 
الأحداث  اأو  الق�سايا  اليومية عن 
التي تظهر يف الو�سائل الإع�مية، 
ومببببجبببرد اخببتببفبباء هبببذه الأحبببببداث 
فاإنها  مثً�،  ال�سحف،  واجهة  من 

تن�سى تدريجياً.
العزيز  عبببببببد  الببببدكببببتببببور  و�بببببسبببببدد 
القرار  �ببسببانببع  ان  اىل  اجلبببببببوري 
الإمببببباراتبببببي، اأطبببلبببق حببريببة الببببراأي 
ذلك  يف  مبببا  عببام،  ب�سكل  والتعبري 
يقيدها  ومل  البب�ببسببحببافببة،  حبببريبببة 
للحفاظ  �ببببسببببروري  هببببو  مبببببا  اإل 
وحماية  وال�ببسببتببقببرار  الأمبببن  على 
احلببيبباة اخلببا�ببسببة لأفببببراد املجتمع 
وجه  دون  اإليهم  الإ�ببسبباءة  وجتنب 
�سنت  الببدولببة  ان  حببق. م�سريا اىل 
القوانني والت�سريعات التي حتمي 

العربية والعاملية ومتابعة املحتوى 
الإع�مي يف الدولة،

القوانني  جميع  ان  اىل  مو�سحا 
تببخبب�ببس حرية  البببتبببي  والبببببقبببببرارات 
منع  اىل  تببب�بببسبببر  مل  الببب�بببسبببحبببافبببة 
الق�سايا  تببنبباول  مببن  ال�سحفيني 
و�سائل  يف  لبببلبببدولبببة  املببجببتببمببعببيببة 
العبببب�م وقبببال يف الببوقببت ذاتبببه ان 
الكثري  تتناول  العبب�م مل  و�سائل 
مببن اجلبببوانبببب الجببتببمبباعببيببة التي 
كببببان يببجببب ان تببعببطببيببهببا حببقببهببا يف 

عملية الر�سد والتحليل.
التي  الق�سايا  اببببرو  مببن  ان  وقبببال 
الماراتية هي  ال�سحافة  تناولتها 
وق�سايا  الوطنية  الهوية  ق�سية 
ال�سكان وق�سايا القرو�س البنكية 
وتوطني الوظائف و ق�سايا الطفل 
الحتياجات  ببببببذوي  والهبببتبببمبببام 
اخلا�سة وم�سكلة العنو�سة والثار 
اخلادمات  ل�ستخدام  الجتماعية 
تواجه  التي  امل�ساكل  اهببم  وحببول   .
العببب�م ا�ببسببار الببدكببتببور اجلبوري 
اىل ق�سية توطني الإع�م: م�سريا 
متنامياً،  اهتماماً  �سهدت  انها  اىل 
الق�سية،  باأهمية  اإح�سا�ساً  وهناك 
كما توجد رغبة جمتمعية لإيجاد 

حلول ملعاجلة هذه الق�سية. 
ال�سباب  عبببن  املببحببا�ببسببر  وحتبببببدث 

موؤ�س�ساته،  على  ال�سعبية  الرقابة 
وهببي مببركببز ات�سال وتببوا�ببسببل بني 

القادة او اجلماهري.
الإماراتية  ال�سحافة  ببباأن  واو�سح 
اأ�سا�س  على  قببامببت  بببدايبباتببهببا  منذ 
الوطنية  بببالببقبب�ببسببايببا  الرتببببببببباط 
وتبب�ببسببرفببت بببتببوثببيببق مبب�ببسببرية احتاد 
املتحدة  الببعببربببيببة  المبببببارات  دولببببة 
الوطنية  الببهببويببة  عببلببى  واحلببفبباظ 

وتعزيزها 
وعرج املحا�سر على اهم النظريات 
العبب�مببيببة يف هبببذا البب�ببسببدد وقال 
نظرية امل�سئولية الجتماعية تركز 
و�سائل  وكذلك  لل�سحافة  ان  على 
الع�م الخرى التزامات حمددة 
اللتزامات  هبببذه  واأن  للمجتمع، 
ميكن تنفيذها من خ�ل اللتزام 
املعلومات،  لنقل  املهنية،  باملعايري 
مثل احلقيقة والدقة واملو�سوعية 
والتوازن، كما توؤكد هذه النظرية 
على ان ال�سحافة وو�سائل الإع�م 
ن�سر  تتجنب  اأن  يببجببب  الأخبببببرى، 
اىل  يببببببوؤدي  اأن  ميببكببن  مبببا  بببببث،  اأو 
والفو�سى  والببببعببببنببببف  اجلببببرميببببة 
اجلن�سي  التمييز  اأو  الجتماعية 

والعن�سري.
الببثببانببيببة هي  الببنببظببريببة  وقبببببال ان 
وترى  الأولبببويبببات  حتببديببد  نظرية 

عنه. كما ل يجوز ن�سر الأخبار اأو 
تت�سل  التي  التعليقات  اأو  ال�سور 
باأ�سرار احلياة اخلا�سة اأو العائلية 
اإذا  �سحيحة  كببانببت  ولبببو  لببب�أفبببراد 
اإىل  الإ�ببسبباءة  �ساأن ن�سرها  كببان من 
من تناوله الن�سر، كما يحظر ن�سر 
ما يت�سمن اإف�ساء �سر من �ساأنه اأن 
ي�سر ب�سمعة �سخ�س اأو برثوته اأو 
با�سمه التجاري اأو ن�سر اأمر يق�سد 
به تهديده اأو اإرغامه على دفع مال 
اأو تقدمي منفعة للغري اأو حرمانه 
من حرية العمل. ول يجوز ب�سوء 
اأوراق  اأو  كبباذبببة  اأخبببببار  ن�سر  ق�سد 
من�سوبة  اأو  مببببزورة  اأو  م�سطنعة 

كذباً اإىل الغري.
ل يجوز ن�سر ما من �ساأنه الإ�سرار 
بالعملة الوطنية اأو يوؤدي اإىل بلبلة 
القت�سادي  الببو�ببسببع  عببن  الأفبببكبببار 

للب�د.
رئببيبب�ببس ق�سم  املببحببا�ببسببر  وحتبببببدث 
العببب�م بكلية المببببارات عببن دور 
م�سريا  ل�إع�م  الوطني  املجل�س 
اىل انه املرجعية الرئي�سة ل�إع�م 
يف دولة المببارات العربية املتحدة 
الرتاخي�س  مببنببح  مببهببامببه  ومبببن   ،
الدولة  يف  الإعبب�مببيببة  للم�ساريع 
لل�سحافيني  اعببببتببببمببببادات  ومبببنبببح 
البببذيبببن ميببثببلببون و�ببسببائببل الإعبببب�م 

كما  عليها،  وحتافظ  احلرية  هذه 
رجال  اهلل  حفظهم  قببادتببهببا  �سجع 
ال�سحافة والإع�م للقيام بدورهم 
جعل  البببببذي  الأمببببببر   ، خببببوف  دون 
الإمارات يف طليعة دول املنطقة يف 
بح�سب  ال�سحفية  احلرية  جمببال 
الدولية  الببتببقبباريببر  مبببن  الببعببديببد 

املهمة.
اببببببرز  اإىل  املببببحببببا�ببببسببببر  وتبببببطبببببرق 
الببتبب�ببسببريببعببات العبب�مببيببة الببتببي مت 
العربية  المبببببارات  دولبببة  يف  �سنها 
باملطبوعات  تت�سل  والتي  املتحدة 
املحتوى  ومببببعببببايببببري   ، والبببنببب�بببسبببر 
امل�سرع  اىل  مببب�بببسبببريا  الإعببببب�مبببببى 
امل�سائل  بتحديد  اهببتببم  المبباراتببي 
تت�سل  التي  وهي  ن�سرها  املحظور 
الدولة  رئي�س  ل�سخ�س  بالتعر�س 
ن�سر  بالنقد.او  الإمبببارات  حكام  اأو 
اإ�ساءة  اأو  حتببريبب�ببسبباً  يت�سمن  مبببا 
احلكم  نببظببام  اإىل  اأو  الإ�ببسبب�م  اإىل 
بامل�سالح  الإ�بببسبببرار  اأو  الببببب�د  يف 
العليا للدولة اأو بالنظم الأ�سا�سية 
الببتببي يببقببوم عببلببيببهببا املببجببتببمببع. كما 
انتهاكاً  تت�سمن  اآراء  ن�سر  ميببنببع 
تنطوي  اأو  العامة  الآداب  حلرمة 
على  اأو  النا�سئة  اإىل  الإ�ببسبباءة  على 
ترويج  اأو  اعبببتبببنببباق  اإىل  الببببدعببببوة 
املبببببادئ الببهببدامببة.كببمببا ميببنببع ن�سر 

اىل  البببتبببطبببرق  دون  حتبببببول  البببتبببي 
ال�سحافة  يف  املجتمعية  الق�سايا 
الماراتية م�سريا اىل امن ابرزها 
بتحرير  العاملني  املببواطببنببني  قلة 
يحول  ممببا  ال�سحافة  يف  الخبببببار 
دون التطرق من ال�سحفي الوافد 
املجتمع  تخ�س  التي  الق�سايا  اىل 
ا�ستنادا  انبببببه  وذكببببببر  المبببببباراتببببببي، 
لبببلبببدرا�بببسبببات البببتبببي اجببببريببببت على 
غلبة  تبني  الإمبباراتببيببة  ال�سحافة 
�سحافة  عببلببى  الخبببببببار  �ببسببحببافببة 

ال�ستق�ساء .
ادارتها  التي  املحا�سرة  ختام  ويف 
ببباملببركببز جببنببات بومنجل  الببببباحببثببة 
جبببببببببرى حببببببببببببوار ببببببببني البببببدكبببببتبببببور 
املحا�سرة  واجلبوري حول حماور 
م�سئولية  هببنبباك  ان  اىل  خل�ست 
ال�سحفي  على  واجتماعية  وطنية 
وال�سحافة ، وعلى اجلميع التقيد 
اأيا  الخببر  ايبببذاء  وعببدم  بالقوانني 
الق�سايا  ايببببب�ء  و�ببببسببببرورة  كبببببان. 
بكل  له  واقببراح احللول  املجتمعية 

م�سوؤولية.
�ببسببعببادة من�سور  كببببرم  ذلببببك  عببقببب 
�سمو  نائب  املن�سوي  عمهي  �سعيد 
مدير عام املركز ال�سيف املحا�سر 
لببه درعا  الدكتور اجلبببببوري وقببدم 

و�سهادة تكرميية .

جامعة عجمان تعقد حما�شرة حقوق املراأة يف قانون كهرباء ال�شارقة توفد نخبة من موظفيها للتدريب بجامعة كامربيدج 
الأحوال ال�شخ�شية الإماراتي بجمعية اأم املوؤمنني •• ال�صارقة -وام:

من  نخبة  ال�سارقة  ومببيبباه  كهرباء  هيئة  اأوفبببدت 
حل�سور  بببريببطببانببيببا  اإىل  املببتببمببيببزيببن  مببوظببفببيببهببا 
كامريدج  بجامعة  متخ�س�س  تدريبي  برنامج 
العاملية لتنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم وذلك 
يف اإطار ا�سرتاتيجيتها لعام 2020 والتي تهدف 
العاملية  واجلامعات  الأبحاث  مراكز  مع  للتعاون 
لتدريب كوادرها الب�سرية وفق اأف�سل املوا�سفات 

العاملية.
و قال �سعادة الدكتور املهند�س را�سد الليم رئي�س 
اأول  يعتر  التدريبي  الببرنببامببج  هببذا  اإن  الهيئة 
تعاون ر�سمي بني كهرباء ومياه ال�سارقة واإحدى 
كببريببات اجلببامببعببات الببعبباملببيببة يف جمبببال الرامج 
جمال  يف  العاملية  النظم  اأف�سل  وفببق  التدريبية 
اأن  مو�سحا   .. الذكية  وال�سبكات  الطاقة  اإدارة 
الرنامج  هذا  يكون  اأن  اإىل  تهدف  الهيئة  خطة 
واجلامعات  الهيئة  بببني  املتميز  للتعاون  ببباكببورة 
الكوادر  مبببهبببارات  لتنمية  املتخ�س�سة  الببعبباملببيببة 
الب�سرية يف الهيئة .. واأ�ساد بجهود امل�ساركني يف 
ال�ستفادة  على  وحر�سهم  والتزامهم  الرنامج 

من الرنامج وتطبيقه.
للكوادر  الفنية  الببقببدرات  تطوير  �ببسببرورة  واأكبببد 
الب�سرية خا�سة الوطنية منها .. مو�سحا اأن هذا 

التطوير يعد واحداً من البنود املهمة يف حتقيق 
ظل  يف  الهيئة  تن�سدها  الببتببي  الب�سرية  التنمية 
توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان 
بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 
الب�سرية  الببكببوادر  تطوير  على  بالعمل  ال�سارقة 
حتى تكون قادرة على مواكبة التطوير والتحول 

الذكي يف تقدمي اخلدمات.
املببنببطببلببق وفرت  الببهببيببئببة ومبببن هبببذا  اإن  واأ�بببسببباف 
التدريبية  والببدورات  الرامج  من  وا�سعة  قائمة 
والفنيني  للمهند�سني  والببداخببلببيببة  اخلببارجببيببة 

كريات  مع  بالتعاون  التخ�س�سات  خمتلف  من 
البب�ببسببركببات والببهببيببئببات ومببراكببز الأببببحببباث العاملية 
القادرين  املوؤهلني  الأ�ساتذة  واملحلية ونخبة من 
على نقل اخلرات التي يحتاجها العمل الهند�سي 

امليداين واملكتبي على حد �سواء .
�سم وفد الهيئة ك� من املهند�س حممد عبداهلل 
العبيديل  �سيف  واملببهببنببد�ببس  التميز  اإدارة  مببديببر 
واملهند�سة مرية   33 ق�سم حمطات جهد  رئي�س 
�سامل حميد كتارة و بثينة املحمود وحممد احمد 

�سعيد بن بطي ومرمي نبيل ال�سويدي.

•• عجمان ـ الفجر 

انط�قا من اإع�ن �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
اهلل،  الببدولببة، حفظه  رئي�س  نهيان،  اآل  زايببد  بن 
عام 2017 عاما للخري، و�سمن مبادرات جلنة 
عام اخلري التابعة حلكومة عجمان، اأطلقت كلية 
القانون يف جامعة عجمان مبادرة اعريف واجبك 
لببتببنببايل حببقببك ، خبببدمبببة لببلببفببرد واملببجببتببمببع من 

خمتلف اجلوانب القانونية يف دولة الإمارات.
القانون،  كببلببيببة  نببظببمببت  املبببببببببادرة،  هبببذه  و�ببسببمببن 
بعجمان،  املببوؤمببنببني  اأم  جمعية  مببع  وبببالببتببعبباون 
حما�سرة بعنوان حقوق املراأة يف قانون الأحوال 
ال�سخ�سية الإمارتي ، األقاها الدكتور قي�س عبد 
كلية  يف  التدري�س  هيئة  ع�سو  عي�سى،  الببوهبباب 
اجلمعية  اأع�ساء  من  جمع  وح�سرها  القانون، 

وعدد من املهتمون يف جمال حقوق املراأة.
حقوق  حما�سرته  يف  قي�س  الدكتور  تناول  وقد 
الإماراتي،  ال�سخ�سية  الأحببوال  قانون  يف  املببراأة 
وتبببطبببرق اإىل عبببدة حمببببباور، مببنببهببا : حبببق املببببراأة 
يف اخببتببيببار البببببزوج، والببب�بببسبببروط الببتببي ميببكببن اأن 

الكفاءة،  يف  وحقها  الببببزواج،  عقد  يف  ت�سرتطها 
و�سوابط و�سروط وقوع الط�ق، واإلببزام الزوج 
املبببراأة يف طلب  وحببق  بالرجعة،  املطلقة  ببباإعبب�م 
التفريق الق�سائي، ودور دائرة التوجيه الأ�سري 

يف امل�ساحلة بني الزوجني.
احل�سانة،  يف  الأم  حببق  املببحببا�ببسببرة  تببنبباولببت  كما 

مراعاة  مع  احلببق  هببذا  يف  الأب  على  وتف�سيلها 
املحا�سرة  �ببسببهببدت  وقببببد  املببحبب�ببسببون.  مبب�ببسببلببحببة 
املبببحببباور املطروحة،  تببفبباعبب� مببن احلبب�ببسببور مببع 
وقيا�س  عليها  والتعقيب  مناق�ستها  مت  والببتببي 
الناحية  مببببن  احلببببقببببوق  هبببببذه  ممبببار�بببسبببة  مبببببدى 

العملية.

موارد للتمويل حتتفل ب� »حق الليلة« وتوزع الهدايا على الأطفال والكبار
•• دبي –الفجر:

نببظببمببت مببببببوارد لببلببتببمببويببل مبببقببرهببا ببببباأبببببراج بحريات 
�سعبان  الن�سف من  بليلة  تراثية  احتفالية   ، اجلمريا 
وربط  الوطنية  للهوية  تعزيزا  الليلة  حببق  بعنوان   ،
م�سبح  حممد  اأو�سح  جهته  ومن   ، بالرتاث  الطفال 
موارد  لب  املنتدب  الع�سو  التنفيذي  الرئي�س  النعيمي 
اإطببار تن�سيط  اأن هذه الحتفالية جاءت يف   ، للتمويل 
واإحياء   ، املجتمعية  واملبب�ببسببوؤولببيببة  الجببتببمبباعببي  الببببدور 

 ، املا�سي  يف  �سائدة  كببانببت  الببتببي  ال�سعبية  لببلببمببوروثببات 
لإدخال  والأجبببببداد  الآببببباء  عليها  يحر�س  كببان  والببتببي 

الفرحة وال�سرور اإىل قلوب الأطفال .
�سارك بالحتفالية الرتاثية م�سوؤولو موارد وموظفوها 
، حيث قاموا بالنزول اىل املنطقة املجاورة ملقر ال�سركة 
والرد   ، الطفال  على  الليلة  حق  من  الهدايا  لتوزيع 
املواطنني  غري  من  وال�سغار  الكبار  ا�ستف�سارات  على 
حببيببث تببعببج املببنببطببقببة بببالأجببانببب ، مببو�ببسببحببني لببهببم اأنه 
موروث �سعبي تراثي تعبريا عن �سعادتهم بقرب حلول 

فببرحببة للكبار  ، والببببذي ميببثببل  املبببببارك  �سهر رمبب�ببسببان 
وال�سغار على حد �سواء ملا يحمله من معاين التكافل 

واأجواء خا�سة مبهجة يخت�س بها ال�سهر الف�سيل.
تببباأتبببي �سمن  املبببببببادرة  هبببذه  اإن  الببنببعببيببمببي اىل  واأ�بببسبببار 
لتفعيل   ، لببلببتببمببويببل  مبببببوارد  تنظمها  الببتببي  املبببببببببادرات 
و�سعيها  الإن�سانية  ال�سبغة  ذات  املجتمعية  امل�ساركة 
لتفعيل الأبعاد الإن�سانية من خ�ل م�ساركة موؤ�س�سات 
ل�أن�سطة  املجتمع  فئات  وموظفيها  اخلا�س  القطاع 

الجتماعية والإن�سانية.               
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اأخبـار الإمـارات
نهيان بن مبارك ي�شتقبل رئي�ص وزراء �شك�شونيا الأملانية 

•• اأبوظبي-وام:

الثقافة  وزيبببر  نهيان  اآل  مبببببارك  بببن  نهيان  ال�سيخ  مببعببايل  ا�ستقبل 
وتنمية املعرفة ظهر ام�س بق�سره معايل �ستاني�س�ف تيلي�س رئي�س 

وزراء ولية �سك�سونيا الأملانية والوفد املرافق له .
معه  وناق�س  املرافق  والوفد  بال�سيف  نهيان  ال�سيخ  معايل  رحببب  و 
التعاون  تعزيز  و�سبل  امل�سرتك  الهتمام  ذات  املو�سوعات  من  عببددا 
بني دولة الإمببارات و�سك�سونيا . و اأكد معاليه حر�س دولة الإمارات 
على تعزيز ع�قاتها مع ولية �سك�سونيا الأملانية يف خمتلف املجالت 
.. منوها مب�ستوى الع�قات املتميزة التي تربط قيادتي وحكومتي 

الإمارات واأملانيا.

من جانبه اأ�ساد رئي�س وزراء ولية �سك�سونيا بالع�قات املتينة التي 
تربط البلدين .. واأكد حر�س ب�ده على تعزيز �سراكاتها مع دولة 
الإمارات ب�سكل عام واإمارة اأبوظبي ب�سكل خا�س حيث ت�سهد العا�سمة 
تطورا ونه�سة كبرية يف العديد من املجالت حتت القيادة احلكيمة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايبببد  بببن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 
"حفظه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�ساحب 
نائب  اأبببوظبببببي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايبببد  بببن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
�سروور  رالببف  �سعادة  اللقاء  ح�سر  امل�سلحة.  للقوات  الأعلى  القائد 
ال�سلك  اأع�ساء  من  وعببدد  ال�سفارة  واأع�ساء  الأملببباين  ال�سفري  نائب 

الدبلوما�سي العربي والأجنبي املعتمدين لدى الدولة .

للموؤ�ش�شات  الجتماعية  للم�شوؤولية  العربية  للجائزة  الرت�شح  باب  اغالق  مايو..   31
•• دبي -وام: 

الرت�سح  ببباب  للموؤ�س�سات  الجتماعية  للم�سوؤولية  العربية  ال�سبكة  تغلق 
"اجلائزة العربية للم�سوؤولية الجتماعية للموؤ�س�سات  للدورة العا�سرة من 

اجلاري. مايو   31 2017" يف 
ت�ستهدف اجلائزة املرموقة تقدير امل�ساهمات القيمة واجلهود ال�سباقة التي 
اأف�سل  لتبني  العربية  املنطقة  يف  واخلا�سة  احلكومية  املوؤ�س�سات  تبذلها 
املمار�سات يف جمايل امل�سوؤولية الجتماعية للموؤ�س�سات وال�ستدامة يف �سبيل 

اإحداث اأثر اإيجابي لفت �سمن املجتمعات املحلية.
الإن�ساءات"  قطاع  "فئة  هما  جديدتني  بفئتني  املرتقبة  البببدورة  تتميز  و 
حاليا  عددها  ي�سل  التي  للفئات  نوعية  اإ�سافة  ال�سيافة" يف  قطاع  و"فئة 

ا�ستنادا  و�ساملة  �سارمة  تقييم  لعملية  املر�سحون  يخ�سع  و  فئة.   11 اإىل 
اإىل منهجية م�سممة خ�سي�سا لدمج مبادئ واأطر " امليثاق العاملي ل�أمم 
املتحدة" و" املبادرة العاملية لإعداد التقارير" ومنوذج التميز من " املوؤ�س�سة 

الأوروبية لإدارة اجلودة" .
و ت�سهد الدورة العا�سرة اإقبال وا�سعا من املر�سحني الذين بلغ عددهم حتى 
الآن نحو األف مر�سح من 700 موؤ�س�سة متثل 29 قطاعا حيويا من 13 

دولة عربية.
العربية  لل�سبكة  الببتببنببفببيببذي  واملبببديبببر  الببرئببيبب�ببس  املببرعبب�ببسببي  حبيبة  ذكبببرت  و 
تت�سم  للجائزة  احلالية  البببدورة  اأن  للموؤ�س�سات  الجتماعية  للم�سوؤولية 
بالتميز والتنوع وال�سمولية �سيما مع ا�ستحداث فئتني جديدتني موجهتني 

لقطاعي الإن�ساءات وال�سيافة.

نهيان بن مبارك ي�شهد الحتفال بيوم اأوروبا يف مقر اأكادميية الإمارات الدبلوما�شية 
•• اأبوظبي-الفجر: 

�ببسببهببد مبببعبببايل البب�ببسببيببخ نببهببيببان بن 
الثقافة  وزيبببر  نببهببيببان،  اآل  مبببببارك 
وتنمية املعرفة الحتفال بالذكرى 
الببببب 60 لببيببوم اأوروببببببببا، والبببببذي مت 
تببنببظببيببمببه يف اأكبببادميبببيبببة الإمببببببارات 
من  اأكبببرث  بح�سور  الدبلوما�سية 
دول  من  ودبلوما�سياً  �سفرياً   14

الحتاد الأوروبي.
لطلبة  اخلببببا�ببببس  احلببببفببببل  واأتببببببببباح 
الأكادميية فر�سة امل�ساركة وب�سكل 
ح�سري يف جمموعة من اجتماعات 
تناولت  الببتببي  امل�ستديرة  الببطبباولببة 
الأكادميية  املوا�سيع  مببن  العديد 
والبببدببببلبببومبببا�بببسبببيبببة مببببع نببخبببببة من 
و�سّكل  الأوروبيني.  الدبلوما�سيني 
لتبادل  هذا احلدث من�سة مثالية 
وما  العملية  واملمار�سات  اخلببرات 
تعّلمه الطلبة من البعثة اخلارجية 
موؤخراً  الأكببادميببيببة  نظمتها  الببتببي 
على  وهولندا  بلجيكا  اإىل مملكتي 

اأر�س الواقع. 
واأكد معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
وتنمية  الببثببقببافببة  وزيبببر  نببهببيببان،  اآل 
املعرفة، اإن دولة الإمارات هي اأر�س 
البب�ببسبب�م والببتبب�ببسببامببح حببيببث يعي�س 
وتعاي�س  وتببنبباغببم  ببببوئبببام  اجلببمببيببع 
اخت�ف  رغببم  بينهم  فيما  �سلمي 
اأن  مببوؤكببداً  ومعتقداتهم،  دياناتهم 

على  لبببلبببحببب�بببسبببول  احلببببباجبببببة  دون 
بالإ�سافة  وذلببك  �سينغن،  تاأ�سرية 
للع�قات  املبب�ببسببتببمببر  الببتببطببور  اإىل 

التجارية الثنائية بني اجلانبني. 
وتبببببببببببببع ذلببببببببببببك، جمبببببمبببببوعبببببة من 
امل�ستديرة  البببطببباولبببة  اجببتببمبباعببات 
الببتببي مت عببقببدهببا مببب�ببسبباركببة طلبة 
املرموقني،  وال�سيوف  الأكادميية 
ال�سرتاتيجية  خبب�لببهببا  ونبباقبب�ببسببوا 
وال�سيا�سة  لببببب�أمبببببن  الببببعبببباملببببيببببة 
اخلبببارجبببيبببة لبببب�حتبببباد الأوروببببببببببي، 
وتداعيات  اآثبببار  اإىل  تببطببّرقببوا  كما 
الحتاد  املتحدة من  اململكة  خببروج 
فى  ال�سيا�سي  واملبب�ببسببهببد  الأوروببببببي 
فببرنبب�ببسببا. واطبببلبببع احلبب�ببسببور خ�ل 
احلبببببببببدث عببببلببببى تبببببباريببببببخ الحتببببببباد 
اأعقاب  يف  ت�سكيله  منذ  الأوروببببببي 
وعندما  الببثببانببيببة،  العاملية  احلبببرب 
تاأ�س�ست اجلماعة الأوروبية للفحم 
وقببببال    .)ECSC( والببب�بببسبببلبببب 
ت�سرفنا  فوندي:  باتريزيو  �سعادة 
ببببالحبببتبببفبببال ببببهبببذه املببنببا�ببسبببببة مع 
الدبلوما�سية،  الإمبببارات  اأكادميية 
م�سدر  الدبلوما�سية  ت�سكل  حيث 
ليكونوا  الإماراتيني  ل�سباب  اإلهام 
دبلوما�سيي  اإن  املبب�ببسببتببقبببببل.  قببببادة 
الأهمية  بببالببغ  دور  لببهببم  امل�ستقبل 
والت�سامن  الببب�بببسببب�م  تبببعبببزيبببز  يف 
العامل.  يف  والبببوحبببدة  والببتبب�ببسببامببح 
باملراحل  املببنببا�ببسبببببة  هبببذه  وُتببذكببرنببا 

الحتبببببباد  تببباأ�بببسبببيببب�بببس  مبببببن  الأوىل 
الأوروبي والتحديات التي يواجهها 
الحتاد الأوروبي يف العامل اليوم . 
ومن جانبه، �سّرح �سعادة برناردينو 
الإمببببارات  اأكببادميببيببة  لببيببون، رئي�س 
الببدبببلببومببا�ببسببيببة قبببائبببً�: نبب�ببسببعببى يف 
التفاهم  تببعببزيببز  اإىل  الأكبببادميبببيبببة 
والبببتبببعببباون مبببع الببثببقببافببات والببببدول 
الأخبببببببرى، حببيببث يبب�ببسبباهببم ذلببببك يف 
الببعببديببد من  الببعبب�قببات مببع  تقوية 
البلدان الهامة، مبا يف ذلك الدول 
الأوروبببببي.  الحتببباد  مببن  ال�سديقة 
اخلارجية  البببببعببثببة  اأ�ببسببهببمببت  وقببببد 
للط�ب واأع�ساء الهيئة التدري�سية 
التي نظمتها الأكادميية هذا العام 
يف  وهببولببنببدا  بلجيكا  مملكتي  اإىل 
واملعريف  الببعببلببمببي  الببتبببببادل  تببعببزيببز 
البببببدول، ويف فببتببح قنوات  مببع هبببذه 
التوا�سل ومد ج�سور التعاون معها 

مل�ساريع م�ستقبلية م�سرتكة .
اأهمية  عبببن  حببديببثببه  مببعببر�ببس  ويف 
�ببسببعببادة ليون:  اأ�بببسببباف  الحببتببفببال، 
ت�سرتك دولببة الإمبببارات يف العديد 
مببن الببقببيببم املبب�ببسببرتكببة مببع الحتاد 
احلفل  هببببببذا  وُيببببعببببد  الأوروبببببببببببببببي، 
دلببيببً� عببلببى اجلببهببود الببتببي تبذلها 
لدعم  ببببا�بببسبببتبببمبببرار  الأكبببببادميبببببيبببببة 
الع�قات بني دولة الإمارات ودول 
ت�ساهم  كببمببا  الأوروببببببببببي.  الحتببببباد 
امل�ستديرة  البببطببباولبببة  اجببتببمبباعببات 
احلفل  خببب�ل  تنظيمها  مت  الببتببي 
التعليمية  التجربة  واإثببراء  بتعزيز 
واإعدادهم  امل�ستقبل  لدبلوما�سيي 

ب�سكل اأف�سل .
يببحببتببفببل الحتببببباد الأوروبببببببببي بيوم 
�سهر  خببب�ل  �ببسببنببوي  ب�سكل  اأوروببببببا 
مايو، ويقام الحتفال بهدف تعزيز 
البببوعبببي حببببول الحتبببببباد الأوروببببببببي 

وتطوير التكامل الأوروبي والدفاع 
عن حقوق الإن�سان والدميقراطية 
والبببرملبببانبببيبببة و�بببسبببيبببادة البببقبببانبببون. 
وي�سادف العام 2017 الذكرى الب 
والتي  روما،  معاهدة  لتوقيع   60
القت�سادية  املببجببمببوعببة  اأنببب�بببسببباأت 
الأوروبببيببة، وكانت واحببدة من اأهم 
املعاهدات التي �ساهمت يف تاأ�سي�س 

الحتاد الأوروبي احلديث.
الإمارات  اإىل دولة  الإ�سارة  وجتدر 
بالحتاد  تربطها  املتحدة  العربية 
الأوروبي ع�قة دبلوما�سية متينة 
ال�سيا�سية  الأهبببببداف  عببلببى  مبنية 
وتهدف  املبب�ببسببرتكببة.  والإقببلببيببمببيببة 
�سمان  اإىل  الثنائية  الع�قة  هببذه 
اأف�سل  وتنفيذ  العاملي  ال�ستقرار 
ق�سايا  ملببعبباجلببة  ال�ببسببرتاتببيببجببيببات 
متعلقة بالتجارة والطاقة والبيئة 

وتغري املناخ والأمن وغريها.

قيم  تر�سيخ  على  حري�سة  الدولة 
والعتدال  والببو�ببسببطببيببة  الببتبب�ببسببامببح 
واحرتام الآخرين، وم�سرياً اإىل اأن 
الإمارات لطاملا دعمت جهود تعزيز 
الأوروبيني  النظراء  مع  الع�قات 
ومن هنا ياأتي تنظيم هذا احلدث 
اإجنازات  على  ال�سوء  ي�سلط  الذي 
الحتببباد الأوروبببببي الببذي يعد اأحد 

اأهم �سركاء الدولة.
وحببب�بببسبببر احلببببفببببل جمبببمبببوعبببة من 
البب�ببسببفببراء الأوروببببببيبببببني، كبببان على 
راأ�ببسببهببم �ببسببعببادة ببباتببريببزيببو فوندي، 
�ببسببفببري الحتببببببباد الأوروبببببببببببي لدى 
مينور،  دومنيك  و�سعادة  الببدولببة. 
الببب�بببسبببفبببري البببببببلبببجبببيبببكبببي، و�بببسبببعبببادة 

ال�سفري  زويبببب�ببببس،  ديببونببيبب�ببسببيببو�ببس 
اليوناين، و�سعادة ليبوريو �ستيلينو، 
فرانك  و�سعادة  الإيطايل،  ال�سفري 
مولن، ال�سفري الهولندي، و�سعادة 
ال�سويدي.  ال�سفري  ثي�سليف  جببان 
جمموعة  احلببببفببببل  حببب�بببسبببر  كببببمببببا 
الدبلوما�سية  البب�ببسببخبب�ببسببيببات  مبببن 
املرموقة، ت�سمنت الدكتور جوزيف 
القائم بالأعمال يف �سفارة  بريوتا، 
�سوكوب،  اأوندريج  وال�سيد  مالطا، 
ونائب  الت�سيك  جمهورية  قن�سل 
رئي�س البعثة، وال�سيدة اآنا غوليك، 
اإتال،  القن�سل البولندي، وماريانا 
الفنلندية،  البببببعببثببة  رئببيبب�ببس  نببائبببببة 
رئي�س  نائب  بينغويلي،  وفران�سوا 

وجو�ستني  الببفببرنبب�ببسببيببة،  البببببعببثببة 
ايرلندا،  بعثة  رئي�س  نببائببب  ريبببان، 
رئي�س  نبببائبببب  بببببريتببببويل،  ولبببويبببك 
غابو  وال�سيد  لوك�سمبورغ،  بعثة 
املجر.   نائب رئي�س بعثة  غوبيكزو، 
واأبرز احلدث اأهمية الع�قات بني 
دولة الإمببارات والحتبباد الأوروبي، 
والببببتببببي تببببطببببورت ببب�ببسببكببل كبببببببري يف 
ال�سنوات الأخرية، وب�سكل خا�س يف 
ظل التعاون امل�ستمر بني الطرفني 
املتعلقة  اجلبببديبببدة  والتبببفببباقبببيبببات 
مواطني  واإعبببببفببببباء  ببببالبببتببباأ�بببسبببريات 
الدولة من تاأ�سرية ال�سينغن، حيث 
الإماراتي  املببواطببن  باإمكان  اأ�سبح 
اأوروبية  دولببببة   34 اإىل  البببدخبببول 

تناف�ض عليها اإدارات وموظفون واعتمدها حمّكمون خارجيون

الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والزمات والكوارث حتتفل بجوائز التميز املوؤ�ش�شي
•• تغطية: رم�صان عطا

اأكد معايل �سيف �سلطان العرياين اأمني عام املجل�س الأعلى ل�أمن الوطني، 
رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على 

كفاءة  وتطوير  رفع  املوؤ�س�سي" يف  التميز  "جائزة  اهمية 
املوظفني م�سريا اىل حر�س القيادة الر�سيدة ت�سعى نحو 

التميز والبداع وحتقيق الرفاهية للمجتمع.
تخدم  التي  وم�ساريعها  وبراجمها  الهيئة  بببدور  واأ�ببسبباد 
املنظومة الوطنية الطوارئ والزمات يف الدولة وت�ساهم 
الكادر  تاأهيل  خبب�ل  مببن  وال�ستعداد  اجلاهزية  رفببع  يف 

الوظيفي على اأعلى امل�ستويات. 
جاء ذلك من خ�ل ح�سور معاليه حفل "جائزة التميز 
لعام  الببرابببعببة   الببببدورة  نببتببائببج  عببن  املوؤ�س�سي" لبب�إعبب�ن 
الطوارئ  لإدارة  الوطنية  الهيئة  نظمته  الذي   ،2016

والأزمات والكوارث مبقرها بابوظبي، 
جببمببال حممد  د.  �ببسببعببادة  األببقببى  الحببتببفببال،  م�ستهل  ويف 
الطوارئ  لإدارة  الوطنية  الهيئة  عببام  مببديببر  احلو�سني 

والأزمات والكوارث كلمة بهذه املنا�سبة.
واأّكببد فيها ت�سميم الهيئة على امل�سي اإىل الأمببام على طريق التقدم، كيٍد 
الإمبببارات  لببدولببة  الر�سيدة  الببقببيببادة  روؤى  جُت�ّسد  التي  امل�سرية  يف  واحبببدة، 
لكي  طاقاتهم،  واإطببب�ق  جميعاً  الوطن  اأبببنبباء  حتفيز  يف  املتحدة،  العربية 

يكتبوا معاً �سرية النجاح التي تقود اإىل روؤية دولة الإمارات 2021. 
اإن احتفالنا هذا العام يكت�سب خ�سو�سية فريدة من نوعها، حتفل  وقال: 
بالعتزاز وفخر النتماء اإىل هذا الوطن الكرمي، الذي حتفزنا فيه قيادتنا 
بنا  املثمر، لثقتها  العمل  الر�سيدة على الجتهاد، وتاأخذ بيدنا على دروب 
وحببر�ببسببهببا عببلببى تببوظببيببف مببهبباراتببنببا الإبببداعببيببة يف تعزيز 

م�سرية التنمية الوطنية واملجتمعية.
ودعا �سعادة املدير العام موظفي الهيئة اإىل بذل ق�سارى 
جهدهم حتى يكونوا اأهً� للم�سوؤولية التي اأناطتها بهم 
القيادة الر�سيدة، ويعطوا ما اأمكنهم العطاء من اجلهد 

والإبداع، بهدف التميز يف العمل والإنتاج.
ت�ستحق  بكل فخر،  نتحّملها  التي  الأمانة  اأن  و�سّدد على 
اأوًل حلماية ت�سحيات  ن�ستطيع،  اأق�سى ما  اأن نبذل  مّنا 
من �سبقونا، والبناء على ما حققوه من منجزات؛ وثانياً، 
العطاء،  ومتابعة  الر�سيدة،  لقيادتنا  الولء  بعهد  للوفاء 
ليزيد البنيان �سموخاً، ويبقى الوطن متمّيزاً بني الأمم.

واإذ ثّمن د. احلو�سني موقف القيادة الر�سيدة التي تتخذ 
الإن�سان هدفاً مل�ساريعها، وُت�ّسخر لتمكينه ارفع ما يجود 
به الع�سر من العلم واملعرفة، فهو عاهدها على العمل بهدف حتويل التمّيز 
لكي  ملمو�س  واقببع  اإىل  مفرداتها  ونرتجم  مب�سمونها،  نلتزم  ثقافة،  اإىل 

نكون جديرين ب�سرف النتماء اإىل دولتنا، واأهً� لثقة قيادتنا الر�سيدة. 
ال�سوء  �سّلطت  نبذة  مببن خبب�ل  اجلببائببزة  تببعببّرف احل�سور على  ذلببك،  اإىل 

على  خلفيتها والأ�س�س التي تقوم عليها ع�وة على الهداف التي ترمي 
التوجه  لتعزيز  احلثيث  ال�سعي  طليعتها  يف  يبباأتببي  والببتببي   ، حتقيقها  اإىل 
بيئة عمل مثمر  التميز، وخلق  اإليه احلكومة الحتادية نحو  الذي تدعو 
ت�سجع على البداع والبتكار. كما لفتت النبذة النظر  اإىل امل�ستوى الرفيع 

اأنها تلتزم، يف تقييم فئاتها املختلفة،  للجائزة ، ول�سيما 
املعايري  الببدولببيببة، وخ�سو�ساً   واملببعببايببري  البب�ببسببروط  اأرفبببع 

املعتمدة يف منوذج التميز الوروبي.
ان  اجلائزة ت�ستمل على ث�ث فئات  اإىل  الإ�ببسببارة  جتدر 
واملوظف  املتميز،  امل�سروع  و  املتميزة،  الإدارة  رئي�سة هي: 

املتميز.
وقد خ�سعت الفئات الرئي�سة الث�ث للتقييم من خ�ل 
خارج  من  معتمد  تقييم  فريق  بها  قببام  ميدانية  زيبببارات 
للم�ساركني  املمنوحة  الببدرجببات  اعتماد  مت  فيما  الهيئة، 
والنتائج النهائية، من قبل جلنة حتكيمية اختريت اي�ساً 

من خارج الهيئة .
ويف ختام احلفل قام معايل �سيف �سلطان العرياين اأمني 
اإدارة  رئي�س جمل�س  الوطني  الأعلى ل�أمن  املجل�س  عام 

الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، و�سعادة الدكتور جمال 
والزمات  الببطببوارئ  لإدارة  الوطنية  الهيئة  عببام  مدير  احلو�سني  حممد 
التخطيط  اإدارة  نببالببت  واإذ  الببفببائببزيببن.  على  اجلببوائببز  بببتببوزيببع  والبببكبببوارث، 
املتميز"  "امل�سروع  كانت جائزة  فقد  املتميزة"،  "الدارة  وال�ستعداد جائزة 

ادارة  به  نفذه  الطارئة"  الببذي  احلببالت  "دليلك يف  ن�سيب  م�سروع  من 
الع�م والتوا�سل اجلماهريي.

