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حممد بن را�سد ي�سدر مر�سوما برتقية 
قا�ض يف حماكم مركز دبي املايل العاملي

•• دبي-وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء، رعاه �هلل، ب�شفته حاكماً لإمارة دبي 
�ملر�شوم رقم 31 ل�شنة 2017 برتقية �شمالن عبد�لرحمن �أحمد 
مبحاكم  �ل�شتئناف  حمكمة  لدى  ��شتئناف  قا�شي  �إىل  �ل�شو�حلي، 
�شدوره،  تاريخ  من  �ملر�شوم  بهذ�  ويعمل  �لعاملي.  �مل��ايل  دب��ي  مركز 

وين�شر يف �جلريدة �لر�شمية.

اطلع على م�شاريع الهالل الأحمر يف اليمن
ابن دغر يثمن مواقف الإمارات جتاه بالده وحكومتها ال�سرعية

•• عدن-وام:

ثمن �لدكتور �أحمد عبيد بن دغر رئي�س �لوزر�ء �ليمني مو�قف دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة جتاه بالده وحكومتها �ل�شرعية .. م�شيد�ً 
�ململكة  تقوده  �ل��ذي  �لعربي  �لتحالف  �إط��ار  �شمن  �لريادي  بدورها 
�ل�شمو  ل�شاحب  وت��ق��دي��ره  �شكره  ع��ن  و�أع���رب  �ل�شعودية.  �لعربية 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة " حفظه �هلل " و�شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 

على دعمهم لل�شعب �ليمني.
وناق�س �بن دغر - خالل �جتماعه مع وفد هيئة �لهالل �لأحمر يف 
عدن - �لعديد من �لق�شايا �ملتعلقة بامل�شاريع �لتي تنفذها �لهيئة يف 
�ل��وزر�ء �ليمني من حممد �شعيد  �ملحافظات �ملحررة. و�طلع رئي�س 
�لكتبي مدير هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي يف عدن على �لأعمال 

�لتي نفذتها �لهيئة خالل �لفرتة �ملا�شية.         )�لتفا�شيل �س3(
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م�شر حتذر من عواقب الت�شعيد يف امل�شجد الأق�شى

دعوات ليوم غ�سب ونفري ن�سرة لالأق�سى يف الأرا�سي الفل�سطينية
•• القاهرة-غزة- وام:

حذرت م�شر من خطورة �لتد�عيات 
�لأمني  �ل��ت�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  �مل��رتت��ب��ة 
�لإ�شر�ئيلي يف �مل�شجد �لأق�شى وما 
ترتب عنه من �إ�شابات خطرية بني 
وتعري�س  �لفل�شطينيني  �شفوف 
�مل�شجد �لأق�شي ف�شيلة  �إمام  حياة 
ملخاطر  ����ش���ري  ع��ك��رم��ة  �ل�����ش��ي��خ 
�خلارجية  وز�رة  وطالبت  ج�شيمة. 
�إ�شر�ئيل  �م�س  بيانها  يف  �مل�شرية 
حرية  و�ح���������رت�م  �ل���ع���ن���ف  ب����وق����ف 
وحق  �لدينية  و�مل��ق��د���ش��ات  �ل��ع��ب��ادة 
ممار�شة  يف  �لفل�شطيني  �ل�����ش��ع��ب 

�شعائره �لدينية يف حرية و�أمان.
من  �ملزيد  �تخاذ  بعدم  طالبت  كما 
تاأجيج  �شاأنها  من  �لتي  �لإج���ر�ء�ت 
�لدينية  �مل�شاعر  و��شتثارة  �ل�شر�ع 
وزي����ادة ح��ال��ة �لح��ت��ق��ان ب��ني �أبناء 
يقو�س  مب��ا  �لفل�شطينيي  �ل�شعب 
من فر�س �لتو�شل �إىل �شالم عادل 
و�شامل تاأ�شي�شا على حل �لدولتني.

�ل�شعبية  �لفعاليات  دع��ت  غ��زة  ويف 
�لف�شائل  وخم��ت��ل��ف  و�ل�����ش��ب��اب��ي��ة 
ي����وم  �إىل  �م���������س  �ل���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي���ة 
للقد�س  ن�شرة  فل�شطيني  غ�شب 
و�مل�����ش��ج��د �لأق�����ش��ى �مل��ب��ارك ي�شمل 
ومو��شلة  �ملقد�شة  للمدينة  نفري� 

جنود �لحتالل يعتدون على �شبان فل�شطينيني خالل �لحتجاجات رف�شا لالجر�ء�ت �لمنية على مد�خل �لأق�شى   )� ف ب(

الإمارات الثالثة �سمن قائمة الدول 
عامليا للتغيري  جاهزية  الأكثثر 

•• دبي -وام:

ت�شدرت دولة �لإمار�ت دول 
م��ن��ط��ق��ة �ل�������ش���رق �لأو����ش���ط 
كاأكرث  �أف���ري���ق���ي���ا  و����ش���م���ال 
�لدول ��شتعد�د� للتغيري، يف 
حني ح�شدت �ملرتبة �لثالثة 
عاملياً بح�شب ت�شنيف در��شة 
م����وؤ�����ش����ر ج����اه����زي����ة �ل������دول 
 CRI-  2017 ل��ل��ت��غ��ي��ري 
بي  كي  �شركة  �أجرتها  �لتي 

�إم جي.
�لعاملية  �ل�����ش��رك��ة  وك�����ش��ف��ت 
�لتدقيق  �ل��ر�ئ��دة يف جم��ال 
و�ل���������ش����ر�ئ����ب و�خل�����دم�����ات 
�ل�شت�شارية �م�س عن �إطالق 
تقرير موؤ�شر جاهزية �لدول 
للتغيري للعام 2017 �لذي 
دولة   136 �أك��رث من  �شمل 
��شتعد�دها  وف�����ق  ���ش��ن��ف��ت 
ل����ال�����ش����ت����ج����اب����ة وم����و�ك����ب����ة 
�لناجتة  �مل��ه��م��ة  �ل���ت���غ���ري�ت 
�ل��ت��ي تطر�أ  �لأح�������د�ث  ع���ن 
ع��ل��ى �مل�����دى �ل��ق�����ش��ري مثل 
وكذلك  �لطبيعية  �ل��ك��و�رث 
�ل��ت��ط��ور�ت طويلة �مل��دى يف 
�ل��ع��دي��د م��ن �جل��و�ن��ب مثل 
و�لقت�شاد  �ل��دمي��وغ��ر�ف��ي��ا 
�لجتماعية  و�ل���ت���وج���ه���ات 

و�لتكنولوجية.
)�لتفا�شيل �س2(

�شفريها يريد حوارا على مقا�شه:

�سحيفة تون�سية تتعر�ض لبتزاز �سفارة قطر.!
•• لفجر - تون�ص - خا�ص

تعّر�شت �شحيفة "�ل�شروق" �لو�شع �نت�شار� يف تون�س 
لبتز�ز من قبل �شفري قطر و�لذي متثل يف �إلغاء عقد 
�ل�شهار على خلفية رف�شها �شروطه للقيام بحو�ر على 

مز�جه. 
�أم�س �لأربعاء  �ل�شادر  وقد حّيت �ل�شحيفة يف عددها 
�شيا�شيني  م��ن  موقفها  م��ع  وت��ف��اع��ل  �شاندها  م��ن  ك��ل 
ت�شامنهم  "عن  وع��ّرو�  وق��ّر�ء  ونقابيني  و�عالميني 
وثابتة  �شاخمة  ظلت  �لتي  بال�شروق  �ع��ت��ز�زه��م  وع��ن 

منذ تاأ�شي�شها على نهجها �لوطني �ل�شريف و�لعروبّي 
مع  تفاعلو�  �ل��ذي��ن  �ل�شيا�شيني  ب��ني  وم��ن  �مل�شّرف". 
�ل�شروق رّد� على �ل�شغوطات �لتي حاولت �شفارة قطر 
ع��ن حركة  �ل��ن��ائ��ب  �جل��ري��دة ط��ال��ب  ع��ل��ى  ممار�شتها 
�لت�شال  �شركة  فرج من  بن  �ل�شحبي  تون�س  م�شروع 

�ملذكورة عدم �لر�شوخ �ىل �ي توجيهات.
�عتاد  ق���د  �ل�����ش��ف��ري  "لعل  ب���ال���ق���ول:  ف����رج  ب���ن  وت���اب���ع 
�شوؤون  ويف  �لقطرية  �جل��زي��رة  قناة  ���ش��اأن  يف  �لتدخل 
�لدول لتحريك �لثور�ت فيها وزعزعة �أمنها �لد�خلي 
)�لتفا�شيل  �أح��م��ر.  خط  �ملعادلة  ه��ذه  يف  تون�س  لكن 

بلومبريغ: الدوحة تلجاأ اإىل �شفقات ع�شكرية مع اأمريكا لك�شب ر�شاها

احلوثي ي�سيد بخيانة قطر للتحالف العربي يف اليمن
•• عوا�صم-وكاالت:

ما  جماعة  يف  �لثورية  �للجنة  ت�شمى  ما  رئي�س  �أ���ش��اد 
�ل��ي��م��ن، حم��م��د علي  �أن�����ش��ار �هلل �حل��وث��ي��ة يف  ي�شمى 
�حلوثي، بت�شريحات وزير �لدفاع �لقطري �لتي تر�أ 
�ل��ي��م��ن، وع���ن مز�عم  �ل��ع��رب��ي يف  �ل��ت��ح��ال��ف  فيها م��ن 
�إجبار قطر على �مل�شاركة �شمن قو�ت �لتحالف يف �إطار 
�لتدخل �لع�شكري �لر�مي لوقف �لنقالب �حلوثي يف 

�شنعاء.
وكان �لوزير �لقطري، خالد بن �أحمد �لعطية، �شّرح 
لإح�����دى �ل��ق��ن��و�ت �ل��رتك��ي��ة، ع���ن �إج���ب���ار ب����الده على 
�أن قطر  �ليمن، موؤكد�ً  �لتحالف يف  �مل�شاركة يف قو�ت 
مل تكن يوماً د�خل �ليمن، كنا على �حلدود �ل�شعودية 

يف كل مهماتنا.
�شاعات  ب��وك بعد  وق��ال �حلوثي يف من�شور عر في�س 
هذه  �إن  �ل��ق��ط��ري  �ل��وزي��ر  ت�شريحات  ب��ث  م��ن  قليلة 
�ملو�قف  من  �ملزيد  ونتمنى  متقدمة،  خطوة  �لأخ��رية 

�لقطرية �ل�شجاعة.
ويف برلني ك�شف تقرير لوكالة بلومبريغ عن جلوء قطر 
�إىل �لتخطيط لإبر�م �شفقات مبليار�ت �لدولر�ت يف 
�لوليات �ملتحدة يف حماولة من جانبها للتاأثري على 

قر�ر و��شنطن �لد�عم ملوقف �لدول �ملقاطعة.

وت�شتثمر قطر �أمو�ل كبرية يف  دول �أوروبية كريطانيا 
وفرن�شا و�أملانيا.

�شفقة  لإب���ر�م  �أول  �ل��دوح��ة  �شارعت  �ملقاطعة،  وف���ور 
�شر�ء طائر�ت حربية من �لوليات �ملتحدة، يف �شفقة 
 36 ���ش��ر�ء  وت�شمل  دولر،  م��ل��ي��ار   12 قيمتها  بلغت 

طائرة �إف 15.
وب��ح�����ش��ب وك���ال���ة ب��ل��وم��ب��ريغ، ف�����اإن ق��ط��ر ع���ن طريق 
�شناديقها �ل�شيادية �شرعت يف خطط لإنفاق مليار�ت 

لال�شتثمار يف جمال �لبنية �لتحتية و�لتكنولوجيا.
وك��ان��ت قطر ق��د ر���ش��دت وف��ق ب��ل��وم��ب��ريغ، 50 مليار 
��شتثمار�ت  يف  دولر  مليار   35 منها  �أن��ف��ق��ت  دولر، 

�أمريكية متنوعة ق�شرية �لأجل.
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  �مل��ل��ي��ار�ت  تلك  لكل  قطر  �إن��ف��اق 
ولتغيري موقفها،  و��شنطن  تك�شب �شف  �أن  �أم��ل  على 
خ�شو�شا بعد و�شوح �أن موقف ترمب من قطر ودمغها 
بالر�عية لالإرهاب، كل ذلك ملقاومة �شغوط جري�نها 

بالن�شبة لدعمها ومتويلها لالإرهاب.
من  ت���ويف  جي�شون  بينهم  �ق��ت�����ش��ادي��ني  خ���ر�ء  ول��ك��ن 
�إيكومن�شت كابيتال يف لندن توقعو� وفق بلومبريغ �أن 
ترف�س �ل�شركات �لأمريكية �إبر�م �أي �شفقة مع قطر 
قبل �أن يتم حل �لأزمة خ�شية تعري�س �شمعتها للخطر 

يف �ملنطقة.

رمـانـا لاليـس كريـم
RMANA ICE CREAM

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

�لأق�شى  ب��و�ب��ات  قبالة  �لع��ت�����ش��ام 
�أرج����اء  �إىل ج��ان��ب م�����ش��ري�ت ت��ع��م 

�لأر��شي �لفل�شطينية �ملحتلة.
م�شاجد  يف  �ل�شوت  مكر�ت  وع��ر 
�ل���دع���و�ت للنفري  �ل��ق��د���س ج����اءت 
قبالة  و�لع��ت�����ش��ام  �لأق�������ش���ى  �إىل 
للبو�بات  رف�����ش��ا  �مل�����ش��ج��د  ب���و�ب���ات 
�لأمنية  و�لإج����ر�ء�ت  �لإلكرتونية 
�لحتالل  يفر�شها  �ل��ت��ي  �مل�����ش��ددة 

�لإ�شر�ئيلي منذ يوم �لأحد �ملا�شي 
�ل����ق����دمي����ة و�حل�������رم  �ل����ق����د�����س  يف 

�لقد�شي �ل�شريف.
وتوجه مئات �ملقد�شيني لأد�ء �شالة 
�إل  �لأق�شى  �مل�شجد  يف  �م�س  فجر 
منعهم  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  �لح��ت��الل  �أن 
بالكامل  �إغالقه  ملو��شلة  ذلك  من 
مد�خله  ع���ل���ى  �حل�����و�ج�����ز  ون�������ش���ر 

ومد�خل �لبلدة �لقدمية.

عند  �لفجر  �شالة  �مل�شلون  و�أدى 
متكنو�  �لأق�����ش��ى  �إىل  نقطة  �أق���رب 
م���ن �ل���و����ش���ول �إل��ي��ه��ا ف��م��ن��ه��م من 
بو�بات  �إىل  �ل���و����ش���ول  م���ن  مت��ك��ن 
�ل����ق����دمي����ة وم���ن���ه���م عند  �ل����ب����ل����دة 
و�دي �جلوز  ح��ي  خ��ا���ش��ة  �لأح���ي���اء 
.. فيما متكن  �مل�شجد  �لقريب من 
�أهايل �لبلدة من �أد�ء �ل�شالة على 

بو�بات �لأق�شى �ملغلقة.

�لقوى  �أخ������رى دع����ت  ن��اح��ي��ة  م���ن 
و�لف�شائل �لفل�شطينية مل�شري�ت يف 
�ل�شفة �لغربية �ملحتلة يف بيت حلم 
ونابل�س  قلنديا  ومنطقة  �هلل  ور�م 
�شد �إجر�ء�ت �لحتالل يف �لقد�س.