وفاز بجائزة "املوظف املتميز"  ال�سيد علي حممد الظاهري  رئي�س وحدة 
جائزة  ذهبت  فيما  وال�ستعداد،  التخطيط  ادارة   من  واملخاطر  التقييم 
"املوظف التنفيذي" لب  ال�سيد اأحمد حممد املرزوقي من 
مكتب املدير العام، ومت حجب جائزة  " املوظف املتفاين 

ذو اخلدمة الطويلة املتميزة" لعدم ا�ستيفاء ال�سروط.  
ومبببن جببهببتببه، هببّنبباأ د. جببمببال حمببمببد احلببو�ببسببنببي يف نهاية 
الإحتفال جميع الفائزين يف هذه الدورة، على متيزهم، 

معربا عن اأمله 
يف اأن ي�ساهم تفوقهم يف حتفيز اجلميع لبذل املزيد من 

اجلهود خلدمة برامج واأهداف واأن�سطة الهيئة.
اأي�ساً  العميق و�سكره اجلزيل  امتنانه  �سعادته عن  وعّر 
التحكيم، وجميع  التقييم وجلنة  لرئي�س واأع�ساء فريق 
الرابعة  البببدورة  ون�ساطات  اأعببمببال  اإجنبباح  يف  �ساركوا  من 
اأن يوفق  جلائزة التميز املوؤ�س�سي، �سائً� املوىل عز وجل 

اجلميع، 
يف طريقهم نحو حتقيق روؤية الهيئة يف التميز يف اإدارة الطوارئ والزمات 
نائب  ال�سام�سي  ارحمة  حممد  �سيف  �سعادة  الحتفال  ح�سر  والببكببوارث. 
املدير العام، و�سعادة عبيد الزحمي نائب مدير عام املركز الوطني للبحث 

والنقاذ، وعدد من مدراء الإدارات وموظفي الهيئة.

احلو�سني:  جمال 
الأمــــــانــــــة الــتــي 
نــتــحــّمــلــهــا بــكــل 
ت�ستحق  ـــر،  ـــخ ف
نــبــذل  اأن  مــــّنــــا 
ن�ستطيع ما  اأق�سى 

ـــعـــريـــاين:  ــف ال ــي ــس �
ــــة تــــرفــــع  ــــئ ــــي ــــه ال
اجلـــــــــاهـــــــــزيـــــــــة 
وال�ستعداد من خالل 
تاأهيل الكادر الوظيفي 
امل�ستويات  اأعلى  على 

تنمية املجتمع تعلن ت�شكيل ا�شت�شاري اأ�شحاب الهمم وتفا�شيل ال�شيا�شة الوطنية لتمكينهم
•• دبي-وام:

اأ�سحاب  لتمكني  الوطنية  ال�سيا�سة  تفا�سيل  املجتمع  تنمية  وزارة  ك�سفت 
اآل مكتوم نائب  اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد  الهمم التي 

رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل .
دامببج وخببال من  بناء جمتمع  اإىل  ال�سدد  الوطنية يف هذا  ال�سيا�سة  تهدف 
الببهببمببم ي�سمن متكينهم واأ�ببسببرهببم يف  اأ�ببسببحبباب  اأمببببام  احلببواجببز والببعببقبببببات 
وابتكار  ال�سيا�سات  ر�سم  املجالت وتوفري حياة كرمية لهم من خ�ل  �ستى 

اخلدمات التي حتقق لهم فر�س التمتع بجودة حياة ذات م�ستوى عال.
و اأعلنت معايل جن�ء بنت حممد العور وزيرة تنمية املجتمع - خ�ل املوؤمتر 
ال�سحفي الذي نظمته الوزارة ام�س يف مركز دبي لرعاية وتاأهيل اأ�سحاب 
الهمم يف دبي- ت�سكيل املجل�س ال�ست�ساري لأ�سحاب الهمم برئا�سة الدكتور 
اأحمد العمران ال�سام�سي وي�سم يف ع�سويته ك� من كليثم عبيد املطرو�سي 

نائب رئي�س جمل�س نادي الثقة للمعاقني ومنى عبد الكرمي اليافعي مدير 
مدينة ال�سارقة للخدمات الإن�سانية وحممد اأمني العمادي مدير مركز دبي 
للتوحد واملحامية منار حممد احلمادي ولوؤي �سعيد ع�ي موظف يف هيئة 
كهرباء ومياه ال�سارقة والدكتور قي�س اإبراهيم مقداد اأ�ستاذ م�سارك يف كلية 

الرتبية بجامعة زايد خمت�س بالرتبية اخلا�سة.
يف  الفتيات  ق�سم  رئي�سة  اجلابر  ح�سن  بدرية  املعلمة   .. املجل�س  ي�سم  كما 
كلماتي  مركز  مببديببرة  الرقباين  �سعيد  وببببدور  الهمم  لأ�سحاب  دبببي  نببادي 
للنطق والتوا�سل و�ستيفن كاربنرت املخت�س يف معايري البناء والبيئة املوؤهلة 
اإ�سافة اإىل  لأ�سحاب الهمم ورمي الفهيم الرئي�س التنفيذي ملوؤ�س�سة �سدرة 

ممثلني من جهات حكومية معنية باأ�سحاب الهمم.
ويعد املجل�س ال�ست�ساري خطوة فعالة نحو حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة 
التنمية بو�سفه  اإ�سراك كل فرد يف  اأفببراد املجتمع و�سمان  ال�ساملة جلميع 
لتحقيق  مبا�سر  ب�سكل  وامل�ساهمة  امل�سورة  لتقدمي  وم�ساندا  داعما  جمل�سا 

م�ستهدفات ال�سيا�سة الوطنية لتمكني اأ�سحاب الهمم.
ومت - خ�ل املوؤمتر - ا�ستعرا�س حماور ال�سيا�سة الأ�سا�سية لأ�سحاب الهمم 
التي ت�سمنت �ستة حماور وهي ال�سحة والتعليم والتاأهيل املهني والت�سغيل 
واحلماية الجتماعية والتمكني الأ�سري واحلياة العامة والثقافة والريا�سة 

واإمكانية الو�سول .
و ثمنت معايل جن�ء بنت حممد العور يف م�ستهل املوؤمتر اإط�ق �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم لل�سيا�سة الوطنية لتمكني اأ�سحاب 
القيادة  حر�س  يوؤكد  ما  ال�ست�ساري  املجل�س  ت�سكيل  �سموه  واعتماد  الهمم 
مبا  املجتمع  فئات  جلميع  الكرمية  احلببيبباة  �سبل  كببل  توفري  على  الر�سيدة 
به  والببو�ببسببول  جمتمعها  تطوير  على  قبببادرة  فاعلة  اأجببيببال  تاأ�سي�س  ي�سمن 
لدولة  الوطنية  الأجندة  وتواكب م�ستهدفات  العاملية  امل�ستويات  اأف�سل  اإىل 

الإمارات والتي تركز على بناء الإن�سان نحو م�سرية التنمية امل�ستدامة.
الهمم  اأ�ببسببحبباب  لتمكني  جببباءت  الوطنية  ال�سيا�سة  اإن  معاليها  واأ�ببسببافببت 

نتيجة جلهود التعاون الوثيق والتن�سيق امل�سرتك بني وزارة تنمية املجتمع 
وجميع اجلهات املعنية وذات الع�قة باأ�سحاب الهمم على امل�ستويني املحلي 
والحتادي حيث تعد مظلة رئي�سية �ساملة جتمع جميع اخلدمات واملبادرات 
يف الدولة واملوجهة لأ�سحاب الهمم كما اأنها اأداة فاعلة ت�سمن حتقيق اأعلى 

م�ستوى من الدمج املجتمعي وتعزيز الفر�س اأمام فئة اأ�سحاب الهمم.
من جانبها اأو�سحت �سعادة �سنا �سهيل وكيل وزارة تنمية املجتمع دور ومهام 
م�سوؤويل خدمات اأ�سحاب الهمم والتي ترتكز حول تقدمي اخلدمات املنا�سبة 
والتوا�سل معهم وت�سهيل اإجراءات تقدمي اخلدمة لهم اإ�سافة اإىل كون هذا 
امل�سوؤول حلقة الو�سل بني املراجعني واأ�سحاب الهمم والعاملني يف اجلهة .

اإيجابية  مواقف  وتبني  تر�سيخ  على  العمل  تت�سمن  مهامهم  اإن  اأ�سافت  و 
لدى جميع العاملني يف اجلهة اأو املوؤ�س�سة جتاه اأ�سحاب الهمم والعمل على 
تب�سيط اإجراءات ومراحل تقدمي اخلدمة مبا يت�ءم مع طبيعة ال�سعوبات 

عند اأ�سحاب الهمم واقرتاح اأف�سل احللول خلدمتهم.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�سادية بان ال�سبببببادة/مرطبات الأماين 

اجلميلة رخ�سة رقم:CN 2316914 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ح�سن عبداهلل ح�سن باجمبور ال�سيعري %100
تعديل وكيل خدمات

حذف م�سلم �سالح مبارك �سالح املن�سوري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف يا�سر جابر احمد حممد

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خ�ل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
الع�ن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�سادية بان ال�سبببببادة/�سالون حت�سني

رخ�سة رقم:CN 1033828 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سمريه حممد %100

تعديل وكيل خدمات
ا�سافة �سميه عامر عمر حمد علي احل�سرمي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سبري احمد ب�سري احمد
تعديل وكيل خدمات

حذف ح�سن نا�سر ح�سن نا�سر الزعابي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خ�ل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
الع�ن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�سادية بان ال�سبببببادة/موؤ�س�سة 
فرع   - غيارها  وقطع  الثقيلة  للمعدات  تيك  �سباح 

CN 1382692:اأبوظبي 1 رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب-الغاء رخ�سة

الع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�سبببببادة/فيتك  بان  القت�سادية  التنمية  دائبببرة  تعلن 

لتجارة الهواتف والكمبيوتر - فرع 1
رخ�سة رقم:CN 1306637-1 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
الع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11

اإعــــــــــالن
جي  اي  ال�سبببببادة/اي  بان  القت�سادية  التنمية  دائبببرة  تعلن 

ل�نابيب ذ.م.م
رخ�سة رقم:CN 1006988 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عادل ب�سرى العو�س حممد العلوي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف علي احمد عمران احمد املزروعي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خ�ل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
الع�ن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11

اإعــــــــــالن
جي  اأي  ال�سبببببادة/اأي  بان  القت�سادية  التنمية  دائبببرة  تعلن 

للنقليات العامة
رخ�سة رقم:CN 1012122 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عادل ب�سرى العو�س حممد العلوي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف علي احمد عمران احمد املزروعي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خ�ل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
الع�ن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11

اإعــــــــــالن
جي  اأي  ال�سبببببادة/اأي  بان  القت�سادية  التنمية  دائبببرة  تعلن 

للخدمات ال�سناعية
رخ�سة رقم:CN 1012119 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عادل ب�سرى العو�س حممد العلوي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف علي احمد عمران احمد املزروعي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خ�ل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
الع�ن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�سادية بان ال�سبببببادة/موؤ�س�سة 

ادفايزر العقارية
رخ�سة رقم:CN 2091805 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
الع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11

اإعــــــــــالن
ال�سبببببادة/مطعم وم�ساوي  بان  التنمية القت�سادية  دائبببرة  تعلن 

بيت الفندي
رخ�سة رقم:CN 1122550 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة في�سل �سامل �سيف خلريباين النعيمي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سامل حمد قنا�س علي العامري

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف علي عبداهلل جابر
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خ�ل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
الع�ن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�سادية بان ال�سبببببادة/اخلط ال�ساطع للتجليد والقرطا�سية

رخ�سة رقم:CN 1099670  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حممد زكريا فاروق من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/حممد زكريا فاروق من 100% اىل %25
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد فرحان حممد قا�سم %24

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة خليفة ح�سن عبداهلل عبدالرحمن الب�سر %51
تعديل وكيل خدمات/حذف حممد عبدالعزيز موؤمن حمد اجلنيبي

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة الإع�ن/اإجمايل من م�ساحة 0.9*3.95 اىل 3.8*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 
 تعديل ا�سم جتاري من/اخلط ال�ساطع للتجليد والقرطا�سية

BRIGHT LINE BINDING & STATIONERY
اىل/اخلط ال�ساطع للتجليد والقرطا�سية ذ.م.م     

BRIGHT LINE BINDING & STATIONERY LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خ�ل اأربعة 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  الع�ن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر 

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

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�سادية بان ال�سبببببادة/فريي تيك لنظم املعلومات ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1098384  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/عبداهلل يحيى فرح عبدالرحمن حامد من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/عبداهلل يحيى فرح عبدالرحمن حامد من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف طارق ب�ساره انطوان الرتجمان

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

 تعديل ا�سم جتاري من/فريي تيك لنظم املعلومات ذ.م.م
VERI TEC INFORMATION SYSTEM LLC

اىل/فريي تيك لنظم املعلومات      
VERI TEC INFORMATION SYSTEM

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خ�ل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�سادية بان ال�سبببببادة/ن�سار احمد للمقاولت العامة ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1098626  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سامل قران النوبي مزينه العامري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ن�سار احمد بن حممد ا�سلم
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد �سعيد حبان �سعيد دحدوح الكثريي

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

 تعديل ا�سم جتاري من/ن�سار احمد للمقاولت العامة ذ.م.م
NISAR AHMED GENERAL CONTRACTING LLC

اىل/توب �سريفيز�س لل�سيانة العامة      
TOP SERVISES GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�ساط/ا�سافة �سيانة املباين )4329901(
تعديل ن�ساط/حذف مقاولت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خ�ل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11

اإعــــــــــالن
خلدمات  ال�سبببببادة/ن�سر  بان  القت�سادية  التنمية  دائبببرة  تعلن 

التموين ذ.م.م
رخ�سة رقم:CN 1063822 قد تقدموا الينا بطلب

الدولية  النه�سة  �سركة  وبيع/ا�سافة  تنازل  ال�سركاء  تعديل 
AL NAHDA INTERNATIONAL HOLDING LLC القاب�سة ذ.م.م

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف ب�ل حيدر همدر

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خ�ل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
الع�ن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�سادية بان ال�سبببببادة/كافترييا دلة ال�سليلة

رخ�سة رقم:CN 1314766  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإع�ن/اإجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 3.10*1

 تعديل ا�سم جتاري من/كافترييا دلة ال�سليلة
DALAT AL SHELILAH CAFETERIA

اىل/كافترييا تي اك�سري�س     
EXPRESS TEA CAFETERIA

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خ�ل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا الع�ن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�سادية بان ال�سبببببادة/بريدج واي اجننريجن اند 

كونرت اكتنج كومباين ذ.م.م
رخ�سة رقم:CN 1100361  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإع�ن/اإجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 1*1

اكتنج  كونرت  اند  اجننريجن  واي  من/بريدج  جتاري  ا�سم  تعديل   
كومباين ذ.م.م

BRIDGEWAY ENGINEERING & CONTRACTING COMPANY LLC

اىل/اجني�س اجننريجن اند كونرت اكتنج كومباين ذ.م.م     
AGNICE ENGINEERING & CONTRACTING COMPANY LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خ�ل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا الع�ن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11

اإعـــالن
يعلن مكتب تنمية ال�سناعة باأن: ال�سادة/بركان ميوني�سونز �سي�ستمز ذ.م.م 

IN-1001607:رقم الرخ�سة ال�سناعية

 قد ابدوا رغبتهم يف اتخاذ التعديل الآتي:

تعديل ال�سكل القانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

وتعديل ال�سم التجاري من/بركان ميوني�سونز �سي�ستمز ذ.م.م

 اىل/بارج للذخائر ذ.م.م

لت�سبح الرخ�سة ال�سناعية با�سم:

بارج للذخائر ذ.م.م

وعلى كل من لديه اعرتا�س على الجراء املذكور اع�ه مراجعة مكتب تنمية 

ال�سناعه - اإدارة خدمة امل�ستثمرين - خ�ل اأ�سبوع من تاريخ ن�سر الإع�ن ، 

واإل فلن يقبل املكتب اأية اعرتا�س بعد انق�ساء مدة الإع�ن .

مكتب تنمية ال�سناعة

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11

اإعــــــــــالن
الهند�سة  ال�سبببببادة/�سركة  بان  القت�سادية  التنمية  دائبببرة  تعلن 

والن�ساءات املحدودة كجينكو - ذات م�سوؤولية حمدودة
رخ�سة رقم:CN 1108504 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عمر �سامل عمر احلري�سى العامري %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سامل عمر احلري�سي العامري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خ�ل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
الع�ن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11

اإعــــــــــالن
ال�سرق  ال�سبببببادة/درة  بان  القت�سادية  التنمية  دائبببرة  تعلن 

مقاولت والنقليات
رخ�سة رقم:CN 1871934 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبدالرحمن دران حممد احمد البلو�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سلطان دران حممد البلو�سي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خ�ل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
الع�ن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�سادية بان ال�سبببببادة/ليغا�سي للكمبيوتر 

رخ�سة رقم:CN 2152530 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حنان �سامل �سعيد العامري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد عبده احمد يحيى النعيمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خ�ل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
الع�ن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�سادية بان ال�سبببببادة/الماكن 

CN 1135960:لتجارة العود والبخور  رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
الع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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لبنى القا�شمي تزور الحتادية للتناف�شية والإح�شاء
 وتدع��و اإىل تعزي��ز التع��اون يف موؤ�ش��رات الت�ش��امح 

معبد الدور يف اأم القيوين �شاهد على ح�شارة عريقة وتاريخ زاخر

ويل عهد الفجرية يهنئ �شلطان �شاكر بنيله �شهادة البكالوريو�ص يف الهند�شة املدنية

وكيل وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع 
يتفقد مركز املدام ال�شحي يف ال�شارقة

القائم بالأعمال بالإنابة لدى بنما يلتقي وزير التجارة وال�شناعة

�سموه  ا�ستمع  و   . اأول  مببب�زم  برتبة  الع�سكرية  زايبببد 
تخ�س�سه  م�سمون  حببول  منه  �سرح  اإىل  اللقاء  خبب�ل 
يف  احلبب�ببسبباري  بالتطور  وارتباطها  التحتية  البنية  يف 

اجلانب العمراين .
من جانبه �سكر �سلطان ابراهيم .. �سمو ال�سيخ حممد 

بن حمد ال�سرقي على دعمه وت�سجيعه الدائم.
ويل  مكتب  مدير  الزحمي  �سامل  �سعادة  اللقاء  ح�سر 

عهد الفجرية.

•• الفجرية-وام:

ا�ستقبل �سمو ال�سيخ حممد بن حمد ال�سرقي ويل عهد 
الفجرية �سباح ام�س مبكتب �سموه يف الديوان الأمريي 

ال�ساب �سلطان ابراهيم يو�سف �ساكر .
و هببنبباأ �ببسببمببوه ابببراهببيببم �ببسبباكببر بببحبب�ببسببولببه عببلببى درجة 
والبيئية من جامعة  املدنية  الهند�سة  البكالوريو�س يف 
كلية  من  ذاتببه  الوقت  يف  تخرجه  اإىل  اإ�سافة  ال�سارقة 

اأولويات الوزارة �سمن خطتها ال�سرتاتيجية لتح�سني جودة 
و�سمان  ال�سحية  واملببرافببق  املن�ساآت  وتطوير  العمل  اأنظمة 

�سهولة الو�سول اإليها وفقا للمعايري العاملية.
وقال �سعادة الوكيل اإن هدفنا هو رفد القطاع ال�سحي باأكفاأ 
خدماتها  توفري  يف  ما�سية  الببببوزارة  واإن  واأحببدثببهببا  املببرافببق 
ال�سحية وفق اأعلى معايري اجلودة.. ووجه �سعادته بتوفري 
املزيد من الأ�سناف الدوائية يف املركز واإيجاد كفاءات منا�سبة 
لتطوير اأداء ق�سم ال�سيدلة بال�سكل الأمثل وحتديث كر�سي 
الأ�سنان وفق املعايري احلديثة وتوفري بع�س الأدوات الطبية 
وتعديل اأو�ساع بع�س املوظفني وحتفيزهم على بذل اأف�سل 
الذي مت ت�سغيله  املركز  اأداء ل�ستيعاب تزايد عدد مراجعي 
اليوم ا�ستجابة للمتطلبات اخلا�سة للمنطقة.  24 �ساعة يف 
ت�سمل  متنوعة  طبية  خدمات  ال�سحي  املببدام  مركز  ويقدم 
الطارئة وال�سحة  العامة واحلالت  املر�سية  ع�ج احلالت 
ال�سحي  والتثقيف  والتطعيمات  الطفل  �سحة  املدر�سية 
الفح�س ما قبل الزواج الرعاية املنزلية لكبار ال�سن فح�س 

اللياقة لطلبة اجلامعات.

•• دبي -وام:

وزارة  وكببيببل  الببعببلببمبباء  �سليم  الببدكببتببور حمببمببد  �ببسببعببادة  تفقد 
منطقة  يف  ال�سحي  املبببدام  مببركببز  املجتمع  ووقببايببة  ال�سحة 
الذيد باإمارة ال�سارقة وذلك �سمن جولته امليدانية الدورية 
على  احلر�س  اإطببار  ويف  ال�سحية  املراكز  يف  اخلدمة  ملواقع 

تقدمي خدمات �سحية متميزة ملجتمع دولة الإمارات.
والتقى العلماء خ�ل جولته يف املركز - التي رافقه خ�لها 
لقطاع  امل�ساعد  الوكيل  ال�سركال  حممد  يو�سف  الببدكببتببور 
امل�ست�سفيات - امل�سوؤولني والكادر الطبي والتمري�سي.. وجال 
حيث  وال�سيدلية  والأ�سعة  واملختر  ال�ستقبال  اأق�سام  على 
اطلع على التجهيزات من املعدات الطبية والدوائية والكوادر 
وا�ستمع  املركز  مراجعي  من  عدد  مع  التقى  كما  الب�سرية. 
املقدمة  ر�ساهم عن م�ستوى اخلدمات  مل�حظاتهم ومدى 
لهم.. و�سدد على �سرورة تقدمي اخلدمات الطبية للمجتمع 
ب�سكل يليق بخدمات الوزارة. واأثنى على �سري الأداء موؤكدا 
اأن التطوير امل�ستمر لواقع اخلدمات ال�سحية ياأتي على �سلم 

الفر�سة  الداخلية  الكفاءات  ومنح 
امل�ساريع  وابببتببكببار  وت�سميم  لإدارة 
للقيام  والبببدعبببم  الببثببقببة  ومببنببحببهببم 

بدورهم .
لقد جنح فريق   : قالت معاليها  و 
هببدف مهم  الهيئة يف حتقيق  عمل 
للغاية وهو خلق بيئة عمل حتاكي 
تلك املوجودة يف املنزل حيث ن�سعر 
بالراحة والإبداع وبالأمان وهذا ما 
بالراحة  ي�سعرون  املوظفني  يجعل 
وكاأنهم يف منازلهم بالتايل �ستنعك�س 
اإنتاجيتهم  عببلببى  اخلببببوا�ببببس  هببببذه 
ب�سكل  مهامهم  تاأدية  يف  وكفاءتهم 
فببعببال وبببببروح اإيببجببابببيببة مببن جانبه 
قبببال عبببببد اهلل نببا�ببسببر لببوتبباه مدير 
للتناف�سية  الحتبباديببة  الهيئة  عببام 
والإح�ساء : ت�سرفنا بزيارة معايل 
القا�سمي  خالد  بنت  لبنى  ال�سيخة 
حتقيق  على  و�سنعمل  الهيئة  ملقر 
الرنامج  مع  بالتعاون  توجيهاتها 
اجلهات  وجميع  للت�سامح  الوطني 
واملحلية  الحتببببباديبببببة  احلبببكبببومبببيبببة 
ال�سلة  ذات  البببعببباملبببيبببة  واجلبببببهبببببات 
الر�سيدة  حكومتنا  روؤيبببة  لتحقيق 
الإماراتي  الت�سامح  منبببوذج  ون�سر 
والبببببذي لببطبباملببا اأ�ببببسببببادت ببببه الببببدول 
والببببقببببيببببادات مببببن خمببتببلببف اأنبببحببباء 
البببعبببامل.. ونببتببطببلببع قببدمببا لإطببب�ق 
الببعببديببد مبببن املبب�ببسبباريببع واملبببببببادرات 
الوطني  الببرنببامببج  مببع  املبب�ببسببرتكببة 

للت�سامح يف امل�ستقبل القريب .

كببانببوا عليها حببني الكببتبب�ببسبباف يف 
وذلك  الع�سرين،  القرن  ثمانيات 
بالعتماد على الوثائق التاريخية 
واحلقلية  العلمية  والخببتبببببارات 
الدولية  النواظم  مع  يتوافق  مبا 
حلببفببظ البببببرتاث، حببيببث قبببام عدد 
وبع�س  اإيطاليا  اخلببراء من  من 
اأعمال  بببباإجبببراء  الببعببربببيببة  البببببدول 
املعايري  وفبببببق  لببلببمببعبببببد  تبببرمبببيبببم 

املعتمدة دوليا.
واأ�بببسبببافبببت اإنببببه بببعببد جنبببباح حفظ 
املعبد وترميمه �سين�سب الهتمام 
بالأعمال ال�حقة كحماية املوقع 
من عوامل التلف ال�سديد كالرياح 
والبببرمبببال وتببرمببيببم البب�ببسببيبباج، كما 
دورية  �سيانة  منهج  اتببببباع  �سيتم 

ل�سمان منع تردي حالة املوقع.
وقبببالبببت مببديببر عبببام دائبببببرة الآثببببار 
موقع  اأن  القيوين  بببباأم  والببببرتاث 
الدور من املواقع التي مت ادراجها 
التمهيدية  الببببقببببائببببمببببة  �بببسبببمبببن 
املتحدة  العربية  المبببارات  لدولة 
املبببعبببتبببمبببدة لبببببدى مبببركبببز البببببرتاث 
منذ  اليون�سكو  مبنظمة  الببعبباملببي 
عام 2011 ويجري العمل حاليا 
دائرة  قبل  مببن  ملف  اعبببداد  على 
الآثار والرتاث بالإمارة بالتعاون 
املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  مع 
من اجل تر�سيح املوقع اىل قائمة 
ال�سنوات  خببب�ل  الببعبباملببي  الببببرتاث 

•• دبي -وام:

حثت معايل ال�سيخة لبنى بنت خالد 
القا�سمي وزيرة دولة للت�سامح فريق 
للتناف�سية  الحتبباديببة  الهيئة  عمل 
�بببسبببرورة ت�سافر  عببلببى  والإحببب�بببسببباء 
اجلهود مع جميع اجلهات وتقوية 
امل�ساريع  يدعم  مبا  التعاون  اأوجببه 
واملبببببببببادرات املببقببرتحببة الببتببي تخدم 
عببلببى �سعيد  املبب�ببسببرتكببة  اجلبببوانبببب 
واملوؤ�سرات  البيانات  وتوفري  ر�سد 
العاملي  العاملية والتوجه  التناف�سية 
والتعاي�س  الت�سامح  موؤ�سرات  نحو 
بببببني الأفبببببببببراد واملبببجبببتبببمبببعبببات ومبا 
احلكومة  تبببوجبببهبببات  مبببع  يبببتبببوافبببق 
الإمارات  لروؤية  وحتقيقا  الر�سيدة 
ي�سعى  واأن  الببوطببنببيببة  واأجببنببدتببهببا 
اجلبببمبببيبببع مببببن اأجببببببل حتببقببيببق هذه 

الطموحات والتوجهات.
واأكدت معاليها خ�ل زيارتها مقر 
الهيئة اأن ر�سد اأداء الدولة والعمل 
على الرتقاء به يف التقارير العاملية 
اأمبببر مببهببم لببكببن الأهببببم الببعببمببل على 
جمايل  يف  الوطنية  الببقببدرات  بناء 
وت�سميم  والببتببنببافبب�ببسببيببة  الإحبب�ببسبباء 
موؤ�سرات خا�سة ومبتكرة بالتعاون 
مع املوؤ�س�سات الدولية وال�سعي اإىل 
العاملية  الببتببقبباريببر  �سمن  اإدراجبببهبببا 
م�ساهمتها  الببدولببة  بببذلببك  لببتببوؤكببد 
عببببر نبب�ببسببر الببببنببببمببببوذج الإمببببباراتبببببي 
لببلببتبب�ببسببامببح يف تببطببويببر راأ�ببببببس املبببال 

•• اأم القيوين -وام:

اأر�س  اأن  الأثرية  ال�سواهد  اأكببدت 
عريقة  وحببب�بببسبببارتبببهبببا  الإمببببببببببارات 
واأن  التاريخ  فجر  منذ  ومتجذرة 
لها ح�سورها التاريخي منذ اأقدم 
بال�سكان  زاخبببببرة  وهبببي  الببعبب�ببسببور 
وال�ببببسببببتببببيببببطببببان الببببببببب�ببببسببببري عر 

الع�سور املختلفة.
التنقيب  المبببببارات  دولبببة  واأولبببببت 
عن الآثار واحلفاظ عليها اأهمية 
لذلك  ملببا  متميزة  وعناية  خا�سة 
من �ساأن ودور اأ�سا�سي يف النهو�س 
املواقع  بببالأمم فهي متتلك مئات 
واملباين الأثرية يف خمتلف اأنحاء 
البببدولبببة الببتببي تببوؤكببد اأن الأجببببداد 
التي  الأثببار  الكثري من  تركوا لنا 
ونحافظ  بها  نفخر  ان  لنا  يحق 
تربط  قببببرائببببن  لبببتبببكبببون  عبببلبببيبببهبببا، 
والقادمة  احلبببا�بببسبببرة  الأجببببيببببال 
بببتبباريببخ هبببذا الببوطببن البببذي ميتد 
الببببدور  ومبببوقبببع  البب�ببسببنببني.  لآلف 
املواقع  اأهببببم  الأثببببببري واحببببد مبببن 
الأثرية يف دولة الإمارات العربية 
خببا�ببس ومنطقة  ببب�ببسببكببل  املببتببحببدة 
اخلبببلبببيبببج الببببعببببربببببي بببب�بببسبببكبببل عبببببام، 
ال�ستيطان  فببرتات  لتعدد  وذلببك 
املبببوقبببع والبببتبببي يعود  الببببب�ببسببري يف 
اأقدمها ل�ألف الثالث قبل املي�د 
القرن  منت�سف  حتى  وا�ببسببتببمببرت 

•• بنما -وام:

التقى ال�سيد �سلطان الطائبي القائم 
�سفارة  لبببببدى  بببببالإنببببابببببة  بببببالأعببببمببببال 
اغو�ستو  معايل  الول  ام�س  الببدولببة 
وال�سناعة  التجارة  وزير  ارو�سيمينا 
الببوزارة يف العا�سمة  البنمي يف مقر 
فر�س  اجلانبان  وبحث  �سيتي.  بنما 
البلدين  بببني  وال�ببسببتببثببمببار  الببتببعبباون 
وتعزيز  تببقببويببة  و�ببسبببببل  البب�ببسببديببقببني 
الع�قات ل�سيما يف املجال التجاري. 
واأ�ساد معايل الوزير البنمي بالنه�سة 
يف  الدولة  ت�سهدها  التي  احل�سارية 
خمتلف املجالت.. م�سريا اإىل املكانة 
المارات  بها  حتظى  التي  املرموقة 

بني دول العامل.

معايل  وقامت  العاملية.  التناف�سية 
القا�سمي  خالد  بنت  لبنى  ال�سيخة 
بببجببولببة يف مببقببر الهيئة  بببعببد ذلبببك 
مرافقها  عبببلبببى  خببب�لبببهبببا  اطبببلبببعبببت 
والت�سهي�ت التي تقدمها وتعرفت 
عببلببى الببفببريببق البببببذي اأ�بببسبببرف على 

ت�سميم املقر .
تطبيق  يف  الهيئة  بجهود  واأ�ببسببادت 
ال�سيخ  ال�سمو  �ببسبباحببب  تببوجببيببهببات 
حمببمببد بببن را�ببسببد اآل مببكببتببوم نائب 
جمل�س  رئبببيببب�بببس  البببببدولبببببة  رئبببيببب�بببس 
البببببببوزراء حببباكبببم دبببببي رعببببباه اهلل يف 
توفري ال�سعادة للموظفني واعتماد 
العمل  بيئة  يف  وال�سفافية  البتكار 

ال�سنوي للتناف�سية العاملية ال�سادر 
عن املعهد الدويل للتنمية الإدارية 
والببذي حققت فيه الإمببارات املركز 

الثالث عامليا.
التعاون  اأن  اإىل  معاليها  ونببوهببت 
والعمل امل�سرتك يف املرحلة القادمة 
مبرتبة  لببلببنببهببو�ببس  الأ�بببسبببا�بببس  هبببو 
الببدولببة نحو الببرقببم واحبببد يف هذه 

املوؤ�سرات بل واحلفاظ عليها .
درا�سة  عببلببى  معاليها  اطببلببعببت  كببمببا 
حتببلببيببلببيببة تببنبباولببت تببباأثبببري الإعبببب�م 
على  الجتماعي  التوا�سل  وقنوات 
ت�سخري  وكيف ميكن  الببعببام  البببراأي 
موؤ�سرات  لبببدعبببم  البببقبببنبببوات  هبببببذه 

على  يرتكز  الببذي  العاملي  الب�سري 
مبادئ املعرفة والت�سامح والتعاي�س 

ال�سلمي.
معايل  الهيئة  عمل  فببريببق  واأطببلببع 
القا�سمي  خالد  بنت  لبنى  ال�سيخة 
دولة  اأداء  حببول  قدمه  عر�س  على 
تقريرا   12 اأهببببببم  يف  الإمبببببببببببارات 
فيه  الببرتكببيببز  ومت  عبباملببيببا  تناف�سيا 
ب�سكل  الببتبب�ببسببامببح  مبببوؤ�بببسبببرات  عببلببى 
خببا�ببس مببثببل مببوؤ�ببسببر الببتبب�ببسببامببح مع 
الأجانب يف تقرير تناف�سية املواهب 
العاملية 2016 والذي حققت فيه 
الإمارات املركز الأول عامليا وموؤ�سر 
الكتاب  تقرير  يف  الوطنية  الثقافة 

الببفببخبباريببة خمتلفة  املببببباخببر  مبببن 
الأ�ببسببكببال والأحببجببام بببالببقببرب من 
املوقع  وتبببعبببر�بببس  املبببعبببببببد.  مبببوقبببع 
لتاآكل  املببا�ببسببيببة  البب�ببسببنببوات  خببب�ل 
وانهيار بع�س اأجزائه الأمر الذي 
للحفاظ  �ببسببريببعببا  تببدخبب�  تببطببلببب 
الدور  معبد  ترميم  وحببول  عليه. 
الغبفلي  را�سد  حممد  علياء  قالت 
مبببديبببرة دائببببببرة الآثبببببببار والبببببرتاث 
البببدائبببرة قامت  اأن  الببقببيببويببن  بببباأم 
الوطني  املببجببلبب�ببس  مبببع  بببالببتببعبباون 
تطوير  ووزارة  والآثبببار  لل�سياحة 
الإقليمي  واملركز  التحتية  البنية 
الثقافية  املمتلكات  على  للحفاظ 
يف الدول العربية مركز الآيكروم 
يف ال�سارقة باأعمال ترميم وتقوية 
املعبد واملذابح ومنع �سياع معامله.. 
موؤكدة اأن معبد الدور هو اأحد اأهم 
املعامل الأثرية يف منطقة اخلليج 
الببعببربببي ودولببببة الإمببببببارات ب�سكل 
خا�س، لكونه املعبد الوحيد الذي 
الأول  الببقببرن  اإىل  تبباريببخببه  يببعببود 
املوقع  اأن  اإىل  م�سرية  املببيبب�دي.. 
املا�سية،  ال�سنوات  خ�ل  تعر�س، 
لببتبباآكببل وانبببهبببيبببار بببعبب�ببس اأجبببزائبببه، 
الأمر الذي تطلب تدخ� �سريعا 

للحفاظ عليه.
الرتميم  اأعبببمبببال  اأن  واأو�بببسبببحبببت 
واملذابح  املعبد  اعبببادة  يف  �ساهمت 
التي  احلببببالببببة  اإىل  لببببه  املبببببجببببباورة 

يف  يببقببع  وهببببو  م   1987 عببببام  يف 
حببو�ببس حتببيببط ببببه كببثبببببان رملية 
خ�سو�سا من الناحيتني ال�سرقية 
الدور  معبد  ويعد   .. واجلنوبية، 
الذي مت ترميمه موؤخرا من اهم 
املعامل الثرية وهو املعبد الوحيد 
القرن  اإىل  تبباريببخببه  يببعببود  الببببذي 
املعبد  وميبببيبببز  املببببيبببب�دي.  الأول 
مدخ�ن  ولببه   ، املربع  �سبه  �سكله 
الأكببر يقع يف جهة ال�سرق وعلى 
رمبا  م�سطبتني  تببوجببد  جانبيه 
ن�سر  متثايل  عليهما  يو�سع  كببان 
والباب   ، املببوقببع  يف  عليهما  عببرث 
الببغببرب، وقد  الآخبببر يقع يف جهة 
ك�سيت جدرانه اخلارجية باجل�س 
واأحببببباطبببببت مببببداخبببلبببه الببببزخببببارف 
كتله  وقببببد وجبببببدت   ، الببهببنببد�ببسببيببة 
احلجارة ال�سخمة يف و�سط املبنى 
ويرجح اأنها جاءت اأ�س� من احد 
مدافن حقبه اأم النار فقد و�سفت 
تنت�سب  حببببني  يف  مبببذببببح  بببباأنبببهبببا 
اأخرى  مذابح  ث�ثة  املبنى  خببارج 
مبنية من �سخور �ساطئية اأ�سغر 
وو�سف  حمببلببيببا.  مببتببوفببرة  حجما 
�سم�س  ال�سامي  الإلبببه  معبد  ببباأنببه 
املكت�سف  احلبببو�بببس  مبببن  ا�ببسببتببنببادا 
فببيببه والببنببقبب�ببس البببببذي عببلببيببه ا�سم 
اهم  الآرامية، ومن  باللغة  �سم�س 
داخل  عليها  عرث  التي  املكت�سفات 
املببعبببببد مبب�ببسببببباح بببببرونببببزي وعبببدد 

الفرتة  وتعتر  املببيبب�دي.  الثالث 
املي�د  الأول قبل  الببقببرن  بببني  مببا 
املي�دي،  الببثببالببث  الببقببرن  وحببتببى 
فببببرتة ال�ببسببتببيببطببان الببرئببيبب�ببسببة يف 
املببوقببع خ�ل  ، حيث �سكل  املببوقببع 
هبببذه البببفبببرتة مببيببنبباء عببلببى طريق 
ال�سرق  بني  ما  البحرية  التجارة 
والببببغببببرب، وحببلببقببة و�ببسببل مبببا بني 
املناطق  وبببببني  مبببن جببهببة  البببببحببر 

الداخلية.
وتببقببع منطقة الببببدور الأثبببريبببة يف 
الطريق  على  القيوين  اأم  امبببارة 
الببببببذي يبببرببببط بببببني اإمببببببببارة راأ�بببببس 
اخلببببيببببمببببة مبببببن جببببهببببة واإمببببببارتببببببي 
 ، اأخببرى  ال�سارقة ودبببي من جهة 
من  مببرتا  كيلو   120 بعد  وعلى 
على بحرية  ويطل  م�سيق هرمز 
خور البي�ساء، ويرتفع عن �سطح 
وتبلغ  اأمتار   9 اإىل   7 من  البحر 
كيلو  و4   3 بببببني  مببببا  مبب�ببسبباحببتببه 
الكثبان  وتببغببطببي  مببربببعببة  مبببرتات 
اأجزائه  معظم  املتو�سطة  الرملية 
األغاف  اأ�سجار  فوقها  تنت�سر  التي 
املوقع  اكت�ساف  مت  قد  و  وال�سنم، 

يف عام 1973 مي�دي.
من  العديد  البببدور  مببوقببع  وي�سم 
من  املبب�ببسببيببدة  املببعببمبباريببة  العنا�سر 
احلببجببر البببببحببري واأهببمببهببا معبد 
الذي  ال�سم�س  اإلبببه  معبد  الببببدور 
اكت�سف بوا�سطة البعثة البلجيكية 

املنطقة مبببا حتتويه  الأمبباكببن يف 
الر�سوم  فن  مكونات  من  جبالها 

والنقو�س ال�سخرية.
ح�سر افتتاح املوؤمتر الذي ي�ستمر 
يومني �سعادة �سامل الزحمي مدير 
الفجرية  عببهببد  ويل  �سمو  مكتب 
احلكوميني  امل�سوؤولني  من  وعدد 

والباحثني واملهتمني.