ويف نابل�س وجهت �شخ�شيات نابل�س 
وف��ع��ال��ي��ات��ه��ا وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه��ا حتية 
�لقد�س  �أهايل  تقدير وتبجيل لكل 
�لذين  وف��ع��ال��ي��ات��ه��ا  وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه��ا 
لكل  و�ق��ت��د�ر  ب�شالة  بكل  يت�شدون 
�لهادفة  �لح��ت��الل��ي��ة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات 
مقدمتها  ويف  �ل���ق���د����س  ل��ت��ه��وي��د 
وتغيري  �لعرقي  �لتطهري  �شيا�شة 
�لتاريخ  وت���زوي���ر  �ل��ق��د���س  م��ع��امل 
و�ل��زع��م �أن �ل���رت�ث �لإ���ش��الم��ي يف 

�لقد�س جزء من �لرت�ث �لعري.
و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  و�أع��ل��ن��ت 
�لرتبوية  �لأ���ش��رة  �ن�شمام  �ل��ع��ايل 
ل��ي��وم �ل��غ�����ش��ب دف��اع��ا ع��ن �لقد�س 
بقوة  ووق��وف��ه��ا  �لأق�����ش��ى  و�مل�شجد 
�لح����ت����الل  يف وج�������ه مم�����ار������ش�����ات 
�ل�شر�شة  وه��ج��م��ت��ه  �لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي 
خا�شة  �مل���ق���د����ش���ة  �مل����دي����ن����ة  ع���ل���ى 
�لإج��ر�ء�ت �لتي يتم �تخاذها بحق 
�ل�����ش��ري��ف ومنها  �ل��ق��د���ش��ي  �حل����رم 
�إل���ك���رتون���ي���ة على  ب����و�ب����ات  و����ش���ع 
�ملدينة  �أهل  على  و�لت�شييق  �أبو�به 

ورو�دها.

البحرين ت�سبط خلية اإرهابية 
مدعومة من حزب اهلل

•• املنامة-وام:

متهمني  �أرب��ع��ة  �شبط  يف  �لبحرين  مملكة  يف  �لأمنية  �لأج��ه��زة  جنحت 
وتلقي  �لن�شان  حلقوق  �ملنامة  مر�شد  ي�شمى  ما  بتاأ�شي�س  �أح��ده��م  ق��ام 
�أن�شئ  دعم مادي من حزب �هلل �للبناين للعمل من خالل �ملر�شد �لذي 
ليكون و�جهة و�شتار� لدعم �لأعمال �لإرهابية �لتي يقوم بها د�خل مملكة 

�لبحرين.
�أحمد  �مل�شت�شار  �لعام  �ملحامي  عن  بنا  �لبحرينية  �لأن��ب��اء  وكالة  ونقلت 
�حل���م���ادي رئ��ي�����س ن��ي��اب��ة �جل���ر�ئ���م �لإره���اب���ي���ة ق��ول��ه �إن ن��ي��اب��ة �جلر�ئم 
�لإرهابية قد با�شرت �لتحقيق يف و�قعة تنظيم و�إد�رة جماعة على خالف 
�أعمالها  �لقانون �لهدف منها منع موؤ�ش�شات �لدولة من ممار�شة  �أحكام 
و�لعتد�ء على �حلرية �ل�شخ�شية للمو�طن و�لإ�شر�ر بالوحدة �لوطنية 
�جلماعة  �غ��ر����س  وتنفيذ  لتحقيق  كو�شيلة  �لره����اب  ����ش��ت��خ��د�م  ع��ر 

�لرهابية.
يعملون  وتلقت عطية ممن  تخابرت  �أن �جلماعة  �لعام  �ملحامي  و�أو�شح 
مل�شلحة منظمة يف �خلارج متار�س ن�شاطا �رهابيا للقيام باعمال �إرهابية 
متار�س  جلماعة  �م��و�ل  و�ع��ط��اء  جمع  جانب  �إىل  �لبحرين  مملكة  �شد 
ن�شاطا �رهابيا مع �لعلم بذلك و��شتعمال �لقوة و�لعنف مع قو�ت �لمن 
�لعام بق�شد حملهم بغري حق على �لمتناع عن �د�ء عملهم و�لتعدي على 
قو�ت �لمن �لعام مع �شبق �ل�شر�ر و�ل�شرت�ك بتجمهر بق�شد �رتكاب 
بالمن  و�لخ���الل  �لعامة  و�ملمتلكات  �لم��ن  ق��و�ت  على  �لتعدي  جر�ئم 
�ل��ع��ام ون�شر �خ��ب��ار ك��اذب��ة م��ن �ملمكن �ن حت��دث ���ش��رر� ب��الم��ن �لوطني 

و�لنظام �لعام .
وبني �أن �أحد �ملتهمني �لذي قام بتاأ�شي�س ما ي�شمى مر�شد �ملنامة حلقوق 
�لن�شان وقام بتق�شيم �لعمل بني �ع�شاء �لتنظيم كمجموعات تقوم بعمل 
يزعم �نه حقوقي وحت�شد مل�شري�ت غري قانونية مطالبة باحلقوق ويتم 
و�لعمال  و�لتخريب  �ل�شغب  ب��اأع��م��ال  للقيام  �مل�����ش��ري�ت  تلك  ��شتغالل 

�لرهابية �شد �فر�د ومركبات �ل�شرطة ومبنى وز�رة �لد�خلية باملنامة.

يف انتظار اجلل�شة الربملانية العامة
تون�ض: جلنة الت�سريع العام ت�سادق على قانون امل�ساحلة

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

على  �لرب��ع��اء  �أم�س  �ل�شعب  ن��و�ب  مبجل�س  �لعام  �لت�شريع  جلنة  �شادقت 
م�شروع قانون �مل�شاحلة �ملت�شمن ل�7 ف�شول يف �جلانب �ملتعلق باملوظفني 
و�أ�شباههم. ورّجج رئي�س جلنة �لت�شريع �لعام �لطيب �ملدين �نعقاد جل�شة 

عامة بتاريخ 24 يوليو �جلاري للنظر يف م�شروع �لقانون �ملذكور.
ويف ذ�ت �ل�شياق، �أفادت ع�شو جلنة �لت�شريع �لعام ميينة �لزغالمي، باأّنه 
�شحب  ووق��ع  فقط  �لد�ري���ة  �مل�شاحلة  على  �لقانون  ه��ذ�  �لقت�شار يف  مّت 
�جلزء �ملتعلق بجر�ئم �ل�شرف و�جلزء �ملتعلق �أي�شا بلجنة �مل�شاحلة �لذي 

كان �شيلغي جلنة �لتحكيم و�مل�شاحلة على م�شتوى �لعد�لة �لنتقالية.
)�لتفا�شيل �س15(

ميلي�سيا ت�سيطر على مقر خفر 
بطرابل�ض الليبي  ال�سواحل 

•• طرابل�ص-وكاالت:

هاجمت ميلي�شيا �لنو��شي �لتابعة 
�لوفاق  د�خ��ل��ي��ة ح��ك��وم��ة  ل�����وز�رة 
�ل��ل��ي��ب��ي��ة  �م�������س �لأرب�����ع�����اء، مقر 
�ل�شو�حل  خل��ف��ر  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة 
مبدينة طر�بل�س و�شيطرت عليه، 

وفق ما �أفاد �شهود عيان.
وقال �ل�شهود، �إن قوة من �مليلي�شيا 
حماية  يف  ه��اًم��ا  دوًر�  تلعب  �لتي 
�ل���وف���اق، هاجمت  م��ق��ار ح��ك��وم��ة 
مقر خفر �ل�شو�حل �لو�قع يف حي 
منه  �ملوظفني  وطردت  �لأندل�س، 

وجردت حر��شه من �أ�شلحتهم.
�لهجوم  ���ش��ب��ب  ب��ع��د  ي��ع��رف  ومل 
�أبلغت  �مل��ي��ل��ي�����ش��ي��ا  ل��ك��ن  �مل���ب���اغ���ت، 
�أم����ر  �أن  و�حل�����ر�������س  �مل���وظ���ف���ني 
�لإخ���الء ج��اء من ف��وق، يف �إ�شارة 
�����ش����ادرة من  �أو�م�������ر  ت��ن��ف��ي��ذ  �إىل 

جهات عليا.
تعرف  �ل��ت��ي  للميلي�شيا  و���ش��ب��ق 
هاجمت  �أن  �لثامنة،  �لقوة  با�شم 
مقر وز�رة �خلارجية يف �أيار مايو 
�ملا�شي، �حتجاًجا على ت�شريحات 
�لوزير حممد �شيالة، �لتي �عتر 
هو  حفرت  خليفة  �مل�شري  �أن  فيها 
قائد �جلي�س �لليبي، كما هاجمت 
�ل�شهر  يف  �ملحا�شبة  دي����و�ن  م��ق��ر 

نف�شه.

منجي �لرحوي وبن فرج يندد�ن

ا�شت�شهاد �شابط م�شري و8 مدنيني بتفجري يف �شيناء

اجلي�ض يقتل 40 اإرهابيا ويدمر 5 اأوكار وخمزنني للمتفجرات
•• القاهرة-وكاالت:

�لق�شاء على ع�شر�ت  �لأرب��ع��اء، من  �أم�س  �مل�شري،  ق��و�ت �جلي�س  متكنت 
منذ  متو��شلة  ع�شكرية  حملة  خالل  �لتكفريية  �لرهابية  �لعنا�شر  من 
جنوب  �لزيتون  م��ز�رع  منطقة  يف  �لعنا�شر  لتلك  جتمعات  على  يومني، 
مدينة �لعري�س وهاجمت �لقو�ت، جتمعات للعنا�شر �لتكفريية يف مز�رع 
�مل�شمي و�لدهي�شة وجهاد �أبو طبل، فيما ق�شفت �لقو�ت �جلوية 5 معاقل 
�أخرى  �ل�شاعقة من حما�شرة جتمعات  قو�ت  بينما متكنت  للتكفرييني 
ومهاجمتها وت�شفية �أعد�د كبرية منها.  و�أ�شفرت �لعملية ح�شب تقارير 
�أوكار   5 وتدمري  �آخرين  و�إ�شابة  م�شلحاً،  عن�شر�ً   40 مقتل  عن  �أولية 

�إرهابية جنوب مدينة �لعري�س وتدمري خمزنني للمتفجر�ت.

�لأرب���ع���اء، يف تفجري  �أم�����س  م��دن��ي��ني،  ُق��ت��ل �شابط م�شري و8  ذل��ك  �ىل 
�شيناء  �شمال  حمافظة  مركز  �لعري�س  مبدينة  �شرطة  مدرعة  ��شتهدف 

)�شمال �شرق(، وفق م�شدر �أمني. 
��شتهد�فها  �شرطة مت  �إن مدرعة  ��شمه،  ذكر  �مل�شدر، مف�شاًل عدم  وق��ال 
بعبوة نا�شفة زرعها جمهولون حال �شريها على �لطريق �لد�ئري، جنوب 
مدينة �لعري�س، بالقرب من كمني �ملحاجر. و�أ�شاف، �إثر �لتفجري، هاجم 
جمهولون بالر�شا�س �أفر�د �ملدرعة، ما �أ�شفر عن مقتل �ملالزم �أحمد عادل 
)25 عاًما(، و8 مدنيني بينهم �شيدتان وطفلة ت�شادف مرور �شيار�تهم 

خالل �لو�قعة، بالإ�شافة �إىل �إ�شابة 4 �آخرين. 
م�شت�شفى  �إىل  و�مل�شابني  �لقتلى  جثث  نقل  مت  �أن���ه  �إىل  �مل�����ش��در،  و�أ���ش��ار 

�لعري�س �لعام باملحافظة ذ�تها.

�شحايا مدنيني بق�شف رو�شي غرب دير الزور

نظام الأ�سد يخ�سر منطقة متا�سه الوحيدة مع العراق
•• عوا�صم-وكاالت:

ل��ق��ى م��ا ل ي��ق��ل ع��ن 15 م��دن��ي��اً م�����ش��رع��ه��م، �أم�س 
رو�شي على  �لق�شر، يف ق�شف  �أغلبهم من  �لأرب��ع��اء، 
ق��ري��ة ع��ي��ا���س غ��رب��ي حم��اف��ظ��ة دي���ر �ل�����زور )�شمال 

�شرق(، وفقاً لن�شطاء.
و�أفاد �ملر�شد �ل�شوري حلقوق �لإن�شان باأن �لقتلى هم 
�أفر�د عائلتني، بينهم رجل وزوجتاه و�شبعة من �بنائه 
�لق�شر، و�أي�شاً زوجان وثالثة �أبناء من �لق�شر كانو� 

نازحني عن حمافظة حلب. 
 ،"24 �ل����زور  "دير  ن�شطاء  �شبكة  م��دي��ر  �أك���د  فيما 
�لطائر�ت  �أن  �ملعلومات، م�شيفاً  ليلة، هذه  �أبو  عمر 

�لرو�شية نفذت خم�شة غار�ت على �لقرية.
و�مللي�شيات  �ل�شوري  �لنظام  خ�شر  �أخ���رى،  جهة  من 
يف  ل��ه  �لوحيدة  �لتما�س  نقطة  ل��ه  �ملو�لية  �ملذهبية 
منطقة  من  �لعر�قية  �حل��دود  مع  �ل�شورية  �لبادية 
د�ع�س  تنظيم  عنا�شر  م��ع  ����ش��ت��ب��اك��ات  ب��ع��د  �ل��وع��ر، 
�أ���ش��ف��رت ع��ن �ن�����ش��ح��اب �جل��ي�����س �ل�شوري  �لإره���اب���ي 

وملي�شياته من �ملنطقة.
 25 مقتل  عن  �ل�شورية  �لبادية  يف  م�شادر  وك�شفت 
مدفعني  وت��دم��ري  �ملذهبية  �مليلي�شيات  م��ن  عن�شر�ً 
و���ش��اح��ن��ة ع�����ش��ك��ري��ة و�آل���ي���ة رب��اع��ي��ة �ل���دف���ع بهجوم 
ملقاتلي د�ع�س يف و�دي �لوعر قرب �حلدود �ل�شورية 

�لعر�قية.
�شرية  على  د�ع�����س  مقاتلي  �شيطرة  �مل�شادر  و�أك���دت 
�ل��وع��ر و�شد �ل��وع��ر و�شط ووق���وع قتلى وج��رح��ى يف 
�شفوف �لطرفني، م�شريين �إىل �أن �أعنف �ل�شتباكات 
حميمة  م��ن��ط��ق��ة  حم��ي��ط  يف  �ل���ط���رف���ني  ب���ني  د�رت 
وم��ن��ط��ق��ة �ل��وع��ر �ل��و�ق��ع��ات ع��ل��ى �حل����دود �لإد�ري�����ة 

ملحافظة دير �لزور. 
�ملو�لية  �ملذهبية  و�مللي�شيات  �ل�شوري  �لنظام  وك��ان 
�شهر على مقاتلي  م��ن  �أك��رث  قبل  بالتفاف  ق��ام��اً  ل��ه 
�شوريا  ب��ني  �لتنف  معر  يحمون  �ل��ذي��ن  �مل��ع��ار���ش��ة، 
و�لعر�ق و�لقريب من �حلدود �لأردنية، من منطقة 
ي�شيطر  وك��ان  كلم   73 �ملعر  تبعد عن  �لتي  �لوعر 
عليها مقاتلو د�ع�س يف حماولة للو�شول �إىل �حلدود 
�لعر�قية، �لتي ف�شلو� بالو�شول �إليها من جهة معر 

�لتنف �أكرث من مرة. 
�مل��ك��ت��ب �لإع���الم���ي لقو�ت  م��ن ج��ه��ت��ه، �ع��ت��ر ع�شو 
�ل�شهيد �أحمد �لعبدو، �شعيد �شيف يف ت�شريح ل�24 
للنظام  خمطط  و�شمن  مفركة  �ملعركة  ه��ذه  ب��اأن 
منطقة  يف  �ملعار�شة  قو�ت  و�شع  ي�شتهدف  �ل�شوري، 
�لتنف بني نري�ن د�ع�س و�مللي�شيات �ملذهبية �ملو�لية 

�ملعر. من  كلم  له و�ملوجود على بعد 40 
و�أ�شبح ي�شيطر على �حلدود �ل�شورية �لعر�قية بعد 
�ن�شحاب �لنظام �ل�شوري وميلي�شياته، قو�ت �ملعار�شة 

جلنة �لت�شريع �لعام ت�شادق

ع�ساء �سري بني ترامب وبوتني
•• وا�صنطن-وكاالت:

دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س  عقد 
ت�����ر�م�����ب �ج����ت����م����اع����ا ث����ان����ي����ا مل 
ُي��ك�����ش��ف ع��ن��ه ���ش��اب��ق��ا م���ع نظريه 
بوتني خالل  �لرو�شي فالدميري 
جمموعة  ق��م��ة  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��م��ا 
�أملانيا يف وقت �شابق  �لع�شرين يف 
من هذ� �ل�شهر. وعقد �لزعيمان 
جل�شة  ب���ع���د  خ���ا����ش���ة  حم����ادث����ات 
ُي��ك�����ش��ف عن  ل���ك���ن مل  ر����ش���م���ي���ة، 
تفا�شيل هذه �ملحادثات. وو�شف 
ع�شاء  ح������ول  ت����ق����اري����ر  ت����ر�م����ب 
�شري" مع نظريه �لرو�شي باأنها 
�أخبار ك���اذب���ة.           )�لتفا�شيل 
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اأخبـار الإمـارات
»�سحة دبي« تعمل على تو�سيع وتطوير خدماتها لتلبية الطلب الزائد

•• دبي-وام: 

�ل�شحية  �لرعاية  لقطاع  �لتنفيذية  �ملديرة  ترمي  منال  �لدكتورة  قالت 
للهيئة  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل�شحية  �مل��ر�ك��ز  �ن  ب��دب��ي  �ل�شحة  هيئة  يف  �لأول���ي���ة 
حت�شني  �شاأنها  من  وتطوير�ت  تو�شعات  عدة  �ملقبلة  �ملرحلة  يف  �شت�شهد 
�إج��ر�ء�ت ح�شولهم على �خلدمات �إىل جانب  رحلة �ملتعاملني وتب�شيط 
�لناجت على زي��ادة �لطلب  تخفي�س وق��ت �لنتظار و�حل��د من �لزدح���ام 

على خدمات �ملر�كز.
جاء ذلك خالل �للقاء �ملفتوح “ قياد�ت يف خدمتكم “ �لذي يعد �إحدى 
�ملبادر�ت �ملهمة �لتي وجه بتنفيذها معايل حميد �لقطامي رئي�س جمل�س 

قناة  لفتح  �ملا�شي  �لأ�شبوع  يف  بدبي  �ل�شحة  لهيئة  �لعام  �ملدير  �لإد�رة 
مبا�شرة لتو��شل قياد�ت �لهيئة وم�شوؤوليها مع جمهور �ملتعاملني و�أفر�د 

�ملجتمع عر �لهاتف وخمتلف و�شائل �لتو��شل �لجتماعي .
و�أو�شحت �لدكتورة منال ترمي �أن جميع مر�كز �لرعاية �ل�شحية �لأولية 
�شتبد�أ يف تطبيق م�شروع �مللف �لإلكرتوين �لطبي �ل�شامل “ �شالمة “ 
�ملتعاملني  جميع  ملفات  �شتكون  ث��م  وم��ن  �ملقبل  �أغ�شط�س  م��ن  ب��د�ي��ة 
عن  �لنظر  بغ�س  �مل��ر�ك��ز  جميع  د�خ��ل  �لإل��ك��رتوين  �لنظام  يف  متوفرة 
وفقا  ب��امل��ر�ك��ز  �ملتعاملني  جمموعات  ت��رب��ط  �ل��ت��ي  �حلالية  �لتق�شيمات 
�ملتعاملني �حل�شول  �شيكون مبقدور  �أنه  �إىل  �ل�شكنية م�شرية  للمنطقة 

على خدماتهم ب�شكل �أف�شل و�شريع .

�ل�شحية  هيل  و�أب��و  و�لق�شي�س  �شقيم  �أم  مر�كز  يف  �لعمل  �ن  و�أ�شافت 
�شيبد�أ خالل �لربع �لأول من �لعام �لقادم 2018 وذلك بعد تطويرها 
و�لتو�شع يف خدماتها �لأمر �لذي �شيخفف �ل�شغط �حلايل على �ملر�كز 
�ل�شحية �لأخرى. لفتة �إىل �أن هيئة �ل�شحة تبذل كل ما يف و�شعها من 
�أجل �لتخفيف من �أوقات �لنتظار حيث تعمل جاهدة وب�شكل متو��شل 
على ��شتحد�ث تخ�ش�شات طبية جديدة يف �ملر�كز ومد �لعمل يف بع�س 
�ملتعاملني  رحلة  تقلي�س  عن  ف�شال  �أ�شبوع  كل  من  �ل�شبت  ي��وم  �ملر�كز 
د�خل �ملر�كز ومنح �لفر�شة للمر�جعني حلجز دورهم يف �ملر�جعة �لطبية 
من حلظة خروجهم من �ملنزل عن طريق مركز �لت�شال �ملوحد �لذي 
�ملتعاملني  ر�شا  هو  �لهيئة  ي�شغل  ما  �إن  مو�شحة  م��وؤخ��ر�..  ت�شغيله  مت 

و�شعادتهم من خالل ح�شولهم على �أف�شل �خلدمات ب�شكل �شل�س ومن 
دون عناء . وتكفلت �لدكتورة منال ترمي مبتابعة �ل�شكاوى �لتي حتدث 
عنها بع�س �ملتعاملني و�ملتعلقة مبلفات وتقارير �ملر�شى وعملية �لتحويل 
�جلارية من �ملر�كز �ل�شحية �إىل م�شت�شفيات �لهيئة مبا ي�شمح بح�شول 

�ملتعامل على �خلدمة �لطبية يف موعدها ومن دون تاأخري.
وذكرت �أنه باإمكان �أي متعامل نقل ملفه �لطبي من مركز �إىل �آخر ح�شب 
تغيري حمل �شكنه مو�شحة �أن �إمارة دبي مق�شمة �إىل ت�شع مناطق وكل 
منطقة مت�شلة مبركز خلدمة �لقاطنني فيها لكن ذلك ل مينع قبول 
�أية حالة طارئة يف �أي من �ملر�كز بغ�س �لنظر عن تبعية �ملتعامل لها �أو 

�لتق�شيم �جلغر�يف .

•• اأبوظبي-وام:

م�شاء  م��ايل  جمهورية  رئي�س  كايتا  بوبكر  �إب��ر�ه��ي��م  �لرئي�س  فخامة  ز�ر 
روؤية  يج�شد  �ل��ذي  و�حل�شاري  �لوطني  �ملعلم   ، �لكر�مة  و�ح��ة  �لأول  �أم�س 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان، رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« 
لتخليد ت�شحيات �شهد�ء �لوطن �لأبر�ر يف ميادين �لو�جب و�لعمل �لوطني 

و�لإن�شاين.
كان يف ��شتقبال فخامته لدى و�شوله �إىل موقع و�حة �لكر�مة معايل �لدكتور 

مغري خمي�س �خلييلي رئي�س هيئة �ل�شحة ع�شو �ملجل�س �لتنفيذي .
وبد�أ فخامته �لزيارة باملرور يف ميد�ن �لفخر، ثم ��شتعر�س مر��شم حر�س 
�لذي  �ل�شهيد  �لن�شب  �أم��ام  �لزهور  �إكليل من  بو�شع  بعدها  ليقوم  �ل�شرف 
يتكون من 31 لوحا من �ألو�ح �لأملنيوم �ل�شخمة �لتي ي�شتند كل منها على 

�لآخر كرمز للوحدة و�لتكاتف بني �لقيادة و�ل�شعب و�جلنود �لبو��شل، و�لقوة 
�لدفاع عن  �شبيل  و�أبطالها يف  �لإم��ار�ت  �شهد�ء  بها  �لتي حتلى  و�ل�شجاعة 
�لوطن و�شون عزته وكر�مته. وتخلل �لزيارة جولة قام بها �لرئي�س �إبر�هيم 
بوبكر كايتا يف �أرجاء �لو�حة ��شتمع خاللها �إىل �شرح حول �أبرز معاملها، كما 

قام بزيارة جناح �ل�شرف �لذي يت�شمن �أكرث من 2800 لوح من �لأملنيوم، 
ويف  �لكرمي.  �لقر�آن  من  و�آي��ات  �لوطن  �شهد�ء  �أ�شماء  على  بع�شها  يحتوي 
فيها عن  �أع��رب  �ل�شرف،  �شجل  كلمة يف  �مل��ايل  �لرئي�س  �شجل  �لزيارة  ختام 
تقديره للت�شحيات �لتي قدمها �أبناء �لإمار�ت يف �لدفاع عن دولتهم. وقام 
بعدها معايل �لدكتور مغري خمي�س �خلييلي مبنح �لرئي�س �لز�ئر م�شكوكة 
تذكارية �أ�شدرها �مل�شرف �ملركزي بالتعاون مع مكتب �شوؤون �أ�شر �ل�شهد�ء يف 
ديو�ن ويل عهد �أبوظبي تخليد�ً ليوم �ل�شهيد، وتعبري�ً عن �لفخر و�لعتز�ز 

بت�شحيات �شهد�ء �لوطن. 

رئي�ض مايل يزور واحة الكرامة

�سيف بن زايد يطلع على خطط العمليات املركزية  بالداخلية للجاهزية وال�ستعداد للطوارئ
•• اأبوظبي-وام:

جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  �طلع 
�لوزر�ء وزير �لد�خلية على خطط �لوز�رة للجاهزية و�ل�شتعد�د للطو�رئ 

من فريق �لد�رة �لعامة للعمليات �ملركزية بوز�رة �لد�خلية.
�ل�شركاء  م��ع  بالتن�شيق  �مل��و���ش��وع��ة  �خل��ط��ط  ع��ن  ل�����ش��رح  ���ش��م��وه  و����ش��ت��م��ع 
�ل�شرت�تيجيني ل�شمان حتقيق ��شرت�تيجية �لوز�رة يف ��شتعد�د وجاهزية 
�لعاملية  �ملمار�شات  �أف�شل  وف��ق  ط��ارئ  �ي  مع  للتعامل  �ل�شرطية  �لجهزة 
على  �لد�خلي  �لأم��ن  متارين  نتائج  على  �شموه  �طلع  كما  �ل�شاأن،  ه��ذ�  يف 
م�شتوى �لدولة. ح�شر �لجتماع �للو�ء �لدكتور عبد �لقدو�س عبد�لرز�ق 
 ، دب��ي  �شرطة  يف  و�لتميز  �جل��ودة  ل�شوؤون  �لعام  �لقائد  م�شاعد  �لعبيديل 
�لعام ملكتب �شمو نائب  �لأم��ني  دمل��وج �لظاهري  و�لعميد حممد حميد بن 
خليفه  ف��ار���س  و�لعميد  ب��الإن��اب��ة،  �لد�خلية  وزي��ر  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�أحمد  ،و�لعميد  �لد�خلية  ب��وز�رة  �ملركزية  �لعمليات  ع��ام  مدير  �لفار�شي 
حممد نخرية مدير �إد�رة حقوق �لن�شان بوز�رة �لد�خلية و�لعقيد دكتور 
في�شل �شلطان �ل�شعيبي �ملدير �لعام لال�شرت�تيجية وتطوير �لأد�ء بوز�رة 

�لد�خلية وعدد من �ل�شباط .

�سيف بن زايد ي�سهد اجتماعا ملجل�ض ال�سعادة واليجابية لوزارة الداخلية

الإمارات الثالثة �سمن قائمة الدول الأكر جاهزية للتغيري عامليًا

بغية  �مل�شتهدفة  و�ل�شالمة  �لأم��ن 
�إ����ش���ع���اد �مل��ج��ت��م��ع و�حل����ف����اظ على 
حتققها  �لتي  �حل�شارية  �ملكا�شب 

جمملها  يف  ت�شتهدف  م�شتقبلية 
حت���������ش����ني �خل��������دم��������ات �مل����ق����دم����ة 
موؤ�شر�ت  وحت��ق��ي��ق  وت���ط���وي���ره���ا 

�لدولة على �ل�شعد كافة.
 ح�شر �لجتماع .. �لفريق �شاحي 
�ل�شرطة  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب  خ���ل���ف���ان 

•• اأبوظبي-وام:

�شيف  �ل�شيخ  �شمو  �ل��ف��ري��ق  �شهد 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن 
 - �لد�خلية  �ل���وزر�ء وزي��ر  جمل�س 
�م�س- �جتماعا ل� جمل�س �ل�شعادة 
و�لإيجابية يف �لوز�رة .. ��شتعر�س 
�لتي  و�مل�شاريع  �ملبادر�ت  عدد� من 
�ل�شرطي  �لعمل  تطوير  ت�شتهدف 
وت��ع��زي��ز ج���ودة �خل��دم��ات �ملقدمة 
و�لإيجابية  �ل�شعادة  ثقافة  ون�شر 
نطاق عمل  �ملجتمع يف  �أف���ر�د  بني 

�لوز�رة.
  و��شتمع �شموه و�حل�شور - خالل 
مبنى  ع��ق��د يف  �ل�����ذي  �لج���ت���م���اع 
وع���رو����س  ����ش���رح  �إىل   - �ل���������وز�رة 
ت���ق���دمي���ي���ة ت����ن����اول����ت ع��������دد� من 
�لتطويرية  و�مل����ب����ادر�ت  �مل�����ش��اري��ع 
و�أخرى  �لتنفيذ  قيد  هي  ما  منها 

و�لأم��������ن �ل����ع����ام يف دب�����ي و�ل����ل����و�ء 
�لركن خليفة حارب �خلييلي وكيل 
�جلن�شية  ل�شوؤون  �مل�شاعد  �ل��وز�رة 
و�للو�ء  بالإنابة  و�ملنافذ  و�لإقامة 
�ل�����ش��ام�����ش��ي وكيل  ����ش���امل م���ب���ارك 
للمو�رد  �مل�شاعد  �لد�خلية  وز�رة 
و�خلدمات �مل�شاندة بالإنابة وقادة 
�ل�شرطة �لعامون بالدولة و�للو�ء 
مكتوم �ل�شريفي مدير عام �شرطة 
�أب���وظ���ب���ي و�ل����ل����و�ء �ل���دك���ت���ور عبد 
�لعبيديل  ع���ب���د�ل���رز�ق  �ل��ق��دو���س 
ل�شوؤون  �ل���ع���ام  �ل���ق���ائ���د  م�����ش��اع��د 
�جل�����ودة و�ل��ت��م��ي��ز يف ���ش��رط��ة دبي 
دملوج  ب��ن  و�ل��ع��م��ي��د حم��م��د حميد 
�لظاهري �لأمني �لعام ملكتب �شمو 
�ل��وزر�ء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
�لد�خلية بالإنابة وعدد من �ملدر�ء 

�لعامني و�شباط �لوز�رة.