ب�سكل عام.
م�سمون  اأن  اإىل  �سعادته  اأ�ببسببار  و 
�ست�سيف  املببببوؤمتببببر  هببببذا  ببببحبببوث 
�سبه  لتاريخ  قيمة معرفية عالية 
اجلببببزيببببرة الببعببربببيببة املببمببتببد منذ 
عبب�ببسببور مبببا قبببببل الببتبباريببخ وحتى 
املجيدة  الإ�بببسببب�مبببيبببة  الببببفببببرتات 
وتببعببد اإمببببارة الببفببجببرية مببن اأغنى 

اأحمد خليفة  كان �سعادة الدكتور 
الفجرية  هيئة  رئي�س  ال�سام�سي 
لل�سياحة والآثار قد اأكد يف كلمته 
واحببد من  املوؤمتر  اأن  الفتتاحية 
الأعببمببال اجلبببادة يف دول جمل�س 
الببببتببببعبببباون اخلبببلبببيبببجبببي مببببن اأجببببل 
البحث  عملية  وتببفببعببيببل  تببطببويببر 
العلمي يف جمال الآثببار والرتاث 

•• الفجرية-وام: 

حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
ع�سو  ال�سرقي  حممد  بببن  حمد 
الفجرية  حبباكببم  الأعببلببى  املجل�س 
�سهد �سمو ال�سيخ حممد بن حمد 
البب�ببسببرقببي ويل عهد  ببببن حمببمببد 
امبب�ببس بح�سور  �ببسببببباح  الببفببجببرية 
مبارك  بببن  نهيان  ال�سيخ  مببعببايل 
وتنمية  الثقافة  وزيبببر  نهيان  اآل 
املبببعبببرفبببة و البب�ببسببيببخ عبببببببداهلل بن 
رئي�س  البب�ببسببرقببي  �سيف  بببن  حببمببد 
الأج�سام  لبناء  الآ�سيوى  الحتبباد 
الفجرية  موؤمتر  اأعمال  انط�ق 
هيئة  تنظمه  الببذي  ل�آثار  الأول 
الببفببجببرية لببلبب�ببسببيبباحببة والآثبببببببار يف 
الديار حتت عنوان  �سيجي  فندق 

الر�سوم والنقو�س احلجرية .
الفجرية  عببهببد  ويل  �ببسببمببو  واأكبببببد 
مبوروثها  متببيببزت  الإمببببببارات  اأن 
الكبري مببن املببعببامل الأثببريببة التي 
التاريخية  احلببقببب  عببلببى  تبب�ببسببهببد 

واأ�ساليب  منطقتنا  �سهدتها  التي 
عا�ست  التي  للمجتمعات  احلببيبباة 
فبببيبببهبببا.. مببب�بببسبببددا عبببلبببى �بببسبببرورة 
الأكادميية  اجلبببهبببات  تببتببوىل  اأن 
�ساحبة اخلرة العلمية والعملية 
املوروث  هذا  على  مهمة احلفاظ 
واأن  الكبري  والتاريخي  الببرتاثببي 
ت�سطلع املوؤمترات العلمية ومنها 
مببوؤمتببر الببفببجببرية لبب�آثببار بك�سف 
املبببزيبببد مبببن اأ�بببسبببرار هبببذا املببببوروث 
اأ�سالة  تبباأكببيببد  �ببسبباأنببه  مبببن  الببببذي 
جذور  وعمق  وعراقتها  منطقتنا 
ح�سارة دولة الإمارات التي تتبواأ 
عبباملببيببا يف  الأوىل  املبببراكبببز  البببيبببوم 

خمتلف املجالت.
بن  نهيان  ال�سيخ  مببعببايل  اأثببنببى  و 
الثقافة  وزيبببر  نهيان  اآل  مبببببارك 
وتببنببمببيببة املببعببرفببة يف كببلببمببتببه على 
على  واخل�قة  امل�ستمرة  اجلهود 
�سعيد الهتمام بالتاريخ والرتاث 
�ساحب  اإىل  بال�سكر  وتببوجببه   ..
البب�ببسببمببو البب�ببسببيببخ حببمببد بببن حممد 

يف  ي�سهم  لبب�آثببار  الأول  الفجرية 
للمنطقة  العريق  الببتبباريببخ  اإببببراز 
تراثها  عببلببى  الهبببتبببمبببام  وتببركببيببز 
الأ�سيل اإ�سافة اإىل تعميق الوعي 
واملبببعبببرفبببة ومببكببانببتببهببا ودورهببببببا يف 
اهتمام  وثببمببن  الب�سرية  مبب�ببسببرية 
بالتاريخ  البببر�بببسبببيبببدة  الببببقببببيببببادة 

والرتاث.
توجيهات  مببعببالببيببه  ا�بببسبببتبببذكبببر  و 
ال�سيخ  املغفور له  الدولة  موؤ�س�س 
اآل نهيان رحمه  �سلطان  زايببد بن 
اهلل البببذي كببان يببقببول دائببمببا : اإن 
عبببدم الهببتببمببام بببالببتبباريببخ يبببوؤدي 
واإن  بامل�ستقبل  الهتمام  اإىل عدم 
بطبيعته  هببو  الببنبباجببح  امل�ستقبل 
امتداد ملعرفتنا وتقديرنا ملا�سينا 

التليد .
كلمته  خبببتبببام  يف  مببعببالببيببه  ورفبببببع 
والحرتام  ال�سكر  معاين  اأ�سمى 
والولء اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زايببد  بن  خليفة 
و�ساحب  اهلل  حببفببظببه  البببببدولبببببة 

الأعلى  املجل�س  ع�سو  البب�ببسببرقببي 
اهتمامه  عببلببى  الببفببجببرية  حببباكبببم 
الكبري بالتاريخ والرتاث وحر�سه 
على تاأكيد مكانة الثقافة والآثار 
البببببدولبببببة ودورهببببمببببا  يف مببب�بببسبببرية 
بالهوية  الإحببب�بببسبببا�بببس  تببعببمببيببق  يف 
النتماء  روح  وتببقببويببة  الببوطببنببيببة 

والولء ل�إمارات.
اأيبب�ببسببا ل�سمو  �ببسببكببره  و عبببر عبببن 
ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد 
الفجرية على  ال�سرقي ويل عهد 
حبب�ببسببوره املببوؤمتببر ودعببمببه القوي 
والفنون  الثقافة  اأن�سطة  جلميع 

يف الإمارة.
و قال معايل وزير الثقافة وتنمية 
املعرفة اإن اهتمام املوؤمتر بدرا�سة 
الر�سوم وال�سخور الأثرية يج�سد 
قناعتنا الكاملة يف دولة الإمارات 
ب�سرورة العمل على فهم الرتاث 
ال�ساملة  والإحببباطبببة  وا�ببسببتببيببعببابببه 
باحلا�سر  املبببا�بببسبببي  لبببو�بببسبببل  بببببه 
موؤمتر  عببقببد  اأن  اإىل  مبب�ببسببريا   ..

را�سد  بببن  حمببمببد  ال�سيخ  ال�سمو 
الدولة  رئببيبب�ببس  نببائببب  مببكببتببوم  اآل 
الببببببببوزراء حاكم  رئببيبب�ببس جمببلبب�ببس 
ال�سمو  و�ببسبباحببب  اهلل  رعبببباه  دببببي 
نهيان  اآل  زايببد  بن  ال�سيخ حممد 
القائد  نببائببب  اأبببوظبببببي  عهد  ويل 
الأعلى للقوات امل�سلحة واإخوانهم 

اأ�سحاب ال�سمو حكام الإمارات .

حممد بن حمد ال�شرقي ي�شهد افتتاح موؤمتر الفجرية الأول لالآثار

تطبيق ذكي جلائزة وطني الإمارات للعمل الإن�شاين  �شفري الدولة لدى اململكة املتحدة 
يلتقي الوزير الأول ملقاطعة ويلز

•• ويلز-وام:

التقى �سعادة ال�سفري �سليمان حامد املزروعي �سفري الدولة لدى اململكة 
املتحدة معايل ال�سيد كاروين جونز الوزير الأول ملقاطعة ويلز.

ومت خ�ل اللقاء بحث �سبل تعزيز الع�قات بني دولة المارات ومقاطعة 
ويببلببز ا�ببسببافببة اىل تببعببزيببز الببعبب�قببات القببتبب�ببسبباديببة وفببتببح قببنببوات جديدة 
ل��ستثمار وال�سياحة. جاء هذا اللقاء على هام�س زيارة �سعادة ال�سفري 
كلمة  القى  ويلز حيث  كببارديببف يف  الأعببمببال يف مدينة  رجببال  اىل مركز 
واململكة  المببارات  دولببة  التي جتمع  الثنائية  الع�قات  حتدث فيها عن 

املتحدة.

ب�سماتهم  لت�سبح  النبيلة  الإمبباراتببيببة  املجتمعية  والببقببيببم  الوطنية 
منارة ي�ستدل بها اإىل طريق اخلري والعمل الإن�ساين . وتتمثل فوائد 
امل�ساركة يف جائزة وطني الإمارات للعمل الإن�ساين يف ا�ستخدام معايري 
اجلائزة كدليل للمنجزات يف جمال العمل الإن�ساين كما ميثل الفوز 
باإحدى فئات اجلائزة اإجنازا رفيعا يف جمال العمل الإن�ساين �سريا على 
خطى قائد اخلري والإن�سانية وعم� مبا يحبه زايد . ي�سمل التقييم 
خا�س  والآخببر  املمار�سات  بتقييم  خا�س  اأحدهما  اأ�سا�سني  حموريني 
بتقييم النتائج واملخرجات حيث يتم تقييم املمار�سات من خ�ل ث�ثة 
حماور رئي�سية هي اجلودة والكفاءة .. والفاعلية .. والإبداع والبتكار 
بينما يتم تقييم النتائج واملخرجات من خ�ل الأثر امللمو�س والتوثيق 

وتقييم املجتمع .

و�سع ال�سم والريد اللكرتوين وكتابة نبذة خمت�سرة مرفقة برقم 
التوا�سل واأخريا اإ�سافة ملف الأعمال وكود التحقيق . واأكد بالهول اأن 
روؤية جائزة وطني الإمارات للعمل الإن�ساين تعتمد على اإبراز وتوثيق 
الفئات  اجلائزة  تق�سم  حيث  الإن�ساين  العمل  يف  الإماراتية  الب�سمات 
ووطن  اأمببن  وب�سمة  الذهبية  وهببي  ب�سمة   13 اإىل  للفوز  امل�ستحقة 
لب�سمات  بالإ�سافة  واإن�سانية  واأمببل  خري  وب�سمة  وفكر  وقلم  وثقافة 
العلم واملجتمع والب�سمة اجلديدة هي �سهداء العمل الإن�ساين اخلا�سة 
بعام اخلري ومتنح اإىل �سهداء العمل اخلريي الذين ا�ست�سهدوا اأثناء 

تلبيتهم واجب العمل الإن�ساين خارج الدولة .
ملوؤ�س�سات  والببثببنبباء  التقدير  منظومة  تعزيز  ر�سالة  اجلببائببزة  وحتببمببل 
الهوية  ال�سامية  ب�سماتهم  عك�ست  الإمببباراتبببي  املجتمع  مببن  واأفببببراد 

•• دبي-وام:

اأعلنت موؤ�س�سة وطني الإمارات ب اجلهة املنظمة جلائزة وطني الإمارات 
املتحركة  الببهببواتببف  ذكببي على  اإطببب�ق تطبيق  عببن  ب  الإنبب�ببسبباين  للعمل 
حتمل  التي  اجلببائببزة  يف  امل�ساركة  يف  اجلمهور  مببن  الراغبني  خلدمة 

عنوان هذا ما كان يحبه زايد .
البببذي يعمل  اإن التطبيق  املببوؤ�ببسبب�ببسببة  بببالببهببول مببديببر عبببام  وقبببال �ببسببرار 
على  ال�سريع  الببرت�ببسببح  خببدمببة  تببقببدمي  اإىل  يببهببدف   .. العربية  باللغة 
اآبل واأندرويد كما ميكن حتميله على اأجهزة الآيباد  نظامي الت�سغيل 
اأن مقدم طلب الرت�سح ي�ستطيع  واأ�ساف   . ال�سخ�سية  والكمبيوترات 
وهي  �سهلة  خطوات  خم�س  عر  املطلوبة  واملعلومات  الوثائق  تنزيل 
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•• اأبوظبي-وام:

ممكنات  مببلببتببقببى  جببلبب�ببسببات  نبباقبب�ببسببت 
م�ستوى  ملببوؤ�ببسببرات  الذكية  احلكومة 
البببتبببوعبببيبببة البببعبببامبببة عببببن اخلببببدمببببات 
املواقع  وجودة  والذكية  اللكرتونية 
امل�ستقبلية  والببببروؤيببببة  اللببكببرتونببيببة 
لوزراة الداخلية اأهمية تبادل املعرفة 
وم�ساركة  الحتببباديبببة  اجلبببهبببات  ببببني 
الأفبببكبببار البببتببكبباريببة والإببببداعبببيبببة يف 
املعتمدة  احلكومية  املمكنات  تطوير 
التي �ست�سهم يف تعزيز مركز الدولة 
على املوؤ�سر العاملي.  واأكدت اجلل�سات 
احلبببببر�بببببس عببببلببببى تببببعببببزيببببز الببببتببببعبببباون 
اجلهات  خمببتببلببف  مببببع  والببب�بببسبببراكبببة 
ومن  املعنية  واملوؤ�س�سات  احلكومية 
مبا  التبب�ببسببالت  تنظيم  هيئة  بينها 
احلكومة  اأهببببداف  حتقيق  يف  ي�سهم 
الببذكببيببة واملبب�ببسببرعببات احلببكببومببيببة يف 
لروؤية  الببوطببنببيببة  الأجبببنبببدة  حتببقببيببق 
2021 مببن خبب�ل تواءم  الإمببببارات 
الذكية  احلبببكبببومبببة  ا�بببسبببرتاتبببيبببجبببيبببة 
وخارطة الطريق امل�ستقبلية مع اإطار 
ل�بتكار  الببوطببنببيببة  ال�ببسببرتاتببيببجببيببة 
البتكار  قببدرات  بناء  على  بالرتكيز 
يف احلكومة وروؤية الإمارات 2021 
الذكية  للحكومة  الوطنية  واخلطة 
جميعها  ت�ستند  والبببتبببي  البببدولبببة  يف 
اإىل �سعادة املتعاملني كمحور للروؤية 

والر�سالة والأهداف.
 كببانببت جببلبب�ببسببات ور�ببسببة الببعببمببل التي 
اليوم  البببداخبببلبببيبببة  وزارة  نببظببمببتببهببا 
لتنظيم  العامة  الهيئة  مع  بالتعاون 
ريجي�س  �سانت  فندق  يف  الت�سالت 
جزيرة ال�سعديات اأبوظبي قد ركزت 
على موا�سيع وحماور اأ�سا�سية تركز 
و تت�سمن  البتكار  قببدرات  بناء  على 
م�ستقبلية  وم�ساريع  مبادرات  تنفيذ 
واإدارتبببببهبببببا بببباأعبببلبببى درجببببببات اجلببببودة 

والتميز.
مدير  الوهابي  يا�سر  العقيد  اأكببد  و 

ال�ساعة  مبببببدار  عببلببى  يببعببمببل  مبببوحبببد 
الفورية  املببحببادثببة  خببا�ببسببيببة  ويبببوفبببر 

ولغة الإ�سارة لذوي الهمم.
اجلل�سة  يف  الببعببفبباد  مببنببال  قببدمببت  و 
معايري  عببن  تف�سيلي  �ببسببرح  الثانية 
املواقع  “ جببببودة  اخلببامبب�ببس  املبببوؤ�بببسبببر 
حمببببباوره  بببجببمببيببع  اللكرتونية” 
وال�ست�سافة-  الببنببطبباق  يف  املتمثلة 
جتربة   - املواقع  وت�سميم  معمارية 
املبب�ببسببتببخببدمببني وال�بببسبببتبببخبببدامبببيبببة “ 
 .. البببو�بببسبببول  �ببسببهببولببة   .. املبببحبببتبببوى 
امل�ساركة اللكرتونية “ اأمن وحماية 
الورقة  وركببزت  الت�سويق  املعلومات- 
اآلببيببة قببيببا�ببس وتببقببيببيببم  الأفكار  عببلببى 
البببتببكبباريببة الببتببي تببقببدمببهببا كببل جهة 

بهدف احلث على البتكار.
يا�سر  البببرائبببد  ورقببببة  ا�ببسببتببعببر�ببسببت  و 
الأمني  الإعبب�م  اإدارة  القطريي من 
الأمني  لبب�إ�ببسببنبباد  الببعببامببة  ببببببببالإدارة 
ببببببوزارة الببداخببلببيببة  جتببربببة  الببببوزارة 
موؤ�سر  ومعايري  متطلبات  تنفيذ  يف 
�سواء  اللبببكبببرتونبببيبببة  املبببواقبببع  جبببببودة 
�سهولة  اأو  حمبببتبببوى  اأو  كببتبب�ببسببمببيببم 
التجربة  اأن   مو�سحا  ال�ببسببتببخببدام 
الأفكار  مبببن  عببلببى جمببمببوعببة  ركببببزت 
الإبببببداعببببيببببة الببببتبببكببباريبببة عببلببى عدة 
املتعامل  مببع  التوا�سل  منها  حمبباور 
من�سات   9 مببببن  اأكببببببرث  خببببب�ل  مببببن 
الإ�سارة  بلغة  للتوا�سل  واإ�سافة قناة 
ت�سمنت  كببمببا  الببهببمببم/  /لأ�بببسبببحببباب 
مببن خ�سائ�س  الببتببجببربببة جمببمببوعببة 
ال�سوتية  اأو  الن�سية  �ببسببواء  البحث 
ومتيزت التجربة بالهتمام باملتعامل 
تخ�سي�س  مببنببظببومببة  لبببه  و�ببسببمببمببت 
املوقع  مع  لحقا  التعامل  له  ت�سهل 
التاريخية  ببباملببتببابببعببة  لبببه  وتبب�ببسببمببح 

مل�ساهماته وم�ساركاته باملوقع.
اإطببببار  اأنبببببه يف  و اأو�ببببسببببح البببقبببطبببريي 
املبب�ببسبباعببدة قببدمببت الببتببجببربببة جولت 
للقراءة  وخ�سائ�س  باملوقع  اإر�سادية 
ومتابعه حلظية للفعاليات واملنا�سبات 

الذكية  احلكومية  املمكنات  تعريف 
وما  عامة  ب�سورة  موؤ�سرات/  �ستة   /
طراأ عليها من م�ستجدات وتطورات 
حتقيق  اإىل  تهدف  جديدة  ومعايري 
عجلة  ودفببببع  للمتعاملني  البب�ببسببعببادة 
البتكار والتميز يف تقدمي اخلدمات 
ال�سوء  ت�سليط  مت  كببمببا  احلببكببومببيببة 
املمكنات  موؤ�سرات  قيا�س  اآليات  على 
املببببعببببتببببمببببدة يف حمببببور  احلببببكببببومببببيببببة 
احلكومة الذكية والتي تتميز باملرونة 
التناف�س  مفاهيم  وتفعيل  والو�سوح 
الإيببجببابببي واحلبببث عببلببى البببتببكببار يف 
الببكببرتونببيببة وذكية  تببقببدمي خببدمببات 
مميزة وركزت الورقة على متطلبات 
وحمببباور ومببعببايببري املببوؤ�ببسببر اخلام�س  

جودة املواقع اللكرتونية .
و ا�ببسببتببعببر�ببسببت ورقبببببة الببببرائببببد فبببواز 
الإع�م  اإدارة  مدير  اهلل   عبد  علي 
ل�إ�سناد  الببعببامببة  ببببببببالإدارة  الأمبببنبببي 
الببداخببلببيببة جتربة  بببببببوزارة  الأمبببنبببي 
الرابع  املببوؤ�ببسببر  تببطبببببيببق  يف  الببببببوزارة 
اخلببببا�ببببس ببببالبببتبببوعبببيبببة الببببعببببامببببة عن 
والذكية  اللبببكبببرتونبببيبببة  اخلببببدمببببات 
باعتبارها اجلهة الأبرز بني اجلهات 
هذا  متطلبات  حتقيق  يف  احلكومية 
100باملائة  ن�سبة  وحتقيقها  املوؤ�سر 
ملبببببدة ثببببب�ث �بببسبببنبببوات مببتببتببالببيببة . و 
عببر�ببسببت الببقببنببوات الإعبب�مببيببة التي 
كافة  اىل  للو�سول  ا�ستخدامها  مت 
�بببسبببرائبببح املببجببتببمببع �بببسبببواء كبببانبببت من 
الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  خبب�ل 
اأو الإع�م /املرئي واملقروء وامل�سموع 
/ واأي�سا احلم�ت الإع�نية باملراكز 
الببتببجبباريببة والبببلبببوحبببات عببلببى الطرق 
ال�سراف  واأجبببهبببزة  الببنببقببل  وو�ببسببائببل 
الآيل ، ومن خ�ل امل�ساركة  امل�ستمرة  

يف املعار�س واملوؤمترات .
و عببر�ببسببت الببببورقببببة جمببمببوعببه من 
والت�ساميم اجلاذبة  املبتكرة  الأفكار 
وما تقدمه الوزارة من دعم ا�ست�ساري 
للمتعاملني من خ�ل مركز ات�سال 

للخطة الوطنية للحكومة الذكية .
�بببسبببامل احلو�سني  اأكبببببد  جببانبببببه  مبببن   
املعلومات  لقطاع  العام  املدير  نائب 
هيئة  يف  بالإنابة  الذكية  واحلكومة 
تنظيم الت�سالت اأهمية املو�سوعات 
امللتقى  يببنبباقبب�ببسببهببا  البببتبببي  واملبببببحببببباور 
وع�قتها بتحقيق الكفاءة والفعالية 
والريادة يف ممكنات احلكومة الذكية 
الوطني  باملوؤ�سر  الوثيق  وارتباطها 
والذكية  الإلبببكبببرتونبببيبببة  لببلببخببدمببات 
دولة  تببكببون  اأن  اإىل  يببرمببي  والبببببذي 
اخلدمات  يف  عامليا  الأوىل  المبببارات 
بحلول  والببببذكببببيببببة  الإلببببكببببرتونببببيببببة 
امللتقى  اعبببتبببر  و    .  2021 عبببببام 
تببنببفببيببذ مبادرة  لببتببعببزيببز  اآلبببيبببة هببامببة 
ا�ست�سارية  وو�سيلة  الذكية  احلكومة 
مببتببخبب�ببسبب�ببسببة مببببا تبببوفبببره مبببن دعم 
ت�سهم  اأنببهببا  كما  احلكومية  للجهات 
بفاعلية يف اإيجاد مناخ تناف�سي يحث 
الإيجابي  والتحديث  التطوير  على 
لن�سر  واأداة  احلكومية  اجلهات  بني 
وا�ببسببتببدامببة املببمببار�ببسببات املببتببمببيببزة يف 
والتحول  الببذكببيببة  احلببكببومببة  جمبببال 
البببذكبببي.   و لببفببت احلببو�ببسببنببي اإىل اأن 
روؤية دولة المارات ت�سعى لأن تكون 
واحدة من اأف�سل دول العامل بحلول 
يبب�ببسببادف مرور  2021 والبببذي  عببام 
50 عاما على تا�سي�س الحتاد وذلك 
مببن خبب�ل تببقببدمي خببدمببات متميزة 
تركز على جتربة املتعاملني وتخ�سع 
وتاأمني  مكثف  اإ�ببسببراف  اإىل  جودتها 
غنية  وثقافية  وبيئية  حتتية  بنية 
ما عملت احلكومة  للمواطنني وهو 
احلكومة  تعمل  واأن  حتقيقه  عببلببى 
اإىل  اقت�سادها  تطوير  على  كببذلببك 
املعرفة  عبببلبببى  فبببيبببه  تببعببتببمببد  منببببببوذج 
والبتكار.     وا�ستعر�ست ورقة العمل 
العفاد  مببنببال  قدمتها  الببتببي  الأوىل 
مبببببببادرة ممببكببنببات احلكومة  مبببديبببرة 
الذكية بهيئة هيئة تنظيم الت�سالت 
املتعددة/:  احلببكببومببيببة  /املببمببكببنببات 

اإدارة البنية التحتية بوزارة الداخلية 
يف كلمته حر�س الببوزارة على تعزيز 
اخلرات  وتبادل  وال�سراكة  التعاون 
والطببببببببببب�ع عببببلببببى املبببب�ببببسببببتببببجببببدات يف 
العمل مع خمتلف اجلهات  جمالت 
من  و  املعنية  واملوؤ�س�سات  احلكومية 

بينها هيئة تنظيم الت�سالت.
 واأو�سح ان ور�سة ممكنات احلكومة 
الذكية  تهدف اإىل تبادل املعرفة بني 
الأفكار  وم�ساركة  الحتادية  اجلهات 
تطوير  يف  والإببببداعبببيبببة  البببتببكبباريببة 
املببمببكببنببات احلببكببومببيببة املببعببتببمببدة التي 
الدولة  مببركببز  حتبب�ببسببني  يف  �ست�سهم 
عببلببى املببوؤ�ببسببر الببعبباملببي .. مبب�ببسببريا اإىل 
تاأتي  الببور�ببسببة  وحمببباور  موا�سيع  اأن 
على  الداخلية  وزارة  حلر�س  تاأكيدا 
الذكية  احلببكببومببة  متطلبات  تلبية 
موا�سلة  يف  الببببببوزارة  جببهببود  �ببسببمببن 
خطتها املتوائمة مع توجهات حكومة 
المببارات.  واأكد حر�س الببوزارة على 
تعزيز التعاون وال�سراكة مع خمتلف 
واملوؤ�س�سات  احلبببكبببومبببيبببة  اجلببببهببببات 
املعنية والتي من بينها هيئة تنظيم 
التببب�بببسبببالت والبببتبببي مبببن �بببسببباأنبببه اأن 
ي�سهم بببدور كبري يف اإجنبباح فعاليات 
هبببببذه الببببور�ببببسببببة والببببتببببي حتبببقبببق من 
تبادل  على  واأهببدافببهببا  روؤيتها  خبب�ل 
اخلببرات والطبب�ع على امل�ستجدات 

يف جمالت العمل.
فعاليات  تنظيم  اأهببمببيببة  اإىل  ونبببوه   
“ممكنات  عببمببل  لبببور�بببسبببة  مبب�ببسببابببهببة 
احلكومة الذكية”  والتي من �ساأنها 
ال�سرطية  القيادة  تطلعات  تعزز  اأن 
ببببباأن تببكببون دولببببة الإمببببببارات متميزة 
توحيد  عبببلبببى  وتبببعبببمبببل  ببببخبببدمببباتبببهبببا 
اجلبببهبببود وحتببقببيببق روؤيبببببة الببقببيببادة يف 
من  فئاتهم  بكافة  املتعاملني  اإ�سعاد 
خببب�ل تببقببدمي خببدمببات ذكببيببة وعلى 
مببببدار البب�ببسبباعببة ببب�ببسببرف الببنببظببر عن 
املتعامل  نوعية  اأو  اجلببغببرايف  املببوقببع 
وتنفيذا  الببوطببنببي  بببالببتببوجببه  عببمبب� 

•• اأبوظبي-وام:

اأطلقت هيئة البيئة - اأبوظبي فئتني 
�سمن  التميز  جوائز  من  جديدتني 
مبببببببادرة املبببدار�بببس املبب�ببسببتببدامببة وهما 
اأ�سحاب  فئة  و  البيئي  البتكار  فئة 

الهمم .
توزيع جوائز  جاء ذلك خ�ل حفل 
امل�ستدامة  املبببدار�بببس  �سمن  الببتببمببيببز 
الذي  للفرتة من -2015 2017 
تكرمي  مت  حيث  الول  ام�س  نظمته 
وخا�سة  حببكببومببيببة  مبببدر�بببسبببة   23
جلهودهم  تببببقببببديببببرا  اأبببببوظبببببببببي  يف 
وجناحهم  البببببيببئببيببة  ومبببببببادراتبببهبببم 
من  التقليل  خببب�ل  مببن  الببتببمببيببز  يف 

ب�سمتهم البيئية.
البببببدورة  الببفببائببزيببن يف  تبببكبببرمي  ومت 
الفرتة  املبادرة يف  ال�سابعة من هذه 
 ،2017-2015 من  امتدت  التي 
والبببتبببي و�بببسبببل فببيببهببا عببببدد الأعبببمبببال 
مت  حيث  عم�   266 اإىل  امل�ساركة 
لببلببمببرحببلببة قبل  مببنببهببا   55 اخببتببيببار 
 23 الببنببهببائببيببة يف حبببني مت اخببتببيببار 
فبببائبببزا �ببسببمببن فببئببات اجلبببائبببزة التي 
5 فئات وت�سم التدقيق  تنق�سم اإىل 

املحلية  الببنببببباتببات  ا�ببسببتببخببدام  زيببببادة 
املتجددة،  والبببطببباقبببة  احلببببدائببببق  يف 
واإعببببادة  لببلببطبباقببة،  املببوفببرة  والأدوات 
ا�ستخدام املياه الرمادية يف املدار�س. 
مبادرة  يف  الببفببائببزة  املبببدار�بببس  ومبببن 
املبببدار�بببس املبب�ببسببتببدامببة لببلببعببام 2015 
مدر�سة  اأفببب�بببسبببل  لببفببئببة   -2017
ابوظبي  الطليعة يف  قيادية مدر�سة 
الثاين  باملركز  وفببازت  الول  باملركز 
الببعببني ومدر�سة  اخلببتببم يف  مببدر�ببسببة 
ال�سيخ خليفة بن زايد البنغ�دي�سية 
ابوظبي..  يف  اخلببا�ببسببة  ال�ببسبب�مببيببة 
مدر�سة  الثالث  باملركز  فبببازت  فيما 
ومدر�سة  الببظببفببرة  يف  الببنببدى  قببطببر 
ابوظبي  اخلا�سة  الهندية  ابوظبي 
يف  الجنليزية  ال�س�مية  واملدر�سة 
اجلائزة  هبببذه  مببنببح  ابببوظبببببي.. ومت 
لببببلببببمببببدار�ببببس الببببتببببي تبببببببنبببت مبببببببادئ 
ال�ستدامة واأ�سبحت جزءا ل يتجزاأ 

من ممار�ستها اليومية.
التدقيق  يف  مدر�سة  اأف�سل  فئة  امببا 
البيئي فمنحت للمدار�س التي عملت 
واإيجاد  البببببيببئببي  الأثببببر  تقييم  عببلببى 
البيئية  ببب�ببسببمببتببهببم  خلببفبب�ببس  حببلببول 
باملركز  فازت  ال�سمحة  وهي مدر�سة 

البيئي  الببتبباأثببري  لببتببقببيببيببم  الببب�زمبببة 
ومببعبباجلببتببه، مببن خببب�ل نببظببام اإدارة 
املدار�س، وتدعم  البيئي يف  التدقيق 
البببببيببئببيببة وحتفيز  الببببنببببوادي  اإنببب�بببسببباء 
البيئي  الببببتببببطببببوع  عببببلببببى  البببطبببلبببببببة 
واخلدمة املجتمعية وتنظيم الدورات 
التدريبية للمعلمني، وتقدم التعليم 
امليداين للطلبة من خ�ل الرح�ت 

التعليمية امليدانية.
ومن اأبرز ممار�سات ال�ستدامة التي 
انخفا�س  امل�ساركة  املدار�س  حققتها 
اليوم  يف  املياه  من  الفرد  ا�سته�ك 
 2015 عببببام  يف  لبببرت   32.7 مبببن 
 2017 عبببام  يف  لببرت   25.88 اإىل 
الذين  البببطببب�ب  نبب�ببسبببببة  زادت  فببيببمببا 
يببتبب�ببسبباركببون و�ببسببائببل املببوا�ببسبب�ت من 
%70 اإىل %73 باملقارنة بالدورة 
املا�سية وانخف�س ن�سيب الفرد من 
 57 اليوم من  الطاقة يف  ا�سته�ك 
ميغا جول يف الدورة ال�سابقة اإىل 47 
الببدورة احلالية بينما  ميغا جول يف 
اخل�سراء  املببدار�ببس  م�ساحة  ارتفعت 
اإنتاج  وانخف�س  باملئة   9 اإىل   7 من 
غراما   55 اإىل   99 مببن  الببنببفببايببات 
اىل  ا�سافة  الببيببوم  الببواحببد يف  للفرد 

الإعبباقببة كونهم جببزء ل يتجزاأ  ذوي 
وحتفيزهم  املببدر�ببسببي  املببجببتببمببع  مببن 
على  وحثهم  باأنف�سهم  ثقتهم  ورفببع 
اكت�ساب املعارف، وتنمية معلوماتهم 
للم�ساركة  الإمبببببببببارات،  بببيببئببة  حببببول 
وحتقيق  البيئة  حببمببايببة  مبب�ببسببرية  يف 
الدكتور  احلفل  ح�سر  ال�ستدامة. 
العام  الأمببني  نائب  جابر اجلببابببري، 
عبببببد اهلل زمزم  والبببدكبببتبببور  لببلببهببيببئببة 
للعمليات  املبب�ببسبباعببد  البببعبببام  الأمبببببني 
واملببهببنببد�ببس خببالببد الأنبب�ببسبباري مدير 
مبجل�س  املببدر�ببسببيببة  اخلببدمببات  اإدارة 
عا�سور  بن  و�سامل  للتعليم  اأبوظبي 

مدير عام �سركة بي بي الإمارات.
امل�ستدامة  املببدار�ببس  مبببببادرة  وتهدف 
عام  الببهببيببئببة يف  اأطبببلبببقبببتبببهبببا  -الببببتببببي 
جمل�س  مببببع  ببببالبببتبببعببباون   2009
�سركة  للتعليم، وبدعم من  اأبوظبي 
املدار�س  قببدرات  تعزيز  -اإىل  بي  بي 
التاأثري  عببلببى  والببطببلبببببة  واملببعببلببمببني 

ب�سكل اإيجابي على البيئة.
م�ساعدة  نببحببو  البب�ببسببعببي  اإطببببببار  ويف 
البيئي  ال�سلوك  املدار�س على غر�س 
الإيبببجببباببببي، تببنببظببم هببيببئببة البببببيببئببة – 
اأبببوظبببببي ور�بببس عببمببل، وتببوفببر املواد 

البيئي، والأندية البيئية، والرح�ت 
امليدانية، واملدار�س القيادية وتدريب 

املدربني.
وياأتي الع�ن عن اجلائزة يف اإطار 
املجتمع  دور  لتعزيز  الهيئة  �سعي 
املببدر�ببسببي، وحتببفببيببزه عببلببى الإببببببداع، 
املبتكرة  والببرامببج  اخلطط  وو�ببسببع 
لتقليل ب�سمتهم البيئية، وامل�ساهمة 

يف ا�ستدامة البيئة املدر�سية.
وت�سعى الهيئة من خ�ل فئة البتكار 
البيئي اإىل حتفري املدار�س امل�ساركة 
البتكار  ثقافة  ن�سر  اإىل  املبببببادرة  يف 
وت�سجيعهم  امل�ساركني،  الطلبة  بني 
عببلببى طبببرح اأفبببكبببار ومبب�ببسبباريببع بيئية 
للم�ساهمة  ومبب�ببسببتببدامببة،  مبببببتببكببرة 
بببفبباعببلببيببة يف جببهببود املببحببافببظببة على 
للحد  ال�سته�ك  وتر�سيد  البيئة 

من الأثر البيئي.
الفرتة  الببهببيببئببة يف  �ببسببتببقببوم  يف حببني 
والرتكيز  وت�سجيع  بدعم  الببقببادمببة 
على فئة اأ�سحاب الهمم وهو ال�سم 
اجلديد الذي اأطلقه �ساحب ال�سمو 
مكتوم  اآل  را�ببسببد  بببن  حممد  ال�سيخ 
جمل�س  رئي�س  الببدولببة  رئي�س  نائب 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل بدل من 

الر�سالة  ومببدر�ببسببة  الول  ببباملببركببز 
اأف�سل  فببئببة  امببببا  الببببثبببباين..  ببباملببركببز 
مدر�سة يف جمال الرح�ت امليدانية 
مت منح هذه اجلائزة للمدار�س التي 
ببيئتهم،  ط�بها  ربببط  يف  �ساهمت 
العملية  اخلبببببببببرات  واإكبببب�ببببسببببابببببهببببم 
التعاي�س  وذلببك من خ�ل  امليدانية 
املبببببا�ببسببر مبببع الببطبببببيببعببة، واملببببدار�ببببس 
الفائزة هي مدر�ستي روح الحتاد يف 
الهندية اخلا�سة  وابوظبي  ابوظبي 
ومدر�سة  الول  باملركز  ابوظبي  يف 

ولإخ��س  الببظببفببرة  يف  احلببويببتببني 
اخلا�سة يف ابوظبي باملركز الثالث.

مدر�سة  اأفببب�بببسبببل  فبببئبببة  جببببائببببزة  امبببببا 
الفعال..  البببببيببئببي  املببعببلببم  جمبببال  يف 
منحت لأع�ساء هيئة التعليم الذين 
اكت�سبوا مهارات جديدة وذلك لنقل 
�سفوفهم..  اإىل  البببببيببئببي  الببتببعببلببيببم 
اأف�سل  فئة  �سمن  الفائزة  واملدار�س 
دمج ملفاهيم ال�ستدامة �سمن املنهج 
يف  الرفعة  مدر�ستي  هببي  التعليمي 
ابوظبي  يف  اخلا�سة  وماييور  العني 

لروؤية  الببوطببنببيببة  الأجبببنبببدة  حتببقببيببق 
2021. وذكر النقيب بن  الإمببارات 
ت�سعى  الببداخببلببيببة   وزارة  اأن   حببويببل 
لتكون متميزة بخدماتها وتعمل على 
توحيد اجلهود وحتقيق روؤية القيادة 
يف اإ�سعاد املتعاملني بكافة فئاتهم من 
خببب�ل تببقببدمي خببدمببات ذكببيببة وعلى 
مببببدار البب�ببسبباعببة ببب�ببسببرف الببنببظببر عن 
املتعامل  نوعية  اأو  اجلببغببرايف  املببوقببع 
وتنفيذا  الببوطببنببي  بببالببتببوجببه  عببمبب� 
الذكية  للحكومة  الوطنية  للخطة 
على  عملت  البببببوزارة  اإىل  مبب�ببسببريا   ..
التحول اإىل منوذج يتوافق مع خطط 
الإمببببارات  وروؤيببببة  الوطنية  الأجببنببدة 
امل�سرتك  العمل  لرت�سيخ   ،2021
مبببع اجلبببهبببات كبببافبببة لببتببنببعببكبب�ببس هذه 
طموحه  نتائج  حتقيق  على  اجلهود 
املتحدة  الدولية ل�أمم  املوؤ�سرات  يف 
املمار�سات  اأفبب�ببسببل  مببن  وال�ببسببتببفببادة 
التقنية  املحلية والعاملية والإمكانات 
اجلل�سات  جببرى يف ختام  و  املتوفرة. 
نقا�س وحوار حول املوا�سيع واملحاور 
التي تناولتها اوراق العمل �سارك فيه 
احلكومية  اجلهات  ممثلي  من  عببدد 
وممثلي  الببببذكببببي  البببتبببحبببول  ورواد 
الوزارة وهيئة الت�سالت والذين مت 

تكرميهم يف نهاية الور�سة.