•• دبي -وام:

و�شمال  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  منطقة  دول  �لإم���ار�ت  دول��ة  ت�شدرت 
�أفريقيا كاأكرث �لدول ��شتعد�د� للتغيري، يف حني ح�شدت �ملرتبة 
�لدول  جاهزية  موؤ�شر  در����ش��ة  ت�شنيف  بح�شب  عاملياً  �لثالثة 
جي«.  �إم  بي  »ك��ي  �شركة  �أجرتها  �لتي   CRI  2017 للتغيري 
وك�شفت �ل�شركة �لعاملية �لر�ئدة يف جمال �لتدقيق و�ل�شر�ئب 
و�خلدمات �ل�شت�شارية �م�س عن �إطالق تقرير موؤ�شر جاهزية 
�لدول للتغيري للعام 2017 �لذي �شمل �أكرث من 136 دولة 
�ملهمة  �لتغري�ت  ومو�كبة  لال�شتجابة  ��شتعد�دها  وفق  �شنفت 
�ل��ن��اجت��ة ع��ن �لأح�����د�ث �ل��ت��ي ت��ط��ر�أ ع��ل��ى �مل���دى �لق�شري مثل 
�لعديد  يف  �مل��دى  طويلة  �لتطور�ت  وكذلك  �لطبيعية  �لكو�رث 
و�لتوجهات  و�لق��ت�����ش��اد  �ل��دمي��وغ��ر�ف��ي��ا  م��ث��ل  �جل���و�ن���ب  م���ن 

�لجتماعية و�لتكنولوجية.
�لدول  جاهزية  موؤ�شر  �شمن  مرتبتني  �لإم���ار�ت  دول��ة  وقفزت 
2017 يف  �لثالثة عامليا يف  �ملرتبة  2015 و�حتلت  �لعام  منذ 
�لإمار�ت  �أح���رزت  بينما  عامليا  �لقائمة  �شوي�شر�  ت�شدرت  حني 
نقطة و�حدة فيما يتعلق بقدر�ت �ل�شركات ونقطتني يف قدر�ت 

�حلكومة و17 نقطة يف قدر�ت �لأفر�د و�ملجتمع �ملدين.
ويقدم تقرير موؤ�شر جاهزية �لدول للتغيري روؤى عميقة حول 
�جلو�نب �لتي يتوجب على �لبلد�ن �لرتكيز عليها و�ل�شتثمار 
فيها حتى تكون جاهزة ملو�كبة موجة �لتغيري �لعاملي �ملت�شارعة 
�لقدر�ت �ل�شتيعابية لكل دولة �شمن ثالث ركائز  عر حتليل 

�أ�شا�شية للقدر�ت وت�شمل قدر�ت �ملوؤ�ش�شات �لتي تتمثل يف قدرة 
�ملنظمات �خلا�شة و�ململوكة من قبل �لدولة على �إد�رة �لتغيري 
�لتي  �حلكومة  ..وق���در�ت  فعالة  �قت�شادية  بيئة  �شمن  و�لنمو 
�إد�رة  ع��ل��ى  �لتنظيمية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �حل��ك��وم��ة  ق���درة  يف  تتمثل 
و�ملجتمع  �مل��و�ط��ن��ني  ق���در�ت  وك��ذل��ك  ت��اأث��ري  و�إح����د�ث  �لتغيري 
مو�كبة  على  و�ملجتمع  �ملو�طنني  ق��درة  يف  تتمثل  و�لتي  �مل��دين 

�لتغيري و�ل�شتجابة للفر�س �ملتاحة.
�لعام  �لأوىل على قائمة  �لع�شر  �ل��دول  �لإط��ار متكنت  ويف هذ� 
يتعلق  فيما  قدر�تها  تعزيز  م��ن  �شنغافورة  با�شتثناء   2015
باحلكومة و�لأفر�د و�ملجتمع �ملدين و�إحر�ز نقاط عالية خالل 
�لأعلى  �لع�شرين دولة  4 دول من بني  2017. و�شهدت  �لعام 
�شهدت  �لآخ��ر  �لقدر�ت، وعلى �جلانب  تر�جعاً يف هذه  ت�شنيفاً 
�لثالثني دولة �لأقل ت�شنيفاً تر�جعاً يف هذه  دولة من بني   25
�أّن   2015 عام  وكذلك   2017 عام  موؤ�شر  و�أو�شح  �ل��ق��در�ت. 
�لدول �لتي تعتمد على �مل�شادر �لطبيعية وعائد�ت �لت�شدير قد 
و�لرنويج  �لإم��ار�ت  دولة  بينما متكنت كل من  تر�جعاً،  �شهدت 
من ك�شر هذ� �لنمط و�أظهرت �أد�ًء قوياً بح�شب موؤ�شر جاهزية 

.»CRI« لدولة للتغري�
حتديد  مت  حيث  دول��ة  لكل  فرعية  ت�شنيفات  �ل��در����ش��ة  وت��ق��دم 
للحكومة  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي  و�مل�������ش���ح  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي  �ل��ت��خ��ط��ي��ط 
�لإمار�ت،  دول��ة  يف  �لقوة  نقاط  من  و�لأم���ن  و�لدميوغر�فيات 
�لتكنولوجيا  و��شتخد�م  �ملوؤ�ش�شات  ��شتد�مة  ت�شنيف  مت  بينما 

و�ل�شحة �شمن �لفر�س.

لدى  �لت�شويق  ق��ط��اع  ورئي�س  �شريك  ب��اب��ري��و�ل  فيكا�س  وق���ال 
ي�شلط   CRI كي بي �إم جي لو�ر جلف ليمتد �ن تقرير موؤ�شر
�لأح���د�ث  �إىل  للت�شدي  ج��اه��زي��ة  �لأك���رث  �ل���دول  �ل�����ش��وء على 
و�ل�شتفادة من �لتغيري �لذي ل مفر منه، وكذلك �لعو�مل �لتي 
�أ�شهمت يف هذه �جلاهزية. و�أ�شار �إىل �أنه من �لو��شح ب�شكل جلي 
�أن �لدول ل ميكنها �لرتكيز فقط على �لناجت �ملحلي �لإجمايل 
ويظهر  للتغيري  جاهزة  ت�شنيفها  ليتم  �ل�شركات  خمرجات  �أو 
و�ملو�طنني  �حلكومة  جم��الت  يف  �لقدر�ت  حت�شني  �أّن  �لتقرير 
�لعن�شر  ه��و  �لعمل  وبيئة  �ملوؤ�ش�شات  وك��ذل��ك  �مل��دين  و�ملجتمع 
و�أكد  �لت�شنيف.  قائمة  يف  �ل��ب��ل��د�ن  بع�س  ل�شعود  �لرئي�شي 
يعك�س  �لت�شنيف  م��ن حت�شن يف  �لإم����ار�ت  دول��ة  ت�شهده  م��ا  �ن 
جهودها �ملبذولة ل�شمان ح�شولها على مرتبة متقدمة �شمن 
قائمة �أف�شل �لدول يف �لعامل بحلول 2021 كجزء �أ�شا�شي من 
2021 ب�شورة  �لإم��ار�ت للعام  �لوطنية وروؤي��ة دول��ة  �أجندتها 
�أو�شع. يذكر �أن �لدولة �تخذت �شمن �لأجندة �لوطنية �لعديد 
�لإلكرتوين  �ل��رب��ط  تنفيذ م�شروع  ذل��ك  �مل��ب��ادر�ت مب��ا يف  م��ن 
�ملالية  �مل��و�رد  وتخ�شي�س  �ملايل  �لتخطيط  لتعزيز   »e-link«
على �لنحو �ملالئم ودعم عملية �أمتتة �ملو�زنة �لحتادية وتطوير 
�ل�شحية  للمر�فق  �لتحتية  و�لبنية  �ل�شحية  �ملعلومات  نظم 

وتقليل �لوقت �لالزم لإ�شد�ر ت�شاريح �لإقامة �إىل �لن�شف.
�مل��ت��ح��دة �شت م��ر�ت��ب �شمن  �لعربية  �لإم����ار�ت  و���ش��ع��دت دول���ة 
موؤ�شر �لبتكار �لعاملي للعام 2017 لتحتل �ملرتبة 35 وريادة 

�لدول �لعربية يف �لبتكار.

الإمارات تر�سخ ثقافة الأمن 
الذاتي لدى مواطنيها

•• اأبوظبي-وام:

�إىل تر�شيخ  ت�شعى دول��ة �لإم���ار�ت 
�ل�شفر  �ل���ذ�ت���ي يف  �لأم����ن  �أه��م��ي��ة 
لدى �ملو�طن وهو خارج وطنه �أيا 
كانت  غر�س  ولأي  �لوجهة  كانت 
�ل����زي����ارة وذل�����ك ع���ر ح���زم���ة من 
�لتوعوية  و�ل��ت��د�ب��ري  �لإج�����ر�ء�ت 

و�لإر�شادية �لالزمة.
و�أك����������د �ل����ك����ات����ب ث�������اين م����ب����ارك 
خا�س  ت�����ش��ري��ح  يف   - �ل���ظ���اه���ري 
 - “ “ و�م  �نباء �لإم���ار�ت  لوكالة 
على هام�س ندوة “ �لأمن �لذ�تي 
�لوطني  و�ل��ت��م��ث��ي��ل  �ل�����ش��ف��ر  يف 
جمعية  نظمتها  “ �ل��ت��ي  �مل�����ش��رف 
كلنا �لإم��ار�ت �أم�س �لول يف مقر 
بلدية �أبوظبي - �أن �لأمن �لذ�تي 
ل��ل��ف��رد ����ش���روري ل�����ش��الم��ة ولئه 

و�رتقاء م�شتوى �نتمائه.
�أن  �مل�����ش��اف��ر  �أن����ه ع��ل��ى  �إىل  ول��ف��ت 
يجعل �حلذر على قائمة �أولوياته 
برفقة  خ���ا����ش���ة  ي�����ش��اف��ر  ع���ن���دم���ا 
ي��ت��ع��ر���س لأي  ل  ح���ت���ى  ع��ائ��ل��ت��ه 
و�شرقته  ل���ش��ت��غ��الل��ه  حم�����اولت 

و�إحلاق �لأذى به .
و�أو����ش���ح �أن م�����ش��وؤول��ي��ة �لأم����ن يف 
�ل�شفر لي�شت مقت�شرة على �جلهة 
عليها  حكر�  ول  بالأمن  �لر�شمية 
وح���ده���ا �إمن����ا ه���ي م�����ش��وؤول��ي��ة كل 
�أفر�د �ملجتمع ..د�عيا �إىل �شرورة 
�لتي  �ل�شفر  ب���اإر����ش���اد�ت  �لل���ت���ز�م 

جتنب �مل�شافر �لأخطار .
كما دعا �لظاهري �إىل رفع �حل�س 
�لأم���ن���ي و�ل���وع���ي �ل��وط��ن��ي لدى 

�مل�شافرين  خا�شة  �ملجتمع  �أف���ر�د 
�أو  در��شة  �أو  �أو عالج  ر�شمية  ملهام 

جتارة .
كل  ف�������وق  �ل�����وط�����ن  �أن  م������وؤك������د� 
بالن�شبة  خ���ا����ش���ة  �لع�����ت�����ب�����ار�ت 
�لوطن  متثيل  فح�شن  للم�شافر 
و�ج���ب ل �خ��ت��ي��ار ف��ي��ه وي��ج��ب �أن 
�أن���ه عند  �ع��ت��ب��اره  �ل��ف��رد يف  ي�شع 
خ����روج����ه م����ن وط���ن���ه ي��ح��م��ل مع 
��شم وطنه وعليه �لظهور باملظهر 
�ل����ذي ي��ل��ي��ق مب��ك��ان��ة دول���ت���ه. من 
�لظاهري  علي  ر����ش��د  �أك���د  جهته 
�مل��و�ط��ن��ني يف  ���ش��وؤون  �إد�رة  م��دي��ر 
�لدويل  و�لتعاون  وز�رة �خلارجية 
�لوز�رة مبو�طني  حر�س و�هتمام 
�لدولة وت�شهيل �شفرهم و�إقامتهم 
مب����ا ي�����ش��م��ن ����ش���الم���ت���ه���م �أث����ن����اء 
�ل��دول��ة و�أهمية  ت��و�ج��ده��م خ���ارج 
�تباعهم لإر�شاد�ت ون�شائح �ل�شفر 
حتذير�ت  ج���دول  على  و�لط����الع 
�لإلكرتوين  �مل��وق��ع  ع��ل��ى  �ل�����ش��ف��ر 
�ملو�طنني  �شوؤون  للوز�رة و�شفحة 
و�ل�����ت�����ي ت�������ش���م���ل ك�����ل �مل���ع���ل���وم���ات 
�لتي  �مل���خ�������ش�������ش���ة  و�خل������دم������ات 
مو�طني  �حتياجات  م��ع  تتنا�شب 
�ل���دول���ة �مل�����ش��اف��ري��ن ل��ل��خ��ارج من 
�أو  ل��ل��ع��الج  �مل��ب��ت��ع��ث��ني  �أو  �ل�����ش��ي��اح 
�لطلبة �لد�ر�شني و�ملقيمني و�لتي 
معامالتهم  جميع  �إجن���از  ت�شهل 
�لقن�شلية ومبا ي�شمن �شالمتهم 
وق�������ش���اء  �خل����������ارج  و�أم�����ن�����ه�����م يف 
�أو  م�شكالت  �أي  ب���دون  �إج��از�ت��ه��م 

معوقات.
�لت�شجيل  �����ش����رورة  ع���ل���ى  وح�����ث 

“ و�لتي  “ ت���و�ج���دي  خ���دم���ة  يف 
وبعثات  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  مت��ك��ن 
�لتو��شل  م��ن  �خل���ارج  �ل��دول��ة يف 
�ل���دول���ة يف حالت  م��و�ط��ن��ي  م���ع 
�شفرهم  �أثناء  و�لأزم��ات  �لطو�رئ 
وتو�جدهم خارج �لدولة وذلك من 
للوز�رة  �لإلكرتوين  �ملوقع  خالل 
�أنه  م�شيفا  �ل��ذك��ي..  تطبيقها  �أو 
على  �ملبا�شر  و�ل��رد  �لتو��شل  يتم 
����ش��ت��ف�����ش��ار�ت م���و�ط���ن���ي �ل���دول���ة 
“ تو�جدي”  ح�����ش��اب  خ���الل  م���ن 
�لجتماعي  �لتو��شل  موقع  على 
تويرت . ودعا ر��شد �لظاهري �إىل 
وز�رة  بتوجيهات  �للتز�م  �شرورة 
�خل��ارج��ي��ة مل��و�ط��ن��ي �ل���دول���ة �إىل 
�لعامة  �لقو�نني  �ح��رت�م  ���ش��رورة 
على  حر�شا  وذل��ك  �مل�شيف  للبلد 
ب�شورة  �لإم��������ار�ت  دول�����ة  مت��ث��ي��ل 

م�شرفة يف �خلارج .
موؤكد� �شرورة �لتعاون مع �جلهات 
�لر�شمية لدى و�شولهم �إىل مطار 
�ل��ب��ل��د �مل��ق�����ش��ود و�لف�������ش���اح عن 
بع�س �ملعلومات �ل�شخ�شية �ملهمة 
�إن طلبت مثل مدة �لقامة ومقر 
وتاريخ  �ل�شفر  وت��ذك��رة  �لإق���ام���ة 
�ملحمول  �مل�����ايل  و�مل���ب���ل���غ  �ل����ع����ودة 
�لبلد  ت��و�ج��ده��م يف  ن��ق��د� خ���الل 

�مل�شيف.
وهناك عدد من �لإر���ش��اد�ت يجب 
ليتجنب  �ت��خ��اذه��ا  �مل���و�ط���ن  ع��ل��ى 
�شرورة  منها  �خل��ط��ر  يف  �ل��وق��وع 
�ل�شفر  �ل���دول���ة  م��و�ط��ن��ي  جت��ن��ب 
�لأمنية  �ل�شطر�بات  مناطق  �إىل 
�ملنا�شب  �ل�����ش��ك��ن  �خ��ت��ي��ار  ف��ي��ج��ب 
�ل���ذي ت��ت��وف��ر ف��ي��ه ���ش��روط �لأمن 
و�ل�������ش���الم���ة وجت���ن���ب �ل�����ش��ك��ن يف 
�لأم��اك��ن �ل��ت��ي ل ت��وج��د بها هذه 
�ل�شروط وعدم ترك �أبو�ب �ل�شقق 
�شرورة  م��ع  م��ف��ت��وح��ة  �ل��غ��رف  �أو 
قبل  �ل�شخ�س  ه��وي��ة  م��ن  �ل��ت��اأك��د 
فتح �لأب��و�ب وع��دم ترك �لأطفال 
مب���ف���رده���م يف �خل��������ارج وت���ف���ادي 
ب�شكل فردي خ�شو�شا يف  �خلروج 

�أوقات متاأخرة من �لليل.
كما يجب عدم �ملبالغة يف �ملظاهر 
من خالل لب�س �ملقتنيات �لثمينة 
�لأماكن  يف  �لن��ت��ب��اه  ت�����ش��د  �ل��ت��ي 
على  �لنا�س  يرتادها  �لتي  �لعامة 
وم�شتوياتهم  جن�شياتهم  خمتلف 
مر�فقني  �����ش���ط���ح���اب  ح�����ال  ويف 
م���ن غ���ري �مل��و�ط��ن��ني ي��ج��ب �تباع 
ل�شتخر�ج  �لعتيادية  �لإج���ر�ء�ت 
�مل�شبقة ومر�عاة  �لدخول  تاأ�شرية 
�لح����ت����ف����اظ ب���ت���ع���ه���د خ���ط���ي من 
م�شاريف  جميع  بتحمل  �لكفيل 

�خلادمة.

منوذج اإعالن بالن�شر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك : م�شنع جلف كونتيننتال للزيوت 

و�ل�شحوم طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية :م�شنع جلف كونتيننتال للزيوت و�ل�شحوم

GULF CONTINENTAL OIL AND GREASE FACTORY

�ملودعة بالرقم :249812     بتاريخ : 2016/3/7

با�ش������م :م�شنع جلف كونتيننتال للزيوت و�ل�شحوم

وعنو�نه:م�شفح �ل�شناعية م 17 قطعة 81 - هاتف:0551016167 - فاك�س:025597521

zakirrao@yahoo.com :شندوق �لريد:28102،   �مييل�

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:40 �شناعة �لزيوت و�ل�شحوم. 

و�شف �لعالمة: نقطة زيت د�خلها �شعار �خلليج ونقطة �لزيت د�خل �لرتو�س )�و �جلري(. 

�ل�ش��رت�طات :

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو 

�إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

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

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

ام القوين
�شيدلية �حلرم                       7660292

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

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

خطوط �صاخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �صاعة

فاطمة بنت مبارك توجه موؤ�س�سة التنمية الأ�سرية بتكثيف الربامج الأ�سرية

العك�سية  التفاعالت  تقارير  اإر�سال  اإىل  ال�سحية  الرعاية  مقدمي  اأبوظبي” تدعو  “�سحة 

بحث تعزيز عالقات التعاون بني الإمارات وال�سني

اطلع على م�شاريع الهالل الأحمر يف اليمن

ابن دغر يثمن مواقف الإمارات جتاه بالده وحكومتها ال�سرعية

•• اأبوظبي-وام:

بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  وجهت 
�لن�شائي  �لحت����اد  رئي�شة  م��ب��ارك 
ملوؤ�ش�شة  �لأع���ل���ى  �ل��رئ��ي�����ش��ة  �ل��ع��ام 
�ملجل�س  رئي�شة  �لأ���ش��ري��ة  �لتنمية 
�لأع��ل��ى ل��الأم��وم��ة و�ل��ط��ف��ول��ة »�أم 
�لتنمية  ..م���وؤ����ش�������ش���ة  �لم���������ار�ت« 
�لر�مج  ت��ك��ث��ي��ف  ن��ح��و  �لأ����ش���ري���ة 
�لتدريبية  و�ل���ور����س  و�خل���دم���ات 
�ميانا من  وذلك  لالأ�شرة  �ملوجهة 
يف  �لرئي�س  �لأ���ش��رة  ب��دور  �شموها 
�لتن�شئة و�لرتبية و�إعد�د �لأجيال 
توعية  ع��ل��ى  �ل���رتك���ي���ز  و�����ش����رورة 
�لأ����ش���ر مب�����ش��وؤول��ي��ات��ه��ا يف حتقيق 
و�حلماية  و�لأم��������ن  �ل����ش���ت���ق���ر�ر 

لأفر�دها.
�شموها  �ط�����الع  ع��ق��ب  ذل����ك  ج����اء 
�لرميثي  �شعادة مرمي حممد  من 

�إىل  �ل��ر�م��ي��ة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
رعاية �لأ�شرة �لإمار�تية وتنميتها 
و�لعناية باأفر�دها ..وقالت �إن تلك 
�شموها  حر�س  ت��وؤك��د  �لتوجيهات 
�مل�شتمر على �أهمية �لإ�شرت�تيجيات 
تنبثق  �لتي  �مل�شتقبلية  و�خل��ط��ط 
بتنمية  �مل��ع��ن��ي��ة  �ل����ر�م����ج  ع��ن��ه��ا 
ق�������در�ت �لأ������ش�����رة ومت��ك��ي��ن��ه��ا من 
�لتي  �مل���خ���اط���ر  م���و�ج���ه���ة ج��م��ي��ع 
تعرت�شها وذلك من خالل �إطالق 
و�ملجتمعية  �لأ����ش���ري���ة  �مل����ب����ادر�ت 
�لتدريبية  �لور�س  تنظيم  وكذلك 
�إىل  و�ل����ت����وع����وي����ة  و�ل���ت���ث���ق���ي���ف���ي���ة 
ت��ق��دمي وت��وف��ري �خلدمات  ج��ان��ب 
�لأمان  حتقق  �أن  �شاأنها  م��ن  �لتي 
�ل�شباب  لفئة  وخ�شو�شا  �لأ���ش��ري 
�لتنمية  �لذين تقدم لهم موؤ�ش�شة 
�لأ���ش��ري��ة �ل��ر�م��ج �ل��ت��ي حتفزهم 
على �لعمل �ملثمر و�لإنتاج و�لبذل 

�لتعامل  و�أ�شاليب  �أنف�شهم  حماية 
ترفيهية  و�شائل  عر  �لغرباء  مع 
بينها  وم���ن  م��ع��ا  �آن  يف  وتعليمية 
�لقر�ءة وم�شرح �لعر�ئ�س وغريها 

من �لأن�شطة �لتفاعلية.
و��شتجابة  �ملوؤ�ش�شة  �ن  و�أ���ش��اف��ت 
�لإم������ار�ت«  »�أم  ���ش��م��و  ل��ت��وج��ي��ه��ات 
بتمديد  ع���اج���ل  وب�����ش��ك��ل  ���ش��ت��ق��وم 
مدن  يف  �ل�شيفي  �مللتقى  فعاليات 
م��ن��ط��ق��ة �ل��ظ��ف��رة و���ش��ت��ع��م��ل على 
تكثيف �لر�مج و�لور�س �لتوعوية 
يف  تنفيذها  يتم  �لتي  و�لتدريبية 
لت�شتهدف  �ملوؤ�ش�شة  م��ر�ك��ز  بقية 
�لأ���ش��ر وت��رك��ز على �لأط��ف��ال وفق 
خمتلف  يف  �لنمائية  متطلباتهم 
م���ر�ح���ل �ل��ط��ف��ول��ة وذل����ك بهدف 
�ل�شخ�شية  م���و�ه���ب���ه���م  ت��ن��م��ي��ة 
�أهمية  وتعزيز  بذو�تهم  و�لرتقاء 
�ل����وق����ت وك��ي��ف��ي��ة �����ش���ت���ث���م���اره مبا 

�لتنمية  م���وؤ����ش�������ش���ة  ع������ام  م����دي����ر 
�لأ���ش��ري��ة ع��ل��ى ���ش��ري خ��ط��ة �لعمل 
بالر�مج  �خل���ا����ش���ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
تقدميها  ي��ت��م  �ل���ت���ي  و�خل����دم����ات 
�ل�شيفي  �مللتقى  فعاليات  �شمن 
�ملوؤ�ش�شة  �أط��ل��ق��ت��ه  �ل����ذي  �ل��ث��ام��ن 
�شعار  حتت  �جل��اري  �ل�شهر  مطلع 

»عام �خلري«.
�لإمار�ت«  »�أم  �شمو  توجيه  وياأتي 
�لتي  �لأه�����������د�ف  م����ن  �ن����ط����الق����اً 
�أن�شئت من �أجلها موؤ�ش�شة �لتنمية 
�لقيم  تاأ�شيل  ودوره��ا يف  �لأ�شرية 
�ملجتمعية  �ملبادئ  وتعزيز  �لدينية 
و�لتقاليد  تن�شجم  �ل��ت��ي  �لنبيلة 
�أجل  من  وذل��ك  �لأ�شيلة  �لعربية 
�لأ�شرة  وح��دة  ��شتمر�رية  �شمان 

ومتا�شك �ملجتمع.
و�أ�������ش������ادت ����ش���ع���ادة م�����رمي حممد 
�ل�شيخة  �لرميثي بتوجيهات �شمو 

خليفة  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
حفظه �هلل حيث حر�شت �ملوؤ�ش�شة 
�مللتقى  فعاليات  تت�شمن  �أن  على 
�أف�����ر�د �لأ����ش���رة من  ور����ش���اً جلميع 
و�خلري  �ملعرفة  قيم  تعزيز  �شاأنها 
و�لعطاء و�لعمل �لتطوعي ومتكني 
�لذ�ت و�لولء �لوطني مع �لرتكيز 
�لأ�شرية  �ل��ع��الق��ات  ت��وط��ي��د  ع��ل��ى 
�لإيجابي  �ل���ت���و�����ش���ل  وم�����ه�����ار�ت 
�لبناء  و�حلو�ر و�لحتو�ء �لأ�شري 
�إ�شافة �إىل تنفيذ ور�س تخ�ش�شية 
حول كيفية تقريب وجهات �لنظر 
ب���ني �لآب������اء و�لأم����ه����ات م���ن جهة 
�أخ��رى وتعريف  و�لأبناء من جهة 
و�لطر�ئق  ب��الأ���ش��ال��ي��ب  �ل��و�ل��دي��ن 
�أبنائهم  م���ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل  �مل��ن��ا���ش��ب��ة 
ل�شلوكياتهم  �ل�شليم  و�ل��ت��وج��ي��ه 
بكيفية  �لأط��ف��ال  توجيه  وك��ذل��ك 

�ل�شتقر�ر  ي��ح��ق��ق  مب���ا  و�ل��ع��ط��اء 
�لأ�شري ويعزز لديهم قيمة خدمة 
هويته  ع���ل���ى  و�حل����ف����اظ  �ل����وط����ن 
و�أ�شالته وكذلك �لتم�شك باملبادئ 

�لإن�شانية.
و�أكدت �لرميثي �أن موؤ�ش�شة �لتنمية 
لتوجيهات  و��شتجابة   - �لأ���ش��ري��ة 
مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو 
ب��اع��ت��ب��اره��ا من����وذج �ل��ع��ط��اء �لذي 
متديد  �إىل  ���ش��ارع��ت   - ين�شب  ل 
ف��ع��ال��ي��ات �مل��ل��ت��ق��ى �ل�����ش��ي��ف��ي حتى 
نهاية �شهر يوليو �جلاري وتكثيف 
جميع  يف  و�خل�����دم�����ات  �ل����ر�م����ج 
�أب��وظ��ب��ي خ��ا���ش��ة منطقة  م��ن��اط��ق 

�لظفرة .
�مللتقى  وور���س  فعاليات  �ن  وقالت 
�ملوؤ�ش�شة  ت��ن��ف��ذه  �ل����ذي  �ل�����ش��ي��ف��ي 
�أه��د�ف ور�شالة  �لعام ترتجم  هذ� 
�أعلنه  �ل���ذي   2017 �خل���ري  ع���ام 

و�لفائدة  ب��ال��ن��ف��ع  ع��ل��ي��ه��م  ي���ع���ود 
من  �مللتقى  يقدمه  م��ا  جانب  �إىل 
جلميع  متنوعة  و�أن�شطة  فعاليات 
باملتعة  تتميز  و�لتي  �لأ�شرة  �أف��ر�د 
وتطوير  و�ل���ت���ع���ل���ي���م  و�ل����رتف����ي����ه 
جو�نب �لإبد�ع و�لبتكار لإك�شابهم 

مهار�ت جديدة.
�مللتقى  فعاليات  �أن  بالذكر  جدير 
ب���د�ي���ة �شهر  �ن��ط��ل��ق��ت  �ل�����ش��ي��ف��ي 
مت  �لآن  وح���ت���ى  �جل�������اري  ي���ول���ي���و 
ت��ن��ف��ي��ذ 127 ور����ش���ة وف��ع��ال��ي��ة يف 
مب�شاركة  �ملوؤ�ش�شة  م��ر�ك��ز  جميع 
عدد  ب���ل���غ  ح���ي���ث  ف������رد�   3919
و�ل�شباب   ،2039 منهم  �لأطفال 
 ،89 �لفتيات  ع��دد  وب��ل��غ   ،729
و�ل�شيد�ت 564 م�شاركة، �أما عدد 
399 ، ك��م��ا بلغ  �لأ���ش��ر ف��ق��د ب��ل��غ 
ع���دد �مل�����ش��ارك��ني م��ن �لأم���ه���ات مع 

�أطفالهن 99.

•• اأبوظبي-وام: 

�أبوظبي   - �ل�����ش��ح��ة  ه��ي��ئ��ة  دع����ت 
�ل�شحية  �لرعاية  مقدمي  جميع 
عن  �ل�����ت�����ق�����اري�����ر  ت������ق������دمي  �إىل 
�أو  ل��الأدوي��ة  �لعك�شية  �ل��ت��ف��اع��الت 
�لأخ����ط����اء �ل���دو�ئ���ي���ة ف�����ش��ال عن 
عن  �ل��ن��اجت��ة  �ل�شلبية  �لأع���ر�����س 
�ل��ت��ح�����ش��ني وذل����ك خ���الل �لإط����ار 
�ل��زم��ن��ي �مل��ن�����ش��و���س ع��ل��ي��ه ح�شب 

�ل�شتخد�م  و���ش��وء  �مل��ت��وق��ع��ة  غ��ري 
و�لتفاعالت  �مل��ف��رط��ة  و�جل���رع���ة 
مبا فيه ذلك �لتفاعالت �لدو�ئية 
�لدو�ئية  و�لتفاعالت  �لدو�ئية   -
– �لغذ�ئية وتقارير نق�س �لكفاءة 
برنامج  �أن  ي���ذك���ر  �ل���ع���الج���ي���ة. 
منذ  تفعيله  مت  �لدو�ئية  �ليقظة 
�شهر يونيو عام 2008 . وك�شفت 
تقرير�   616 ��شتالم  عن  �لهيئة 
لالأدوية  �لعك�شية  �لتفاعالت  عن 

قاعدة  على  و�حل�����ش��ول  �لتو��شل 
لفتا  للبالغات..  موحدة  بيانات 
�ىل �أن هيئة �ل�شحة ت�شجع جميع 
م��ق��دم��ي �ل���رع���اي���ة �ل�����ش��ح��ي��ة �إىل 
��شتخد�م نظام �لإبالغ �للكرتوين 
ب����دوره يف تي�شري  ي�����ش��اه��م  و�ل����ذي 
حفظ  وم��رك��زي��ة  �ل��ت��ب��ل��ي��غ  عملية 

�لبيانات و�شهولة حتليلها.
�أن��ه يف �إط��ار �شعيهم نحو  و�أ���ش��اف 
�لرت��ق��اء ب��ج��ودة خ��دم��ات �لرعاية 

كان  و�إن  ح��ت��ى  �ل��ه��ي��ئ��ة  ���ش��ي��ا���ش��ات 
م��ق��دم �ل��ت��ق��ري��ر ل��ي�����س ع��ل��ى يقني 
لها عالقة  �لناجتة  �لأعر��س  باأن 
ب��ت��ن��اول �مل��ن��ت��ج �ل��ط��ب��ي وذل����ك من 
لليقظة  �ل��ه��ي��ئ��ة  ب���رن���ام���ج  خ����الل 
�آلية  ي��ع��ت��م��د  و�ل�������ذي  �ل����دو�ئ����ي����ة 
�لعك�شية  �لتفاعالت  ع��ن  �لإب���الغ 
ل���الأدوي���ة و�لأخ���ط���اء �ل��دو�ئ��ي��ة يف 
�لإم�������ارة. وت�����ش��م��ل �حل�����الت �لتي 
يجب �لإبالغ عنها �لآثار �جلانبية 

�لأطباء  و�شكل  منهما.  لكل   5%
�ل��ف��ئ��ة �لأك�����ر م���ن ح��ي��ث �لإب����الغ 
لالأدوية  �لعك�شية  �لتفاعالت  عن 
و�ملمر�شات  �ل�����ش��ي��ادل��ة  وي��ل��ي��ه��م 
�لأكر  �لفئة  �ل�شيادلة  يعد  فيما 
�لأخطاء  بالإبالغ عن  يتعلق  فيما 
�ل���دو�ئ���ي���ة. و�أك�����د �ل��دك��ت��ور خالد 
�لتنظيم  د�ئ�����رة  م��دي��ر  �جل���اب���ري 
�ل�شحي يف هيئة �ل�شحة �حلر�س 
ع���ل���ى ����ش���ه���ول���ة وت���وح���ي���د ق���ن���و�ت 

�لأخ���ط���اء  ع���ن  ت��ق��ري��ر  و1102 
�لدو�ئية يف عام 2016.