وموؤ�سرات  الببعبب�قببة  ذات  اجلبببهبببات 
واآليات  ال�سرتاتيجي  الأثبببر  قيا�س 

احلوكمة.
متخ�س�سة  درا�ببسببات  على  بببنبباء  مت  و 
الدولية  لببلببمببعببايببري  حتببلببيببل  اإجببببببراء 
املحلية  املببببعببببيبببباريببببة  واملببببببقببببببارنببببببات 
والإقليمية والدولية والط�ع على 
والرائدة  املببتببقببدمببة  الببببدول  جتببببارب 
الإلكرتوين  التحول  عامليا يف جمال 
الببرتكببيببز على  جببانببب  اإىل  والبببذكبببي 
الذكية،  الإمبببارات  حكومة  موؤ�سرات 
العاملي  املببب�بببسبببتبببوى  عبببلبببى  وتببرتببيبببببهببا 
تكنولوجيا  ا�بببسبببتبببخبببدام  ومبب�ببسببتببوى 
والتحول  والتببب�بببسبببالت  املببعببلببومببات 

الذكي.
ت�سمنت  اخلبببببارطبببببة  اأن  اأو�بببببسبببببح  و 
ل�إ�سهام  املبببببببببادرات  مبببن  جمببمببوعببة 
الذكية  احلكومة  اأهبببداف  حتقيق  يف 
والبببتبببي مت ا�ببسببتببخبب��ببسببهببا بببنبباء على 
التقييم واملقارنة املعيارية للتوجهات 
وال�سرتاتيجيات الوطنية والعاملية.

�ست�سهم يف  املبببببببادرات  هببذه  اأن  واأكبببد 
احلكومية  امل�سرعات  اأهببداف  حتقيق 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأطلقها  التي 
نائب  مببكببتببوم  اآل  را�بببسبببد  ببببن  حمببمببد 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
ت�سريع  اإىل  تهدف  والتي  دبي  حاكم 

منوها اإىل اأن املوقع يعر�س جمموعة 
مببن البببببيببانببات املببفببتببوحببة تببهببدف اإىل 
تعزيز امل�ساركة ورفع م�ستوى املعرفة 
اخلدمات  لتقدمي  من�سة  ويت�سمن 
لفتا  مراحلها  بكافة  اللببكببرتونببيببة 
اإىل ان التميز والإبببداع يعد من اأهم 
الببداخببلببيببة يف  �ببسببفببات جتببربببة وزارة 

تطبيق هذا املوؤ�سر.
وقببببدم الببنببقببيببب يببو�ببسببف �ببسببلببطببان بن 
الذكي  الببتببحببول  ق�سم  رئي�س  حببويببل 
ببببببوزارة الببداخببلببيببة ورقبببة عببمببل حول 
الذكية  احلبببكبببومبببة  اإ�بببسبببرتاتبببيبببجبببيبببة 
قدم  امل�ستقبلية  الببطببريببق  وخببارطببة 
م�سروع  عببببن  نبببببببذة  خببب�لبببهبببا،  مببببن 
الذكية  احلبببكبببومبببة  اإ�بببسبببرتاتبببيبببجبببيبببة 
بوزارة  امل�ستقبلية  الطريق  وخارطة 
درا�سة  مبوجبه  متت  التي  الداخلية 
احلكومة  ببببرنبببامبببج  فبببريبببق  اأجببببراهببببا 
اأحد  مببع  بالتعاون  بببالببوزارة  الذكية 
بيوت اخلرة العاملية و�سملت حتليل 
البببببببببوزارة على  احلببببببايل يف  البببو�بببسبببع 
والت�سغيلي  ال�سرتاتيجي  امل�ستوى 
ببببالبببرتكبببيبببز عبببلبببى تببقببيببيببم الببببقببببدرات 
والبنية  الببتببنببظببيببمببيببة  واملبببمبببكبببنبببات 
اخلدمات  وتقدمي  التقنية  التحتية 
املتعاملني  وجتببربببة  الببقببنببوات  بكافة 
والببب�بببسبببراكبببات الإ�بببسبببرتاتبببيبببجبببيبببة مع 

الفلبينية  جلوبال  ومببدر�ببسببة  الول 
مدر�ستي  فببببازت  فببيببمببا  ابببوظبببببي  يف 
املنتهى يف ابوظبي والبطني العلمية 

اخلا�سة يف ابوظبي باملركز الثاين.
اأف�سل مدر�سة يف  وفازت جائزة فئة 
املنتهى  مدر�سة  املجتمعية  التوعية 
يف ابببببوظبببببببببي.. ومبببدر�بببسبببة الببببريببببادة 
الول..  باملركز  ابوظبي  يف  امل�سرقة 
ابوظبي  يف  البببعبببرب  ام  ومببدر�ببسببتببي 
وانبببرتنبببا�بببسبببيبببونبببال كببومببيببونببيببتببي يف 
ومدر�ستي  الببثبباين  باملركز  ابوظبي 

للعامل  ناجحا  منببوذجببا  يقدم  مبببا 
بالن�سبة لتمكني املراأة.

بعد ذلك �ساهد الوفد الزائر فيلما 
وثائقيا تناول م�سرية املجل�س على 
وقام  اأربعة عقود،  اأكببرث من  مدى 
بجولة �سملت قاعة زايد التي يتم 
فيها عقد جل�سات املجل�س ومتحف 

عاملية  مببن مكانة  بببه  ومبببا حتظى 
مببرمببوقببة ملببا حتققه مببن تببقببدم يف 
وثمن  الدولية.  املوؤ�سرات  خمتلف 
املجل�س  بببه  ي�سطلع  البببذي  البببدور 
ال�سعيد  على  الحتببببادي  الببوطببنببي 
ومب�ساركة  واخلبببارجبببي  الببداخببلببي 
املراأة وجناحها يف العمل الرملاين 

اخببتبب�ببسببا�ببسبباتببه الببد�ببسببتببوريببة.  من 
وزراء  رئببيبب�ببس  مببعببايل  اأ�ببسبباد  جهته 
ت�سهده  الببذي  بالتطور  �ساك�سونيا 
دولة الإمببارات العربية املتحدة يف 
وبا�ست�سرافها  املببجببالت،  خمتلف 
لبببلبببمببب�بببسبببتبببقبببببببل والببببتببببخببببطببببيببببط له 
القت�سادي  الببتببنببويببع  وببب�ببسببيببا�ببسببة 

•• اأبوظبي-الفجر:

�سعيد  البببدكبببتبببور  �بببسبببعبببادة  البببتبببقبببى 
املجل�س  عبب�ببسببو  املبببطبببوع  عبببببببداهلل 
نببائببب رئي�س  الببوطببنببي الحتبببببادي 
جلببنببة الببب�بببسبببداقبببة البببرملبببانبببيبببة مع 
برملانات الببدول الأوروبببيببة - نيابة 
اأمببل عبداهلل  الدكتورة  عن معايل 
القبي�سي رئي�سة املجل�س-، يف مقر 
الأربعاء  امبب�ببس  باأبوظبي  املجل�س 
معايل  2017م،  مببببايببببو   10
وزراء  رئي�س  تيلي�س  �ستاني�س�ف 
�ببسبباكبب�ببسببونببيببا نببائببب رئببيبب�ببس جمل�س 
البببببوليبببببات الأملبببببببباين الببببببذي يببببزور 
بح�سور  وذلبببببك  حبببالبببيبببا،  الببببدولببببة 
الظاهري  �ببسبببببيببب  اأحبببمبببد  �ببسببعببادة 

الأمني العام للمجل�س.
وتطرق اللقاء اإىل ع�قات التعاون 

القائمة  ال�سرتاتيجية  وال�سراكة 
بني دولة الإمارات العربية املتحدة 
وجمهورية اأملانيا الحتادية، والتي 
�ستى  يف  مببلببحببوظببا  تببطببورا  ت�سهد 
اأهمية  على  التاأكيد  مع  املببجببالت، 
بببني م�سوؤويل  املببتبببببادلببة  البببزيبببارات 
البلدين للدفع بها قدما اإىل اآفاق 
اأرحب. وا�ستعر�س �سعادة الدكتور 
املببببطببببوع مببب�بببسبببرية تببببطببببور احلبببيببباة 
الببرملببانببيببة يف الببببدولببببة واملبببراحبببل 
ال�سعبة  واإجنبببازات  بها،  التي مرت 
الوطني  لببلببمببجببلبب�ببس  البببرملبببانبببيبببة 
على  ال�سعبة  وحببر�ببس  الحتبببببادي 
الرملانية  الفعاليات  يف  امل�ساركة 
املختلفة، وتفعيل دور الدبلوما�سية 
الرملانية عر اللقاءات والزيارات 
بببهببدف تببعببزيببز الببتببوا�ببسببل مببع دول 

و�سعوب العامل.

والدولية.  والإقببلببيببمببيببة  الببوطببنببيببة 
الببتبباأكببيببد على  الببلببقبباء  ومت خببب�ل 
التعاون  عببب�قبببات  تببعببزيببز  اأهببمببيببة 
جلنة  اإن�ساء  خبب�ل  من  الرملانية 
املجل�س  بببببني  ببببرملبببانبببيبببة  �بببسبببداقبببة 
الببببوطببببنببببي الحتببببببببببادي والببببرملببببان 
الأملببببباين، ملببا لببهببا مببن دور مببهببم يف 
حيال  والببتبب�ببسبباور  التن�سيق  تفعيل 
الهتمام  ذات  الببقبب�ببسببايببا  خمببتببلببف 
الدكتور  �ببسببعببادة  واأكببببد  املبب�ببسببرتك. 
ع�قات  عمق  على  املببطببوع  �سعيد 
بني  القائمة  والببتببعبباون  ال�سداقة 
ت�سهد  والتي  ال�سديقني  البلدين 
منوا مطردا على خمتلف ال�سعد، 
التجارة  قبببطببباعبببات  يف  �ببسببيببمببا  ل 
املتجددة  والبببطببباقبببة  وال�ببسببتببثببمببار 
فببيببه خببري للبلدين  والبببببيببئببة، مبببا 
م�سيفا  البب�ببسببديببقببني،  والبب�ببسببعبببببني 

نتائج  اإىل  اجلببببانبببببببببان  واأ�ببببببسببببببار 
زيبببببارة الببعببمببل الببتببي قبببام بببهببا وفد 
اإىل  الإماراتية  الرملانية  ال�سعبة 
جمهورية اأملانيا الحتادية يف �سهر 
املببا�ببسببي، والببتببقببى خ�لها  مببار�ببس 
مببع مببعببايل رئببيبب�ببس البببببونببد�ببسببتبباغ ، 
ورئي�س جلنة الع�قات اخلارجية 
بببالببرملببان، ونببائببب رئببيبب�ببس جمل�س 
ولية  ورئي�س  اأملانيا،  يف  الببوليببات 
وزراء  رئي�س  وكببذلببك  �ساك�سونيا، 
بببرلببني، مببع الببتبباأكببيببد عببلببى اأهمية 
اجلهود  دعبببببم  يف  البببببزيبببببارة  هبببببذه 
الدبلوما�سية  تبذلها  التي  املكثفة 
الر�سمية، وتعزيز ع�قات التعاون 
خمتلف  يف  ال�سديقة  الببببدول  مببع 
منها،  الرملانية  �سيما  ل  املجالت 
والبببتبببعبببببببري عببببن مببببواقببببف البببدولبببة 
والق�سايا  الأحبببداث  خمتلف  اإزاء 

اأن دولة الإمببارات العربية املتحدة 
وجبببمبببهبببوريبببة اأملببببانببببيببببا الحتبببباديببببة 
يبببببعبببببتبببببران منببببببوذجببببببا عبببباملببببيببببا يف 

ا�ستخدامات الطاقة املتجددة.
اأحمد  �ببسببعببادة  ا�ببسببتببعببر�ببس  ببببببدوره 
�سبيب الظاهري اأمني عام املجل�س 
اخت�سا�سات  الحتبببببادي  الببوطببنببي 
والرقابية  الببتبب�ببسببريببعببيببة  املببجببلبب�ببس 
تطور  ومبببببراحبببببل  والببب�بببسبببيبببا�بببسبببيبببة، 
منذ  الببدولببة  يف  الرملانية  احلببيبباة 
فراير  �سهر  يف  املجل�س  تاأ�سي�س 
الببببذي  والبببببدعبببببم  1972م،  عبببببام 
يحظى به املجل�س من قبل �ساحب 
البب�ببسببمببو البب�ببسببيببخ خببلببيببفببة ببببن زايد 
البببدولبببة حفظه  رئببيبب�ببس  نببهببيببان  اآل 
ال�سيا�سي  للرنامج  تنفيذا   ، اهلل 
الببببذي اأعببلببنببه �ببسببمببوه عبببام 2005 
ممار�سة  مببببن  املببجببلبب�ببس  لببتببمببكببني 

رئي�ص وزراء �شاك�شونيا يزور املجل�ص الوطني الحتادي
ويطلع على م�ش��رية تطور احلي�اة الربملاني�ة يف الدولة

الزعابي يلقي كلمة الإمارات اأمام جمل�ص حقوق الإن�شان يف اإطار ا�شتعرا�ص التقرير الوطني للجزائر
•• جنيف-وام:

الدائم  املببنببدوب  الزعابي  �سامل  عبيد  ال�سفري  �سعادة  األببقببى 
واملنظمات  املتحدة  الأمم  لببدى  املتحدة  العربية  لبب�إمببارات 
اأمام  الببدولببة  كلمة  الول  اأم�س  جنيف  يف  الأخبببرى  الدولية 
التقرير  ا�ستعرا�س  اإطببار  يف  وذلببك  الإن�سان  حقوق  جمل�س 
بال�ستعرا�س  املعني  العامل  الفريق  اأمببام  للجزائر  الوطني 

الدوري ال�سامل.
وزير  الدولة  وزيببر  لعمامرة  رمطان  معايل  �سعادته  ورحببب 
البب�ببسببوؤون اخلببارجببيببة والببتببعبباون البببدويل اجلببزائببري والوفد 
القيمة  الكلمة  على  وتقديره  �سكره  عن  معرا  له  املببرافببق 

حببكببومببة اجلمهورية  لتقرير  تببقببدميببه  خببب�ل  األببقبباهببا  الببتببي 
اجلزائرية املوقرة.

اجلزائر  اتخذتها  الببتببي  الببهببامببة  اخلببطببوات  �سعادته  وثببمببن 
�ساملة  اإ�ببسبب�حببات  اعتماد  خبب�ل  مببن  الأخبببرية  ال�سنوات  يف 
و�سفافة بهدف تعزيز �سيادة القانون واحلكم الر�سيد وحقوق 

الإن�سان والتنمية الب�سرية..
هببامببا من  جبببزءا  واملببراهببقببني  الأطببفببال  ق�سايا  �سكلت  حيث 
هببذه الإ�ببسبب�حببات وكبببان اأهببمببهببا اإ�ببسببدار الببقببانببون 12-15 
اأ�سكال  جميع  مببن  الطفولة  بحماية  املتعلق   2015 لعام 
اأنببواع العتداء  نوع من  اأي  اأو  العنف  اأو  الإهمال  اأو  التحيز 
اإنبب�ببسبباء من�سب مببنببدوب وطني  اأو املببعببنببوي، وكببذلببك  البببببدين 

حلماية الطفولة مكلف مبهام تن�سيق جميع امل�سائل املتعلقة 
بالطفولة واإثارة انتباه احلكومة وتقدمي تو�سيات ب�ساأنها.

الببعببمببل اجلبببباد، وعم�  لببهببذا  وت�سجيعا مببن دولبببة المبببببارات 
بالإجراء املتبع حني ال�ستعرا�س الدوري ال�سامل للتقارير 
دعت  ثببب�ث..  بتو�سيات  الإمبببببارات  دولبببة  تقدمت  الوطنية 
اجلرائم  مببن  الأطبببفبببال  حببمببايببة  نببطبباق  تببو�ببسببيببع  اإىل  الأوىل 
املرتكبة عر النرتنت.. وحثت الثانية على موا�سلة عملية 
حتديث ق�ساء الأحداث عن طريق اتخاذ املزيد من التدابري 
الببتببي تببتببمببا�ببسببى مبببع طبببببيببعببة الببطببفببل واحببتببيبباجبباتببه.. ودعت 
الت�سرب  ملنع  املنا�سبة  التدابري  اتخاذ  اإىل  الثالثة  التو�سية 

املدر�سي.

ملتقى الداخلية حول ممكنات احلكومة الذكية يناق�ص تبادل املعرفة والأفكار البتكارية

هيئة البيئة - اأبوظبي تكرم 23 مدر�شة حكومية وخا�شة بجوائز التميز للمدار�ص امل�شتدامة
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عربي ودويل

••غزة -وام:

ا�ببببسببببري   1700 نبببببحبببببو  يبببببوا�بببببسبببببل 
الرغوثي  مروان  بقيادة  فل�سطيني 
فتح  حلركة  املركزية  اللجنة  ع�سو 
ا�سرابهم املتوا�سل عن الطعام لليوم 

الب 24 على التوايل.
ويببببعبببباين ال�ببببسببببرى املببب�بببسبببرببببون من 
واآلم  والببتببنببقببل  احلببركببة  يف  �سعوبة 
يف املعدة والببراأ�ببس وجفاف يف احللق 
الأ�سرى  من  وعببدد  الببدم  ويتقيوؤون 
ل�ساعات  املبببباء  تبببنببباول  عبببن  امببتببنببعببوا 
اإىل  البببتبببوجبببه  البب�ببسببعببوبببة يف  ببب�ببسبببببب 

املرحا�س.
الأ�سرى  الع�سرات من  الإ�سرائيلي بنقل  اإدارة �سجون الحت�ل  و�سرعت 
امل�سربني يف �سجن الرملة اإىل اأحد امل�ست�سفيات امليدانية كما منعت جمددا 

حمامي هيئة الأ�سرى من زيارة الرغوثي يف عزله مبعتقل اجللمة.
ونقل املحامي الذي ا�ستطاع زيارة الأ�سرى امل�سربني عن الطعام يف �سجن 
ماأ�ساوية  وتفا�سيل  حامد  جماهد  الأ�ببسببري  روايبببة  الأوىل  للمرة  نفحة 

ي�سارك احمد ابو الغيط الأمببني العام جلامعة الببدول العربية يف 
املوؤمتر الدويل لدعم ال�سومال املقرر عقده يف لندن اليوم.

با�سم  الر�سمي  املببتببحببدث  املببفببو�ببس حمببمببود عفيفي  الببوزيببر  وقبببال 
الأمني العام اأن م�ساركة اأبو الغيط تاأتي تلبية للدعوة املوجهة اإليه 
من الرئي�س ال�سومايل حممد عبد اهلل فرماجو ورئي�سة الوزراء 
اأنطونيو  املتحدة  الأمم  عببام  و�سكرتري  مبباي  ترييزا  الريطانية 

غوتريي�س.
يهدف  املوؤمتر  ان  ام�س  العربية  اجلامعة  وزعته  بيان  يف  وا�ساف 
الفيدرالية  للحكومة  واملتكامل  املن�سق  الببدويل  الدعم  ح�سد  اىل 
الأمن  قطاع  تعزيز  اأبرزها  رئي�سية  حماور  عدة  على  ال�سومالية 
اأولويات  وم�ساندة  القت�سادي  الإنعا�س  م�سرية  ودعم  ال�سومايل 

. خطة التنمية الوطنية ال�سومالية ل�أعوام 2019-2017 
واأو�سح اأن اجلامعة العربية كانت �ساركت يف اأعمال اللجنة امل�سغرة 

امل�سكلة للتح�سري لهذا املوؤمتر خ�ل الأ�سهر املا�سية..
والرملانية  الرئا�سية  النتخابات  مراقبة  يف  موؤخرا  �ساركت  كما   
اإ�سافة  بها  املرتبطة  النزاعات  ت�سوية  ال�سومالية ويف عمل جلان 
الن�سانية  املنظمات  تاأهب  درجببة  رفببع  حم�ت  يف  م�ساهمتها  اإىل 
العربية ملواجهة الأو�ساع الإن�سانية املتدهورة جراء اأزمة اجلفاف 
ربوع  يف  والتعليمية  الن�سانية  الأن�سطة  مببن  جمموعة  ومتببويببل 

ال�سومال.

 
الأجانب  القا�سرين  اأعبببداد  اإن  الإيطالية  الداخلية  وزارة  قالت 

الذين اختفوا العام املا�سي بلغ حوايل 28 األفا يف عموم الب�د.
واأو�سحت الوزارة اأنه حتى 31 دي�سمر كانون الأول 2016، بلغ 
عدد الأجانب املختفني ممن تقل اأعمارهم عن 18 عاما 27 األفا 

و995 قا�سرا.
وذكرت يف بيان اأن هذه املعطيات ت�سري اإىل زيادة كبرية مقارنة بعام 

2015 الذي �سجل 21 األفا و881 قا�سرا اأجنبيا.
ولفت البيان اإىل اأن “الأمر يتعلق بُق�سر غري م�سحوبني و�سلوا 
�ببسببواطببئ اإيببطببالببيببا )مببهبباجببريببن( ثبببم اخببتببفببت اآثبببارهبببم بببعببد فرتة 

ق�سرية«.
األف حالة عدد ال�سكاوى ب�ساأن حالت   13 ويف نف�س ال�سياق، بلغ 
اأو من  البب�جببئببني  ا�ستقبال  مببراكببز  مببن  اأجببانببب  قا�سرين  هبببروب 
منازل عائ�ت تقدم لهم الرعاية العام املا�سي، وفق نف�س امل�سدر.

ونقل البيان عن نائب وزير الداخلية دومينيكو مانزيونه القول اإن 
هناك حقيقة هامة جدا تدعو للقلق وتتمثل يف اإمكانية ا�ستخدام 

الق�سر يف منظمات اإجرامية وطنية ودولية.

مثل رجل اعتقل قرب مكتب رئي�سة الوزراء الريطانية ترييزا ماي 
يف لندن ال�سهر املا�سي اأمام حمكمة ام�س الأربعاء.

وقررت املحكمة حب�س خالد حممد عمر علي )27 عاما( بعد توجيه 
تهم الإرهاب وحيازة مواد تفجريية اإليه.

الإرهبباب علي )27 عاما( وهو من  �سرطة مكافحة  واعتقل رجببال 
الببرملببان ومكتب مبباي يف  الببرملببان قببرب مقر  �ببسببارع  �سمال لندن يف 

داوننج �سرتيت يوم 27 اأبريل ني�سان.
حمكمة  يف  رمبباديببة  م�ب�س  مرتديا  حار�سني  ب�سحبة  علي  وظهر 
و�ستمن�سرت حيث نفى التهم املوجهة اإليه وقال اإن التما�سا باأنه غري 

مذنب جرى تقدميه نيابة عنه.
اإىل تهمتني  اإ�ببسببافببة  اإرهببابببيببة  ويببواجببه علي تهمة الإعببببداد لأعببمببال 
وحيازة   2012 عبببام  اأفببغببانبب�ببسببتببان  يف  باأن�سطة  �سلة  عببلببى  اأخببريببني 

متفجرات.
ومن املقرر اأن ميثل علي يف جل�سة متهيدية اأمام حمكمة اأولد بيلي، 

وهي املحكمة اجلنائية املركزية يف لندن، يوم 19 مايو اأيار.

عوا�صم

القاهرة

لندن

رومــــــا

جبهة فتح ال�شام حتذر
 من تطبيق اتفاق ا�شتانا

•• بريوت-اأ ف ب:

املعار�سة من تطبيق  �سابقا( ف�سائل  )الن�سرة  ال�سام  فتح  حذرت جبهة 
الداعمتان  وطببهببران  مو�سكو  ا�سبوع  قبل  وقعتبببببه  البببذي  ا�ستانا  اتببفبباق 
الراعية للمعار�سة، معترة ان من �ساأن ذلك ان ي�سكل  لدم�سق وانقرة 

خيانة.
“مناطق  ان�ساء  على  الن�سرة  جبهة  ي�ستثني  الببذي  ا�ستانا  اتفاق  وين�س 
تخفيف الت�سعيد” يف ثماين حمافظات �سورية. ويطالب الدول ال�سامنة 
بالعمل على ف�سل ف�سائل املعار�سة عن “املجموعات الرهابية”، وابرزها 

جبهة الن�سرة وتنظيم داع�س.
ال�سام  فتح  جبهة  تعد  التي  ال�سام  حترير  هيئة  ن�سرته  بيان  يف  وجبباء 
على  املوافقة  ان  الث�ثاء  ليل  تيلغرام  تطبيق  على  الرئي�سي،  مكونها 
واأد  التي تبغي  باملوؤامرة   بها خيانة.. وو�سفتها  ا�ستانا والر�سا  اتفاقية 

اجلهاد والثورة يف ال�سام.
اىل  �سيطرتها  مناطق  نحو  التقدم  اىل  الف�سائل  �سعت  حببال  يف  ودعببت 
دون قدوم هوؤلء  والنفي�س  الغايل  وبذل  املجرمة  الفلول  تلك  “مقاتلة 

املف�سدين اىل اي منطقة حتت اي ذريعة او راية كانت«.
رئي�سي على حمافظة  ب�سكل  ال�سيطرة  ال�سام مع ف�سائل  فتح  وتتقا�سم 

ادلب )�سمال غرب( التي ي�سملها اتفاق ا�ستانا.
وين�س هذا التفاق على �سرورة اتخاذ الدول ال�سامنة “كافة الجراءات 
�سد  القتال  ملوا�سلة  الت�سعيد  تخفيف  مناطق  وخبببارج  داخببل  البب�زمببة 

داع�س وجبهة الن�سرة” وكافة املجموعات املرتبطة بهما.
فتح  جبهة  مببع  ارتباطها  املعار�سة  الف�سائل  فببك  مطلب  �سكل  ولطاملا 
ال�سام عائقا امام تطبيق اتفاقات وقف اط�ق النار ال�سابقة يف �سوريا اما 

لتداخل مناطق �سيطرتها او لوجود حتالف بينها.

اأملانيا حتذر اأحزابها من الت�سلل الإلكرتوين 

وا�شنطن توؤكد اخرتاق رو�شيا لالنتخابات الفرن�شية

عا�سفة �سيا�سية عقب اإقالة رئي�ض مكتب اأي بي اآي

رو�شيا تاأمل عدم الإ�شرار بالعالقات مع اأمريكا بعد عزل كومي

الأ�شرى الفل�شطينيون يوا�شلون اإ�شرابهم عن الطعام لليوم ال�24 

مطلوب لل�شني يخ�شع لإقامة جربية يف نيوزيلندا اأمريكا تنتقد التعزيزات الرو�شية قرب دول البلطيق 
•• ولنجتون-رويرتز:

�سدر حكم على نيوزيلندي مولود يف ال�سني بالبقاء قيد الإقامة اجلرية ملدة خم�سة �سهور بتهمة غ�سل 
اأموال بعد �سنوات من حتقيقات ال�سرطة يف كل من نيوزيلندا وال�سني.

البلدان يف  اأبرز املطلوبني يف ال�سني وتعاونت  املولد وليام يان من  النيوزيلندي ال�سيني  ورجل الأعمال 
امل�ستبه يف �سلوعهم يف  اإىل تعقب  التي تهدف  الغرب حلملتها  لك�سب دعم  ت�سعى فيه بكني  الذي  الوقت 

اأعمال ف�ساد الذين فروا اإىل اخلارج والتي تطلق عليها ا�سم “عملية ا�سطياد الثعالب«.
وتو�سل يان العام املا�سي اإىل اتفاق مع ال�سرطة مل�سادرة 42 مليون دولر نيوزيلندي )29 مليون دولر( 
من املزعوم اإنه ح�سل عليها بالحتيال يف ال�سني ولكنه مل يعرتف بذنبه اآنذاك.  واعرتف ام�س الأربعاء 
بالذنب اأمام املحكمة اجلزئية يف اأوك�ند. وت�سغط ال�سني للتو�سل لتفاقات ت�سليم مع عدد من الدول 
ولكن الكثري من الدول الغربية مل تبد حر�سا يذكر على امل�ساعدة اإذ ل تريد اإعادة اأ�سخا�س اإىل دولة تقول 

جماعات حقوقية اإن امل�ستبه بهم يتعر�سون ل�سوء معاملة بها.

•• عوا�صم-رويرتز:

ذكبببببببر مببببب�بببببسبببببوؤولن ببببباملببببخببببابببببرات 
مت�سللني  اأن  الأمببببببريببببببكببببببيببببببة 
باحلكومة  �سلة  على  اإلكرتونيني 
م�سعى  يف  دورا  لببعبببببوا  الببرو�ببسببيببة 
ال�سيا�سي  بحملة  ال�سرر  لإحلبباق 
البببو�بببسبببطبببي اإميببببانببببويببببل مبببباكببببرون 
وت�سريب  تبب�ببسببلببل  عببمببلببيببات  عببببر 
قبيل  ووثائق  اإلكرتونية  لر�سائل 

النتخابات.
الأمريال  اأبلغ  منف�سل  اإطببار  ويف 
الأمن  مايك روجببرز مدير وكالة 
القوات  للجنة  الأمريكية  القومي 
ام�س  البب�ببسببيببوخ  مبجل�س  امل�سلحة 
كانت  وا�سنطن  اأن  الث�ثاء  الأول 
عببلببى عببلببم بببالببنبب�ببسبباط الببرو�ببسببي يف 
فرتة  قبل  الفرن�سية  النتخابات 
ت�سريب  عبببن  تبببببردد  طببويببلببة ممبببا 
الر�سائل الإلكرتونية للحملة قبل 
التي  الأحببد  انتخابات  يومني من 

حقق فيها ماكرون فوزا �ساحقا.
وقببال روجببرز حببذرنبباهببم.. قائلني 
الرو�س..  ن�ساهد  نحن  انببظببروا.. 
نببببراهببببم يببببخببببرتقببببون بببعبب�ببسببا من 

بنيتكم التحتية«.
اآخرون  واأربببعببة  املبب�ببسببوؤولن  و�سلم 
تو�سلت  الببتببي  بالنتائج  علم  على 
باأنهم  املبببخببباببببرات  وكبببالبببة  اإلبببيبببهبببا 
مل يببجببدوا دلببيبب� دامببغببا عببلببى اأن 
املخابرات  وكببالببة  اأمبببر  الببكببرمببلببني 
بالت�سلل  ببببالبببقبببيبببام  الببببرو�ببببسببببيببببة 
اأنببهببا وجببهببت هذه  الإلبببكبببرتوين اأو 

العملية.
لببببكببببن اأحببببببببد املبببب�ببببسببببوؤولببببني البببببذي 
الك�سف  عبببببدم  �بببسبببريبببطبببة  حتبببببدث 
كيانات   : اإن  قبببال  �سخ�سيته  عببن 
باملخابرات  معروفة  �س�ت  على 
الت�سلل  عمليات  نببفببذت  الرو�سية 
الرو�سية  احلببكببومببة  ونببفببت  تببلببك. 

بعد التقارير الأخرية عن الت�سلل 
ماكرون  حملة  اإىل  الإلبببكبببرتوين 
الأحزاب  مع  جديد  من  توا�سلنا 
الت�سلل  خماطر  ب�ساأن  ال�سيا�سية 
بالنتخابات  املتعلقة  الإلكرتوين 
وقدمنا تو�سيات حمددة لتح�سني 

م�ستوى اأمن املعلومات لديها.
الوكالة  ببببا�بببسبببم  مبببتبببحبببدث  وقببببببال 
ركببببزت على  تببو�ببسببيببات  اأحبببببدث  اإن 
املرور  كببلببمببات  وحببمببايببة  الت�سفري 
وخببببببببطببببببببوات حتبببب�ببببسببببني اأنببببظببببمببببة 

الكمبيوتر وال�سبكات.
بوينت  فبب��ببس  مببوؤ�ببسبب�ببسببة  وقبببالبببت 
الأمببببريببببكببببيببببة لأمببببببببن الإنبببببرتنبببببت 
مراجعة  اإن  املبببا�بببسبببي  الأ�ببببسبببببببببوع 
مبدئية لت�سريبات ماكرون ت�سري 
)ايبببه.ببببي.تبببي  جمببمببوعببة  اأن  اإىل 
املببتببخبب�ببسبب�ببسببة يف  الببرو�ببسببيببة   )28
رمبا  الإلببكببرتوين  الت�سلل  اأعببمببال 
اأن  رغببم  العملية  هببذه  وراء  كببانببت 

الدليل لي�س قاطعا.
تهتم  الببوكببالببة  اأن  �سوينبوم  وذكببر 
ب�سدة بالتعامل مع م�ساألة خماطر 
ال�سلة  ذات  الإلبببكبببرتوين  الت�سلل 
اأنه يف  بالنتخابات الأملانية. واأكد 
الحتاد  حببزب  تعر�س  اآذار  مار�س 
الدميقراطي امل�سيحي، وهو حزب 
امل�ست�سارة الأملانية اأجني� مريكل، 
حمبببباولت  اإىل  اأخببببببرى  واأحببببببببزاب 
مبجموعة  ترتبط  متكررة  ت�سلل 

)ايه.بي.تي 28(.
اإىل  اأر�سله  وقال �سوينبوم يف بيان 
رويرتز تظهر الأحببداث يف فرن�سا 
املببخبباطببر حقيقية  اأن  اأخبببرى  مببرة 
واأن حماولت الت�سلل الإلكرتوين 
اخلطوات  اأن  تظهر  كما  حتبببدث. 
الحتادية  الببوكببالببة  بببداأتببهببا  الببتببي 
�سبتمر  يف  الإنببببببرتنببببببت  لأمببببببببن 
وينبغي  مبب�ئببمببة  كببانببت   2016

التو�سع فيها.

اإدارة  تببنببفببذهببا  تنكيلية  واإجبببببببراءات 
�بببسبببجبببون الحببببببتبببببب�ل مبببنبببذ ببببدايبببة 
على  الأ�سرى  اإجبار  منها  الإ�سراب 
�سنابري  مببن  ال�ساخنة  املببيبباه  �ببسببرب 
للتفتي�س  واإخبب�ببسبباعببهببم  احلببمببامببات 
املكثف واملحاكمات الداخلية وفر�س 
والعتداء  عليهم  مببالببيببة  غبببرامبببات 
اأو�ساعهم  تردي  رغم  الأ�سرى  على 

ال�سحية.
ال�سجانني اعتدوا على كل  اإن  وقال 
ب�سبب  الببوقببوف  ي�ستطيع  ل  اأ�ببسببري 
عمليات  اأثببببنبببباء  والإرهببببببببباق  الببتببعببب 

النقل.
عمليات  البب�ببسببجببون  اإدارة  وتبببوا�بببسبببل 
التي  ال�سعبة  احلالة  رغم  الطعام  عن  امل�سربني  ل�أ�سرى  جماعي  نقل 
و�سلوا اإليها وكان اآخر ذلك نقل 120 اأ�سريا من �سجن نفحة اإىل �سجن 
�سطة. من جهتها قررت اللجنة الوطنية لإ�سناد الإ�سراب اإلغاء الإ�سراب 
اجلزئي يف كافة املحافظات الفل�سطينية الذي كان مقررا اليوم اخلمي�س 
واعتباره يوم غ�سب وانت�سار ل�أ�سرى امل�سربني عن الطعام بهدف تركيز 

اأملانيا جتري اإ�شالحات 
يف اجلي�ص بعد موؤامرة 

•• برلني-رويرتز:

اإنها �سرتد على  اأور�سول فون دير ليني ام�س  قالت وزيرة الدفاع الأملانية 
اجلي�س  �سفوف  بني  املتطرف  اليمني  مع  متعاطفني  وجببود  عن  الك�سف 
الأملاين باإجراء اإ�س�حات منها مراجعة املفاهيم التي ت�سكل على اأ�سا�سها 

اجلي�س يف مرحلة ما بعد النازية.
دبرها  خطة  يف  ب�سلوعه  ي�ستبه  ثانيا  جنديا  الأملانية  ال�سرطة  واعتقلت 
واإلقاء  متطرف  هجوم  لتنفيذ  عليهما  مقبو�س  وطالب  باجلي�س  �سابط 
اللوم فيه على مهاجرين. وقالت الوزيرة، التي تتعر�س لنتقادات ب�سبب 
اأ�سلوب تعاملها مع هذه الف�سيحة، لل�سحفيني اإنها �ستطلع جلنة الدفاع 
بالرملان يف جل�سة خا�سة اليوم على التحقيق يف الق�سية وعلى التعاطف 

مع اليمني املتطرف داخل اجلي�س.
والوزيرة التي ي�سمل من�سبها قيادة اأركان القوات امل�سلحة الأملانية حليفة 
النتخابات  خلببو�ببس  ت�ستعد  الببتببي  مببريكببل  اأجنببيبب�  امل�ست�سارة  مببن  مقربة 

الوطنية بعد خم�سة اأ�سهر. 
وقالت فون دير ليني اإن اجلي�س يحتاج خلطة اأ�سرع واأكرث كفاءة ل�إب�غ 
ال�سيا�سية  الببتببوعببيببة  لتعزيز  و�ببسببيببحببتبباج  حمتملة  وتببهببديببدات  وقببائببع  عببن 

للجنود.

وا�سحا  دلببيبب�  هببنبباك  اأن  اأوروببببببي 
حلملة  رو�سيا  ا�ستهداف  اأن  على 

ماكرون يعود اإىل فراير �سباط.
املبببوؤيبببد ل�حتاد  وتببغببلببب مببباكبببرون 
اليمينية  الزعيمة  على  الأوروببببي 
التي  لببببوبببببان  مبببباريببببن  املبببتبببطبببرفبببة 
الحتاد  مببن  فرن�سا  اإخبببراج  اأرادت 
رو�سيا  �سيا�سة  وتببوؤيببد  الأوروببببببي 

ب�ساأن اأوكرانيا.
ف��سبوينت  �ببببسببببركببببة  وقبببببالبببببت 
اأمن  يف  املتخ�س�سة  الأمببريببكببيببة 
اإن  الأ�ببسبببببوع  الإنبببرتنبببت يف مطلع 
اأن  اإىل  تبب�ببسببري  الأولببببيببببة  البببدلئبببل 
الت�سريبات اخلا�سة مباكرون تقف 
وراءهببا جماعة تعرف با�سم )اإيه.

لببهببا يف عمليات  �ببسببلببوع  اأي  مببببرارا 
�سلة  لبببهبببا  اإلبببببكبببببرتوين  اخببببببببرتاق 

بالنتخابات الفرن�سية.
امل�سوؤول  حمببجببوبببي  مببنببري  واأببببلبببغ 
ببببحبببمبببلبببة مبببببباكببببببرون رويبببببببببببرتز يف 
على  دليل  لديه  لي�س  اأنببه  مقابلة 
احلكومة  ت�ساندهم  مت�سللني  اأن 

الرو�سية وراء الهجمات.
�سخ�سية  ب�سفة  مببتببحببدثببا  وقببببال 
نببيببابببة عن  ر�ببسببمببيببة  ولببيبب�ببس ب�سفة 
معلومات  لببديببنببا  “لي�س  احلببمببلببة 
لي�س  هببذا.  فعل  من  ب�ساأن  دقيقة 

لدي تاأكيد اأو دليل«.
م�سادر  مبببببن  مبببب�ببببسببببدران  وذكبببببببر 
وم�سوؤول  الأمببريببكببيببة  احلببكببومببة 

بي.تي28( اأو )فان�سي بري( التي 
خل�س م�سوؤولو املخابرات وخراء 
الإنرتنت اإىل اأن لها �س�ت بوكالة 

املخابرات الع�سكرية الرو�سية.
وكببببانببببت تبببلبببك اجلبببمببباعبببة اإحبببببدى 
جببببمبببباعببببتببببني خبببلببب�بببس مبببب�ببببسببببوؤولببببو 
اأنهما  اإىل  الأمببريببكببيببة  املببخببابببرات 
الر�سائل  اخببرتاق  عن  م�سوؤولتان 
الإلكرتونية للحزب الدميقراطي 
الرئا�سة  انببتببخببابببات  حملة  حبب�ل 

. الأمريكية يف 2016 
يف الأثناء حثت احلكومة الأملانية 
�سرورة  على  ال�سيا�سية  الأحبببزاب 
تبببعبببزيبببز و�ببببسببببائببببل احلببببمببببايببببة �سد 
حمببببباولت الببتبب�ببسببلببل الإلبببكبببرتوين 

املا�سي  الأ�سبوع  وقع  ت�سريب  بعد 
لبببر�بببسبببائبببل الببببريببببد الإلبببببكبببببرتوين 
قبيل  مبباكببرون  اإميببانببويببل  حلملة 

انتخابه رئي�سا لفرن�سا.
وقع  البببذي  الببتبب�ببسببريببب،  يفلح  ومل 
قبببببل يببومببني مببن النببتببخببابببات، يف 
النتخابات  نتيجة  على  الببتبباأثببري 
معظم  جتاهلته  حيث  الفرن�سية 
و�سائل الإع�م اأثناء فرتة ال�سمت 
النتخابي املقررة قبل الت�سويت. 
التدخل  مببن  خمببباوف  اأحببيببا  لكنه 
الحتادية  النتخابات  يف  املحتمل 
24 �سبتمر  املببقببررة يف  اأملببانببيببا  يف 
اآرنه �سوينبوم رئي�س  اأيلول. وقال 
الوكالة الحتادية لأمن الإنرتنت 

 100 ت�سم  قببد  اأيببلببول  �سبتمر  يف  البي�ساء 
يف  نووية  اأ�سلحة  على  وتدريبات  جندي  األببف 

اأكر مناورات من نوعها منذ 2013.
رو�ببسببيببا قواتها  تن�سر  قببد  الببتببدريبببببات  وخببب�ل 
عببنببد احلببببدود مببع بببولببنببدا ولببيببتببوانببيببا ولتفيا 
وا�ستونيا. كما ن�سرت مو�سكو �سواريخ اإ�سكندر 
املطلة  الببرو�ببسببيببة  كببالببيببنببيببنببجببراد  مببديببنببة  يف 
يبباأتببي �سمن  اإنبببه  البلطيق وتببقببول  بببحببر  عببلببى 

التدريبات الروتينية.
ليتوانيا  اإىل  رحببلببة  خببب�ل  �بببسبببوؤال  عببلببى  وردا 
قبببال ماتي�س  الببرو�ببسببيببة  البب�ببسببواريببخ  ن�سر  عببن 

•• فيلنيو�س-رويرتز:

الأمريكي جيم�س ماتي�س  الدفاع  انتقد وزير 
الببتببعببزيببزات الببعبب�ببسببكببريببة الببرو�ببسببيببة قبببرب دول 
للنيل من  باأنها تهدف  اإياها  البلطيق وا�سفا 

ا�ستقرار املنطقة.
املتحدة  الببوليببات  تن�سر  اأن  م�سوؤولون  ورجببح 
تدريبات  �سمن  املنطقة  يف  باتريوت  �سواريخ 

حللف �سمال الأطل�سي خ�ل ال�سيف.
من  بالقلق  املتحدة  الببوليببات  حلفاء  وي�سعر 
ورو�سيا  رو�ببسببيببا  جتببريببهببا  ع�سكرية  تببدريبببببات 

التعزيزات  اأي نوع من  خ�ل موؤمتر �سحفي 
ا�ستقرار  ال�ساكلة بب�ساطة تنال من  على هذه 

املنطقة .
وت�ستبعد الوليات املتحدة اأي رد مبا�سر على 
التدريبات الرو�سية اأو احتمال ن�سر �سواريخ.

ذكر  عببدم  اأمببريببكببيببني، طلبوا  مبب�ببسببوؤولببني  لكن 
اأ�سمائهم، اأثاروا احتمال ن�سر بطارية �سواريخ 
البلطيق  منطقة  يف  وجببيببزة  لفرتة  ببباتببريببوت 
املقررة  الأطل�سي  �سمال  حلف  تدريبات  اأثناء 
يف يوليو متوز وهي التدريبات التي تركز على 

الدفاع اجلوي.

•• وا�صنطن-وكاالت:

قبببال الببكببرمببلببني اإنببببه يببباأمبببل يف األ 
مدير  كببومببي  جيم�س  عبببزل  يببوؤثببر 
على  الحتببادي  التحقيقات  مكتب 
ع�قات مو�سكو ووا�سنطن معرا 
عببن العببتببقبباد بببباأن هبببذا البببقبببرار ل 

�سلة له برو�سيا.
املتحدث  بي�سكوف  دميببرتي  وقببال 
بببا�ببسببم الببكببرمببلببني اإنبببه يبباأمببل يف األ 
الع�قات  على  ترامب  قببرار  يوؤثر 

مع الوليات املتحدة.
مبببوؤمتبببر �سحفي  واأ�ببببسبببباف خبببب�ل 
داخلي  �ببسبباأن  “هذا  الببهبباتببف  عببر 
املتحدة  للوليات  بالن�سبة  متاما 
�ببسببيببادي مببن الرئي�س  وهبببذا قبببرار 
الأمبببريبببكبببي ل عبب�قببة لبببه اأببببببدا... 

برو�سيا الحتادية«.
وتوالت ردود الفعل الراف�سة لقرار 
ترمب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س 
التحقيقات  مببكببتببب  رئببيبب�ببس  اإقبببالبببة 
جيم�س  اآي(  ببببي  )اأف  البببفبببدرايل 

اأي حماولة  اإن  اإقالة كومي، وقال 
مكتب  حتقيق  تقوي�س  اأو  لببوقببف 
�ستثري  الحتببببببببادي  الببتببحببقببيببقببات 

ق�سايا د�ستورية خطرية.
واأبدى عدد من اجلمهوريني اأي�ساً 
قلقهم من القرار، وعّر ال�سيناتور 
جون ماكني عن خيبة اأمله وجدد 
اإنبب�ببسبباء جلببنببة حتقيق  اإىل  دعبببوتبببه 

برملانية خا�سة.
ال�ستخبارات  وكبببببالت  اأن  ُيبببذكبببر 
اأن  الببثبباين  كببانببون  يناير  اأكبببدت يف 
الببرئببيبب�ببس فببب�دميبببري ببببوتبببني اأمبببر 
انتخابات  يف  التاأثري  على  بالعمل 
الببوليببات املببتببحببدة مببن اأجبببل زيادة 
الأخري  وينفي  ترمب،  فوز  فر�س 

اأي ع�قة له اأو فريقه بب رو�سيا.
اأثببار اجلدل ب�ساأن  وكان كومي قد 
ا�ستخدام  يف  حتقيق  مببن  مببوقببفببه 
ال�سابقة  الدميقراطية  املر�سحة 
الببرئببا�ببسببيببة هي�ري  لبب�نببتببخببابببات 
كببلببيببنببتببون ببببريبببدهبببا الإلببببكببببرتوين 
اخلببببا�ببببس خبببببب�ل عببمببلببهببا وزيببببببرة 

كببان يقود حتقيقا يف  الببذي  كومي 
مزاعم التدخل الرو�سي بانتخابات 

الرئا�سة الأمريكية العام املا�سي.
واعتر ترمب اأن كومي غري قادر 
واأكد  مببهببامببه،  ال�ببسببتببمببرار يف  على 
اإىل  بحاجة  التحقيقات  مكتب  اأن 
واأ�سار  الثقة،  قيادة جديدة لإعادة 
بناء  مت  كومي  عمل  اإنببهبباء  اأن  اإىل 
على تو�سيات وا�سحة من النائب 
رود  ونببائبببببه  �سي�سنز  جببيببف  الببعببام 

روزن�ستاين.
لتهام  البببدميبببقبببراطبببيبببون  و�ببببسببببارع 
ترمب بوجود دوافع �سيا�سية وراء 
بببعبب�ببسببهببم اخلطوة  و�ببسبببببه  قببببببراره، 
الببتببي اأقبببببدم عببلببيببهببا ببببببمببذبببحببة ليل 
اأقبببال  الببتببي   1973 البب�ببسبببببت عبببام 
نيك�سون  ريببتبب�ببسببارد  الببرئببيبب�ببس  فيها 
يف  يحقق  م�ستق�  خا�سا  مدعيا 

ف�سيحة ووترغيت.
البببدميبببقبببراطبببيبببني  زعببببيببببم  وراأى 
اأن  �سومر  �ساك  ال�سيوخ  مبجل�س 
اإىل  فببادح، ودعببا  اإقالة كومي خطاأ 

للخارجية.
وقببببببببال كببببومببببي يف يببببولببببيببببو متببببوز 
كلينتون  بببريببد  ق�سية  اإن  املببا�ببسببي 
الإلبببكبببرتوين يببجببب اإغبب�قببهببا من 
لكنه  قببب�بببسبببائبببيبببة،  مببب�حبببقبببة  دون 
اأعلن قبل 11 يوما من انتخابات 
الثامن من نوفمر ت�سرين الأول 
التحقيق  فببتببح  اأعببببباد  اأنببببه  املببا�ببسببي 
لكببتبب�ببسبباف جمببمببوعببة جببديببدة من 
املتعلقة  الإلبببكبببرتونبببيبببة  الببر�ببسببائببل 
بها. وراأت كلينتون ودميقراطيون 
اآخببببرون اأن قبببرار كببومببي اأ�ببسببهببم يف 

خ�سارتها ل�نتخابات.
و�سبق اأن انتقد ترمب مدير مكتب 
م�حقة  لعدم  املببقببال  التحقيقات 
متوز  يوليو  يف  ق�سائيا  كلينتون 
املا�سي، لكنه كال له املديح لحقا.

وكببببببببببببببان كبببببببومبببببببي مببببببقببببببربببببببا مبببن 
اجلمهوريني، لكن الرئي�س ال�سابق 
الدميقراطي باراك اأوباما هو من 
ملدة   2013 عبببام  مبن�سبه  عينه 

ع�سر �سنوات.

يت�سلم  كببي  م�ستقل  قببا�ببٍس  تعيني 
التدخل  قببب�بببسبببيبببة  يف  البببتبببحبببقبببيبببق 
الرو�سي املحتمل، واأكد اأنه يف حال 
عبببدم حبب�ببسببول هبببذا الببتببعببيببني فاإنه 
يحق ل�أمريكيني الت�سكيك يف اأّن 
كومي حماولة  املدير  اإقببالببة  قببرار 

خلنق الق�سية.
البارز  الدميقراطي  الع�سو  وقببال 
بلجنة ال�سوؤون الق�سائية مبجل�س 
قبببرار  اإن  كبببونبببريز  الببببنببببواب جببببون 

مظهر  اأي  متبببامبببا  يبببزيبببل  تبببرمبببب 
يف  امل�ستقل  التحقيق  مظاهر  مببن 
على  للتاأثري  الرو�سية  املببحبباولت 
�سفا  على  اأمتنا  وي�سع  انتخاباتنا، 

اأزمة د�ستورية.
وحث ال�سناتور الدميقراطي ويب 
على  الأبي�س  البيت  دوربببني  ديببك 
اإذا كان التحقيق الذي  تو�سيح ما 
يجريه مكتب التحقيقات بالتدخل 
بعد  �سي�ستمر  املببحببتببمببل  الببرو�ببسببي 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�سادية بان ال�سبببببادة/البقالة ال�سلية ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1034111  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سيف علي �سيف جدمي املزروعي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/�سيف علي �سيف جدمي املزروعي من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف كانهريا بارامبيل �سيدو

تعديل راأ�س املال/من 150000 اىل 1
تعديل لوحة الإع�ن/اإجمايل من م�ساحة 2.56*1.81 اىل 1*3

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية
 تعديل ا�سم جتاري من/البقالة ال�سلية ذ.م.م

AL ASSEELA GROCERY
اىل/البقالة ال�سلية     

AL ASSEELA GROCERY
القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خ�ل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

تعلن ادارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك:ماجد عبدالرزاق حممد عبداهلل الهويل
CRAVE FUSION CUISINE:طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية

املودعة بالرقم:271604       بتاريخ:2017/4/16 م
با�سببم:ماجد عبدالرزاق حممد عبداهلل الهويل

وعبببنبببوانبببه:دولبببة المبببببببارات الببعببربببيببة املببتببحببدة امبببببارة البب�ببسببارقببة مببويببلببح خببلببف �بببسبببارع املببديببنببة اجلببامببعببيببة ، 
هاتف:0505000080 ، �سندوق الريد:84040 ، امييل:Anas.sanam@yahoo.com ال�سارقة 
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43 خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات ، واليواء املوؤقت. 

ومن  مميز  بخط  ال�تينية  باللغة  ال�سود  باللون   CRAVE كلمة  عن  عبارة  الع�مة:الع�مة  و�سف 
حتتها كلمة FUSION CUISINE باللون ال�سود باللغة ال�تينية بخط مميز. 

 Crave ، fusion ، cuisin الكلمات  عن  والتنازل  املميز  �سكلها  يف  للع�مة  ال�سببرتاطات:احلماية 
على حدة يف الو�سع العادي. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة الع�مات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذا الإع�ن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  11  مايو 2017 العدد 12017

تعلن ادارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك:عبداهلل ح�سن حممد احلمادي
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية:Spectrum Medical Center مركز الطيف الطبي

املودعة بالرقم:268436       بتاريخ:2017/2/18 م
با�سببم:عبداهلل ح�سن حممد احلمادي

وعنوانه:العنوان:العني - �سارع خليفة - �س.ب: - هاتف:037800778 - 0503213580 - فاك�س:037661517
 m.naveed569@gmail.com:الريد اللكرتوين

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:44 خدمات طبية ، خدمات بيطرية ، خدمات العناية ب�سحة 
وجمال الكائنات الب�سرية واحليوانات ، خدمات الزراعة والب�ستنة والغابات. 

باللغة  كتب  الحجام على ميينها  ارواق مبختلف  اربع  ذات  زهرة  �سكل  الع�مة:الع�مة عبارة عن  و�سف 
الجنليزية Spectrum Medical Center وكتب يف ا�سفلها مبا�سرة مركز الطيف الطبي بخط 

ا�سغر وجميعها باللون البي�س وال�سود على حلفية عدمية اللون. 
ال�سببرتاطات:احلماية للع�مة يف جمملها والتنازل عن الكلمات medical ، center باعتبارها و�سيفة. 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة الع�مات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذا الإع�ن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  11  مايو 2017 العدد 12017

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  11  مايو 2017 العدد 12017

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  11  مايو 2017 العدد 12017

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  11  مايو 2017 العدد 12017

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  11  مايو 2017 العدد 12017

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  11  مايو 2017 العدد 12017

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11

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

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�سادية بان ال�سبببببادة/الرفدان 

للمقاولت العامة والديكور
رخ�سة رقم:CN 1870318 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
الع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�سادية بان ال�سبببببادة/باور فيجن ل�نرتنت

رخ�سة رقم:CN 1323596  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير/ا�سافة اروى في�سل - جوا�س

تعديل لوحة الإع�ن/اإجمايل من م�ساحة 1*3.5 اىل 1*1
تعديل نوع رخ�سة/من جتارية اىل �سياحية

 تعديل ا�سم جتاري من/باور فيجن ل�نرتنت
POWER VISION INTERNET

اىل/مكتب الباز لل�سياحة وال�سفر      
AL BAZ TOURISM AND TRAVEL OFFICE

مرزوق  حممد  حمد  ن�سيب  العني  �سناعية  العني  �سناعية  العني  عنوان/من  تعديل 
العامري اىل العني العني و�سط املدينة - الكويتات - قطعة 123 - مكتب 8 - بناية:من�سور 

�سيف را�سد �ساملني رحمة
تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع تذاكر ال�سفر )7911007(
تعديل ن�ساط/حذف خدمات النرتنت )6190001(

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خ�ل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�سادية بان ال�سبببببادة/حمل القوع للهدايا

رخ�سة رقم:CN 1136391  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإع�ن/اإجمايل من م�ساحة 1*2.50 اىل 1*3

 تعديل ا�سم جتاري من/حمل القوع للهدايا
AL QOA GIFT SHOP

اىل/حم�ت حر�س التجارية      
HARSH TRADING STORES

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع البطانيات والبيا�سات اجلاهزة وال�سرا�سف - بالتجزئة )4751004(
تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع امل�ب�س الرجالية اجلاهزة - بالتجزئة )4771101(

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع الحذية الرجالية - بالتجزئة )4771901(
تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع حقائب اليد واملنتجات اجللدية - بالتجزئة )4771906(

تعديل ن�ساط/حذف بيع الدوات والواين - بالتجزئة )4759007(
القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خ�ل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11 العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11

العدد 12017 بتاريخ 2017/5/11   
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر 

يف الطعن 2016/382 طعن جتاري
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

الطاعن/1- البنك العربي املتحد �س.م.ع وميثله:عبداهلل يو�سف احمد 
انوهي اآل نا�سر 

ابببراهببيببم املرزوقي  املببطببعببون �ببسببده:1- حممد عبببببداهلل حممد  ببباعبب�ن 
املذكور  الطعن  اأقببام عليكم  الطاعن  باأن  نعلنكم  جمهول حمل القامة 
للرد على  وذلببك  التمييز  اىل حمكمة  عليكم احل�سور  ويتوجب  اأعبب�ه 

�سحيفة الطعن املقدمة �سدكم .
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة   التمييز
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عربي ودويل
�سدد على اأهمية ا�سرتجاع الدولة لهيبتها:

ال�شب�شي: اجلي�ص �شيحمي م�شتقبال موارد الإنتاج
•• الفجر - تون�س – خا�س

ال�سب�سي،  قائد  الباجي  التون�سي  الرئي�ض  اأكــد      
ام�ض  التون�ســـي  لل�ســــــعب  بــه  توجه  خطاب  يف 
ال�ســــــاهد،  يو�سف  حكومة  يف  ثقته  الأربـــعـــاء، 

�سيتوىل  اجلي�ض  اأن  معلنا  وحرمته،  القانون  علوية 
حماية موارد الإنتاج.

وراف�ض  مرحب  بني  متباينة  فعل  ردود  اثار  خطاب 
واملواقف  احلــر  مــن  كثريا  ي�سيل  ان  اىل  ومر�سح 

امل�سادة ورمبا لعملية يل ذراع موؤملة يف قادم الأيام.

اإيجابيـة،  القت�ساديـــــة  املــوؤ�ــســرات  ان  معترا 
امل�ساحلــــة  بقانــــــون  املتعلقة  مببادرته  ومتم�سكا 

القت�سادية.
باإقالة  املعار�سة  ــوات  دع على  ال�سب�سي  رد  كما      
على  م�سددا  مبكرة،  انتخابات  باإجراء  او  احلكومة 

هيبة الدولة
هو  التون�سي  اجلي�ض  اإن  التون�سي،  الرئي�ض  وقال      
اإطــار  يف  ــاج،  ــت الإن مـــوارد  م�ستقبال  �سيحمي  الــذي 
القانون مع التم�سك بحرية التظاهر، موؤكدا اأهمية 

ا�سرتجاع الدولة لهيبتها مبا ي�سمن اإعادة الإنتاج. 

البببقبببرار  اأن  البب�ببسببببب�ببسببي  وقببببببال     
اجلي�س  بببان يحمي  اتخذه  الببذي 
وموؤ�س�سات  البببببرتولببيببة  مببنبب�ببسبباآت 
اأن  قببرار خطري، م�سيفا  الببدولببة 
الأ�سا�سي  �سرطها  الدميقراطية 
واأن تكون  الببقببانببون،  الببيببوم دولبببة 

عادلة مع كل اأبنائها.
   واأّكد ال�سب�سي اأّن الدولة ت�سمن 
كل  لي�س  لكن  التظاهر  يف  احلببق 
تببظبباهببر بببالبب�ببسببرورة �ببسببرعببي ويف 
باأن  م�سيفا  ال�سحيح،  الجتبببباه 
كل من يريد التظاهر والحتجاج 
نطاق  يف  يبببتبببظببباهبببر  بببببببان  عبببلبببيبببه 
هذا  له  ت�سمن  والدولة  القانون 
ولبببكبببن عندما  واحلبببمبببايبببة  احلببببق 
الإنتاج  باإيقاف  التظاهر  يرتبط 
والغاز  والبببببببرتول  الببفبب�ببسببفبباط  يف 
الدولة  فاإن  وال�سياحة  والف�حة 

مطالبة بحماية موارد ال�سعب.
    واعبببتبببر يف هبببذا البب�ببسببيبباق، اأن 
مبببطبببالبببب مببعببتبب�ببسببمببي البببكبببامبببور 
مبحافظة تطاوين تعجيزية، واأن 
قببادرة على حتقيقها  الدولة غري 
تعي�سها،  الببتببي  للم�ساعب  نببظببرا 
ببببحبببّقبببهبببم يف الحبببتبببجببباج،  مببببقببببّرا 
موؤكدا اأّن التحركات الحتجاجية 
والعبببببتببببب�بببببسبببببامبببببات مببب�بببسبببمبببونبببة 
بالد�ستور �سرط احرتام القوانني 

وعدم تعطيل موؤ�س�سات الدولة. 

ل انتخابات مبكرة
ودعبببببببببببا قببببببائببببببد البببب�ببببسببببببببب�ببببسببببي كل 
اإىل  البب�ببسببيببا�ببسببيببة  احلببب�بببسبببا�بببسبببيبببات 
احلببببببوار، مببنببتببقببدا الببقببائببلببني باأن 
حببكببومببة البببوحبببدة الببوطببنببيببة هي 
حكومة توؤ�س�س للف�ساد، والداعني 
انتخابات مبكرة، بتعلة ف�سل  اإىل 
احلكومة. ولحظ يف هذا ال�سدد 
اأنه ميكن تغيري احلكومة يف حال 

ف�سلها يف اأداء مهامها. 
كببل من  اإىل  ال�سب�سي  وتببوّجببه      
ُيطالبون باإجراء انتخابات مبّكرة 
ال�سعب  نببببببواب  جمببلبب�ببس  وبببببحببببّل 
الأزمة  ب�سبب  احلكومة  وباإقالة 
تنتظروا  ل   : بببالببقببول  الببراهببنببة 
مني ان ا�ساندكم يف اجّتاه اإ�سقاط 
واإجراء  الببرملببان  وحببل  احلكومة 
قاطع  رف�س  يف  مبكرة  انتخابات 

لهذه املطالب. 
    وبببببنّي الببرئببيبب�ببس الببتببونبب�ببسببي اأن 
مهدد  البببدميبببقبببراطبببي  الببتببمبب�ببسببي 
ب�سفة فعلية ول ميكن حل امل�ساكل 
اإل باحلوار والتوافق، م�سريا اىل 
م�سلحة  فوق  تون�س  م�سلحة  ان 

الأحزاب والأ�سخا�س. 
   وطلب من املعار�سة التح�سري 
عو�س  املبببقبببببببلبببة  لبببب�نببببتببببخببببابببببات 
املببببطببببالبببببببببة ببببتبببغبببيبببري احلبببكبببومبببة 
بانه  م�سريا  بالفا�سلة،  وو�سفها 

ي�ستمع لكل الأطراف

اإعادة هيكلة الداخلية.
    وبعد اأن ثمن جمهودات اجلي�س 
والأمن يف مقاومة الرهاب، اأعلن 
الرئي�س التون�سي عن العمل على 

اإعادة هيكلة وزارة الداخلية . 
     واأو�سح قائد ال�سب�سي باأن هذا 
ت�ستت  خلفية  على  جبباء  التم�سي 
عببمببل رجبببال الأمببببن بببني مقاومة 
للجرمية  والببتبب�ببسببدي  الرهببببببباب 
املبببنبببظبببمبببة وتبببببباأمببببببني مبببقبببابببب�ت 

ملواقع الإنتاج يف تون�س.
    ولببفببت الببقببيببادي بببحببزب افاق 
لهذا  البببو�بببسبببول  اأّن  اإىل  تببونبب�ببس 
القرار خري دليل على اّن الو�سع 
يف الب�د اأ�سبح خطريا وي�ستلزم 

ذلك.
    و�بببسبببّدد يببا�ببسببني ابببراهببيببم على 
ايجابية احلديث خ�ل اخلطاب 
عببن حببالببة الإرهبببببباق الببتببي يعاين 
عببنببد حماية  الأمببببن  اأعببببوان  منها 
الوقوف  اإىل  والدعوة  املواطنني، 

اإىل جانبهم.
ت�سّمن  اخلبببطببباب  اأّن  واعبببتبببر     
تعّلق  فيما  خا�سة  مهمة  ر�سائل 
التحركات  يف  الببقببانببون  بببتببجبباوز 
الحتجاج  ان  رغببم  الحتجاجية 

من حق اجلميع، ح�سب تعبريه.
العام  الأمبببببببني  اأكببببببد  حببببني  يف      
لل�سغل  التون�سي  الببعببام  لبب�حتبباد 
قرار  اأن  الببطبببببوبببي،  البببديبببن  نبببور 
الببرئببيبب�ببس قببائببد البب�ببسببببب�ببسببي بتويل 
املوؤ�س�سة الع�سكرية حماية املن�ساآت 
ومبببوؤ�بببسببب�بببسبببات الإنبببببتببببباج لببببن مينع 
التحركات ال�سلمية وال�سغط من 

اأجل احلقوق الجتماعية.
ت�سريح  يف  الببطبببببوبببي  وقبببببال     
مينع  لببببن  اجلبببيببب�بببس  اإن  اذاعبببببببببي، 
املببنببظببمببة البب�ببسببغببيببلببة مبببن اإ�بببسبببدار 
اأنه  على  م�سددا  اإ�ببسببراب  برقيات 
التم�ّسك  عببن  البببرتاجبببع  يببتببم  لببن 
با�سم  املطبقة  غببري  بالتفاقيات 

اجلي�س.
     واأ�ببسبباف اأن الحتببباد مببع دولة 
طبقا  الإ�سرابات  ومع  املوؤ�س�سات 
النقابي  اأن احلق  للقوانني مبينا 

حق د�ستوري.
الببببرملببببان  البببنبببائبببب يف  وقبببببببال      
ال�سعبية  اجلبببببهببة  يف  والبببقبببيبببادي 
معر�س  يف  عبببمبببرو�بببسبببيبببة،  عبببمبببار 
تعليقه على اخلطاب ان ما اعلنه 
الباجي قائد ال�سب�سي خطري جدا 
المنية  املوؤ�س�ستني  اأقببحببم  لأنبببه 
مبا�سرة  مواجهة  يف  والع�سكرية 

مع ال�سعب.
حركة  يف  الببببقببببيببببادي  واعببببتببببر     
اأن  املببكببي،  اللطيف  عبد  النه�سة 
اجلانب النظري من خطاب قائد 
غرار  على  معقول،  كان  ال�سب�سي 
�ستجرى  النتخابات  باأن  التاأكيد 
موؤ�س�سات  وقبببيبببام  مبببوعبببدهبببا،  يف 
احلكم بدورها، واحرتام املعار�سة 

للقانون.
   يف حني اعتر املكي –الذي اأ�سار 
اإىل اأنه ل ميلك تعليق املوؤ�س�سات 
الببر�ببسببمببيببة حلببركببة الببنببهبب�ببسببة- اأن 
يببجببعببل من  اأن  البب�ببسببببب�ببسببي حببببباول 
م�سرييا  قانونا  امل�ساحلة  قانون 
قانون يجب  اأنببه  للب�د، يف حني 

اأن يناق�س يف هدوء. 
واأ�ساف هذا لي�س قانونا م�سرييا، 
وراءه خلفية  الإ�ببسببرار عليه  لكن 
�سيا�سية ولي�ست خلفية اقت�سادية 

ح�سب تعبريه.
رئي�س  اإعبببببببب�ن  عببببن  وتببعببلببيببقببا    
اجلي�س  تببببعببببّهببببد  اجلببببمببببهببببوريببببة 
بحماية  مبب�ببسببتببقببببب�  البببتبببونببب�بببسبببي 
الببتببونبب�ببسببي، �سّدد  البب�ببسببعببب  مببببوارد 
املكي على �سرورة اجناز قانون يف 
هذا الغر�س ينّظم كيفية تقدمي 
للموؤ�س�سات  للم�ساعدة  اجلي�س 

الأمنية.

املظاهرات  وتببباأمبببني  البببقبببدم  كبببرة 
والحتجاجات، مقرا مبا يف هذه 
واإرهبببببباق، وفق  مببن م�سقة  املببهببنببة 

تقديره.
الت�ستت  هبببذا  اأن  اإىل  واأ�بببسبببار       
ال�سرقة  جببرائببم  تببزايببد  يف  �ساهم 
اإعادة  اإىل  يدعو  ما  وهببو  والقتل، 

ترتيب هيكلة وزارة الداخلية.
    وعلى �سعيد اآخر، اأكد الرئي�س 
النتخابات  اإجببببببببراء  الببتببونبب�ببسببي 
القانونية،  اآجببالببهببا  يف  البببببلببديببة 
تعي�سها  التي  امل�ساكل  اأن  معترا 
الهيئة العليا امل�ستقلة ل�نتخابات 

ميكن ف�سها باحلوار والتوافق .

امل�ساحلة للخروج من الزمة
    واأّكبببببد الببرئببيبب�ببس الببتببونبب�ببسببي اأن 
الب�د  �سُيخرج  امل�ساحلة  قانون 
تون�س  م�ساكل  واأّن  الأزمببببة  مببن 
لن ُتف�ّس اإل ببباحلببوار.     و�سّدد 
قائد ال�سب�سي على اأّن تون�س اأمام 
رهانات كبرية ول ميكن ان تكت�سب 
واملتوا�سل.      اجلبببدي  بالعمل  اإل 
وقد ح�سر اخلطاب باخل�سو�س، 
رئبببيببب�بببس احلبببكبببومبببة واأعببب�بببسببباوؤهبببا 
ورئببيبب�ببس واأعبب�ببسبباء جمببلبب�ببس نواب 
ال�سعب وعدد من روؤ�ساء والأمناء 
اإىل  ال�سيا�سية  ل�أحزاب  العامني 
الوطنية  املنظمات  ممثلي  جانب 
واملن�ساآت  الببد�ببسببتببوريببة  والببهببيببئببات 
ال�سخ�سيات  من  وثلة  العمومية 

الوطنية ومن الوزراء ال�سابقني.

ردود فعل متباينة
املحللني  بببعبب�ببس  اعبببتبببر  وقبببببد     

يف ذلك ح� ممكنا، ح�سب قوله.
   يف املببقببابببل، اأكبببد بببرهببان ب�سي�س 
املببكببلببف ببباخلببط البب�ببسببيببا�ببسببي داخل 
خطاب  اأن  تبببونببب�بببس،  نبببببداء  حببببزب 
ال�سب�سي اأجاب على كل الت�ساوؤلت 
بو�سوح، قائ� اإن الرئي�س حترك 

�سمن �سوابط حددها الد�ستور.
    و�سدد ب�سي�س على اأن ال�سب�سي 
كان  التي  الأ�سئلة  كل  اأجبباب على 
مثل  عنها  يجيب  اأن  املنتظر  من 
والحتجاجات  امل�ساحلة،  قانون 
اأجاب عن امل�سككني  املنت�سرة، كما 
ع�قتها  ويف  ال�ساهد  حكومة  يف 
اأنببه ل  برئا�سة اجلمهورية. واأكببد 
اإىل مببربببع تغيري  لببلببعببودة  جمبببال 

احلكومات.
اإىل  ب�سي�س  ببببرهبببان  لببفببت  كببمببا     
اأيبب�ببسببا على  اأجببببباب  البب�ببسببببب�ببسببي  اأن 
الذي  حببببوار وطببنببي،  اإىل  البببعبببودة 
الباجي  مببتببابببعببا  يببعببد ممببكببنببا،  مل 
اأنبببه مببن حق  اأكبببد  ال�سب�سي  قببائببد 
امل�ساحلة  قببانببون  رفبب�ببس  اجلميع 
لبببكبببنبببه ُيببببنبببباقبببب�ببببس داخببببببببل اآلببببيببببات 

الدميقراطية. 
واأ�ساف ب�سي�س اأعتقد اأنه خطاب 
الإنتظارات.. حتى نحن  اإطببار  يف 
الإجابة  ننتظر  كنا  الببنببداء  داخببل 

على هذه الأ�سئلة.
    واأّكببد رئي�س حزب اآفبباق تون�س 
ر�سائل  وجببببود  اببببراهبببيبببم  يببا�ببسببني 
خبببطببباب  وايببببجببببابببببيببببة يف  هبببببامبببببة 
هذه  اأول  اأّن  مببعببتببرا  البب�ببسببببب�ببسببي، 
الر�سائل وّجهت لل�سعب التون�سي 
بخ�سو�س الوقوف اأمام الفو�سى 
عر الإعبب�ن عن حماية اجلي�س 

ال�سب�سي  قبببرار  اأن  الببعبب�ببسببكببريببني، 
بحماية  الوطني  اجلي�س  بتكليف 
املببنبب�ببسبباآت خبببطبببري، مببعببتببريببن اأن 
اجلي�س التون�سي مل ي�سّي�س بهذا 
ُزّج به يف مهام  القرار ولكن رمبا 

غري املهام املوكلة اإليه.
اأن القرار هو خروج     واو�سحوا 
الطبيعي  دوره  مببببن  ببباجلببيبب�ببس 
احلبببببببدود  حببببمببببايببببة  املببببتببببمببببثببببل يف 
والتعامل مع اجليو�س الخرى اأو 
مع من يحمل ال�س�ح، ولي�س من 
الطبيعية  املبببوارد  حماية  مهامه 

والتعامل مع املدنيني.
   يف حببني اأّكبببد الببقببيببادي باحلزب 
اجلببمببهببوري عبب�ببسببام البب�ببسببابببي، اأّن 
حزبه مل يتفاجاأ بخطاب الرئي�س 
قائد ال�سب�سي ، قائ� اإّن حماوره 

كانت منتظرة .
الأقل  عببلببى  ننتظر  كببنببا  وتببابببع     
الق�سايا  عبببديبببد  عببلببى  الإجببببابببببة 
والت�سغيل  بببالببتببنببمببيببة  املببتببعببلببقببة 
ومكافحة الف�ساد لكنها غابت عن 

اخلطاب.
   واعتر ال�سابي اأّن الت�سريح باأّن 
وبالتايل  تنمية  متلك  ل  تون�س 
اأمببر مقلق،  ل وجببود لت�سغيل هو 
م�سريا اإىل اأّنه كان على ال�سب�سي 
الدفع نحو قيام الدولة بواجبها 
وخلق التنمية ومواطن ال�سغل، ل 
القت�سار على احلديث عن دورها 

يف فر�س القانون بالقوة.
املواطنني يف اجلهات  اإّن  وقببال     

عبببببببادي وغببببابببببت عبببنبببه املبببببببببببادرات 
واحللول �سواء بالن�سبة للحكومة 

اأو لل�سعب.
   واأّكد وجود تداخل يف �س�حيات 
رئبببيببب�بببس اجلببببمببببهببببوريببببة ورئبببيببب�بببس 
احلببببكببببومببببة عبببلبببى غبببببببرار اإعبببببب�ن 
البب�ببسببببب�ببسببي عبببن اإعبببببببادة هببيببكببلببة يف 
�سلب وزارة الداخلية، متابعا هذا 
ال�سلطة  و�ببسبب�حببيببات  �ببسبباأن  مببن 
يو�سف  يرتاأ�سها  التي  التنفيذية 

ال�ساهد.
اأّن  النا�سفي  ح�سونة  واعببتببر     
وزارة الداخلية من اجنح الوزارات 
يف الفرتة الأخرية، وكان لبد من 
الهببتببمببام بببببوزارات اأخبببرى ت�سبب 
للدولة  مب�ساكل  راأ�سها  على  من 

التون�سية، وفق قوله.
ال�سب�سي يف خطابه  اّن  واأو�سح     
قانون  مببب�بببسبببروع  عببلببى  يبببرّكبببز  مل 
بالتذكري  واكببتببفبببببببببببببببببى  املبب�ببسبباحلببة 
ال�سعب،  نبببببببببواب  جمببلبب�ببس  بببببببدور 
امل�ساحلة  عببلببى  الببرتكببيببز  مببقببابببل 
حلركة  بالن�سبة  وقببال  الإداريببببة. 
مل  اخلببطبباب  فببباإّن  تون�س  م�سروع 
يببخببّيببب ظببنببنببا، لأنببنببا هبببذا مببا كنا 

ننتظره .
  واأّكد اأّنهم كانوا ينتظرون الأخذ 
بعني العتبار باملبادرة التي تقدم 
بالدعوة  املببتببعببلببقببة  احلبببببزب  بببهببا 
احلل  باعتباره  وطني،  حببوار  اىل 
الأمثل حلل الزمة احلالية لكن 
يبدو اأن رئي�س اجلمهورية مل ير 

يبببطبببالبببببببون بببباحلبببد الأدنبببببببببى من 
ينتظرون  وكانوا  الكرمية  احلياة 
تطمينات من الرئي�س ل الدعوة 

اإىل تطبيق القانون بالقوة.
    من جهته، قال الع�سو يف الهيئة 
املن�سقة  تون�س  لنداء  الت�سيريية 
ر�سا بلحاج، اإّنه كان على ال�سب�سي 
الحتجاجية  احلببببركببببات  تبببنببباول 

باأكرث عق�نية واعتدال.
   وتببباببببع كببنببا نببنببتببظببر اأيبب�ببسببا من 
البب�ببسببببب�ببسببي جتبببباوبببببا �بببسبببغبببريا مع 
وطببنببي بخ�سو�س  حبببوار  مبببببادرة 

اأزمة حكم الب�د .
   واأّكد بلحاج اأّن الر�سالة الوحيدة 
الببتببي لحببظببهببا مببن اخلببطبباب هي 

واإبقاء  ال�سلطة  اقت�سام  موا�سلة 
منتقدا  حبببالبببهبببا،  عبببلبببى  الأمبببببببببور 
م�ساندة  عبببدم  ذاتبببببه،  البب�ببسببيبباق  يف 
للحكومة  ال�سب�سي  قايد  الباجي 
الببنببتببائببج ل  دافببببع عليها يف  الببتببي 

الواقع، ح�سب تعبريه.
قانون  م�سروع  بخ�سو�س  اأمببا     
اأّن  ببببلبببحببباج  اعببببتببببر  املببب�بببسببباحلبببة، 
هذا  عببلببى  البببدفببباع  اأراد  ال�سب�سي 
ر  املببب�بببسبببروع لببكببنببه يف الأخببببببري قبببرٍّ

ت�سليم الأمر ملجل�س ال�سعب.
    ويف ذات ال�سياق، اعتر الناطق 
م�سروع  حببركببة  بببا�ببسببم  الببر�ببسببمببي 
اأّن  الببنببا�ببسببفببي  تبببونببب�بببس حبب�ببسببونببة 
ال�سب�سي  قببايببد  الببببباجببي  خببطبباب 

الرئي�س التون�سي يف خطاب احلزم ال�سب�سي يدعو اىل هيبة دولة القانون

نحو اإعادة هيكلة وزارة الداخلية
 ول حوار خارج موؤ�ش�شات الدولة

احلزب اجلمهوري: حديث ال�شب�شي
 عن فر�ص القانون بالقوة.. مقلق

ع�سام ال�سابي قلقون ر�سا بلحاج  دون النتظارات

احتاد ال�سغل: اجلي�ض لن مينعنا من اإ�سدار برقيات الإ�سراب ول من التحركات ال�سلمية

وفاق تون�ض: الرئي�ض بعث بر�سائل هامة وايجابية

قانون امل�شاحلة �شُيخرج تون�ص من الأزمة
يا�سني ابراهيم اجوبة مهمة

 ال�شب�شي يرف�ص الدعوات 
لنتخابات مبكرة واقالة احلكومة

م�شروع تون�ص: املبادرات 
واحللول غابت عن خطاب ال�شب�شي
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عربي ودويل
تقرير: املك�شيك الأكرث دموية بعد �شوريا 

•• لندن-اأ ف ب:

للدرا�سات  الببببببدويل  املببعببهببد  عبببن  �بببسبببادر  تببقببريببر  اأفبببببباد 
بعد  عبباملببيببا  الببثببانببيببة  حببلببت  املك�سيك  اأن  ال�ببسببرتاتببيببجببيببة 
ب�سبب  القتل  مببعببدلت  حيث  مببن  املا�سي  الببعببام  �سوريا 

اجلرائم التي ترتكبها ع�سابات املخدرات.
يف  ارتكبت  قتل  جرمية  األببف   23 اأن  التقرير  واأو�ببسببح 
يف  احلبببرب  ادت  حببني  يف   2016 عبببام  خببب�ل  املك�سيك 

�سوريا اىل مقتل نحو 60 الفا.
وقبببال انببتببونببيببو �ببسببامبببببايببو، الببببباحببث يف املببعببهببد املخت�س 
النادر  “من  الأمببن والببنببزاعببات ومقره لندن  �ببسببوؤون  يف 

جدا اأن ي�سل العنف الإجرامي اإىل م�ستوى قريب من 
ال�سمايل يف  املثلث  امل�سلح. ولكن ذلك يحدث يف  النزاع 
وال�سلفادور(  الو�سطى )هندورا�س وغواتيمال،  اأمريكا 

وخ�سو�سا يف املك�سيك«.
الو�سطى  اأمبببريكبببا  البببثببب�ث يف  البببببدول  �ببسببهببدت  وفببيببمببا 
اجلرمية  معدل  اأن  اإل  املرتكبة  اجلببرائببم  يف  انخفا�سا 

ازداد بن�سبة 11 باملئة يف املك�سيك العام املا�سي.
اإىل  املك�سيك  يف  العنف  م�ستوى  ارتفاع  �سامبايو  وعببزا 
كانون  يف  كببالببديببرون  فيليب  ال�سابق  الرئي�س  اإعببب�ن 
2006 احلببببرب عببلببى املببببخببببدرات يف  الأول/ديببب�بببسبببمبببر 

حماولة للق�ساء على الع�سابات.