ملركز  �ل�����و�ردة  �ل��ت��ق��اري��ر  وبح�شب 
�ل��ي��ق��ظ��ة �ل���دو�ئ���ي���ة يف �ل���ف���رتة ما 
�أكرث  ف���اإن   -2015  2013 ب��ني 
هي  �لعك�شية  للتفاعالت  �مل�شببات 
�مل�����ش��اد�ت �حل��ي��وي��ة وذل���ك بن�شبة 
47 باملائة تليها م�شاد�ت �للتهاب 
�لآلم  وم�����ش��ك��ن��ات   19% بن�شبة 
بن�شبة  �له�شمي  �جل��ه��از  و�أدوي�����ة 

�ل�شحية ومعايري �ل�شالمة ت�شعى 
هيئة �ل�شحة - �أبوظبي من خالل 
تطبيقها لرنامج �ليقظة �لدو�ئية 
�لأدوي���ة  و�أم����ان  ج���ودة  �إىل �شمان 
�لإمارة  ومقيمي  ملو�طني  �ملتاحة 
تلقي  �ملرجوة يف  للنتائج  للو�شول 
�حلفاظ  �إىل  منها  �شعيا  �ل��ع��الج 
�لفو�ئد  بني  �ملن�شود  �لتو�زن  على 
�لتي  و�ملخاطر  �ملحتملة  �ل�شحية 

قد تنتج عن ��شتعمال �لدوية.

•• بكني-وام:

�شلطان  �ل���دك���ت���ور  م��ع��ايل  �ل��ت��ق��ى 
�أح���م���د �جل���اب���ر، وزي�����ر دول������ة، مع 
ي����ي، وزي����ر خارجية  م��ع��ايل و�ن����غ 
ج��م��ه��وري��ة �ل�����ش��ني �ل�����ش��ع��ب��ي��ة، يف 
�لنقا�س  ت��ن��اول  حيث  �م�����س،  بكني 
�ل�شيا�شية  �ل����ع����الق����ات  ت���ع���زي���ز 
و�لق���ت�������ش���ادي���ة و�ل���ت���ج���اري���ة بني 
وكذلك  �ل�������ش���دي���ق���ني،  �ل���ب���ل���دي���ن 
�أهمية مكافحة �لتطرف و�لإرهاب 

لدعم �ل�شلم و�لأمن و�لأمان.
�أحمد  ���ش��ل��ط��ان  د.  م���ع���ايل  ون���ق���ل 
�جلابر خالل �للقاء حتيات �لقيادة 
يف دولة �لإمار�ت �إىل قيادة وحكومة 
�ل�شعبية  �ل�شني  و�شعب جمهورية 
مثمنا �لعالقة �ل�شرت�تيجية بني 
�لبلدين �ل�شديقني ..و�أكد حر�س 
�لتعاون  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  �جل���ان���ب���ني 
�لتنمية،  جهود  ودع��م  �لقت�شادي 
كما تناول �لنقا�س مو�شوع �لأمن 
�لإق��ل��ي��م��ي و�ل���ع���امل���ي ح��ي��ث كانت 
وجهات �لنظر م�شرتكة ومتماثلة 
لالإرهاب  �لت�شدي  ���ش��رورة  ح��ول 

و�لتطرف. 
�أحمد  ���ش��ل��ط��ان  د.  م���ع���ايل  وق�����ال 

�ل�شني .. وي�شتمر �لبلد�ن بالعمل 
بينهما  �ل����ت����ع����اون  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى 
�مل�شالح  حت��ق��ي��ق  يف  ي�����ش��ه��م  مب����ا 
�لتنمية  دع���م  وك���ذل���ك  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة، 
�آ�شيا  يف  و�لجتماعية  �لقت�شادية 
و�لعامل وذلك ��شتناد�ً �إىل �لقناعة 
�لقت�شادي  �لنمو  ب���اأن  �مل�شرتكة 
و�لتجاري ي�شهم يف تر�شيخ �ل�شلم 

و�لأمن و�لأمان و�ل�شتقر�ر .
�أحمد  ���ش��ل��ط��ان  د.  م���ع���ايل  و�أك������د 
بنيت  �لإم������ار�ت  دول����ة  �أن  �جل��اب��ر 
�حلكمة  �إىل  ت�شتند  رك���ائ���ز  ع��ل��ى 

جمالت  يف  و�ل�شتثمار  �لتجاري 
و�لنقل  �ل���ط���اق���ة،  ت�����ش��م��ل  م��ه��م��ة 
و�لبنية  و�لإم������������د�د،  �ل����ب����ح����ري، 
وعلوم  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،  �لتحتية، 
�مل�شرفية  و�خل����دم����ات  �ل��ف�����ش��اء، 
“متا�شياً  معاليه:  وق��ال  و�ملالية. 
دولة  ف���اإن  �ل��ق��ي��ادة،  توجيهات  م��ع 
��شرت�تيجية  ت���دع���م  �لإم����������ار�ت 
�حل����ز�م و�ل��ط��ري��ق .. وم���ن خالل 
يتو�شط  �ل���ذي  �جل��غ��ر�يف  موقعها 
و�إفريقيا،  و�أوورب������ا  �آ���ش��ي��ا  ق����ار�ت 
�لتي  �حل��دي��ث��ة  �لتحتية  و�ل��ب��ن��ي��ة 

�لإم�����ار�ت  دول���ة  �جل��اب��ر : متتلك 
مميزة  �����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة  ع����الق����ات 
�ل�شعبية  �ل�����ش��ني  ج��م��ه��وري��ة  م���ع 
�ملتبادل  �لح�������رت�م  �إىل  ت�����ش��ت��ن��د 
�لبّناء و�مل�شالح �مل�شرتكة  و�حلو�ر 
�ل����ع����الق����ات يف  .. و����ش���ه���دت ه�����ذه 
مهمة  تطور�ت  �لأخ��رية  �ل�شنو�ت 
خا�شة  �مل������ج������الت،  خم���ت���ل���ف  يف 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  زي���ارة  بعد 
حم��م��د ب���ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان، ويل 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
ل��ل��ق��و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة، �لأخ������رية �إىل 

معايل د. �جلابر �إىل �ل�شني عدد� 
تناولت  �ل���ت���ي  �لج���ت���م���اع���ات  م���ن 
�لقت�شادية  �ل���ع���الق���ات  ت���ع���زي���ز 
و�ل�شني  �لإم����ار�ت  ب��ني  �لر��شخة 
م�����ن خ������الل خ���ط���ة ح�������ز�م و�ح�����د 

وطريق و�حد �ل�شرت�تيجية.
و�أك��د معايل د. �جلابر على متانة 
�ل���ع���الق���ات �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة بني 
و�أن  و�ل�������ش���ني،  �لإم����������ار�ت  دول������ة 
تعزيز  ع���ل���ى  ي���ع���م���الن  �ل���ب���ل���دي���ن 
بينهما  �لق����ت���������ش����ادي  �ل����ت����ع����اون 
�لتبادل  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  و�ل��رتك��ي��ز 

وح�������ش���ن �ل����ت����دب����ري، و�لع�����ت�����د�ل 
و�ل��و���ش��ط��ي��ة و�ل��ت�����ش��ام��ح و�حل����و�ر 
وقبول  �ملتبادل  و�لح���رت�م  �لبّناء 
�لتعاون  ج�����ش��ور  وم����د  �لآخ����ري����ن 
و�ل�����ش��ر�ك��ة م��ع �مل��ج��ت��م��ع �ل����دويل، 
و�أن �شيا�شتها و��شحة وثابتة ب�شاأن 
�لتطرف  �أ���ش��ك��ال  ك��اف��ة  م��ك��اف��ح��ة 
�شكل  �أي  ذل���ك  و�لإره������اب، مب��ا يف 
و�لحت�شان  �لتمويل  �أ���ش��ك��ال  م��ن 
لأن�شطة  و�ل������رتوي������ج  و�ل�����دع�����م 
و�لإره���اب.  و�لتطرف  �لتحري�س 
بها  يقوم  �لتي  �ل��زي��ارة  وت�شمنت 

ط��ورت��ه��ا، مت��ت��ل��ك دول����ة �لإم�����ار�ت 
ت�شهيل  من  متّكنها  كبرية  ق��در�ت 
�قت�شاد�ت  ب��ني  �ل��ت��ج��اري  �ل��ت��ب��ادل 
�لدول �ملعنية مببادرة حز�م و�حد، 
ط��ري��ق و�ح���د و����ش��ت��ث��م��ار �لفر�س 
�ملتاحة مبا ي�شهم يف حتقيق �لنمو 

�لقت�شادي �مل�شتد�م .
�لإم����ار�ت  ودول����ة  �ل�����ش��ني  وتتبنى 
يتعلق  م����ا  يف  م��ت�����ش��اب��ه��اً  ت���وج���ه���اً 
على  يرتكز  �لقت�شادية  بالتنمية 
�لتجارة  ب���ني  �ل���وث���ي���ق  �ل����رت�ب����ط 
�ل�شلم  و�����ش����م����ان  و�ل�����������ش�����ر�ك�����ة، 
�لبلد�ن  وي���ت���خ���ذ   .. و�لزده����������ار 
خطو�ت عملية لتنفيذ هذه �ملبادئ 
�نعك�شت  ملمو�شة  نتائج  وحتقيق 
على �لتبادل �لتجاري �لثنائي بني 
حقق  و�ل��ذي  �ل�شديقني  �لبلدين 
���ش��ع��ف خالل   800 ب��ن��ح��و  من����و�ً 
�لعقود �لثالثة �لأخرية لي�شل �إىل 
�أكرث من 50 مليار دولر �شنوياً يف 
عام 2016 مقارنًة ب� 63 مليون 
دولر يف عام 1984 ..وبالإ�شافة 
60? من  �إىل ذل���ك، ف���اإن ح���و�يل 
�إج��م��اىل جت���ارة �ل�����ش��ني مت��ر عر 
دولة �لإمار�ت ليعاد ت�شديرها �إىل 

�أفريقيا و�أوروبا.

•• عدن-وام:

ثمن �لدكتور �أحمد عبيد بن دغر 
�ل��ي��م��ن��ي مو�قف  �ل�������وزر�ء  رئ��ي�����س 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة 
�ل�شرعية  وحكومتها  ب��الده  جت��اه 
�شمن  �ل��ري��ادي  بدورها  م�شيد�ً   ..
�إطار �لتحالف �لعربي �لذي تقوده 

�ململكة �لعربية �ل�شعودية.
و�أع����������رب ع�����ن ����ش���ك���ره وت���ق���دي���ره 
بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  ل�شاحب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
و�شاحب  �هلل  رع������اه  دب�����ي  ح���اك���م 
�آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نائب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د 

على دعمهم لل�شعب �ليمني.
وناق�س �بن دغر - خالل �جتماعه 
�لأحمر  �ل���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  وف����د  م���ع 

�لق�شايا  م��ن  �ل��ع��دي��د   - ع���دن  يف 
تنفذها  �ل��ت��ي  ب��امل�����ش��اري��ع  �ملتعلقة 
�ل��ه��ي��ئ��ة يف �مل��ح��اف��ظ��ات �مل���ح���ررة. 
�ليمني من  �ل��وزر�ء  رئي�س  و�طلع 
هيئة  مدير  �لكتبي  �شعيد  حممد 
�لهالل �لأحمر �لإمار�تي يف عدن 
�لهيئة  نفذتها  �لتي  �لأعمال  على 
خالل �لفرتة �ملا�شية ومنها �إعادة 
�لتي  �مل����ن����ازل و�مل�����د�ر������س  ت��رم��ي��م 

هدمتها حرب �مللي�شيات �لنقالبية 
متعددة  م�����ش��اري��ع  �إىل  �إ���ش��اف��ة   ..
�ل�شحة  مثل  �لقطاعات  بع�س  يف 
�ل�شحي  و�ل�شرف  و�ملياه  و�لطرق 
مبجموعة  �لنقل  موؤ�ش�شة  ودع���م 
17 منزل  م��ن �حل���اف���الت وب��ن��اء 
ع���دد من  وت��اأه��ي��ل  �مل��خ��ا  �شكنيا يف 
يف  و�مل�شت�شفيات  �ل�شحية  �مل��ر�ك��ز 
و�ل�شالع  ع��دن وحل��ج  حم��اف��ظ��ات 

و�ل���ت���ي ���ش��ت��دخ��ل �خل���دم���ة خالل 
�مل��ق��ب��ل��ة.. م��وج��ه��ا بتعيني  �لأي�����ام 
�لعمل  �آل��ي��ة  ينظم  خ��ا���س  من�شق 
�ل��ت��ي تقدمها  �مل�����ش��اري��ع  وط��ب��ي��ع��ة 
�لإمار�تية  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة 
لبالده. بدوره.. �أكد حممد �شعيد 
�لكتبي مدير هيئة �لهالل �لأحمر 
�مل�شاعد�ت  �أن  ع��دن  يف  �لإم���ار�ت���ي 
�ل���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا دول������ة �لإم��������ار�ت 

وتعز.
�مل�����ش��اري��ع تعتزم  ك��م��ا �ط��ل��ع ع��ل��ى 
 2017 ت��ن��ف��ذه��ا خ����الل  �ل��ه��ي��ئ��ة 
�إن���������ش����اء حمطة  ت�������ش���م���ل  و�ل�����ت�����ي 
ميجاو�ت   100 بقدرة  كهربائية 
�لطاقة  ن��ق��ل  خ���ط���وط  و���ش��ي��ان��ة 
لعدن و�لتي من �ملقرر تنفيذها يف 
بقدرة  �أ�شهر وحمطة   3 م��ن  �أق��ل 
حلج  مل��ح��اف��ظ��ة  م���ي���ج���او�ت   10

�لهيئة  ع����ر  �مل���ت���ح���دة  �ل���ع���رب���ي���ة 
�ليمني  �ل�شعب  دع��م  يف  �شت�شتمر 
و�حل��ك��وم��ة �ل�����ش��رع��ي��ة وذل����ك من 
�ملحافظات  يف  �حلياة  تطبيع  �أج��ل 
�مل��ح��ررة و�لإ���ش��ه��ام يف دف���ع عجلة 
باليمن  للنهو�س  و�لتنمية  �لبناء 
�لتي  �لعبثية  �حلرب  بعد  �ل�شقيق 
�لنقالبية  �مل��ل��ي�����ش��ي��ات  ف��ر���ش��ت��ه��ا 

ودمرت جممل مقدر�ت �لوطن.

نبيل  ث��م��ن   .. �أخ������رى  ج��ه��ة  م���ن 
�مل���دي���ر �لعام  �أح���م���د ن��ائ��ب  غ����امن 
و�لإد�ري  �مل���ايل  �مل��دي��ر  �لتنفيذي 
يف  و�لتح�شني  �لنظافة  ل�شندوق 
عدن �لدعم �ملتو��شل �لذي تقدمه 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة 
�لإمار�تي  �لأحمر  بالهالل  ممثلة 
و�لتح�شني  �ل���ن���ظ���اف���ة  مل��ن��ظ��وم��ة 
و��شتعر�س  �ملدينة.  يف  و�لتجميل 
لل�شندوق  ودعمها  �لهيئة  ت��ع��اون 
لتعزيز قدر�ته .. م�شري� �إىل ت�شلم 
 4 و  قمامة �شغرية  �شاغطة   12
�إ�شافة   .. كبرية  �شاغطة  �شيار�ت 
�إىل 1500 حاوية قمامة �شاعدت 
�أد�ء  ��شتمر�ر  يف  كثري�ً  �ل�شندوق 

و�جباته ومهامه.
�شتلة   600 ت�����ش��ل��م  �إىل  و�أ�����ش����ار 
زر�عية معظمها �شتالت �شحر�وية 
ل�شد  ت�شتخدم  للجفاف  مقاومة 
�ل�شندوق  ق��رر  و�ل��رم��ال  �لأت��رب��ة 
غ��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى ط���ري���ق �ل��ع��ري�����س � 

�لعلم. 

�سلطان بن زايد يح�سر زفاف را�سد مهري جمعة ال�سبو�سي يف العني 
•• العني -وام: 

ح�شر �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان ممثل �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة حفل �ل�شتقبال 
لالأفر�ح  �لهري  �شالة  يف  �م�س  ع�شر  �ل�شبو�شي  مرو�شد  حممد  جمعة  مهري  ر��شد  �أقامه  �ل��ذي 

مبنطقة �لعني مبنا�شبة زفافه �إىل كرمية عبد�هلل بالطري �لعامري.
كما ح�شر �حلفل - �لذي تخللته �لأهازيج �لرت�ثية و�لفنون �ل�شعبية - معايل �ل�شيخ نهيان بن 
نهيان  �آل  و�ل�شيخ من�شور بن طحنون بن حممد  �ملعرفة  �لثقافة وتنمية  نهيان وزير  �آل  مبارك 
و�ل�شيخ حممد بن نهيان بن مبارك �آل نهيان و�ل�شيخ مبارك بن نهيان بن مبارك �آل نهيان وعدد 

من �ل�شيوخ و�مل�شوؤولني و�أعيان �لبالد و�ملدعوين و�أقارب و�أهل �لعرو�شني.
و �أعرب �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان عن متنياته للعرو�شني حياة زوجية �شعيدة ملوؤها 
�شرورهما  عن  �لعرو�شني  �أه��ل  عر  فيما   .. �ل�شاحلة  �ل��ذري��ة  �هلل  يرزقهما  و�أن  و�لبنني  �ل��رف��اه 

وتقديرهما حل�شور �شموه ومباركته وم�شاركته �أفر�حهم.
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اأخبـار الإمـارات

•• تبلي�صي -وام:

و�لتعاون  �خلارجية  وزي��ر  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  �لتقى 
�لدويل �أم�س �لأول معايل جيورجي كفريكا�شفيليفي رئي�س وزر�ء جمهورية 
جورجيا. وجرى خالل �للقاء - �لذي عقد يف �إطار زيارة �شموه �لر�شمية 
�إىل جمهورية جورجيا - بحث عالقات �لتعاون �مل�شرتك بني دولة �لإمار�ت 

وجمهورية جورجيا و�ل�شبل �لكفيلة بتعزيزها يف �شتى �ملجالت.
�لنظر  وجهات  وتبادل  �ملنطقة  يف  �لأو���ش��اع  م�شتجد�ت  �جلانبان  وناق�س 

جتاه عدد من �لق�شايا �لإقليمية و�لدولية ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.
�لإم���ار�ت على  �آل نهيان حر�س دول��ة  ز�ي��د  �ل�شيخ عبد�هلل بن  و�أك��د �شمو 
تعزيز عالقات �لتعاون �مل�شرتك مع جورجيا و�مل�شي قدما نحو تطويرها 

يف �شتى �ملجالت مبا يعود باخلري و�لنفع على �شعبي �لبلدين �ل�شديقني.
من جانبه رحب معايل جيورجي كفريكا�شفيليفي بزيارة �شموه �إىل جورجيا 

.. موؤكد� �شعى بالده �إىل تعزيز عالقاتها �لثنائية مع دولة �لإمار�ت.
�إليها دولة �لإمار�ت  و�أ�شاد معاليه باملكانة �لر�ئدة و�ملرموقة �لتي و�شلت 

على �ل�شعيدين �لإقليمي و�لدويل.
ح�شر �للقاء .. �شعادة �لدكتور جا�شم حممد �لقا�شمي �شفري �لدولة غري 

�ملقيم لدى جمهورية جورجيا.

عبداهلل بن زايد يلتقي رئي�ض وزراء جورجيا

وفد من معهد ال�سارقة للرتاث يزور جمهورية الت�سيك
•• ال�صارقة -وام: 

بد�أ وفد من معهد �ل�شارقة للرت�ث برئا�شة �شعادة �لدكتور عبد�لعزيز 
�مل�شلم رئي�س �ملعهد زيارة ر�شمية جلمهورية �لت�شيك ت�شتمر خم�شة �أيام 
تلبية لدعوة تلقاها من نادي �لقلم �لت�شيكي �لذي ميثل �حتاد �لكّتاب 
�لت�شيك للبحث و�لنقا�س يف عدد من �لق�شايا و�لر�مج ذ�ت �لهتمام 

�مل�شرتك.
وخالل لقاء �لوفد مع �لفنان و�ل�شاعر يريجي ديديت�شيك رئي�س نادي 
�لقلم �لت�شيكي بحث �جلانبان �إمكانية ��شت�شافة �لت�شيك ك�شيف �شرف 
يف �لدور�ت �لقادمة لأيام �ل�شارقة �لرت�ثية ملا للت�شيك من تر�ث وعاد�ت 
وتقاليد فريدة ولالطالع على ما لدى �لإمار�ت عموماً و�إمارة �ل�شارقة 

خ�شو�شاً من تر�ث عريق يتقاطع يف كثري من عنا�شره ومكوناته مع 
�لرت�ث �لعاملي ومن بينه �لرت�ث �لت�شيكي.

و�أكد �شعادة �لدكتور عبد�لعزيز �مل�شلم �حلر�س على �لتفاعل و�لتو��شل 
مع خمتلف �جلهات و�ملوؤ�ش�شات و�لهيئات �لعاملية �ملعنية بالرت�ث .

نادي  من  لدعوة  تلبية  تاأتي  �لت�شيك  جمهورية  زي��ارة  �أن  �إىل  م�شري� 
�لقلم �لت�شيكي حيث ت�شكل و�حدة من �لفر�س �لتي ميكن من خاللها 
كما  عموماً  و�لثقايف  خ�شو�شاً  �لرت�ثي  وم�شروعها  لل�شارقة  �لرتويج 
�أنها فر�شة لطالع �ل�شعب �لت�شيكي على جتربة �لإمار�ت و�ل�شارقة يف 

خمتلف جمالت �لرت�ث و�شونه وحفظه ونقله لالأجيال.
�أج��ل م�شاركة  �لقلم من  لنادي  �لدعوة  “ وجهنا  �مل�شلم  �لدكتور  وق��ال 
�شيوفا  ليحلو�  �لعاملي  �ل��رت�ث  �أ�شابيع  برنامج  يف  �لت�شيك  جمهورية 

�ل�شديق  �لت�شيكي  �لوفد  مع  بحثنا  كما   2018 عام  يف  �ل�شارقة  على 
كيفية �لعمل �مل�شرتك من �أجل �إجناز �أبحاث م�شرتكة وترجمة �لكتب 
�لرت�ثية و�لق�ش�س �ل�شعبية �لتي تزيد من عمق �لتو��شل بني �لبلدين 

�ل�شديقني”.
و�أ�شار �إىل �أن �ملعهد يحر�س على م�شاركة �لأ�شدقاء �لت�شيك يف خمتلف 
فعاليات و�أن�شطة �ملعهد ويتطلع �إىل م�شاركة �لت�شيك يف �لدورة �ملقبلة 
لأيام �ل�شارقة �لرت�ثية �أو يف �أي من �لفعاليات �لتي يعقدها �ملعهد �شو�ء 
ترجمة  خ��الل  م��ن  �أو  �ل���ر�وي  ملتقى  يف  �أو  �لعاملي  �ل���رت�ث  �أ�شابيع  يف 

�إ�شد�ر�ت تر�ثية من �للغة �لت�شيكية �إىل �لعربية وبالعك�س.
و�شملت �لزيارة معهد �لرت�ث �ملدّون يف بر�غ حيث ��شتمع وفد �ل�شارقة 
من زدنيك فر�ي�س لينب مدير �ملعهد �إىل �شرح مف�شل عن �ملعهد ودوره 

يف �إبر�ز ثر�ء �لرت�ث �لت�شيكي.
�لذي يهتم  �لت�شيكية  �لوحيد يف �جلمهورية  �ملعهد يعد  �أن  و�أك��د لينب 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  �لت�شيكيني  �ل��ُك��ّت��اب  �إب��د�ع��ات  �إ���ش��د�ر  على  ويعمل  ب���الأدب 
�لأعمال و�ملنحوتات �لفنية حيث تعد مكتبة �ملعهد وجهة للر�غبني يف 
�لتعرف على �لأدب �لت�شيكي كما يقوم �ملعهد بالتعاون مع وز�رة �لثقافة 

�لت�شيكية بتنظيم م�شابقة �شنوية لأف�شل كتاب.
وز�ر �لوفد �أي�شاً مكتبة ��شرت�هوف �لعامة حيث �لتقى مديرها �ل�شيد 
مبختلف  �ل�شادرة  �لكتب  من  حمتوياتها  على  وتعرف  �شيفدلوف�شكي 
�للغات و�أبدى �شعادة عبد �لعزيز �مل�شلم ��شتعد�د معهد �ل�شارقة للرت�ث 
�لعربية  �إىل  �لت�شيكية  م��ن  ب��ال��رت�ث  �خلا�شة  �لكتب  بع�س  لرتجمة 

وبالعك�س.

رئي�ض جورجيا ي�ستقبل عبداهلل بن زايد
•• تبلي�صي-وام:

�����ش���ت���ق���ب���ل ف����خ����ام����ة ج���ي���ورج���ي 
م����ارغ����ف����ي����ال�����ش����ف����ي����ل����ي رئ���ي�������س 
�لأول  �أم�����س  جورجيا  جمهورية 
�آل  ز�ي��د  �ل�شيخ عبد�هلل بن  �شمو 
و�لتعاون  �خلارجية  وزي��ر  نهيان 

�لدويل .
ون��ق��ل ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع��ب��د�هلل بن 
حتيات  �ل���ل���ق���اء  ب����د�ي����ة  يف  ز�ي������د 
�ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�لدولة  �آل نهيان رئي�س  ز�ي��د  بن 
فخامة  �إىل  �هلل”  “حفظه 
مارغفيال�شفيلي  ج����ي����ورج����ي 
جورجيا  ل�شعب  �شموه  ومتنيات 

دو�م �لتقدم و�لزدهار.
�شموه  �جلورجي  �لرئي�س  وحمل 

حتياته ومتنياته ل�شاحب �ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة 
ولدولة  و�لعافية  �ل�شحة  ب��دو�م 
�لتقدم  م����ن  م����زي����د�  �لإم����������ار�ت 

و�لزدهار.
�لثنائية  �لعالقات  �للقاء  وبحث 
و�ل�شبل  �لبلدين  ب��ني  �مل�شرتكة 
يف  وتطويرها  بتعزيزها  �لكفيلة 

خمتلف �ملجالت.
كما ج��رى ت��ب��ادل وج��ه��ات �لنظر 
جتاه عدد من �لق�شايا �لإقليمية 
�مل�شرتك  �لهتمام  ذ�ت  و�لدولية 
وم�شتجد�ت �لأو�شاع يف �ملنطقة.

ورح������������ب ف�����خ�����ام�����ة ج����ي����ورج����ي 
�شمو  ب���زي���ارة  مارغفيال�شفيلي 
�ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان 
بالعالقات  م�شيد�   .. ب��الده  �إىل 

�مل��ت��م��ي��زة �ل��ت��ي ت��رب��ط ب���ني دولة 
�لإمار�ت وجورجيا.

تعزيز  �إىل  ت��ط��ل��ع��ه  ع���ن  و�أع�����رب 
�أرحب  �آف��اق  �لعالقات وفتح  هذه 
�لبلدين يف خمتلف  للتعاون بني 

�مل���ج���الت. م��ن ج��ان��ب��ه �أك���د �شمو 
�ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �حلر�س 
�لتعاون  ع���الق���ات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
�مل�������ش���رتك ب���ني دول�����ة �لإم�������ار�ت 
وج����ورج����ي����ا و�ل���ع���م���ل م���ع���ا على 

جمالت تعود بالنفع على �شعبي 
�شعادة   .. �للقاء  ح�شر  �لبلدين. 
�لقا�شمي  حممد  جا�شم  �لدكتور 
�مل��ق��ي��م لدى  �ل��دول��ة غ��ري  �شفري 

جورجيا.

عبداهلل بن زايد يلتقي وزير خارجية جورجيا

��شتثماريه  ف��ر���س  ��شتك�شاف  على 
بالنفع على كال  وجتاريه مبا يعود 

�لبلدين .
�ل�شنو�ت  خ���الل  �أن����ه  ���ش��م��وه  و�أك�����د 
�لأخ��������رية ���ش��ه��دن��ا من�����و� ك���ب���ري� يف 
ويف  �لبلدين  �شعبي  ب��ني  �ل��ع��الق��ات 
�ألف   11 ق��ر�ب��ة  ز�ر  �مل��ا���ش��ي  �ل��ع��ام 
م���و�ط���ن ج���ورج���ي دول����ة �لإم������ار�ت 
ونحن فخورون لإ�شت�شافة �أكرث من 
500 مو�طن جورجي يف �لدولة .. 