حيث  املك�سيك  يف  مزرية  او�ساع  اىل  ادى  النزاع  ولكن 
تلك  منذ  متعمدة  جرائم  يف  �سخ�س  اآلف   105 قتل 

الفرتة حتى ت�سرين الثاين نوفمر 2012.
ارتفببببببباع  ا�سبببببببتمرار  اأن  كالديرون  اعتر  جهتبببببه،  من 
الرئي�س  ف�سل  اىل  يعببببببببببود  القتبببببببببل  جببرائببم  مببعببدل 
بوعده  اليفاء  يف  نييتو  بينا  انريكي  احلببايل  املك�سيكي 
مهربي  حمبباربببة  يف  ال�سبببببببب�ح  ا�سببببببببتخدام  عببببببببدم 

املخدرات.
وعامليا، انخف�ست اأعداد قتلى النزاعات من 167 األفا 
عام 2015 اإىل 157 األفا العام املا�سي، وفقا لتقرير 

املعهد الدويل للدرا�سات ال�سرتاتيجية.

البحث عن جندي مغربي فقد يف افريقيا الو�شطى
•• بانغي-اأ ف ب:

ذكرت بعثة المم املتحدة يف جمهورية افريقيا الو�سطى ان جنديا مغربيا من قوة حفظ ال�س�م ما زال مفقودا 
اربعة ع�سكريني  �سقوط  وا�سفر عن  لها من قبل جمموعة م�سلحة  التابعة  القوة  له  الذي تعر�ست  الهجوم  منذ 
كمبوديني قتلوا بوح�سية. وقالت البعثة لوكالة فران�س بر�س ان جمموعة مدنيني من افريقيا الو�سطى تتفاو�س 
بانغي  �سرق  كلم   470 بعد  على  وقببع  الببذي  الهجوم  بعد  فقد  الببذي  املغربي  اجلندي  على  للعثور  املهاجمني  مع 
بالقرب من احلدود مع جمهورية الكونغو الدميوقراطية. واأو�سحت ان القافلة اوقفت من قبل حاجز عند ال�ساعة 
20،00 )19،00 ت غ( من الثنني لي� وحتت المطار بالقرب من بانغا�سو يف طريق عودتها من رافاي، م�سرية 
بادرت باط�ق النار. وتابعت ان جنديا كمبوديا وثمانية مهاجمني  “انتي بالكا”  اىل ان جمموعة من ميلي�سيا 
قتلوا يف اط�ق النار. وفقد اربعة جنود اآخرين -- ث�ثة كمبوديني ومغربي -- بعدما ا�سرهم املهاجمون. وقالت 
البعثة يف بيانها الث�ثاء انها “توؤكد با�سف ان ث�ثة من اجلنود الربعة الذي فقدوا منذ هجوم ام�س )الثنني( 

عرث عليهم مقتولني«.

•• عوا�صم-وكاالت:

يبب�ببسببتببقبببببل البببرئبببيببب�بببس المببببريكببببي 
وزيبببر اخلارجية  تببرامببب  دونببالببد 
الذي  لفبببروف  �سريغي  الرو�سي 
يبب�ببسببعببى اىل احلبب�ببسببول عببلببى دعم 
خف�س  مو�سكو  خلطة  وا�سنطن 
العنف يف �سوريا و�سط اجواء من 
التوتر يف الع�قات بني البلدين.

البي�س،  البيت  يف  اللقاء  ويكون 
الأول بني لفروف وترامب بينما 
القوتني  ببببني  البببعببب�قبببات  تبب�ببسببهببد 

الكريني توترا.
ملفي  اىل  الببتببطببرق  اىل  ا�ببسببافببة 
اللقاء  �سيتيح  واوكببرانببيببا  �ببسببوريببا 
اي�سا بح�سب لفروف، التح�سري 
لبببببلبببببقببببباء قببببببريببببببب ببببببببني تبببببرامبببببب 

وف�دميري بوتني.
الناطقة  ار”  اي  “ام  لقناة  وقببال 
والوليات  رو�ببسببيببا  ان  بببالببرو�ببسببيببة 

كبببو�بببسبببوفبببو. ومبببنبببذ تبببوقبببيبببع التببببفبببباق، 
اطلقت املعار�سة الغاز امل�سيل للدموع 
مببنببا�ببسبببببات كما  عببببدة  الببببرملببببان يف  يف 
وبع�سها  ال�سارع  يف  تظاهرات  نظمت 

تخلله اأعمال عنف.
يف  ال�سيا�سية  الزمبببة  اي�سا  اأجببج  ومببا 
اإليه  التو�سل  مت  اخر  اتفاق  كو�سوفو 
مع �سربيا يف منت�سف 2015 ومينح 
حكما ذاتيا �سيا�سيا ل�أقلية ال�سربية. 
هذا  ب�سدة  اي�سا  املببعببار�ببسببة  وتببرفبب�ببس 
 1999-1998 حرب  بعد  التفاق. 
ببببني البببتبببمبببرد النبببفببب�بببسبببايل الألببببببباين 
كو�سوفو  و�ببسببع جيب  بببلببغببراد  وقبببوات 
حتت اإدارة الأمم املتحدة قبل اأن يعلن 

يف 2008 ا�ستق�له.

املكان  لتحديد  الأمببببر  هبببذا  مببثببل 
املنا�سب لحتجازه.

الق�سية  وطلب ممثل الدعبباء يف 
مببن املببحببكببمببة مببزيببدا مببن الوقت 

لتوجيه تهم اإىل عقيلوف.
وقببببال هببانببز اإيببببرمببببان مبببن وحدة 
الأمبببببببببن الببببوطببببنببببي تبببببببقبببى اأمببببببور 
مثل  بالتحقيق،  متعلقة  اأ�سا�سية 
والتحلي�ت  املقاب�ت  من  مزيد 
الفنية،  والتحقيقات  والدرا�سات 

حتى ن�ستطيع اإكمال التحقيق .
وبعد تنفيذ الهجوم بفرتة وجيزة 
قبببالبببت البب�ببسببرطببة البب�ببسببويببديببة اإن 
حتقيقا مبدئيا فيه رمبا ي�ستغرق 

مدة قد ت�سل اإىل عام.

على  كبري  ب�سكل  توؤثران  املتحدة 
العامل  يف  والمبببببببن  ال�بببسبببتبببقبببرار 
ملمو�سة  نتائج  بالطبع  ونببتببوقببع 
ملثل هذا اللقاء. وليتم ذلك يجب 
التح�سري له جيدا وهذا ما نفعله 
الن. واأ�ساف يحتاج المريكيون 

اىل هذا اللقاء، مثلنا .
الببقببرار الأمريكي  اأثبببار  اىل ذلببك، 
لقتال  �ببسببوريببا  يف  الأكببببراد  ت�سليح 
الرقة  الإرهببابببي يف  داع�س  تنظيم 
غ�سب تركيا وانزعاجها من هذه 
تهديدا  اعترتها  الببتببي  اخلببطببوة 
يف  مقبولة،  غببري  وخببطببوة  لأمنها 
ت�سعى  اأنببهببا  وا�سنطن  اأكبببدت  حببني 

لطماأنة اأنقرة.
انزعاجا  خلف  الأمريكي  والقرار 
الت�سريحات  يف  متبببثبببل  كبببببببببريا 
املبببتبببتبببالبببيبببة البببببتبببببي �بببببسبببببدرت عن 

امل�سوؤولني الأتراك.
بن  الببببوزراء  رئي�س  عببن  نقل  فقد 
عببلببي يببلببدرم قببولببه اإنبببه “ل ميكن 
اإرهابية  ملنظمة  البب�ببسبب�ح  تببقببدمي 
تقاتل  لأنها  الكردية(  )الوحدات 
منظمة اإرهابية اأخرى” يف اإ�سارة 

اإىل تنظيم داع�س الإرهابي.
الدين  نبببببور  نبببائبببببببه  انبببتبببقبببد  كبببمبببا 

الأمريكي جيم�س ماتي�س  الدفاع 
اإن ب�ده �ستعمل على التن�سيق مع 
تركيا ل�سمان الأمن على حدودها 

اجلنوبية مع �سوريا.
الأمريكية  الببدفبباع  وزارة  وكببانببت 
�سابق  وقببت  يف  اأعلنت  )بنتاغون( 
فّو�سها  تببببرمببببب  البببرئبببيببب�بببس  اأن 
ال�سعب  حببمببايببة  وحببببدات  بت�سليح 
الكردية ب�سوريا مبا يلزم من اأجل 
معركة الرقة، واأكدت اأن وا�سنطن 
�ست�سعى لطماأنة تركيا ب�ساأن هذا 

القرار.
البنتاغون  با�سم  املتحدثة  وقالت 
دانبببا وايبببت اإن هببذا الببقببرار يهدف 
على  الأكبببببراد  امل�سلحني  ملبب�ببسبباعببدة 
ا�ستعادة الرقة من تنظيم داع�س، 
�ستكون  املعركة  اأن  على  و�ببسببددت 
�ستنتهي  لببكببنببهببا  و�ببسبباقببة  طببويببلببة 

باإحلاق الهزمية بالتنظيم.
و�بببسبببرح مببب�بببسبببوؤول اأمببببريكببببي اآخبببر 
-طلب عدم ن�سر ا�سمه- اأن العتاد 
الأكراد  للمقاتلني  �سيقدم  الببذي 
وذخرية  خفيفة  اأ�سلحة  �سي�سمل 
ومدافع ر�سا�سة ومركبات مدرعة 
ومعدات هند�سية، وقد ذكر البيت 
�سيكون  الببعببتبباد  هبببذا  اأن  الأبببيبب�ببس 

حمببدودا وحمببددا مبهمة معينة، 
تببدريببجببيببا مبببع حتقيق  و�ببسببيببقببدم 

الأهداف.
�سوريا  قببببوات  اعبببتبببرت  بببببدورهببببا، 
ت�سكل  -الببببتببببي  البببدميبببقبببراطبببيبببة 
الكردية  ال�سعب  حماية  وحبببدات 
اأن القرار  لببهببا-  الأ�ببسببا�ببسببي  املببكببون 
الأمريكي املتعلق بت�سليح املقاتلني 
الأكببببببراد يف �ببسببوريببا �ببسببيببوؤدي اإىل 
ت�سريع عجلة الق�ساء على تنظيم 

داع�س يف �سوريا.
ومبببببن �ببببسبببباأن الببببقببببرار الأمببببريكببببي 
بني  جببببببدل  يبببخبببلبببق  اأن  الأخبببببببببري 
بظ�له  ويلقي  واأنقرة،  وا�سنطن 
اأردوغببببان وترمب  على حمببادثببات 
الببب�بببسبببهبببر اجلببببباري  16 مببببن  يبببببوم 
والتي ينظر اإليها على اأنها فر�سة 
لببرت�ببسببيببخ �بببسبببراكبببة جببببديببببدة بني 
�سمال  بحلف  الع�سوين  البلدين 

الأطل�سي ناتو.

الكردية  ال�سعب  حماية  وحبببدات 
لب�ده،  تببهببديببدا  يببعببد  البب�ببسببوريببة 
لت�سليح  اأنببقببرة  مببعببار�ببسببة  مببوؤكببدا 

الأمريكيني ل�أكراد.
واأ�ببسبباف الببوزيببر الببرتكببي -خ�ل 
اأن  لبببلبببجبببببببل الأ�بببببببسبببببببود-  زيبببببارتبببببه 
املدعومة  الببببكببببرديببببة  البببببوحبببببدات 

جببانببيببكببلببي البببببقبببببرار الأمبببببريكبببببي، 
اأنببه غببري مقبول م�سيفا  واعببتببر 
اأن �سيا�سة من هذا النوع لن تفيد 

اأحدا .
ببببببببببدوره قببببببال وزيبببببببر اخلبببارجبببيبببة 
كل  اإن  اأوغببببلببببو  جببباويببب�بببس  مبببولبببود 
مقاتلو  عبببلبببيبببه  يبببحببب�بببسبببل  �ببببسبببب�ح 

وا�سنطن  يبببببزور  عببنببدمببا  تبببرمبببب 
الأ�سبوع املقبل.

وكان اأردوغان �سرح ال�سهر املا�سي 
والوليات  تركيا  تعاونت  اإذا  باأنه 
املبببتبببحبببدة مبببعبببا فبب�ببسببتببتببمببكببنببان من 
حتويل الرقة اإىل مقرة لتنظيم 
داعبببب�ببببس. مبببن جببهببتببه، قببببال وزيبببر 

اإرهببباببببي مثلها  تببنببظببيببم  اأمببريكببيببا 
الكرد�ستاين  الببعببمببال  حبببزب  مببثببل 
الببببوليببببات  اإن  وقببببببال  املببببحببببظببببور، 

املتحدة تعلم ذلك.
واأ�سار اإىل اأن الرئي�س رجب طيب 
الق�سايا  هببذه  �سيبحث  اأردوغببببان 
مببببع نبببظبببريه الأمبببببريكبببببي دونبببالبببد 

�شفارات غربية حتذر مواطنيها 
من اخلطف يف الفيليبني

•• مانيال-اأ ف ب:

حذرت �سفارات غربية مواطنيها ام�س من ان ارهابيني يخططون خلطف اجانب 
يف مناطق �سياحية يف و�سط وغربي الفيليبني بعد احباط حماولة خطف قام بها 
م�سلحون ا�س�ميون ال�سهر املا�سي. واكد الرئي�س الفيليبيني رودريغو دوتريتي 
تعزيز الجببراءات الأمنية يف جزيرة بببالوان يف غرب الرخبيل التي تعد احدى 
اهم املناطق ال�سياحية بعد حتذيرات لل�سفارة المريكية من تهديدات بعمليات 
انها تلقت معلومات موثوقة مفادها  ال�سفارة يف حتذيرها  خطف هناك. وقالت 
يف  الجببانببب  ت�ستهدف  لعمليات  تخطط  تكون  ان  ميكن  ارهابية  جمموعات  ان 
يتم  قد  تلك اجلزيرة  المريكية موقعني يف  ال�سفارة  وحببددت  ببببالوان.  مناطق 
على  واملببدرج  قربها  الوطني  واملتنزه  برين�سي�سا  بورتو  عا�سمتها  ا�ستهدافهما: 
كلم   400 بعد  على  برين�سي�سا  بورتو  وتقع  لليوني�سكو.  العاملي  الببرتاث  لئحة 
�سمال غرب جزر جنوب الرخبيل حيث تتمركز جماعة ابو �سياف الإرهابية التي 

بايعت تنظيم داع�س الإرهابي وتلجاأ عادة اىل القيام بعمليات خطف.
جزيرة  يف  خطف  عملية  تنفيذ  املا�سي  ال�سهر  اجلماعة  مببن  م�سلحون  وحببباول 
الأمنية متكنت من احباطها  القوات  ال�سياحية يف و�سط الرخبيل، لكن  بوهول 
بعد  امل�سلحني  مع  ا�ستباكات  ودارت  املخطط.  عن  معلومات  على  ح�سولها  بعد 
 500 يوم على و�سولهم بوا�سطة قوارب �سريعة اىل اجلزيرة الواقعة على بعد 
كلم �سمال معقل ابو�سياف. وقتل ت�سعة من امل�سلحني وث�ثة جنود و�سرطي يف 
ال�ستباكات، ا�سافة اىل م�سلح ق�سى وهو قيد الحتجاز، بح�سب ال�سلطات. ووقعت 
عملية بوهول بعد ايام على ا�سدار ال�سفارة المريكية حتذيرا من عمليات خطف 
حمتملة هناك ويف جزيرة �سيبو املجاورة حيث توجد مدينة رئي�سية حتمل نف�س 
ال�سم. وقامت جمموعة ابو �سياف منذ تاأ�سي�سها يف الت�سعينات بخطف الع�سرات 
من الجانب والعديد من ال�سكان املحليني بهدف طلب فديات لط�ق �سراحهم. 
وي�ستهدف امل�سلحون عادة املناطق ال�ساحلية لتنفيذ عمليات اخلطف بعد ابحارهم 
على منت قوارب �سريعة من معاقلهم، كما انهم هاجموا اي�سا �سفن �سحن جتارية 
 2016 يف ال�سنوات الخببرية. وقطعت املجموعة روؤو�ببس اثنني من الكنديني يف 

وبحار املاين عجوز يف �سباط/فراير لنها مل حت�سل على اي فدية.
يذكر ان جمموعة ابو �سياف كانت هاجمت عام 2001 منتجعا �سياحيا يف خليج 
واعدم  فيليبينيا.  و17  امريكيني  ث�ثة  واختطفت  برن�سي�سا،  بورتو  يف  هوندا 
ع�سكرية  عملية  خبب�ل  الثاين  قتل  فيما  الث�ثة،  المريكيني  احببد  اخلاطفون 
الببثببالببث فقد مت حتببريببره لحببقببا. كما خطفت  امببا  عبببام،  بعد  الببرهببائببن  لتحرير 
جمموعة ابو �سياف ا�سخا�سا من املنتجعات على ال�سواحل املاليزية، التي ل تبعد 
التهديد  كببان  الخببرية  ال�سنوات  وحتى  الفيليبني.  جنوب  يف  معقلها  عن  كثريا 

بعمليات اخلطف حم�سورا اىل حد بعيد مبنطقة مينداناو يف جنوب الفيليبني.

وحزب رئي�س الوزراء عي�سى م�سطفى. 
قادري  كو�سوفو  برملان  رئي�س  واأعببلببن 
في�سيلي ان 78 نائبا من ا�سل النواب 
ال120 يف الرملان، والذين ح�سروا 
الثقة  حببجببب  مببذكببرة  اأيببببدوا  اجلل�سة 

مقابل 34 �سوتوا �سدها. 
على  للت�سويت  الببرئببيبب�ببسببي  والبب�ببسبببببب 
تر�سيم  حببول  اتببفبباق  هببو  الثقة  حجب 
احلببببببدود مبببع مببونببتببيببنببغببرو املببببجبببباورة، 
على  للح�سول  النهائي  ال�سرط  وهببو 
اإعببفبباءات من تاأ�سريات دخببول يف دول 

الحتاد الأوروبي.
اأحببزاب معار�سة  اأبرز ث�ثة  وترف�س 
ب�سدة هذه اخلطوة باعتبار ان التفاق 
اأرا�سي  مببن  الببهببكببتببارات  اآلف  يق�سم 

••بري�صتينا-اأ ف ب:

حجب برملان كو�سوفو اأم�س الثقة عن 
انتخابات  اىل  �ببسببيببوؤدي  مببا  احلببكببومببة 
الذي  البلد  هببذا  يف  مبكرة  ت�سريعية 
من  اكببرث  منذ  �سيا�سية  اأزمبببة  ي�سهد 
ها�سم  الرئي�س  امبببام  و�سيكون  �سنة. 
نهاية  حبببتبببى  تببنببتببهببي  مبببهبببلبببة  تبببباجببببي 
انتخابات  اىل  يببدعببو  لببكببي  ال�ببسبببببوع 
الد�ستور،  بح�سب  تنظم،  ان  يفرت�س 
احلكومة  �سقوط  على  يوما   45 بعد 

على اأبعد تقدير.
ي�سهد  احلبببكبببومبببي  البببتبببحبببالبببف  وكببببببان 
خ�فات عميقة بني اأبرز حزبني فيه، 
تاجي  برئا�سة  الو�سط  اليمني  حببزب 

لتحديد  فببحبب�ببس  اإىل  ببببحببباجبببة 
�سواء  لحببتببجببازه  املنا�سب  املببوقببع 
رعاية  وحببببببدة  اأو  �ببسببجببن  داخببببببل 

نف�سية اآمنة.
وعببقببيببلببوف حببالببيببا حمببتببجببز لدى 
املجل�س  وفبببحببب�بببسبببه  الببب�بببسبببرطبببة. 
البب�ببسببرعببي بناء  لببلببطببب  الببوطببنببي 
�ستوكهومل  حمببكببمببة  طببلببب  عببلببى 

اجلزئية.
التقييم  نبببوع  مبببن  البببهبببدف  وكببببان 
الذي خ�سع له هو اإر�ساد املحكمة 
ت�سدر  اأن  ميكن  كببان  اإذا  مببا  اإىل 
نف�سي  فببحبب�ببس  بببباإجبببببببببببراء  اأمبببببببرا 

اأ�سمل.
اإ�سدار  املحكمة  باإمكان  زال  وما   

•• �صتوكهومل-رويرتز:

للطب  البببوطبببنبببي  املبببجبببلببب�بببس  قبببببال 
رحمت  اإن  البب�ببسببويببد  يف  البب�ببسببرعببي 
عبببقبببيبببلبببوف، املببب�بببسبببتبببببببه ببببباأنببببه قببباد 
�ساحنة ليده�س ح�سدا مما اأ�سفر 
عبببن مببقببتببل خببمبب�ببسببة اأ�ببسببخببا�ببس يف 
اأبريل  �ببسببهببر  اأوائببببببل  �ببسببتببوكببهببومل 
ني�سان، مل يكن يعاين من مر�س 
تنفيذه  وقببببت  يف  خببطببري  عببقببلببي 

للهجوم.
اطببلببعببت عليها  وثببيببقببة  وبببحبب�ببسببب 
رويببببببرتز تببو�ببسببل اخلبببببببري البببذي 
اعرتف  البببذي  عببقببيببلببوف،  فح�س 
اأنه مل يكن  اإىل  ال�ساحنة،  بقيادة 

اأنقرة غا�سبة من ت�سليح الأكراد ووا�سنطن تطمئنها

لفروف ي�شعى لدعم ترامب خلف�ص الت�شعيد يف �شوريا 

برملان كو�شوفو يحجب الثقة عن احلكومة  الطب ال�شرعي: منفذ هجوم �شتوكهومل بكامل قواه 

الآلف يفرون من �شراع الكوجنو اإىل اأجنول 
••لواندا-رويرتز:

الببقببتببال يف جببمببهببوريببة الكوجنو  اإن الآلف فبببروا مببن  اإقببلببيببمببي  قبببال حبباكببم 
الدميقراطية خ�ل ال�سهر املن�سرم ويحتمون يف اأجنول املجاورة يف نزوح 

جماعي يرهق املوارد يف قرى على طول احلدود.
األف لجئ يف   20 اأكرث من  اأح�سوا  اإن م�سوؤولني  اإرن�ستو مواجنال  وقال 

اإقليم لوندا نورتي اأي تقريبا مثلي العدد الذي جرى ت�سجيله قبل �سهر.
وفر الآلف جراء ا�ستباكات بني حكومة الكوجنو الدميقراطية وميل�سيات 
اأربعة  اإىل  امتدت  ثم  متببوز  يوليو  يف  بالكوجنو  �سنرتال  كا�ساي  اإقليم  يف 

اأقاليم اأخرى.
ومتثل ال�ستباكات يف جمهورية الكوجنو الدميقراطية اأخطر تهديد حتى 
اأدى قراره بعدم التنحي بنهاية  الآن حلكم الرئي�س جوزيف كابي� الذي 
من  موجة  لنبببدلع  الأول  كببانببون  دي�سمر  يف  الد�ستورية  تفوي�سه  فببرتة 

اأعمال القتل والعنف يف اأنحاء الب�د.
اإىل خميم  مببزدحببمببة  قببرى  مببن  �سينقلون  البب�جببئببني  اإن  مببواجنببال  وقبببال 
ل�جئني يف لوفوا على بعد نحو األف كيلومرت �سرقي العا�سمة الأجنولية 

لواندا.
وقال ملحطة )اأر.اإن.اإيه( الإذاعية الوطنية اأجنول تدعم ال�جئني ل�سمان 

�س�متهم اإىل اأن يعود الو�سع اإىل طبيعته ويعودون اإىل عائ�تهم.

رئي�ص كوريا اجلنوبية م�شتعد لزيارة ال�شمال
•• �صيول-اأ ف ب:

واكد  اليمني  ام�س  جبباي-ان  الكوري اجلنوبي اجلديد مون  الرئي�س  ادى 
ا�ستعداده للتوجه اىل كوريا ال�سمالية على الرغم من اجواء التوتر ال�سديد 

مع بيونغ يانغ ب�سبب برناجمها النووي.
الي�سار،  64 عاما والقببرب اىل  العمر  البالغ من  الدولة اجلديد  ورئي�س 
حمببام �سابق يف جمببال حببقببوق النبب�ببسببان. وقببد عببر عببن تبباأيببيببده حلبببوار مع 
ادارة الرئي�س  بيونغ يانغ، يف خطوة تتناق�س مع اخلطاب الذي اعتمدته 

المريكي دونالد ترامب والذي يت�سمن تهديدات لل�سمال.
وقال مون الذي ينتمي اىل احلزب الدميوقراطي )ي�سار الو�سط( بعد ادائه 
الق�سم امام النواب “اذا احتاج المر، ف�ساأتوجه على الفور اىل وا�سنطن. 
واأ�ساف �ساأتوجه اىل بكني وطوكيو اي�سا وحتى اىل بيونغ يانغ اذا توافرت 

الظروف.
ويواجه مون مهمة دبلوما�سية ح�سا�سة يف ما يتعلق بكوريا ال�سمالية التي 
القارة المريكية،  ال�س�ح الذري اىل  حتلم ب�سنع �ساروخ ميكن ان ينقل 

وقد و�سعت �سيول يف مرمى مدفعيتها.
يف موازاة ذلك يدور خ�ف بني �سيول وبكني حول الدرع المريكية امل�سادة 
لل�سواريخ يف حني ان خ�فات تاريخية قائمة بينها وبني اليابان الدولة 
رئي�سا  ال�سابق  ال�سحايف  نبباك-يببون  يل  مببون  وعببني  ال�سابقة.  امل�ستعمرة 
للوزراء و�سو هون رئي�سا ل��ستخبارات الذي كان ا�سطلع بدور ا�سا�سي يف 

التح�سريات لقمتني بني الكوريتني يف 2000 و2007.

الأحزاب الفرن�شية 
تعيد ترتيب اأو�شاعها 

•• باري�س-اأ ف ب:

تعمل الأحزاب ال�سيا�سية الفرن�سية 
على اإعادة ترتيب اأو�ساعها واختيار 
النتخابات  من  �سهر  قبل  م�سارها 
الت�سريعية بعد البلبلة التي اأحدثها 
يف �سفوفها فوز الو�سطي اميانويل 
الرئا�سية.  النتخابات  يف  مبباكببرون 
لل�سلطة  الببر�ببسببمببي  النببتببقببال  وقبببببل 
الأحببد، �سارك ماكرون يف الحتفال 
الرئي�س  مببببع  البببعبببببببوديبببة  ببببالبببغببباء 
�سعبيته  تراجعت  الببذي  ال�سرتاكي 
هولند.  فرن�سوا  الأدنبببى  احلببد  اىل 
وعقد هولند اآخر اجتماع للحكومة 
الأربعاء. واأعاد فوز ماكرون ترتيب 
تن�سرف  حببني  يف  ال�سيا�سي  امل�سهد 
تكتيكية  خطط  ر�سم  اإىل  الأحبببزاب 

لتك�سب انتخابات 11 و18يونيو.
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منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :  

طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

بتاريخ :2016/12/13     املودعة بالرقم 264658    

 بيانات الأولوية :

با�سم : موهيت فا�سفاين

وعنوانه : 25/139 �سي ات�س جوبال نيوا�س،  موخابادا كيتنوبلي كوتا راج�ستان – الهند

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 34

التبغ  ، اأدوات املدخنني ، الكريت.

و�سف الع�مة : الكلمة  Gold Richمكتوبة باأحرف لتينية  

 ال�سرتاطات :  

وزارة  يف  التجارية  الع�مات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلببك  علي  اعببرتا�ببس  لدية  من  فعلي 

القت�ساد اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإع�ن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  11  مايو 2017 العدد 12017

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :  

طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

بتاريخ :2016/12/5    املودعة بالرقم 264278 
 بيانات الأولوية :

با�سم : �سينزهني ليباور الكرتونيك كو.، ال تي دي.
دالجن  كوميونتي،  جاوفينج  فيلج،  تاوك�سيا  زون،  اند�سرتيال  2نببد  ذا  �سي،  بيلدجن  فببلببور،  5ث   : وعنوانه 

ادمن�سرتي�سن كوميتي،  لوجنهوا، �سينزهني، ال�سني
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9

منا�سب للهواتف النقالة ، اأجهزة ملحقة باحلا�سوب، اجهزة حا�سوب لوحية، نظارات العامل الفرتا�سي ، 
اجهزة الهاتف ، اطقم غري يدوية للهواتف، اجهزة نظام حتديد املوا�سع العاملي )جي بي ا�س(، اجهزة متابعة 
و�سائط حممولة،  الرا�س، م�سغ�ت  �سماعات   ، املحمولة  للهواتف  ارتببداوؤهببا، علب  البدنية ميكن  الن�سطة 
اأجهزة   ،) كهربائية  و�س�ت   ( اأخببرى  تو�سيل  واأدوات  وماآخذ  قواب�س   ، الفوتغرايف(  للت�سوير   ( كامريات 

كهربائية ملنع ال�سرقة، اأجهزة �سحن البطاريات الكهربائية، بطاريات كهربائية.
EBL و�سف الع�مة : الحرف ال�تينية

ال�سرتاطات :
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة الع�مات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالريد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإع�ن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  11  مايو 2017 العدد 12017

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم : 267380       بتاريخ : 2017 / 01 / 30
 بيانات الأولوية : 

باإ�سم :  بي ام جي اند�سرتيز �س م ح
وعنوانة :  اجلزيرة احلمرا – املنطقة ااحلرة – را�س اخليمة – المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 34
تبغ املع�سل ، التبغ  ، اأدوات املدخنني ، الكريت

و�سف الع�مة : الكلمة Areej اأريج  مكتوبة باأحرف عربية ولتينية
ال�سرتاطات : 

وزارة  يف  التجارية  الع�مات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلببك  علي  اإعببرتا�ببس  لدية  من  فعلي 
الإقت�ساد اأو اإر�سالة بالريد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإع�ن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  11  مايو 2017 العدد 12017

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :  

طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية :

بتاريخ :2016/12/20    املودعة بالرقم 265182 
بيانات الأولوية :

با�سم : �ستاربوز توباكو، انك   
وعنوانه : 08711 فورب�س افنيو ،جاردن جروف،  كاليفورنيا- 92843 

الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 34

املع�سل ، التبغ  ، اأدوات املدخنني ، الكريت، ال�سجائر اللكرتونية
و�سف الع�مة : العبارة Nights 7 مكتوبة  باأرقام وباأحرف  لتينية

ال�سرتاطات :  
وزارة  يف  التجارية  الع�مات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلببك  علي  اعببرتا�ببس  لدية  من  فعلي 

القت�ساد اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإع�ن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  11  مايو 2017 العدد 12017

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :  

طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

بتاريخ :2016/12/22    املودعة بالرقم 265321 
 بيانات الأولوية :

با�سم : كوزان كوزمتيك �ساناي يف تيكاريت انونيم �سريكيتي
وعنوانه : جي او ا�س بي اح�سان ديدي كاد. منر: 133  جيبزي / كوكايلي تركيا

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 3
بل�سم  ال�سعر،  املقويات  �سامبو،  ام�ح ل��ستحمام،  و  رغوة  ال�سخ�سي،  �سابون، م�ستح�سرات جتميل، �سابون ل��ستخدام 
ال�سعر،  تنظيف  م�ستح�سرات  ال�سعر،   لتلميع  زيتي(  )م�ستح�سر  دهببان  ت�سفيف،  جل  لل�سعر،  )لو�سن(  �ُسولت  غَّ ال�سعر، 
م�ستح�سرات جتعيد ال�سعر، ا�سباغ ال�سعر، رذاذ )�سراي( لل�سعر، م�ستح�سرات اإزالة ال�سعر، غ�سولت للفم لي�ست لغايات 
الب�سرة  لإ�سمرار  م�ستح�سرات  مكياج،  م�ساحيق  عطرية،  زيببوت  جتميلية،  غ�سولت  و  كرميات  الأ�سنان،  معاجني  طبية، 
بالتعر�س لل�سم�س )م�ستح�سرات جتميل(، رغوة و �سابون احل�قة، م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة،  م�ستح�سرات 
تنظيف الب�سرة، تونك للب�سرة،  م�ستح�سرات ترطيب الب�سرة، كرميات جتميلية، اأقنعة جتميلية، مكياج، م�ساحيق مكياج، 
م�ستح�سرات مكياج ، م�سكرة، اأق�م جتميلية، ط�ء ال�سفاه، ملمع اأظافر، ط�ء اأظافر، م�ستح�سرات ازالة ط�ء الظافر، 
ل��ستخدام  الكريهه  الببروائببح  مزي�ت  احلبب�قببة،  بعد  كرميات  و  غ�سولت  كولونيا،  عطور،  املكياج،  اإزالبببة  م�ستح�سرات 
ال�سخ�سي، غ�سولت ل�طفال، زيوت ل�طفال، بودرة و تونك لب�سرة ل�طفال لغرا�س جتميلية، كرميات جتميلية، حليب 

منظف ل�طفال.
و�سف الع�مة : العبارة pretty BY FLORMA  مكتوبة باأحرف لتينية  يف �سطرين ب�سكل مميز

ال�سرتاطات :
بالريد  اإر�ساله  اأو  القت�ساد  وزارة  التجارية يف  الع�مات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  لدية اعرتا�س علي  فعلي من 

امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإع�ن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  11  مايو 2017 العدد 12017

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :  

طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

بتاريخ :2015/3/26    املودعة بالرقم 229844 
 بيانات الأولوية : 

با�سم : بي ام جي اند�سرتيز �س م ح
وعنوانه : اجلزيرة احلمرا – املنطقة احلرة –  را�س اخليمة  - المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 34
التبغ  ، اأدوات املدخنني ، الكريت.

و�سف الع�مة : الكلمة  TAJ  مكتوبة باأحرف لتينية  
 ال�سرتاطات :  

وزارة  يف  التجارية  الع�مات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلببك  علي  اعببرتا�ببس  لدية  من  فعلي 
القت�ساد اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإع�ن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  11  مايو 2017 العدد 12017

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

بتاريخ :2017/2/13    املودعة بالرقم 268139 
 بيانات الأولوية :

با�سم : حممد م�سطفى ح�سني قا�سميه – اينا�س يو�سف �سامل ال�سرايرى
وعنوانه : املمزر  امارة دبي  - المارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 43
خدمات التزويد بالطعام وال�سراب ، ترتيب القامة املوؤقتة

العبارة  كتبت  ال�سفل  ويف  عربية  ببباأحببرف  مكتوبة  الببفببوال  قا�سميه  العبارة   : الع�مة  و�سف 
طعام ل�سانع  كاريكاتريي  ر�سم  العلى  ويف  لتينية   باأحرف    Qasmieh Al-Fawal

ال�سرتاطات : 
وزارة  يف  التجارية  الع�مات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلببك  علي  اإعببرتا�ببس  لدية  من  فعلي 

الإقت�ساد اأو اإر�سالة بالريد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإع�ن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  11  مايو 2017 العدد 12017

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :  

طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

بتاريخ :2017/1/5     املودعة بالرقم 266042 
 بيانات الأولوية :

با�سم : �سينزن لوجنبو وات�سز كو .، ليمتد
وعنوانه : املبنى بي، اك�سيت�سينجلوجنكويكو اند�سرتيال بارك ، ك�سيك�سياننج ، بوان ديرتيكت،  

�سينزن 518000، ال�سني
  وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 14

ب�تني )فلز(؛ �سناديق من معادن نفي�سة؛ ا�ساور )جموهرات( ؛ ال�ساعات؛ �ساعات يد؛  �س��سل 
احلائط  �ساعات  واليد؛  اجليب  و�ساعات  احلائط  ل�ساعات  الت  �ساعات؛  علب  �ساعات؛  �ساعات؛ 

و�ساعات اجليب واليد الكهربائية.
و�سف الع�مة : الكلمة  RISTOSمكتوبة باأحرف لتينية  

 ال�سرتاطات :  
وزارة  يف  التجارية  الع�مات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلببك  علي  اعببرتا�ببس  لدية  من  فعلي 

القت�ساد اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإع�ن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  11  مايو 2017 العدد 12017

فقدان جواز �سفرت
ح�سينه   / املببببدعببببو  فبببقبببد 
بنغ�دي�س   ، �سفيق  بيغم 
�سفره  جبببواز   - اجلن�سية 
 )0148513c( رقببببم 
مببببببببببببن يببببببببببجببببببببببده عببببلببببيببببه 
بببتببلببيببفببون رقم  التببب�بببسبببال 

 055/3186708

فقدان جواز �سفرت
رابيندرا   / املبببدعبببو  فببقببد 
نببببيبببببببببال    ، �ببببببسببببببي  كببببببيببببببه 
�سفره  جببببواز   - اجلن�سية 
 )06342163( رقببببم 
يعرث  ممبببببببن  يببببببرجببببببى   -
بال�سفارة  ت�سليمه  عببلببيببه 
اقببرب مركز  او  النيبالية  

�سرطة بالمارات.   

فقدان جواز �سفرت
�سامينور   / املبببدعبببو  فببقببد 
بنغ�دي�س  بيبارى  ا�ببسببان 
�سفره  جبببواز   - اجلن�سية 
 )4759218( رقبببببببم 
مببببببببببببن يببببببببببجببببببببببده عببببلببببيببببه 
بببتببلببيببفببون رقم  التببب�بببسبببال 

 056/7179713

فقدان جواز �سفرت
يو�سف  /فهيم  املدعو  فقد 
حمبببببمبببببد يبببببو�بببببسبببببف راجبببببببا 
اجلن�سية  بببباكببب�بببسبببتبببان     ،
رقبببببم  �بببببسبببببفبببببره  جببببببببببببواز   -
)6919662( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 050/5310396
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بنك الكويت الوطني فروع الإمارات العربية املتحدة   البيانات املالية 31 دي�سمرب 2016
تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني  اإىل ال�سادة 

اأع�ساء جمل�ض اإدارة بنك الكويت الوطني

بيان الدخل  لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمر 2016

بيان الدخل ال�سامل  لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمر 2016

بيان املركز املايل  كما يف 31 دي�سمر 2016

بيان التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمر 2016

بيان التغريات يف حقوق امللكية
 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمر 2016
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حتى ليلة يوم اجلمعة حيث دعت جميع النواخذة والبحارة امل�ساركني 
اإىل �سرورة توخي احليطة واحلذر عند التوجه اإىل اجلزيرة و�سرورة 
اإب�غ اجلهات املعنية بالتحرك اإىل هناك واأي�سا الط�ع على الن�سرة 
اجلوية وتقارير الأر�ساد اجلوية لتجنب اأية م�سك�ت قد تنجم من 
عدم ا�ستقرار حالة البحر واأي�سا اإخطار اللجنة املنظمة بالو�سول اإىل 

جزيرة �سري بونعري.
والبحارة  الببنببواخببذة  الببتببزام  �ببسببرورة  على  املنظمة  اللجنة   و�سددت 
والتقيد  وال�س�مة  بببالأمببن  اخلببا�ببسببة  ال�ببسببرتاطببات  بكل  امل�ساركني 
التي  ال�سروط  كرا�سة  واملوجود يف  املتعارف عليها  واملنظمة  باللوائح 

احتاد  وتببعببلببيببمببات  قببببرارات  ومببلببحببق  الت�سجيل  عببنببد  للجميع  �سلمت 
الإمارات للريا�سات البحرية واخلا�سة ببع�س اللوائح والتي طبقت 

موؤخرا يف �سباق مهرجان الغربية.
�سري  جببزيببرة  اأمبببر  على  القائمني  بجهود  املنظمة  اللجنة   واأ�سادت 
بونعري  من القيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة وهيئة البيئة واملحميات 
التام  والببتببعبباون  التظاهرة  ببباإجنبباح  امل�ستمر  واهتمامهم  ال�سارقة  يف 
والتن�سيق مع اللجنة العليا املنظمة حيث ت�سهد اجلزيرة وعلى مدي 
ع�سر  الثامن  البيئي  بونعري  �سري  جزيرة  مهرجان  فعاليات  يومني 

والذي يت�سمن العديد من الفعاليات حتت �سعار )البحر حياتنا(.