يف �لقطاعات و�ملجالت كافة �شوف 
تتطور وتنمو ب�شورة �أكر من خالل 
�لإتفاقيات  م��ن  ع��دد  على  �لتوقيع 
�إع���ف���اء �مل��ت��ب��ادل حلملة  ك��اإت��ف��اق��ي��ة 
و�جلو�ز�ت  �لدبلوما�شية  �جل��و�ز�ت 
�لدخول  ت���اأ����ش���ري�ت  م���ن  �خل��ا���ش��ة 
�مل�شبقة �إىل �لدولة و�إتفاقية حماية 
�لذي  �لأم����ر  �لإ���ش��ت��ث��م��ار  وت�شجيع 

�شيعزز �لتعاون بني �لبلدين .
�لبلدين  ك�����ال  �أن  �إىل  و�أ��������ش�������ار 

للم�شاركة يف “ �إك�شبو دبي 2020 
م�شاركة  �أن  “نوؤمن  م�شيفا   ..  “
وت�شكل  �مل��ع��ر���س  �شترثي  ج��ورج��ي��ا 
جتاربها  ل��ع��ر���س  مم���ت���ازة  ف��ر���ش��ة 

للعامل”.
�لإمار�تية  �ل���ع���الق���ات  “�أن  و�أك�����د 
ب���اأ����ش�������س قوية  ت��ت�����ش��م  �جل���ورج���ي���ة 
�أن  �لإم����ار�ت  دول��ة  وتعتقد  ر��شخة 
ه��ن��اك �مل��زي��د م��ن �ل��ف��ر���س لتعزيز 
��شت�شر�ف  نحو  و�ل�شد�قة  �لتعاون 

تعتر  �لإم�������ار�ت  “دولة  �أن  و�أك�����د 
عالقتها مع جورجيا عالقات قوية 
فمنذ تاأ�شي�س �لعالقات �لدبلوما�شية 
بني �لبلدين يف عام 1992 �شهدت 
و�زدهار�  تطور�  �لثنائية  عالقاتنا 
يف �ملجالت �لإقت�شادية و�ل�شيا�شية 
و�لإجتماعية وناأمل �أن تزدهر هذه 

�لعالقة ب�شكل �أكر يف �مل�شتقبل”.
و�أ����ش���اف ���ش��م��وه �أن دول���ة �لإم����ار�ت 
على ثقة تامة باأن عالقات �لبلدين 

ك��م��ا ب��ل��غ ع���دد ���ش��ي��اح �لإم������ار�ت �إىل 
�شائح  �أل��ف   15 ع��ن  �أك��رث  جورجيا 

�إمار�تي �لعام �ملا�شي .
ناقالتنا  “ ت��ق��وم  ���ش��م��وه  م�����ش��ي��ف��ا 
�لوطنية بت�شيري 28 رحلة �أ�شبوعية 
�لذي  �لأم���ر  �لبلدين  ب��ني  مبا�شرة 
�ل�شياحي  �لقطاع  تعزيز  يف  ي�شاهم 

بني �لبلدين”.
ز�يد  بن  �ل�شيخ عبد�هلل  �شمو  ودع��ا 
�جلورجية  �حل���ك���وم���ة  ن���ه���ي���ان  �آل 

�لعالقات  ل��ت��ع��زي��ز  ج����ه����ود�  ب�����ذل 
�لإق��ت�����ش��ادي��ة و�ل��ت��ج��اري��ة وه���و ما 
�نعك�س �إيجابا على م�شتوى �لتبادل 
و�شل  حيث  �لبلدين  بني  �لتجاري 
“غري  ح���ج���م �ل���ت���ب���ادل �ل���ت���ج���اري 
�لنفطي “ �شامل �ملناطق �حلرة بني 
 132 �مل��ا���ش��ي �إىل  �ل��ع��ام  �ل��ب��ل��دي��ن 
�لذي  �لأم���ر  �أمريكي  دولر  مليون 
ي�شري �إىل �أن �لعالقات بني �لبلدين 
حري�شون  ونحن  م�شتمر  تطور  يف 

•• تبلي�صي-وام:

�لتقى �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد 
و�لتعاون  �خلارجية  وزير  نهيان  �آل 
�لدويل معايل ميخائيل جانيليدزي 
جورجيا  جمهورية  خارجية  وزي���ر 
وذلك يف �إطار زيارة �شموه �لر�شمية 

�إىل جورجيا. 
وج�����رى خ����الل �ل��ل��ق��اء ب��ح��ث �شبل 
�لثنائية  �ل��ع��الق��ات  وتنمية  تعزيز 
بني دولة �لإمار�ت وجورجيا بجانب 
����ش��ت��ع��ر����س م�����ش��ت��ج��د�ت �لأو����ش���اع 
�لق�شايا  م����ن  وع������دد  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 
�لهتمام  ذ�ت  و�ل��دول��ي��ة  �لإقليمية 

�مل�شرتك.
�لإم�������ار�ت  �أن دول�����ة  ���ش��م��وه  و�أك������د 
بعالقات  ت���رت���ب���ط���ان  وج����ورج����ي����ا 
متميزة وهناك حر�س م�شتمر على 
�ملجالت  يف  �ل��ع��الق��ات  ه��ذه  تعزيز 

كافة.
ميخائيل  م��ع��ايل  رح��ب  جانبه  م��ن 
ج���ان���ي���ل���ي���دزي ب����زي����ارة ����ش���م���وه �إىل 
رغ��ب��ة حكومة  م���وؤك���د�   .. ج��ورج��ي��ا 
�لثنائي  �ل��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  يف  ب����الده 

�مل�شرتك بني �لبلدين.
ووق������ع ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع����ب����د�هلل بن 
ميخائيل  وم��ع��ايل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د 
لإعفاء  تفاهم  م��ذك��رة  جانيليدزي 
و�جلو�ز�ت  �لدبلوما�شية  �جل��و�ز�ت 
�لدخول  ت���اأ����ش���ري�ت  م���ن  �خل��ا���ش��ة 
�مل�شبقة �إىل �لدولة و�إتفاقية حماية 

وت�شجيع �لإ�شتثمار.
�ل�شيخ  ���ش��م��و  ع��ق��د  �ل��ل��ق��اء  وع���ق���ب 
ع��ب��د�هلل ب��ن ز�ي���د م��وؤمت��ر� �شحفيا 
مع   - �لأول  قبل  �أم�����س   - م�شرتكا 

معايل ميخائيل جانيليدزي.
�لتي  �مل��ب��اح��ث��ات  “�إن  ���ش��م��وه  وق����ال 
�أج���ري���ت ت��ط��رق��ت �إىل �ل��ع��دي��د من 
جمالت �لتعاون �لثنائي بني بلدينا 
�لق�شايا  �إىل  بالإ�شافة  �ل�شديقني 
�لإهتمام  ذ�ت  و�لدولية  �لإقليمية 

�مل�شرتك”.

و�لتقدم  �ل��ن��م��و  ف��ر���س  م���ن  م��زي��د 
�لقطاعات  خمتلف  يف  �مل�شتقبل  يف 
ومنها �لثقافة و�ل�شياحة �لإ�شتثمار 

و�لزر�عة”.
�لإم�����ار�ت على ثقة  دول���ة  �إن  وق���ال 
ت���ام���ة ب������اأن ع����الق����ات �ل���ب���ل���دي���ن يف 
�لقطاعات و�ملجالت كافة �شتتطور 
وت���ن���م���و ب�������ش���ورة �أك������ر م����ن خالل 
�لتوقيع على �لإتفاقيات يف �مل�شتقبل 

�لقريب.
�ل�شعيد  ع���ل���ى  ����ش���م���وه  و�أو�������ش������ح 
�إىل  مباحثاتنا  تطرقت  �ل�شيا�شي 
ذ�ت  و�ل��دول��ي��ة  �لإقليمية  �لق�شايا 
�لتعاون  و�شبل  �مل�شرتك  �لإه��ت��م��ام 
وعلى  �مل�شرتكة  �لتحديات  ملو�جهة 
ر�أ�����ش����ه����ا حم����ارب����ة ق�����وى �لإره��������اب 
تهديد�  مت���ث���ل  �ل���ت���ي  و�ل����ت����ط����رف 

م�شرتكا .
�أو�شحنا  �لإط�����ار  ه���ذ�  يف  و�أ����ش���اف 
ل��ل��ج��ان��ب �جل����ورج����ي �لإج���������ر�ء�ت 
�لعربية  �ململكة  مع  �تخذناها  �لتي 
م�شر  وج����م����ه����وري����ة  �ل�������ش���ع���ودي���ة 
�ل��ع��رب��ي��ة ومم��ل��ك��ة �ل��ب��ح��ري��ن �شد 
�ملتو��شل  دعمها  ب�شبب  قطر  دول��ة 
لأف�����ر�د وج��م��اع��ات م��ت��ط��رف��ة تهدد 

�أمن و��شتقر�ر �ملنطقة.
�إىل حل  ل��ل��ت��و���ش��ل  ���ش��ع��ي��ن��ا  وت���اب���ع 
�شيا�شي ي�شع حد� لتمويل �جلماعات 
�ل�شوؤون  يف  و�ل���ت���دخ���ل  �لإره���اب���ي���ة 
�لد�خلية لدول �جلو�ر و�لتحري�س 

�لإعالمي على �لتطرف .
ز�يد  �ل�شيخ عبد�هلل بن  وق��ال �شمو 
�لثنائي  �للقاء  خ��الل  �أك��دن��ا  “�إننا 
�لبلدين  بني  �لت�شاور  تعزيز  �أهمية 
�مل�شاهمة  �أجل  وتن�شيق �جلهود من 
�شيا�شية  ت�شويات  �إىل  �لتو�شل  فى 
لالأزمات �لقائمة يف �ل�شرق �لأو�شط 

و�إعادة �لإ�شتقر�ر �إليه”.
�لدكتور  ���ش��ع��ادة   .. �ل��ل��ق��اء  ح�����ش��ر 
�شفري  �ل��ق��ا���ش��م��ي  ج���ا����ش���م حم���م���د 
جمهورية  ل��دى  �ملقيم  غري  �لدولة 

جورجيا .

اإقامة اأبوظبي تكرم الفائزين بجائزة املدير العام لالإبداع والإبتكار لعام 2016
•• اأبوظبي-وام:

،بتكرمي  باأبوظبي  �لأج��ان��ب  و���ش��وؤون  لالإقامة  �لعامة  �لإد�رة  �حتفلت 
�لفائزين بجائزة �ملدير �لعام لالإبد�ع و�لبتكار لعام 2016 – 2017، 
وذلك �شمن ��شرت�تيجية �لإد�رة �لعامة �ملنبثقة من ��شرت�تيجية وز�رة 
وتنمية  منت�شبيها  بني  �لتميز  ثقافة  تعزيز  �إىل  تهدف  �لتي  �لد�خلية 

قدر�تهم وتطوير �لأد�ء يف خمتلف جمالت �لعمل �ل�شرطي.
�إ�شماعيل �خلوري نائب مدير عام �لإقامة و�شوؤون  ووزع �لعميد يو�شف 
�لفائزين بح�شور  �لتقدير و�جلو�ئز على  �شهاد�ت  �أبوظبي  �لأجانب يف 

�لأجانب  و���ش��وؤون  �لإق��ام��ة  مديرية  مدير  نائب  �لعامري  �شامل  �لعميد 
�لعا�شمة، و�لعميد �شعيد باحلا�س �ل�شام�شي نائب مدير مديرية جو�ز�ت 
لالإقامة  �لعامة  ب���الإد�رة  �ل�شباط  من  وع��دد  �لإد�ر�ت  ومديري  �ملنافذ 

و�شوؤون �لأجانب باأبوظبي.
�لعامة  �لإد�رة  �إط��ار حر�س  يف  ياأتي  �لتكرمي  �أن  �خل��وري  �لعميد  و�أك��د 
على تق�����دير �ملت��������ميزين و�إذكاء روح �ل����تناف�س �لبناء بني �لعاملني فيها، 
و�أثنى على �جلهود �لتي بذلها �ملكرمون د�عياً �إىل بذل �ملزيد من �جلهد 
�إقامة  يف  �لعمل  �لرت��ق��اء مبنظومة  ي�شهم  يف  �ل��ذي   و�لتميز  و�ملثابرة 

�أبوظبي.
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اأخبـار الإمـارات
»بلدية دبي« و »زايد لالإ�سكان« يبحثان التعاون لتنفيذ م�سروع جممع اخلوانيج ال�سكني

•• دبي-وام:

بحثت بلدية دبي مع برنامج �ل�شيخ ز�يد لالإ�شكان �شبل �لتعاون يف جمال 
م�شروع  بتنفيذ  �خلا�شة  �لعمل  �آلية  على  و�لتفاق  �لت�شهيالت  تقدمي 
تنفيذها  يتم  �شكنية  341 وحدة  �لذي ي�شم  �ل�شكني  جممع �خلو�نيج 
وذلك  �ل��رن��ام��ج  ل��دى  ه��و متوفر  م��ا  �خل��و�ن��ي��ج ح�شب  قريبا مبنطقة 
�لنموذج  على  �عتماد�  �لبناء  رخ�س  �إ���ش��د�ر  �إج���ر�ء  عملية  يف  للت�شريع 

�ل�شابق يف منطقة �لقوز �ل�شكنية.
و��شتعر��س كل من حممد مبارك �ملطيوعي م�شاعد �ملدير �لعام لقطاع 
�ملن�شوري  �إب��ر�ه��ي��م  حممد  و�ملهند�س  دب��ي  ببلدية  و�ملجتمع  �لت�����ش��ال 

لالإ�شكان  ز�ي���د  �ل�شيخ  برنامج  �لهند�شية  لل�شوؤون  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
�مل��الك من  باإعفاء  �لإج���ر�ء�ت �خلا�شة  �لبلدية  لقائهما يف مقر  خالل 
كافة �لر�شوم �خلا�شة بتقدمي �لطلبات مبا يف ذلك �ل�شرت�طات �لفنية 
و�لبيئية لنظام �ل�شعفات للح�شول على �لعتماد �لنهائي للنظام ملر�حل 
�لت�شميم و�لتنفيذ �إىل جانب �ختيار من�شقني »مهند�شني« بني �جلهتني 
للمتابعة �لدورية فيما يخ�س �أعمال �مل�شروع و�أعمال فح�س �لرتبة من 

حيث عدد �جل�شات وعمق �جل�شة �ملطلوبة و�أحمال �لرتبة �إن وجدت.
�لرنامج  مع  و�لتن�شيق  �لتعاون  �أهمية  �ملطيوعي  مبارك  حممد  و�أك��د 
لتوفري �ل�شكن للمو�طنني �مل�شتحقني يف �لإمارة مبعايري وجودة عالية 
�أن  حيث  �لرنامج  ينفذها  �لتي  �ل�شكنية  �ملجمعات  م�شاريع  خالل  من 

ويوفر  للمو�طنني  �لأ�شري  �ل�شتقر�ر  يف  ي�شهم  �ل�شكني  �ملجمع  �إن�شاء 
�إجناز  على  تعمل  �لبلدية  �أن  �إىل  م�شري�   . �ل��ك��رمي  �لعي�س  �شبل  لهم 
�مل�شوحات �ملخ�ش�شة للم�شروع �ل�شكني و�إز�لة �لعقبات و�لتحديات �لتي 
بني  تفاهم  مذكرة  توقيع  �شرورة  �إىل  �ملطيوعي  ون��وه  �مل�شروع.  تو�جه 
و�لتعاون  �لرت�بط  �أو��شر  وتعزيز  بناء  على  �إط��ار �حلر�س  �جلهتني يف 
بني �جلانبني ب�شكل فعال وتوفري �شر�كة متميزة يف جمالت �لعمل ذ�ت 

�لعالقة �مل�شرتكة وت�شهيل �لإجر�ء�ت �ملتبعة بني �لطرفني .
�إىل م�شروع مدن  �ملن�شوري  �إبر�هيم  �ملهند�س حممد  من جانبه تطرق 
�لثانية وه��و عبارة عن م�شكن و�ح��د متكرر  �لقوز  9 يف منطقة  �خل��ري 
من نف�س �لنماذج �مل�شتخدمة يف م�شروع �لقوز و�عتماد تقرير تربة و�حد 

م�شكن  ك��ل  م��ع  �لتقرير  م��ن  ن�شخة  وي��رف��ق  �مل��ذك��ورة  �مل�شاكن  ملجموعة 
و�عتماد موقع عام و�حد للمد�خل و�ملنا�شيب ويرفق ن�شخة منه مع كل 
ن�شخة  