  تتابع اللجنة العليا املنظمة ل�سباق القفال ال�سابع والع�سرين برئا�سة 
رئي�س  نائب  باحلبالة  نا�سر  وعلي  املهريي  م�سحار  بن  �سعيد  احمد 
اللجنة املنظمة كافة التجهيزات والرتتيبات لإقامة احلدث الكبري  
البحرية  الرتاثية  الريا�سية  التظاهرة  باإجناح  املتعلقة  الأمببور  وكل 
والتي �سوف تنطلق يوم بعد غد -ال�سبت- من جزيرة �سري بونعري 

باجتاه خط النهاية قبالة نخلة جمريا .
 وتعمل اللجنة املنظمة على مدار ال�ساعة عر  كوادر ها حممد عبد 
اهلل حارب ع�سو جمل�س اإدارة النادي املدير التنفيذي م�سرف ال�سباق 
اهلل  عبد  علي  الرائد  و  ال�سباق  اإدارة  القمزي مدير  هببزمي حممد  و 
النقبي رئي�س ق�سم الإنقاذ البحري يف �سرطة دبي م�سئول ال�سيطرة و 

عتيق ح�سن مبارك م�سئول الطريان والإ�سناد. 
التطورات  اآخببببر  عببلببى  البببنبببادي  مببقببر  يف  املببنببظببمببة  الببلببجببنببة   واطماأنت 
وا�ستقبال  بونعري  �سري  جببزيببرة  اإىل  بالتحرك  اخلا�سة  واخلببطببط 
بونعري  �سري  جزيرة  اإىل  تباعا  ت�سل  والتي  امل�ساركة  ال�سفن  اأفبببواج 

على  التعرف  امل�ساركني  جميع  اإىل  املنظمة  العليا  اللجنة   ونوهت 
على  باملحافظة  واللبببتبببزام  نعري  بببو  �سري  جببزيببرة  حممية  �ببسببوابببط 
اأو  قتل  �ساأنها  من  باأعمال  القيام  وعببببببببدم  البيئببة  مكونببببببات  �س�مة 
نقل  اأو  �سيد  وعببدم  الفطريبببببببة  احلياة  على  �سلبيا  التاأثري  اأو  اإيببذاء 
القيام  وعببدم  باأع�سبببببببا�سها  والعبث  البحريبببببببببة  ال�س�حف  اأخببذ  اأو 
اإتبببببببببببببببب�ف عر�سان ال�سعاب املرجانيبببببببة اأو رمي  باأعمال ال�سيد وعدم 

املخلفات.
 وكانت اللجنة املنظمة قد حر�ست على ت�سليم جميع نواخذة وم�ك 
التنظيمية  ال�ئحة  عببن  ن�سخة  القفال  �سباق  يف  امل�ساركة  املحامل 
البحرية  املياه  يف  التواجد  ببباإجببراءات  اخلا�سة  والأنظمة  لل�سوابط 
الأول  حمببباور  اأربببببع  تت�سمن  والببتببي  بونعري   �ببسببري  جببزيببرة  ملحمية 
والثاين  التنوع احليوي  والتعليمات اخلا�سة ب�سون  ال�سوابط  حول 
النظافة العامة والثالث نظام التواد على الياب�سة يف اجلزيرة والرابع 

اآلية تنظيم وتطبيق ال�سوابط والتعليمات.

اللجنة املنظمة تتابع التجهيزات وو�سول ال�سفن اإىل �سري بونعري

اإ�شادة بجهود �شرطة ال�شارقة وهيئة البيئة واملحميات الطبيعية

»وا�سط« و»خورفكان« يف ال�سدارة 

»نا�شئة ال�شارقة« تتوج جنوم الدوري التا�شع لكرة قدم ال�شالت

انطالق بطولة اجلمباز الإيقاعي الأوىل يف دبي 

ختام بطولة كا�ص ال�شوبر الإماراتي للم�شارعة 

فح�ض ال�سالمة يف �سري بونعري اليوم

ال�شفن جاهزة لالإبحار يف ملحمة القفال 27 
)نامو�ض( باأغلى  للظفر  تتناف�ض  �سفينة   120

ال�س�مة على جميع ال�سفن التي 
ال�سباق  يف  م�ساركتها  عببن  اأعببلببن 
وينتظر اأن تكتمل اإجراءات فح�س 
-اجلمعة-  غببببد  يبببببوم  الببب�بببسببب�مبببة 
ال�ستعداد  اإىل  اجلببمببيببع  لببيببتببفببرغ 
ال�سباق  لنببطبب�قببة  والببتببحبب�ببسببري 

الكبري �سباح يوم ال�سبت.
 120 

 وكانت اللجنة املنظمة قد اأغلقت 
الث�ثاء  الأول  اأمبب�ببس  يبببوم  ع�سر 
باب الت�سجيل للم�ساركة يف ال�سباق 
املحامل  عببدد  و�سل  حيث  الكبري 
التي �سوف ت�سارك يف ال�سباق اإىل 
باأمان  تبحر  �سوف  �سفينة   120
مببن جزيرة  ال�سبت  غببد  بببعببد  يبببوم 
�سري بونعري يف عمق مياه اخلليج 
الببعببربببي ببباجتبباه خببط الببنببهببايببة يف 
4 مببرورا بجزيرة  منطقة جمريا 

القمر.
املبب�ببسبباركببة يف  ال�سفن   وعببببادل رقبببم 
القيا�سي  الببرقببم  املرتقب  ال�سباق 
املبب�ببسببجببل يف عبببدد املبب�ببسبباركببات منذ 
�سنني حيث و�سل العدد يف الن�سخة 
وقد  �سفينة   112 اإىل   26 رقببم 
م�ساركة  الأوىل  الن�سخة  �سجلت 
والثالثة   75 والثانية  قاربا   53
واخلام�سة   48 والبببراببببعبببة   70
وال�سابعة   73 والبب�ببسبباد�ببسببة   65
والتا�سعة   80 والبببثبببامبببنبببة   74
واحلببباديبببة   83 والبببعبببا�بببسبببرة   69
عبب�ببسببرة 87 والببثببانببيببة عبب�ببسببرة 84 
ع�سرة  والببرابببعببة  ع�سرة   والثالثة 
 89 عبببب�ببببسببببرة  واخلببببامبببب�ببببسببببة   91
ال�سابعة  و   84 ع�سرة  وال�ساد�سة 
 97 عبب�ببسببرة  والببثببامببنببة  ع�سرة93 
والع�سرين   93 ع�سرة  والتا�سعة 
 100 والع�سرين  واحلبباديببة   95
والثانية والع�سرين 102 والثالثة 
والببببرابببببعببببة   101 والبببعببب�بببسبببريبببن 
واخلام�سة   100 والبببعببب�بببسبببريبببن 
وال�ساد�سة   120 والبببعببب�بببسبببريبببن 

والع�سرين 112.

120�شفينة تتناف�ص على
 »نامو�ص« �شباق القفال ال� 27 بدبي 

و�سل عدد املحامل التي �سجلت للم�ساركة يف �سباق القفال الب 27 لل�سفن 
القادم من  ال�سبت  �ستبحر  �سفينة   120 اإىل  60 قدما  املحلية  ال�سراعية 
جزيرة �سري بونعري يف عمق مياه اخلليج العربي باجتاه خط النهاية يف 

منطقة جمريا 4 مرورا بجزيرة القمر.
ال�سيخ  �سمو  برعاية  البحرية  للريا�سات  الببدويل  دبي  نادي  ال�سباق  ينظم 

حمدان بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية.
50 مي� بحريا يف الجتبباه نحو  و�ستقطع املحامل امل�ساركة ما يزيد عن 
خط النهاية قبالة �سواطئ دبي وحتديدا ه�ل نخلة جمريا الغربي مكان 
خط النهاية اجلديد والذي يتيح اأي�سا الفر�سة للجمهور من اجل متابعة 
و�سول قوافل امل�ساركني وهى تعود بعد م�سوار �ساق يعيد ذكريات املا�سي 
ا�ستعدادات احلدث و�سلت قافلة  الآببباء والأجببداد. ويف اطار  ويجدد حياة 
ل�ستقبال  ا�ستعدادا  ام�س  ظهر  بونعري  �سري  جزيرة  اإىل  املنظمة  اللجنة 
جميع  و�سول  غببدا  ويكتمل  الكبري..  ال�سباق  يف  امل�ساركة  ال�سفن  ط�ئع 
القطع البحرية اخلا�سة بقافلة اللجنة املنظمة والتي تقل اأع�ساء اللجان 
القطع  من  والعديد  احلكومية  والهيئات  الببدوائببر  من  امل�ساعدة  والببفببرق 

البحرية التي ت�ساند احلدث .
كما و�سلت اإىل جزيرة �سري بونعري قوارب فرق التحكيم والإ�سناد من اإدارة 
ال�سئون البحرية يف مكتب �سمو ويل عهد دبي- فزاع مارين واإدارة اليخوت 
الأمريية وجهاز حماية املن�سات احليوية وال�سواحل -قيادة ال�سرب الرابع 

والقيادة العامة ل�سرطة دبي ونادي دبي الدويل للريا�سات البحرية.
ومن  بونعري  �سري  جببزيببرة  يف  مهامها  للحدث  املنظمة  اللجنة  وبا�سرت 
اأعلن  التي  ال�سفن  جلميع  ال�س�مة  فح�س  عملية  غببدا  تبببببداأ  اأن  املنتظر 
عن م�ساركتها يف ال�سباق وينتظر اأن تكتمل اإجراءات فح�س ال�س�مة يوم 
ال�سباق  لنط�قة  والتح�سري  ال�ستعداد  اإىل  اجلميع  ليتفرغ  -اجلمعة- 
برئا�سة  لل�سباق  املنظمة  العليا  اللجنة  وتتابع  ال�سبت.  يوم  �سباح  الكبري 
احمد �سعيد بن م�سحار املهريي وعلي نا�سر باحلبالة نائب رئي�س اللجنة 
الريا�سية  التظاهرة  التجهيزات والرتتيبات لإقامة واإجناح  املنظمة كافة 
الرتاثية البحرية . و�سددت اللجنة املنظمة على �سرورة التزام النواخذة 
والبحارة امل�ساركني بكل ال�سرتاطات اخلا�سة بالأمن وال�س�مة والتقيد 
باللوائح واملنظمة املتعارف عليها واملوجود يف كرا�سة ال�سروط التي �سلمت 
للجميع عند الت�سجيل وملحق قرارات وتعليمات احتاد الإمارات للريا�سات 
البحرية واخلا�سة ببع�س اللوائح والتي طبقت موؤخرا يف �سباق مهرجان 
األقاب  على  ال�سباق  يف  امل�ساركة  ال�سفن  تتناف�س  اأن  املقرر  ومببن  الغربية. 
ال�سباق ونيل اجلوائز املالية التي ي�سل جمموعها اإىل 10 م�يني درهم 
توزع على امل�ساركني ح�سب النتائج حيث �سيح�سل �ساحب املركز الأول على 
مبلغ 500 اإلف درهم و�سيمنح اأ�سحاب املراكز الث�ثة الأوىل 3 �سيارات 
فارهة . و�سينال �ساحب املركز الأول اإ�سافة اإىل اجلائزة املالية �سيارة رينج 
روفر اآخر موديل فيما يح�سل الثاين اإىل جانب اجلائزة املالية 430 الف 
درهم على �سيارة تويوتا لند كروزر 2017 و�ستكون �سيارة ني�سان باترول 
مبلغ  على  �سيح�سل  الببذي  الثالث  املركز  �ساحب  ن�سيب  من  اوب�سن  -فل 

400 الف درهم.

دبي )فزاع مارين( واإدارة اليخوت 
املن�سات  حماية  وجببهبباز  الأمببرييببة 
احليوية وال�سواحل )قيادة ال�سرب 
ل�سرطة  العامة  والقيادة  الببرابببع( 
دبي ونادي دبي الدويل للريا�سات 

البحرية.
للحدث  املنظمة  اللجنة   وبا�سرت 
مهامها منذ يوم اأم�س الأربعاء يف 
جزيرة �سري بونعري ومن املنتظر 
فح�س  عببمببلببيببة  الببببيببببوم  تبببببببببداأ  اأن 

والذي  )فتح(  اليخت  بينها   ومن 
العائم  امليداين  امل�ست�سفي  �سيمثل 
تقل  والتي  )ال�سندغة(  والباخرة 
فريق عمل �سبكة قنوات دبي وقناة 
دبي الريا�سية التي �ستتوىل النقل 

املبا�سر لل�سباق .
�سري  جبببزيبببرة  اإىل  و�ببسببلببت   كما 
التحكيم  فبببببرق  قبببببببوارب  ببببونبببعبببري 
ال�سئون  اإدارة  مببببن  والإ�ببببسببببنبببباد 
البحرية يف مكتب �سمو ويل عهد 

والببببذي  الكبيبببببر   البب�ببسبببببببببببببببببببباق  يف 
بببعببد غد  يبببوم  هببنبباك  مببن  ينطلببق 

ال�سبت.
 ويكتمل اليوم -اخلمي�س- و�سول 
اخلا�سة   البحرية  القطع  جميع 
والتي  املببنببظببمببة  الببلببجببنببة  بببقببافببلببة 
تبببقبببل اأعببب�بببسببباء البببلبببجبببان والبببفبببرق 
والهيئات  الببدوائببر  مببن  املبب�ببسبباعببدة 
القطع  مبببن  الببعببديببد  احلببكببومببيببة 
البببببحببريببة والبببتبببي تبب�ببسببانببد احلدث 

   و�سول زعبيل
املنظمة  الببلببجببنببة  قببافببلببة   وكبببانبببت 
ل�سباق القفال ال�ساد�س والع�سرين 
 60 املببحببلببيببة  البب�ببسببراعببيببة  لل�سفن 
قدما قد و�سلت اإىل جزيرة �سري 
الأربعاء  اأمبب�ببس  يببوم  ظهر  بونعري 
)زعبيل(  الببعببتببيببد  البببيبببخبببت  عببببر 
املنظمة  البببلبببجبببنبببة  يبببقبببل  والببببببببذي 
ا�ستعدادا  وال�سيطرة  والعمليات 
ل�ستقبال ط�ئع ال�سفن امل�ساركة 

تبببببببداأ يف جبببزيبببرة �ببسببري ببببو نعري 
فح�س  اإجببببراءات  اخلمي�س  الببيببوم 
بال�سفن  اخلببببا�ببببسببببة  الببب�بببسببب�مبببة 
ال�سابع  القفال  �سباق  يف  امل�ساركة 
ال�سراعية  لببلبب�ببسببفببن  والببعبب�ببسببريببن 
ينظمه  والببذي  قدما   60 املحلية 
للريا�سات  الببببببدويل  دبببببي  نبببببادي 
البببببحببريببة بببرعببايببة كببرميببة ودعم 
حمدان  ال�سيخ  �سمو  مببن  مبا�سر 
بببن را�ببسببد اآل مببكببتببوم نببائببب حاكم 

دبي وزير املالية.
ويببنببطببلببق البب�ببسببببباق املبببرتبببقبببب من 
ال�سبت  يببوم  بونعري  �سري  جزيرة 
وكبرية  قيا�سية  مب�ساركة  املقبل 
امل�ساركة  املببحببامببل  �ستقطع  حببيببث 
50 مي� بحريا  يف  ما يزيد عن 
قبالة  النهاية  خببط  نحو  الجتببباه 
�سواطئ دبي وحتديدا ه�ل نخلة 
جمريا الغربي مكان خط النهاية 
اجلديد والذي يتيح اأي�سا الفر�سة 
للجمهور من اجل متابعة و�سول 
بعد  تعود  وهببي  امل�ساركني  قببوافببل 
املا�سي  ذكريات  يعيد  �ساق  م�سوار 

ويجدد حياة الآباء والأجداد.
فان  املنظمة  اللجنة  درجببت   وكما 
ال�سباق �سوف مير مبحطة مهمة 
جزيرة  اآو  حن�سول  بببن  نببيببوه  هببي 
القمر التي تعد خط النهاية الأول  
اإجببببببباريبببة جلميع  ونببقببطببة مببببرور 
نتائج  حببيببث حتبب�ببسببب  املببب�بببسببباركبببني 
اإلببيببهببا وتببقببدم لأ�سحاب  الببو�ببسببول 
يف  خببا�ببسببة  دروع  الأوىل  املبببراكبببز 
مببرا�ببسببم حببفببل الببتببتببويببج كببمببا اأنها 
الببببو يف حالة  نببهببايببة  تببعببتببر خبببط 
حببدوث اأي طببارئ يف عببدم و�سول 
املعلن  النهائية  خط  اإىل  املحامل 
ل�سبب احلالة اجلوية اآو اأي طارئ 
العام  كببمببا حببببدث يف  اآخبببببر متبببامبببا 
معدل  تببدين  عندما  املببا�ببسببي  قبل 
�سرعات الرياح الأمر الذي ا�سطر 
ال�سباق  اإنهاء  اإىل  املنظمة  اللجنة 

بعد مرحلة نيوه بن حن�سول.

الدوري وح�سد كاأ�سه لفوزه باملركز الأول وتوج لعبوه بامليداليات 
وتوج  الثالث  باملركز  كلباء  فريق  فبباز  النا�سئة  فئة  ويف  الذهبية. 
وتوج  و�سيفاً  وا�سط  فريق  وجبباء  الرونزية،  بامليداليات  لعبوه 
لعبوه بامليداليات الف�سية، وعانق فريق خورفكان لقب البطولة 
املركز  فكان  ال�سباب  فئة  اأمببا  الذهبية.   بامليداليات  وتببوج لعبوه 
بامليداليات  لعبببببوه  وتببوج  احل�سن  دبببا  فريق  ن�سيب  مببن  الثالث 
الرونزية، ت�ه يف مركز الو�سيف فريق خورفكان وتوج لعبوه 
وتوج  البطولة،  كاأ�س  وا�سط  فريق  ليح�سد  الف�سية،  بامليداليات 
لعبوه بامليداليات الذهبية. املنتخب حلمي  وعر النا�سئ �سعيد 
الدوري  فعاليات  يف  للم�ساركة  �سعادته  عببن  هببادي  �سعيد  اأحببمببد 
التا�سعة، والفوز بجائزتي هداف الدوري واأف�سل لعب  بن�سخته 
لفئة الأ�سبال، مو�سحاً اأن هذا الفوز جاء نتيجة لتوجيهات مدرب 
ح�سورها  على  يحر�س  كببان  التي  امل�ستمرة  والتدريبات  الفريق 
العديد  ا�ستفدت   : وقال  والإ�سرار،  العزمية  بانتظام، ف�سً� عن 
والتمريرات،  التخطيط،  اأهمها  التي من  واملهارات  اخلببرات  من 
اأ�سبح  اأن  وحلمي  املببببباراة،  اأثببنبباء  ال�عبني  مع  التوا�سل  وكيفية 

لعباً يف املنتخب واأمثل الإمارات متثيً� م�سرفاً. 

مت تكرمي كل من �ساهم يف اإجناح فعاليات الدوري من املوؤ�س�سات 
الأ�سبال  لفئات  الأوىل  الث�ثة  باملراكز  الفائزة  والفرق  الراعية، 
وم�سريف  واملدربني  احلكام  تكرمي  اإىل  اإ�سافة  وال�سباب،  النا�سئة 
بجائزة  فاز  فردية، حيث  بجوائز  الفائزين  وال�عبني  ال�سالت، 
 ، الأ�سبال  فئة  هببادي  �سعيد  اأحمد  �سعيد  البببدوري كل من  هببداف 
حممد ح�سن عبد الرزاق لفئة النا�سئة ،  حمد �سامل را�سد �سامل 
اأحمد �سعيد هادي  اأف�سل لعب �سعيد  ال�سباب، وفاز بجائزة  فئة 
فئة الأ�سبال، عبد اهلل حممد خمي�س فئة النا�سئة، عبد اهلل اأحمد 
ال�س�مي فئة ال�سباب، اأما جائزة اأف�سل حار�س مرمى فح�سدها  
كل من علي حممد عبد اهلل فئة الأ�سبال، وحممد ع�سام حممد 
فاز بجائزة  بينما  ال�سباب،  فئة  را�سد  نا�سر  واأحمد  النا�سئة،  فئة 
ال�عب املثايل ح�سن علي �سعيد فئة الأ�سبال، وحمد مطر حمد 
ذلك  اأعقب  ال�سباب.  فئة  اهلل  عبد  عبيد  اهلل  وعبد  النا�سئة،  فئة 
الأ�سبال،  لفئات  الأوىل  الث�ثة  ببباملببراكببز  الببفببائببزة  الببفببرق  تتويج 
النا�سئة وال�سباب، حيث فاز فريق كلباء باملركز الثالث لفئة الأ�سبال 
وتوج لعبوه بامليداليات الرونزية، وح�سد فريق خورفكان املركز 
الثاين وتوج لعبوه بامليداليات الف�سية، ونال فريق وا�سط لقب 

النا�سئة  ال�سباب لقب دوري  و  الأ�سبال  لفئتي  وا�سط   حاز فريقا 
التا�سع لكرة قدم ال�سالت، فيما توج فريق خورفكان بطً� للدوري 
فئة النا�سئة ، وا�ستاأثر فريقا خورفكان لفئتي الأ�سبال، وال�سباب، 
فريقا  فبباز  بينما  الو�سيف،  مبركز  النا�سئة  لفئة  وا�سط   وفريق 
ال�سباب  دبا احل�سن فئة  والنا�سئة، وفريق  الأ�سبال،  لفئتي  كلباء 
باملركز الثالث.   واأقيمت يف ال�سالة الريا�سية مبركز نا�سئة وا�سط 
الأوىل،  الث�ثة  باملراكز  الفائزة  الفرق  لتتويج  مميزة،  احتفالية 
وكل من �ساهم يف اإجناح فعاليات دوري النا�سئة التا�سع لكرة قدم 
ال�سالت، الذي نظمته نا�سئة ال�سارقة حتت �سعار »دورينا غري يف 
عام اخلري«، برعاية جامعة عجمان، وموؤ�س�سة ال�سارقة ل�إع�م. 
وا�ستهل احلفل بال�س�م الوطني، واآيات عطرة من الذكر احلكيم 
وا�ستمل احلفل  اأن�س عارف.  النا�سئ  رتلها على م�سامع احل�سور 
على العديد من الفقرات التي قدم لها النا�سئ �سمري البلو�سي، اإذ 
ا�ستمتع احل�سور مب�ساهدة فيلم ت�سجيلي عن مناف�سات الدوري، 
ج�سد ملحمة كروية ا�ستملت على لقاءات مثرية ومباريات مهمة، 
الك�سف عن  واأ�ببسببهببمببت يف  املبب�ببسبباركببة،  الببفببرق  بببني  ونببتببائببج متقلبة 
القدم. ويف اخلتام  مواهب عديدة وطاقات �سبابية واعدة يف كرة 

تببنببطببلببق مبب�ببسببابببقببات بببطببولببة اجلببمببببباز الإيبببقببباعبببي التي 
تنظمها مدر�سة �سباب دبي الأوملبية للجمباز الإيقاعي 
بدعم من جمل�س دبي الريا�سي خ�ل الفرتة من 12 

- 13 مايو اجلاري يف اأكادميية احلبتور للتن�س.
ي�سارك يف البطولة - التي تعد الأوىل من نوعها - 370 
مت�سابقة من 25 دولة تتناف�سن يف خمتلف الفئات من 
18 �سنة ومت تخ�سي�س م�سابقة  �سن اخلام�سة وحتى 
فببئببة.. ويببديببرهببا جمببمببوعببة مببن احلكام  لببكببل  خمتلفة 

الدوليني املعتمدين.
احلبتور  و�سنت  فندق  اليوم اخلمي�س يف  �سباح  ويعقد 
انط�قة  عببن  ببببالإعببب�ن  اخلببا�ببس  ال�سحفي  املبببوؤمتبببر 
الأوملبية  البطلة  املوؤمتر  يف  وتتحدث  الأوىل  الن�سخة 
امليدالية  على  احلا�سلة   - مامون  مارغريتا  ال�سهرية 
الببذهبببببيببة يف اأوملبببببيبباد ريببببودي جببانببريو الببعببام املببا�ببسببي - 
�سباب  مببدر�ببسببة  مببديببرة  دالغببانببيببا  كيزينيا  والببرو�ببسببيببة 
والعامل  اأوروبببا  بطلة  الإيقاعي  للجمباز  الأوملبية  دبي 

برعاية حممد بن ثعلوب الدرعي رئي�س احتاد الإمارات 
اخلمي�س  الببيببوم  ظهر  بعد  تببقببام  واجلببببودو  للم�سارعة 
ب�سالة الحتاد الرئي�سية مبنطقة امل�سرف يف اأبو ظبي 
الإماراتي  ال�سوبر  كا�س  بطولة  من  اخلتامية  اجلولة 
للم�سارعة ،والتي ت�سهد م�ساركة 9 فرق تتمثل يف فرق 
العني ، اليحر،تراث الإمارات ،دبي ،ال�سارقة ، الفجرية 
فريق  القتالية،بجانب  للفنون  الفجرية  نادي   ، ،كلباء 
اأكادميية تيتان التي اأ�سهرت حديثا يف اأبو ظبي والتي 

ت�سكل اإ�سافة حقيقية ملختلف الألعاب الريا�سية.
قبل  املو�سم  لهذا  للم�سارعة  اخلتامية  اجلولة  وتاأتي 
ا�ببسببتببئببنبباف الببنبب�ببسبباط يف مببو�ببسببمببه اجلببديببد حبب�ببسببب خط 
وبرامج  الحتاد يف �سبتمر القادم ،وكانت جولة الذهاب 
قد  النخبة  لعبي  ت�سم  التي  البطولة  لتلك  ال�سابقة 
فريق  ب�سدارة  امل�سارعة  مفاجاآت  من  واحببده  �سهدت 
بر�سيد  وذلبببك  مر�سحة  كببانببت  فببرق  ح�ساب  على  دبببي 

ال�سابقة اإىل جانب ممثلني عن اللجنة املنظمة واجلهات 
واملوؤ�س�سات احلوكمية واخلا�سة.  الهيئات  الراعية من 
ويت�سمن الرنامج امل�ساحب للبطولة عرو�سا تقدمها 
و15   14 يببومببي  مببامببون  مارغريتا  الأوملبببببيببة  البطلة 
مايو اجلاري اإ�سافة اإىل درو�س للراغبات يف تعلم فنون 
اجلببمببببباز الإيببقبباعببي حتببت اإ�ببسببراف مببدر�ببسببة �سباب دبي 

الأوملبية للجمباز الإيقاعي.
تعد البطولة - التي ي�سارك فيها اأربعة من اأندية دبي - 
الأكر من نوعها التي تنظم يف دولة الإمارات من حيث 

عدد امل�ساركات واحلكام .
واأو�سحت مديرة مدر�سة �سباب دبي الأوملبية للجمباز 
الإيقاعي اأن البطولة احلالية تعتر امتدادا للبطولت 
الدولية  دببببي  بببطببولببة  ومببنببهببا  املببدر�ببسببة  نظمتها  الببتببي 
للنا�سئني يف دي�سمر 2016 مب�ساركة اأكرث من 225 
مت�سابقة واأفرزت جمموعة من املواهب الإماراتية التي 

يتوقع اأن ت�سق طريقها اإىل العاملية .

الفجرية  فريق  و�سيفا  الثاين  املركز  ويف  نقطة   20
بر�سيد 15 نقطة ، وحل يف املركز الثالث فريق نادي 
رابعا  ال�سارقة  فريق  ،ثببم  نقاط   10 بر�سيد  البببرتاث 
بببر�ببسببيببد 8 نببقبباط  ويف املببركببز اخلببامبب�ببس فببريببق العني 
نقاط   6 بر�سيد  ال�ساد�س  وكلباء  نببقبباط،   8 بر�سيد 
بر�سيد  ال�سابع  املركز  يف  تيتان  اأكادميية  فريق  وياأتي 
مناف�سة  الأخرية  اجلولة  ت�سهد  اأن  ويتوقع  نقاط   5
قوية بني الفرق املر�سحة للح�سول علي احدي املراكز 
اللجنة  و�ستقوم   . الببعببام  التفوق  بببدرع  والببفببوز  الأويل 
الفنية للم�سارعة باحتاد اجلودو بر�سد ومتابعة اأبرز 
البطولة  مناف�سات  خبب�ل  مببن  ال�ساعدين  ال�عبني 
للمنتخبات  ل�سمهم  اأوزان  عببده  م�ساركة  ت�سهد  التي 
الوطنية للم�ساركة يف بطولة اأ�سيا للنا�سئني للم�سارعة 
التي تقام يف العا�سمة التاي�ندية بانكوك اعتبارا من 
الع�سرين من يوليو متوز القادم والتي تعقبها امل�ساركة 
التي  الببعببامل  للم�سارعة  بطولة  يف 
تقام باأثينا اليونانية مطلع �سبتمر 
دورة  يف  للم�ساركة  متهيدا  الببقببادم، 
لل�سباب  ال�سيفية  الأوملبية  الألببعبباب 
يف  �بببسبببتبببقبببام  ،والبببببتبببببي   2018 لبببعبببام 
الأرجببنببتببني خببب�ل الببفببرتة مببن 11 
�سبتمر 2018 وحتى 23 �سبتمر 
الن�سخة  �ببسببتببكببون  والبببتبببي   2018
اأن  يتوقع  حيث  تاريخها،  يف  الثانية 
ي�سارك فيها حوايل 3،600 ريا�سي 
ريا�سية  لببعبببببة   26 يف  يببتببنببافبب�ببسببون 

فردية وجماعية.
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الفجر الريا�ضي

•• عجمان ـ الفجر 

الذي  الكليات  دوري  عببن  ال�ستار  اأُ�ببسببِدل 
بعمادة  الريا�سي  الإ�ببسببراف  ق�سم  نظمه 
الذي  عجمان،  جامعة  يف  الطلبة  �سوؤون 
انطلق موؤخرا مب�ساركة 18 فريقا مّثلوا 
اأن بع�س  كببلببيببات اجلببامببعببة، عببلببمببا  كببافببة 

الكليات �ساركت باأكرث من فريق.
هذا وقد جمعت املباراة اخلتامية فريقي 
الأ�سنان،  طبببب  وكببلببيببة  الببهببنببد�ببسببة  كببلببيببة 
الطلبة  من  وا�سع  ح�سد  املببببباراة  وح�سر 

الببفببريببقببني. ومتببّكببن فريق  مببن م�سجعي 
والفوز  املهند�سني  اإقبب�ببسبباء  مببن  الأطببببباء 
باللقب بعد تغلبهم بهدفني مقابل هدف 

يف مباراة مثرية ومليئة بالفر�س.
الكابنت  قببببببام  البببببببببطببببولببببة،  نبببهبببايبببة  ويف 
الأن�سطة  مبب�ببسببرف  بببكببور،  احلببمببيببد  عبببببد 
الطلبة  �سببببببوؤون  عببمببادة  يف  الببريببا�ببسببيببة 
وامليداليات  والببهببدايببا  الببكببوؤو�ببس  بتقدمي 
اأجواء  و�سط  الفائبببببزة  للفرق  التذكارية 
مبببن الببتبب�ببسببجببيببع واحلببمببا�ببسببة الببتببي عّمت 

ملعب اجلامعة

فريق طب الأ�شنان بطل دوري كليات جامعة عجمان

ح�سور قوي ل�سكوا�ض م�سر يف نهائيات ال�سل�سلة العاملية بدبي

اأبطال العامل يتناف�شون على لقب نهائيات ال�شل�شلة العاملية لال�شكوا�ص 
اأربعة لعبني  النهائي  اإىل  وو�سل 
عبد  كبببرمي  يتقدمهم  مبب�ببسببريببني، 
وامل�سنف  البببعبببامل  بببطببل  اجلببببببواد، 
الأول، وث�ث م�سريات، تتقدمهن 
العامل  بببطببلببة  البب�ببسببربببيببنببي،  نبببببور 
ت�سارك  فببيببمببا  الأوىل،  واملبب�ببسببنببفببة 
رجلني  لعبببببني  بخم�سة  اإجنببلببرتا 
ب�عبني  وفرن�سا  �سيدات،  وث�ث 
�سيدة ورجل واأملانيا ب�عب واحد، 

وماليزيا ب�عبة واحدة.  

عبد اجلواد، خام�ض لعب 
م�سري يت�سدر الت�سنيف 

العاملي  
امل�سري  ال�بببسبببكبببوا�بببس  جنببببم  بببببببداأ 
كببببببببرمي عبببببببببد اجلببببببببببببواد مبببب�ببببسببببوار 
العاملية  البب�ببسببلبب�ببسببلببة  لببقببب  انببببتببببزاع 
يف  وهبببو  ملو�سم2016/2017 
اأن عرو�سه  غببري  الببثببامببن،  املببركببز 
الثمانية  الأ�ببسببهببر  خببب�ل  الببقببويببة 
الت�سنيف  لت�سدر  قادته  املا�سية 

رايل الرتغال - اجلولة ال�ساد�سة من بطولة العامل للراليات  

خالد القا�شمي ي�شتعد ملو�شم جديد يف بطولة العامل للراليات انطالقًا من رايل الربتغال
م�ساركة كاملة لفريق �سيرتوين توتال اأبوظبي العاملي يف رايل الرتغال باأربع �سيارات �سي3 دبليو.اآر.�سي

  القا�شمي يجري جتاربه يف �شردينيا قبل التوجه اإىل بورتو

العاملي للراليات يف اإعادة �سيناريو 
هذا  الببرتببغببال  رايل  بلقب  الببفببوز 
فاز  واأن  ملببيببك  �ببسبببببق  حببيببث  البببعبببام 
العام  يف  احلبب�ببسببوي  البببرايل  بلقب 
املا�سي على منت دي.ا�س3 دبليو.

اآر.�سي.
من  الببببببرتببببببغببببببال  رايل  يببببتببببخببببذ 
من  ويتاألف  له،  مقراً  غيماراي�س 
19 مرحلة خا�سة بال�سرعة تبداأ 
 18( اخلمي�س  يوم  با�ستعرا�سية 
مايو( يف لوزادا وهي بطول 3.36 
كلم. اأما اليوم التايل فيتاألف من 
طولها  خبببا�بببسبببة  مببببراحببببل  ثبببمببباين 
148.3 كلم بينما ينخف�س عدد 
اإىل  اليوم قبل الأخببري  املراحل يف 
اأطول  ولكنها  خا�سة  مراحل  �ست 
مببن مببراحببل الببيببوم البب�ببسببابببق حيث 
كلم.   154.5 اإىل  طولها  ي�سل 
الأحد  يوم  الرتغال  رايل  يختتم 
مراحل  اأربببببببع  مبببع  مبببايبببو(   21(
“فاف”  مبببرحبببلبببة  مببنببهببا  خبببا�بببسبببة 
ال�سهرية بجمهورها الذي يتخطى 
املئة األف متفرج وبقفزتها املرتفعة 
يبلغ  التعريف. وبهذا،  الغنية عن 
الإجمايل  الببرتببغببال  رايل  طبببول 
 349 منها  تقريباً  كلم   1529

كلم مراحل خا�سة بال�سرعة.

قا�سية  ظبببروف  حتببت  املك�سيك  يف 
كبببارتبببفببباع درجبببببات احلببببببرارة وقلة 
لعملية  الببب�زم  الك�سجني  ن�سبة 
املحركات  يف  الببداخببلببي  الحببببرتاق 
البحر  �سطح  عن  الرتببفبباع  ب�سبب 
حيث حققت اإنت�ساراً كبرياً على يد 
وياأمل  ميك.  كري�س  الريطاين 
اأبوظبي  تببوتببال  �سيرتوين  فببريببق 

اأبوظبي  تببوتببال  �سيرتوين  فببريببق 
�سيرتوين   - لبببلبببرالبببيبببات  البببعببباملبببي 
اأثبتت  واأن   - دبليو.اآر.�سي  �سي3 
الكبريتني  وعم�نيتها  جدارتها 

املراحل  الببتببواجببد مبببببكببرا يف  عببلببى 
ريا�ستهم  مب�ساهدة  ل��ستمتاع 
مرحلة  يف  خبب�ببسببو�ببسبباً  املببفبب�ببسببلببة 
ل�سيارة  �ببسبببببق  وقبببببد  هبببببذا  فبببببباف. 

اأعبببتبببره  الببببببذي  البببرتبببغبببال  رايل 
لدي  املف�سلة  الراليات  اأكببرث  من 
اآلف  مع  الرائعة  الأجبببواء  ب�سبب 
يحر�سون  الببببذيببببن  املببب�بببسببباهبببديبببن 

املثلى  الإعببببببببدادات  عببلببى  لببلببتببعببرف 
�سنبني  ثم  ومببن  ال�سيارة  لأجببهببزة 
ب�سكل  القيادة  عجلة  خلف  ثقتنا 
تببدريببجببي ولبببهبببذا لبببن نببخبباطببر يف 

اإىل  اأبببوظبببببي  مببن  اأطلقناها  الببتببي 
العامل اأواخر العام املا�سي. ولهذا، 
يوم  يف  ثانية  كببل  ا�ستغ�ل  علينا 
التجارب الذي �سيقام يف �سردينيا 
البببتبببوجبببه اإىل  الإيببببطببببالببببيببببة قبببببببل 
للوقت  نحتاج  الرتغالية.  بورتو 
يف  البب�ببسببيببارة  قببيببادة  على  ل�عتياد 
ونحتاج  �سريعة  تناف�سية  اأجببببواء 

جميع  نهائي  ون�سف  نهائي  اإىل 
البببببطببولت اخلببمبب�ببس املببوؤهببلببة اإىل 
ثانية  وتاأهلت  ال�سل�سلة،  نهائيات 
كامي  الفرن�سية  خلف  دببببي،  اإىل 
�سريم. من جانبها حققت الوليلي 
 ،2015 عببببام  يف  كبببببببريا  اإجنبببببببازا 
املببالببيببزيببة نيكول  اأزاحبببببت  عببنببدمببا 
بعد  الت�سنيف،  قببمببة  عببن  ديببفببيببد 
الأخرية،  ت�سدر  من  �سنوات  ت�سع 
م�سرية  لعبببببببة  اأول  واأ�ببسبببببحببت 
تت�سدر الرتتيب العاملي، ومتكنت 
الببعببام مببن ح�سد لقب واحد  هببذا 
يف بطولة ويندي �سيتي املفتوحة، 
وي�سم  دببببي.  اإىل  رابببعببة  وتبباأهببلببت 
�سفوفه  يف  املبببب�ببببسببببري  الببببفببببريببببق 
التي  جببببوهببببر،  نببببببببوران  الببب�عبببببببة 
ببباأول لقب لها هببذا املو�سم،  فببازت 
املفتوحة،  كببونببغ  هببونببغ  بطولة  يف 
النهائي،  ربع  اإىل  مرتني  وو�سلت 
النهائي،  ن�سف  اإىل  واحببدة  ومببرة 
وتاأهلت خام�سة اإىل نهائيات دبي.

نهائيات  اإىل  ثالثا  تاأهل  لقب،  اأّي 
الببثببابببت، وحلق  اأدائببببه  دبببي بف�سل 
الذي  مبببروان،  �سقيقه  خام�ساً  بببه 
بح�سوله  نببتببائببجببه  اأفبب�ببسببل  �ببسببجببل 
على املركز الثاين، خلف غريغوري 
جولتيري يف بطولة ويندي �سيتي 

املفتوحة يف فراير 2017.
الذي  عا�سور،  رامببي  و�سل  بببدوره 
اأببببببببرز لعبببببببي اجلولة  مببببن  ُيببببعببببدُّ 
الت�سنيف  اإىل  املوهوبني  العاملية 
الأول عاملياً لأول مرة يف 2010، 
وكان عمره اآنذاك 22 ربيعاً فقط، 
باإحراز  احلبببايل  املببو�ببسببم  وا�ببسببتببهببل 
لقب بطولة هونغ كونغ املفتوحة، 
اإل اأن الإ�سابة التي اأملت به اأعاقت 

املو�سم املا�سي، عندما كان م�سنفا 
اأول على العامل، اإل اأنه مل يتمكن 
من تتويج مو�سمه احلافل باللقب، 
وا�ستعا�س عنه بح�سوله على لقب 

»لعب العام 2016«. 
البب�ببسببوربببجببي مببو�ببسببمببه بقوة  ببببببداأ 
حمببببببرزاً لببقببب بببطببولببة البببوليبببات 
اأكبببتبببوببببر  املبببفبببتبببوحبببة يف  املبببتبببحبببدة 
اأن ينهي دورة قطر  2016، قبل 
نوفمر،  يف  الببببثبببباين  املببببركببببز  يف 
البببتبببايل ثالث  البب�ببسببهببر  واأ�ببسبببببح يف 
مببب�بببسبببري ميببب�بببسبببي عببببامبببباً كبببامبببً� 
حتى  العاملي  الت�سنيف  قمة  على 
خلو  ورغببببببم   ،2016 ديبب�ببسببمببر 
اإحبببببراز  مبببن  يف2017  مبب�ببسببريتببه 

م�سواره، لكنها مل حتل دون تاأهله 
اإىل نهائيات دبي ثامناً.

م�ساركة قوية مرتقبة 
لل�سربيني والوليلي وجوهر

امل�سنفة   - ال�سربيني  نببور  وتبباأتببي 
مقدمة  يف   - عبببباملببببيبببباً  الأوىل 
املتاأه�ت  املبب�ببسببريببات  البب�عبببببات 
اإىل نهائيات دبي، بعد اأن اأ�سبحت 
 20( لعبببببببة  اأ�ببسببغببر   2016 يف 
�سنة( واأول م�سرية ُتتوج ببطولة 
العامل،  وجنحت ال�سهر املا�سي يف 
اإنزالها  عقب  لقبها،  عببن  الببدفبباع 
الهزمية مبواطنتها رنيم الوليلي 
املو�سم  هذا  وو�سلت  �سنة-   -28

و�ساأعمل  الأهببببببداف،  مببن  الببكببثببري 
ببببجبببد لببتببحببقببيببقببهببا، واأطببببمببببح اإىل 
عدة  العامل  ببطولة  الفوز  انتزاع 
مرات، وكذلك اإحراز لقبي بطولة 
ونهائيات  املببفببتببوحببة  بببريببطببانببيببا 
والبقاء  دبببي،  يف  العاملية  ال�سل�سلة 
مرتبعا على قمة الت�سنيف العاملي 

اأطول فرتة ممكنة. 

ال�سوربجي وعا�سور
 يناف�سان على اللقب

كببببذلببببك يببببحببببزم كبببببل مبببببن حممد 
اأمتعته  عا�سور  ورامي  ال�سوربجي 
بعد  دببببي،  اإىل  للتوجه  ا�ببسببتببعببدادا 
دبي  نهائيات  يف  الأول  �ببسببارك  اأن 

غولتيري-  غببريببغببوري  الببفببرنبب�ببسببي 
حامل لقب نهائيات دبي- وبذلك 
قائمة  اإىل  اجلببببببواد  عبببببد  انبب�ببسببم 
ت�سدروا  الببببذيببببن  مبب�ببسببر  لعبببببببي 
 11 البببب  خببب�ل  الببعبباملببي  الت�سنيف 
�سبانة،  املا�سية، وهم: عمرو  �سنة 
ورامببببي عا�سور،  درويببب�بببس،  وكبببرمي 

وحممد ال�سوربجي. 
وقبببال كبببرمي: هبببذا الإجنبببباز يعني 
حلمان  راودين  ولطاملا  الكثري  يل 
ال�سكوا�س:  يف  مبب�ببسببريتببي  خببب�ل 
عاملياً،  الأول  املبب�ببسببنببف  اأكبببببون  اأن 
اأفببببوز ببببببطببولببة  الببعببامل، وقد  واأن 
جنحت يف حتقيق هذين احللمني 
اأمامي  زال  ومببا  واحبببد،  مو�سم  يف 

الأول، واأ�سبح هذا ال�سهر خام�س 
الأول  الت�سنيف  يت�سدر  م�سري 
انتزاع  يف  جنبببح  اأن  بببعببد  عببباملبببيببباً، 
األقاب خم�س من بطولت اجلولة 
العامل  بطولة  فيها  مبببا  العاملية، 
لببببلببببرجببببال، واثبببببنبببببني مبببببن األببببقبببباب 
بطولة   وهما:  املوؤهلة،  البطولت 
ودورة  ل�أبطال  مببورغببان  بي  جي 
قبببطبببر كببب��بببسبببيبببك. ومتببببكببببن عبد 
الببذي ينحدر  �سنة-   -25 اجلببواد 
من  امل�سرية  اجلببيببزة  مدينة  مببن 
اعت�ء قمة الت�سنيف العاملي بعد 
اأن و�سل ال�سهر املا�سي اإىل نهائي 
املفتوحة  الدولية  اجلونة  بطولة 
ل��سكوا�س، والذي خ�سر فيه اأمام 

بببعببد غببيبباب دام لأكببببرث مبببن �ستة   
اأ�ببسببهببر، يببعببود البببببطببل الإمببباراتبببي 
القا�سمي  في�سل  بن  خالد  ال�سيخ 
خلببو�ببس غببمببار مببنببافبب�ببسببات بطولة 
مو�سم  يف  لببببلببببرالببببيببببات  البببببعبببببامل 
�سيرتوين  فبببريبببقبببه  مببببع  جببببديببببد 
للراليات.  العاملي  اأبوظبي  توتال 
في�سل  بببن  خببالببد  بببدايببة  و�ستكون 
لهذا املو�سم مع رايل الرتغال من 
21 مايو اجلاري والذي  اإىل   18
لفريق  كببامببلببة  مبب�ببسبباركببة  يبب�ببسببهببد 
�سيرتوين  �سيارات  باأربع  اأبوظبي 
كري�س  بقيادة  دبليو.اآر.�سي  �سي3 
نبببباجببببل، كبببريبببغ برين  ببببببول  مبببيبببك 
لوفيفر  �ستيفان  مببارتببن،  �ببسببكببوت 
غابان مورو يف حني يجل�س امل�ح 
املببخبب�ببسببرم كببريبب�ببس ببباتببر�ببسببون اإىل 

جانب القا�سمي.
اآخر م�ساركة يل يف بطولة العامل 
املا�سي  املو�سم  يف  كانت  للراليات 
هذا  ولكن  ا�سبانيا  رايل  يف  طبعاً 
علي  كلياً  خمتلف  �سيكون  املو�سم 
في�سل  بببببن  خبببالبببد  الببب�بببسبببيبببخ  قبببببال 
ال�سيارة  اأوًل  واأ�ببسبباف:  القا�سمي 
جببديببدة بببالببكببامببل و�ببسببيببكببون رايل 
الرتغال �ساهداً على اأول م�ساركة 
البب�ببسببيببارة اجلديدة  عببلببى مببنت  يل 

ال�سكوا�ض  مناف�سات  على  هيمنتها  م�سر  توا�سل 
حجز  يف  لعبيها  من  �سبعة  جنح  اأن  بعد  العاملية، 
العاملية لال�سكوا�ض  ال�سل�سلة  نهائيات  مكان لهم يف 
خالل  بدبي  الأوبرا  دار  ت�ست�سيفها  التي   ،2017

الفرتة من 6-10 يونيو املقبل.
يتاأهل اإىل نهائيات دبي - التي ُت�سِدل ال�ستار على 
وامل�سنفات  امل�سنفون   - العاملي  ال�سكوا�ض  مو�سم 
اإىل  »الطريق  ترتيب  �سلم  على  الأوائــل  الثمانية 
موؤهلة،  بطولت  ل�ست  الرجال  خو�ض  بعد  دبي«، 

وال�سيدات خلم�ض يف مو�سم  2017-2016. 

يف ثالث اأيام بطولة ال�سرطة للرماية الأوملبية

�شرطة اأبوظبي ودبي تتبادلن املركزين الأول والثاين يف اأربع مناف�شات
•• العني - الفجر 

حققت القيادة العامة ل�سرطة دبي 
املركز الأول يف م�سابقة م�سد�س 25 
اأن جمعت  بعد  فببرق  رجبببال   - مببرت 
اليوم  مناف�سات  يف  نقطة   1662
الثالث من بطولة ال�سرطة للرماية 
الثامنة  نبب�ببسببخببتببهببا  يف  الأوملبببببببببيببببة 
�سباح  فعالياتها   انطلقت  والببتببي 
الرماية  املا�سي على ميدان  الأحببد 
والرماية  للفرو�سية  العني   بنادي 
مناف�سات  على  وت�ستمل  واجلببولببف 
: بببنببدقببيببة 50 مبببرت راقبببببدا رجببببال ، 

لببب�بببسبببرطبببة دبببببببي واملبببببقبببببدم عبببببببداهلل 
عبدالرحمن احلميدي نائب مدير 
الريا�سي  البب�ببسببرطببة  احتببببباد  اإدارة 
واملقدم الدكتور �سعود �سامل اجلنيبي 
واملنتخبات  امل�سابقات  ق�سم  رئي�س 
باحتاد ال�سرطة الريا�سي. واأ�سفرت 
 - راقببببداً  مببرت   50 بندقية  م�سابقة 
�سيدات فرق عن فوزالقيادة العامة 
بعد  الأول  باملركز  اأبوظبي  ل�سرطة 
اإىل1216  بببر�ببسببيببدهببا  و�ببسببلببت  اأن 
العامة  الببببقببببيببببادة  وجببببببباءت  نببقببطببة 
ولها  الثاين  املركز  يف  دبببي  ل�سرطة 
القيادة  احتلت  بينما  نقطة   1213

�سيدات،  راقببببببداً  مبببرت   50 بببنببدقببيببة 
م�سد�س  رجببببال،  مببرت   25 مبب�ببسببد�ببس 
مبب�ببسببد�ببس 10 مرت  مبببرت رجبببببال،   10
�ببسببيببدات ومبب�ببسببد�ببس 50 مببرت رجال.  
ال�سرطة الحتادية  وجاءت مدر�سة 
يف املركز الثاين بر�سيد بلغ  1600 
العامة  القيادة  احتلت  بينما  نقطة 
الثالث بعد  املركز  اأبوظبي  ل�سرطة 

اأن بلغ ر�سيدها  1589 نقطة.
علي  عببارف  العقيد  املناف�سات  �سهد 
ال�سرطة  احتبباد  اإدارة  مدير  الري�س 
الببريببا�ببسببي والببعببقببيببد حمببمببد �سعيد 
اخلاطري  مدير منتخبات الرماية 

املركز  البب�ببسببارقببة  لبب�ببسببرطببة  الببعببامببة 
نقطة. وعلى  بر�سيد 1183  الثالث 
�ببسببعببيببد مبب�ببسببابببقببة بببنببدقببيببة 50 مرت 
راقداً - �سيدات فردي نالت الرامية 
النعيمي  �سامل  اأ�سماء  اأول  م�ساعد 
مببن �ببسببرطببة اأبببوظبببببي املببركببز الأول 
تلتها  نقطة   611 جمعت  اأن  بعد 
م�زم اأول مرمي اأحمد عبدالكرمي 
مببن �ببسببرطببة دببببي يف املببركببز الثاين 
نقيب  وجببببباءت  نببقبباط   610 ولببهببا 
�سرطة  مببن  البببببادي  خليفه  عببفببراء 
الثالثة بر�سيد  املرتبة  اأبوظبي  يف 
اأول  مبب�زم  تفوق   كما  نقاط.   604

دبي  �سرطة  من  �سامل  جمعه  معاذ 
مببببرت -  مبب�ببسببد�ببس 25  مبب�ببسببابببقببة  يف 
نقطة   557 حمببقببقبباً  فببببردي  رجببببال 
ن�سيب   مببن  الو�سيف  مببركببز  وجببباء 
البببرائبببد عبببببداهلل �ببسببلببطببان اجل�ف 
من �سرطة دبي بر�سيد 556 نقطة 
ت�ه زميله م�زم عبداهلل اإبراهيم 
ها�سم من�سرطة دبي  اأي�ساً وله 549 

نقطة.
العقيد  امل�سابقات تف�سل  نهاية  ويف 
اإدارة  مبببديبببر  الببريبب�ببس  عببلببي  عبببببارف 
بتوزيع  الببريببا�ببسببي  ال�سرطة  احتببباد 

اجلوائز على الفائزين.

لند كروزر وا�ستي�سن للثاين والثالث
و�شيارة  درهم  األف   500
)رينج روفر( لبطل 2017

 ومن املقرر اأن تتناف�س ال�سفن امل�ساركة يف ال�سباق على األقاب ال�سباق ونيل اجلوائز 
ح�سب  امل�ساركني  على  تببوزع  درهببم  م�يني   10 اإىل  جمموعها  ي�سل  والببتببي  املالية 

النتائج حيث �سيح�سل �ساحب املركز الأول على مبلغ 500 اإلف درهم. 
3 �سيارات فارهة هي حيث �سينال �ساحب   و�سيمنح اأ�سحاب املراكز الث�ثة الأوىل 
املركز الأول اإ�سافة اإىل اجلائزة املالية �سيارة رينج روفر اآخر موديل فيما �سيح�سل 
الثاين اإىل جانب اجلائزة املالية )430 الف درهم( على �سيارة تايوتا )لند كروزر 
2017( فيما �ستكون الثالثة من نوع ني�سان باترول )فل اوب�سن( من ن�سيب �ساحب 

املركز الثالث الذي �سيح�سل على مبلغ 400 الف درهم.



مذيع ينتحر ب�شبب تراكم الديون
عندما  ماأ�ساوية  بطريقة  حياته  كرد�ستان  اإقليم  من  عراقي  مذيع  اأنهى 
قرر النتحار ب�سبب تراكم ديونه التي جتاوزت املليون دولر وفق ال�سرطة 
باإط�ق  مت  النتحار  اإن  بيان  يف  اأربببيببل،  حمافظة  �سرطة  وقالت  املحلية. 
ديونه  �ببسببداد  عببن  عجزه  ب�سبب  املحافظة،  يف  نف�سه  على  الببنببار  الإعبب�مببي 
�سوران  التلفزيوين  الرنامج  مقدم  اأن  واأو�سحت   . دولر  مليون  البالغة 
خليل املعروف بب �سوران �سقزي اأقدم على النتحار باإط�ق النار على �سدره 
يف مقهى حملي. واأ�سافت اأن املنتحر �سكا لعدد من زم�ئه اأو�ساعه املالية 
يعمل  كان  املنتحر  اأن  مبينة   ، ق�سري  بوقت  انتحاره  قبل  الديون  وتراكم 

بتجارة التوابل ف�س� عن عمله كمقدم برنامج .
اأنه مت فتح  حتقيق ب�ساأن احلادث ونقل جثة املنتحر اإىل  وتابعت املديرية 
بحوزة  املنتحر هو  ا�ستخدمه  الببذي  امل�سد�س  اأن  ، مو�سحة  العديل  الطب 
�سعب  قناة  على  تلفزيونيا  برناجما  يقدم  �سقزي  وكببان   . ال�سرطة  اأجهزة 

كرد�ستان التابعة ل�حتاد الوطني الكرد�ستاين حتت عنوان �سري �سفري .
وتتزايد ب�سكل م�سطرد يف الآونة الأخرية حالت النتحار بالعراق يف ظل 

اأزمات الب�د املتعددة.

رئي�ص �شركة طريان يتعر�ص للر�شق بفطرية 
الأ�سرتالية  الببطببريان  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  جوي�س،  اآلن  تعّر�س 
الر�سمية كانتا�س اإىل موقف حمرج اأثناء اإلقائه خطاًبا يف حفل اإفطار اأُقيم 
ليمون  بر�سق فطرية  قام رجل جمهول  عندما  الفخمة،  الفنادق  اأحببد  يف 
جوي�س  يتفاجاأ  مل  الريطانية،  ميل  ديلي  �سحيفة  وبح�سب  وجهه.  على 
مبا حدث، وذلك نظًرا اإىل الوظيفة التي يتقّلدها، معلقا بقوله اإنه عندما 
تكون رئي�سا تنفيذيا ل�سركة طريان مدة 9 �سنوات، فاإن هناك الكثري من 
الأمور �ستحدث خ�ل تلك الفرتة، وما حدث كان خمتلفاً لكنه لي�س بالأمر 
جوي�س  واأ�ببسبباف   . املا�سي  يف  حدثت  قد  م�سابهة  اأحبببداث  وهناك  الغريب 
�ساخراً: مل اأمتكن من معرفة طعم الفطرية، لأين لي�س من ع�ساق تناول 
الفطائر، ولأن معظمها كان على نظارتي، واأعتقد اأن م�سكلتي حالًيا تكمن 
اأغببادر الفندق . ويظهر يف مقطع الفيديو رجل  اأن  يف تنظيف ثيابي قبل 
م�سن ي�سري خلف جوي�س، و�سع يده على كتفه قبل اأن ير�سقه بالفطرية يف 
وجهه، وين�سحب بهدوء من على املن�سة. ويعتر �سبب ذلك الهجوم غري 
وا�سح حتى الآن. وبعد اأن قام جوي�س مب�سح بقايا الفطرية من على وجهه، 
مازح احل�سور قائ� اإذا كان هناك اأي فطائر اأخرى فهل ميكنكم ر�سقها يف 
الذي هاجم جوي�س  الرجل  ال�سرطة، ظهر  اأن ت�سل  . وقبل  الآن؟  وجهي 
وهو يرتدي بدلة رمادية اللون ويقف حماًطا بث�ثة رجال اآخرين. وقال 
متحدث با�سم ال�سرطة، اإنه مت احتجاز منفذ الهجوم و�سيتم التحقيق معه 

ملعرفة تفا�سيل ما حدث.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

طيار يرتك القيادة ملتدرب وينام
له  بعدما ظهرت �سور  باك�ستاين عن اخلدمة  اأوقببف طيار 
وهو يغط يف نوم عميق على منت طائرته، تاركاً مهمة قيادة 
الطائرة لطيار حتت التمرين.  اأوقفت اإدارة الطريان املدين 
بتهمة  العمل،  ها�سمي عن  اأخرت  اأمري  الطيار  الباك�ستانية 
تعري�س حياة الركاب للخطر والإهمال يف اأداء الواجب، بعد 
�سور ن�سرت له وهو ينام يف مق�سورة درجة رجال الأعمال.  
ويذكر باأن ها�سمي نام ملدة �ساعتني ون�سف على منت رحلة 
اإ�س�م  املتجهة من  الدولية  الباك�ستانية  اجلوية  اخلطوط 
املا�سي.   اأبببريببل   من  والع�سرين  ال�ساد�س  يف  لندن  اإىل  اأببباد 
داعماً  الببطببريان،  �سركة  اإىل  ب�سكوى  الببركبباب  اأحبببد  وتببقببدم 
امل�سادر  وبح�سب  غفوة.  ياأخذ  وهببو  للطيار  ب�سورة  �سكواه 
فقد قام الطيار ها�سمي بت�سليم مهمة قيادة الطائرة التي 
كانت تقل 305 ركاب لطيار متدرب بعد اإق�عها مبا�سرة.  
دانيال  الباك�ستانية  الببطببريان  اإدارة  با�سم  املببتببحببدث  وقبببال 
للتحقيق  ويخ�سع  العمل  عن  اأوقببف  ها�سمي  ببباأن  جي�ين 
حالياً.  ويف حادث م�سابه وقع يف 2009، قام الطيار مارك 
دوبوا، قائد طائرة تابعة ل�سركة اإيرفران�س بالنوم ملدة �ساعة 

واحدة، وترك مل�ساعده مهمة قيادة الطائرة.  

تنقذ حفيدتها من املوت على يد 5 كالب
متكنت امراأة م�سنة �سجاعة من التغلب على خم�سة ك�ب 
خميفة اأثناء حماولتها اإنقاذ حفيدتها البالغة من العمر 
الطفلة  كانت  بينما  املبببروع.   الببكبب�ب  مببن هجوم  عامني 
للمنزل،  اخللفية  احلديقة  يف  اأ�سدقائها  مع  تلعب  اإي� 
التي  الك�ب  من  جمموعة  من  �سر�س  لهجوم  تعر�ست 
انطلقت من منزل اجلريان، الأمر الذي دفع جدتها اإىل 
م�سارعة الك�ب والتغلب عليها، واإبعادها عن حفيدتها. 
وعببلببى الببرغببم مببن اأن اإيببب� اأ�ببسببيبببببت بببجببروح خببطببرية يف 
وجهها وج�سدها جراء احلادث، غري اأن الأطباء قالوا باأن 
اجلروح ل ت�سكل خطراً على حياتها.  ومت نقل الفتاة جواً 
اإىل امل�ست�سفى من منزلها يف �سارع كوكرن يف ليفربول، 
جامعة  م�ست�سفى  اىل  ال�سجاعة  اجلبببدة  نقل  مت  بينما 
ليفربول امللكي، حيث تلقت الع�ج من اإ�سابات طفيفة. 

واعتقلت ال�سرطة رجً� يعتقد باأنه �ساحب الك�ب، يبلغ 
35 عاماً فى مكان احلببادث و�سبطت خم�سة  من العمر 

ك�ب وخم�سة جراء يف منزله. 

وزير يوقف �شائقة على النرتنت
على  للح�سول  ت�سعى  اأفببريببقببيببا  جببنببوب  مببن  امبببببراأة  كببانببت 
ن�سيحة من تويرت ب�ساأن �سراء رخ�سة قيادة لكنها مل تكن 
تتوقع الرد الذي جاءها من وزير ال�سرطة فيكيلي مبالول. 
وكتب الوزير، الذي ي�ستخدم تويرت بكرثة، يف تغريدة ردا 
هي  معجنات  قطعة  مثل  قببيببادة  رخ�سة  �ببسببراء  املببببراأة  على 
جرمية �ستعر�سك واإدارة املرور ومدر�سة القيادة ل�عتقال 
. وللوزير املعروف با�سم رازماتاز منذ كان وزيرا للريا�سة 
�سفحته  ويعتر  تويرت  على  متابع  األببف   750 مببن  اأكببرث 
اجلرمية  معدلت  �سد  املعركة  يف  مفيدة  اأداة  ال�سخ�سية 
املرور  وقواعد  قوانني  وتعتر  اأفريقيا.  املرتفعة يف جنوب 
�سيوع  رغم  الأفريقية  باملعايري  م�سددة  اأفريقيا  جنوب  يف 
التقارير عن اأن مدر�سي القيادة يطلبون ر�سا من ال�سائقني 

اأو عن اأ�سخا�س يقودون �سياراتهم دون رخ�سة.

حمكمة تق�شي ب�شجن قا�ٍص 
اإهانة املحكمة، وذلك يف تطور  اأ�سهر، بتهمة  العليا يف الهند ب�سجن قا�ٍس ليزال يف اخلدمة �ستة  ق�ست املحكمة 
غري م�سبوق يف التاريخ الق�سائي للب�د. واُتهم القا�سي �سي اإ�س كارنان، من حمكمة كلكتا العليا باإهانة املحكمة، 
وذلك بعد اأن حدد يف يناير )كانون الثاين( املا�سي، 20 قا�سياً فا�سداً ، وطالب بالتحقيق معهم، زاعماً وجود ف�ساد 

يف الق�ساء.
من  للتاأكد  نف�سياً  بتقييمه  اأخببرياً  فاأمرت  الهند،  يف  العليا  واملحكمة  كارنان  بني  كبرياً  خ�فاً  التهامات  واأثببارت 
�س�مته عقلياً. ورف�س كارنان الأ�سبوع املا�سي لقاء فريق الأطباء، وطالب بدل ذلك بتقييم عقلي للق�ساة، ورف�س 
املثول اأمام املحكمة، اأو المتثال لوامرها. ونقلت �سحيفة هندو عن رئي�س املحكمة العليا، جيه. اإ�س. كيهار: نرى 
القب�س  ال�سرطة  من  ، طالباً  الق�سائية  والعملية  والق�ساء  املحكمة،  اأهان  كارنان،  اإ�س  �سي  القا�سي  اأن  بالإجماع 
على كارنان. ويبدو اأن المر الذي اأدى اإىل ال�ستفزاز، ُحكم كارنان الذي اأ�سدره الثنني، �سد كيهار و�سبعة ق�ساة 
اآخرين، بال�سجن خم�س �سنوات، قائً� اإنهم مذنبون بالتمييز الطبقي.  وزعم اأنه كان �سحية لأنه ينتمي اإىل طائفة 

الب داليت الدنيا. وُي�سار اإىل اأن كارنان هو اأول قا�س يف الهند تق�سي املحكمة ب�سجنه. 
املحاكم  العليا مبمار�سة �س�حيات على  للمحكمة  ي�سمح  الد�ستور مل  اإن  وقالوا  قانون يف احلكم،  و�سكك خراء 
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 �شائقة تاك�شي يتهافت 
الرجال للركوب معها

قالت �سائقة، تعمل يف �سركة اأوبر خلدمات الركاب يف الفلبني، 
الركاب  اإن   ، العامل  يف  الأكببرث جاذبية  ال�سائقة  باأنها  وتو�سف 
اجللو�س  من  مانع  اأي  لديهم  ولي�س  بجمالها  جببًدا  مبهورون 
الوقوف لفرتات  بال�سيارة لأطول فرتة ممكنة حتى مع  معها 
عاًما(،   27( تببادو  وكانت جوي�س  املبببرور.  اإ�ببسببارات  على  طويلة 
اأدوية  �سركة  يف  مبيعات  مندوبة  تعمل  بالفلبني،  ماني�  من 
�سن  ذي  �سحيفة  بح�سب  وظيفتها،  مببن  بامللل  �سعرت  لكنها 
الريطانية. واختارت جوي�س، التي در�ست علم النف�س، تغيري 
اأ�سهر  ثمانية  قبل  اأجببرة  �سيارة  �سائقة  العمل  وببببداأت  مهنتها 
يف  الركاب  اأنظار  جوي�س  ولفتت  اخلياطة.  فن  درا�سة  بجانب 
لها  تن�سر �سوًرا  وبببداأت  الذكور  عليها  يهيمن  التي  املهنة  تلك 
وهي تقود ال�سيارة لتحوز على اإعجاب الآلف. ويحاول الكثري 
با�ستخدام  �سائًقا  الرجال مطاردة جوي�س عندما يطلبون  من 
�ساعة يف   12 تعمل  الببتببي  جببويبب�ببس،  وتببابببعببت  البب�ببسببركببة.  تطبيق 
اليوم: عادة ما يتوقع الركاب و�سول رجل يف ال�سيارة، ولكنهم 
اأحبببب الهببتببمببام وال�سعور  يببتببفبباجبباأون عند روؤيببتببي .واأ�ببسببافببت: 
الركاب  ال�سور مع  بالتقاط  �سعيدة  واأنببا  الآخرين  باحلب من 

واأ�سعر مبنتهى ال�سعادة عندما يبادلونني املجام�ت .

فرار خم�شة اأ�شود من منتزه 
يف  الرئي�سي  الببوطببنببي  كببروجببر  متنزه  مببن  اأ�ببسببود  فبببّرت خم�سة 
بلدة �سغرية يقطنها نحو خم�سة  القريب من  اأفريقيا  جنوب 
اآلف �سخ�س �سباح اأم�س الثنني. قال رينولد ثاكويل املتحدث 
با�سم املتنزه نعتقد اأن خم�سة اأ�سود فرت واأنها يف حقول ق�سب 
حببرا�ببس متنزهات  وببببداأ   . مببع موزامبيق  احلبببدود  قببرب  ال�سكر 
قرب  البلدة  حببول  املنطقة  تفتي�س  وال�سرطة  الببريببة  احلببيبباة 
يف  املهدئات  و�سي�ستخدمون  الث�ثاء  اليوم  موزامبيق  حببدود 
ا�سطياد الأ�سود. واملنطقة املحيطة مبتنزه كروجر واحدة من 
املا�سية مما  ال�سياحي وبها قرى ومببزارع تربي  مناطق اجلذب 
يعر�س حياة كل من النا�س واملا�سية للخطر. ويف عام 2015 
زحف اأ�سد يدعى �سيلف�سرت اأ�سفل �سياج كهربائي يف متنزه اآخر 
وافرت�س اخلراف ملدة ث�ثة اأ�سابيع قبل اأن يعرث عليه احلرا�س 

وي�سطادونه با�ستخدام خمدر. 

حيلة ذكية تنقذ طفلة من مت�شاح 
 10 عمرها  فتاة  ون�سف  مببرتان  طوله  اأمريكي  مت�ساح  ع�س 
اأعوام باإحدى بحريات فلوريدا، لكن الطفلة دافعت عن نف�سها 
يف  طفيفة  باإ�سابات  لتنجو  املتنزهات  اأحببد  يف  تعلمتها  بحيلة 
اأن  حملية  م�سادر  وذكببرت  اخللفية.  ال�ساق  وع�س�ت  الركبة 
داخل  كانت  هويتها،  عن  الك�سف  يتم  مل  التي  الطفلة،  �ساقي 
القريبة  مو�س  حديقة  يف  ال�سيء  بع�س  عميقة  مبنطقة  املياه 
من اأورلندو )و�سط فلوريدا(، عندما هاجمها الكيمن ال�سبت 
املا�سي. واأو�سحت قناة اأورلندو دبليو اإف تي يف ، التي حتدثت 
على  التم�ساح  �سربت  اأنها  لهم  روت  الأخبببرية  اأن  الطفلة،  مع 
فتحة الأنف، وهو ما تعلمته يف زيارة حلديقة غاتورلند حول 
اإ�سابات  دون  فكيه  بببني  مببن  �ساقيها  لتخرج  احلببيببوانببات  هببذه 

بليغة. 
عار�سة تقدم زياً من اإبداع امل�سمم اللبناين فادي نحلة خ�ل اأ�سبوع الكويت الدويل ل�أزياء. )ا ف ب(

حت�شن �شحة قردة 
مهقاء نادرة 

قال اأطباء بيطريون اإندوني�سيون 
اإن احلالة ال�سحية لقردة مهقاء 
الغاب  اإنبب�ببسببان  ف�سيلة  مببن  نبببادرة 
ببببببببداأت يف الببتببحبب�ببسببن ببببعبببد مببببرور 
اإنقاذها  على  اأ�سبوعني  مببن  اأقبببل 
مببن الأ�ببسببر. واأنببقببذت الأنببثببى ذات 
الفراء الفاحت والعينان الزرقاوان 
�سكان حمليون يف  اأ�سرها  اأن  بعد 
كاليمانتان الو�سطى حيث تعر�س 
ومواطن  حبببيببباة  البببغببباببببات  اإزالبببببببة 

الكثري من الف�سائل للخطر.
وقببببال الببطبببببيببب البببببيببطببري اأرجبببا 
�ببسبباوجن كببو�ببسببومببا البببذي يعمل يف 
مببنبب�ببسبباأة لببلببحببجببر البب�ببسببحببي حيث 
البالغة  الغاب  اإن�سان  اأنثى  تعالج 
زلنا  مببا  اأعبببوام  العمر خم�سة  مببن 
وعينيها.  جببلببدهببا  حببالببة  نببراقببب 
حت�سنا  اأظببببببهببببببرت  عبببببببام  بببب�بببسبببكبببل 
الع�سرة  الأيبببببام  خببب�ل  مببلببحببوظببا 

الأخرية .
اأنبببه رغببم عببدم و�سولها  واأ�ببسبباف 
اأنها  اإل  بببببعببببد،  املببببثببببايل  لببببلببببوزن 
اكت�سبت 4.5 كيلوجرام وتتغذى 
و�سراب  متنوعة  فواكه  على  الآن 
ب�سكل  البب�ببسببكببر واحلببلببيببب  قبب�ببسببب 
موؤ�سرا على  يعد  ما  منتظم وهو 

حت�سن ملحوظ يف �سهيتها.
للحياة  العاملي  ال�سندوق  ويعتر 
الغاب  اإنببب�بببسبببان  حببببيببببوان  الببببريببببة 
كبببببببري خلطر  بببب�بببسبببكبببل  مبببعبببر�بببسبببا 
النقرا�س. وعادة ما يكون �سعره 
�سوداء  وعيونه  برتقاليا  اأو  بنيا 
اإندوني�سيا  الأ�بببسبببلبببي  ومبببوطبببنبببه 

وماليزيا.

حتذير من مر�ص
 ينه�ص حلم الكالب

اأ�سحاب  بريطانيا  خببراء يف  حذر 
الببكبب�ب مببن انببتبب�ببسببار مببر�ببس ياأكل 
موته،  اإىل  ويبببببببوؤدي  الببكببلببب  حلبببم 
 Alabama( وا�سمه األباما روت
مر�سا  ي�سبه  اأنه  ويعتقد   ،)Rot

اآخر ي�سيب الب�سر.
ويببعببقببد الأطببببببببباء البببببيببطببريببون يف 
موؤمترا  الأ�ببسبببببوع  هبببذا  بريطانيا 
لبحث هذا املر�س الذي قتل اأكرث 
ال�سنوات  خببببب�ل  كبببلبببب  مبببئبببة  مببببن 
اأ�سباب  تبببزال  ول  املا�سية.  الأرببببع 
هببببذا املبببر�بببس غبببري مببعببروفببة حتى 
الآن، وهو ينت�سر عادة بني �سهري 
البببثببباين ومايو  تبب�ببسببريببن  نببوفببمببر 
اأيار، مما قد ي�سري اإىل ع�قة مع 

البيئة.
تغريات  اإىل ظهور  املر�س  ويببوؤدي 
الداخلية  املببنبباطببق  عببلببى  جببلببديببة 
اإىل  يقود  ثم  الببكبب�ب،  �سيقان  من 
اأيام،  ث�ثة  خبب�ل  الكلى  يف  ف�سل 
%80 من الك�ب  ومن ثم موت 
ينتقل  ل  املر�س  اأن  ومببع  امل�سابة. 
من الك�ب اإىل الب�سر، فاإن هناك 
جدا  �سبيه  الب�سر  ي�سيب  مر�سا 
 Necrotizing ا�بببسبببمبببه  ببببببه، 
 soft tissue infection
لببكببنببه �سر�س،  نببببادر  ، وهبببو مببر�ببس 
ويببنببتببج عبببن البببعبببدوى ببببباأنببببواع من 
تدمري  اإىل  ويبببببببوؤدي  البببببكببتببرييببا، 
والأن�سجة  والبببعببب�بببسببب�ت  اجلبببلبببد 
املميتة  الأنبببواع  ومببن  التي حتتها. 
ت�سببه  مببببا  البببببعبببببدوى  هببببببذه  مببببن 
 Streptococcus( بكترييا 
pyogenes( التي يطلق عليها 
يف بع�س الأحيان البكترييا الآكلة 

اللحم .

اأ�شد يحاول التهام 
مدربه يف �شريك 

اأ�ببسببد �سخم مببدربببه يف �ببسببريك يف  هبباجببم 
فرن�سا حماول التهامه بعد اأن ع�سه من 
اأمببببام مئات  الأر�ببببس  عببلببى  رقبببببتببه و�سحبه 
بعد  الإفببب�ت  ا�ستطاع  اأنببه  اإل  املتفرجني 
اأن ا�ستخدم موظفو ال�سريك جهاز اإطفاء 

احلريق لت�ستيت انتباه الأ�سد.
واأظهر فيديو تداوله ن�سطاء على مواقع 
يحيط  وهببو  الأ�سد  الجتماعي  التوا�سل 
رقبببببة البببرجبببل بببفببكببيببه ويبب�ببسببحبببببه حماول 

التهامه قبل تدخل موظفي ال�سريك.
و�ببُسببِمببع �ببسببراخ الأطبببفبببال داخبببل ال�سريك 
�ببسببمببال فرن�سا يف حني  دولبببني  مببديببنببة  يف 
يفرون  وهببم  املتفرجني  مببن  عببدد  �سوهد 

من مقاعدهم.
وقالت و�سائل اإع�م فرن�سية اإن املدرب مل 
الأحد  م�ساء  الهجوم  خبب�ل  ببباأذى  ي�سب 
اأنه يعمل مع الأ�سود  اإىل  املا�سي، م�سرية 

منذ ب�سع �سنوات دون وقوع اأي حوادث.

اكت�ساب  اإىل  يببببوؤدي  قببد  الببعببمببل  املبببببراأة يف  انببهببمبباك 
اأطلقه باحثون  اأطفالها مزيداً من الوزن. حتذيٌر 
اإىل  اأ�سارت  الأملانية بعد ورقة عمل  يف مدينة بون 
طويلة  ل�ساعاٍت  الأطببفببال  عن  الوالدين  ابتعاد  اأن 
معاناة  اإىل  يف�سي  قببد  بالعمل،  الن�سغال  ب�سبب 

الأبناء من البدانة. 
وتتبعت الدرا�سة، التي اأعدها مركز درا�سات معني 
البيانات  ببببون،  يف  واقت�سادية  اجتماعية  ببب�ببسببوؤون 
اخلا�سة بنحو 10 اآلف �سخ�س بني عامي 1986 
و2014. واهتم الباحثون بالتاأثريات التي خلفها 

ان�سغال الوالدين يف العمل على اأوزان ذريتهما. 
من   10% اأن  اإىل  اجلببديببدة  الببدرا�ببسببة  وخل�ست 
ن�سبة الزيادة يف حالت ال�سمنة لدى الأطفال ميكن 
واأ�سار  بببل  الأم،  عمل  �ساعات  زيبببادة  اإىل  ُتببعببزى  اأن 
للغاية«.   »متحفٌظ  التقدير  هذا  اأن  اإىل  الباحثون 
الأم  اأن عمل  اإىل  اأ�سارت  وكانت درا�سات �سابقة قد 
الأ�سباب  ولكن  بال�سمنة،  الأطفال  باإ�سابة  يرتبط 
بببدت معقدة ح�سبما  البب�ببسبباأن  ُقببِدمببت يف هببذا  الببتببي 
قال ت�سارل كورمتان�س اأحد الباحثني امل�ساركني يف 

الدرا�سة الأخرية.  واأ�ساف كورمتان�س اأن عودة الأم 
اإىل عملها بعد و�سول اأطفالها اإىل �سن املدر�سة قد 
ي�سهم يف ت�سكيل العادات ال�سحية لهم. ولكن ذلك 
مرتبٌط فقط - كما يقول الباحث - مبوا�سلة الأب 

لعمله للعدد نف�سه من ال�ساعات.
ملوقع  املحتملة لذلك - وفببقبباً  الأ�ببسببببباب  بببني  ومببن 
التغيريات   - الإلببكببرتوين   Marketwatch
املحتملة التي تلحق بروتني الأ�سرة واأوقات تناولها 

لوجباتها، بفعل انهماك الأب والأم يف العمل.
وخل�ست الدرا�سة اإىل اأنه من املرجح اأن يقلل عمل 
املتعلقة  املفيدة،  الأ�ببسببريببة  الببعببادات  مببن  الببوالببديببن 
مبمار�سة  اأو  حمببدد  وقببت  يف  الطعام  بتناول  مثً� 
الأطفال  فببيببهببا  يبب�ببسببارك  معينة  ريببا�ببسببيببة  اأنبب�ببسببطببة 

اأي�ساً.
اأن  اإىل  الدرا�سة  على  القائمون  الباحثون  واأ�ببسببار 
العادات  من  يفاقم  قد  بالعمل  الوالدين  ان�سغال 
فببببرتة م�ساهدة  زيببببببادة  مببثببل  البب�ببسببلبببببيببة  الأ�بببسبببريبببة 
ولي�س  املببطبباعببم  يف  الببطببعببام  تببنبباول  اأو  التليفزيون 

داخل املنزل.

  هل ي�شبح اأطفال املراأة العاملة اأكرث بدانة؟

ديون حتتفل مبرور 20 عامًا على تايتانيك
حتتفل النجمة �سيلني ديون  بالذكرى ال�سنوية الب 20 للفيلم ال�سهري تايتانيك خ�ل 
 My Heart حفل توزيع جوائز البيلبورد لعام 2017 هذا ال�سهر. و�ستغني  �سيلني
Will Go On على امل�سرح وهي الأغنية التي قامت بغنائها يف الت�سعينات بالفيلم 

ال�سهري.
نببالببت جائزة  الأغببنببيببة    .1997 دي�سمر  الأول  كببانببون  الفيلم يف  قببد طببرح  وكبببان   
بيلبورد.  حفل  يف   1998 عام   Soundtrack Album of the Year

�سيلني كانت قد باعت ق�سرها يف بامل بيت�س بولية فلوريدا الأمريكية بن�سف ثمنه، 
بعد اأربع �سنوات من حماولت البحث اليائ�سة عن م�سرٍت.

ف�سلني ا�سرتت املنزل عام 2013 بب72.5 مليون دولر، وبلغت قيمته عام 2016 بب 
دولر. مليون   38.5 مببلغ  املنزل  بيع  ومت  دولر.  مليون   45.5


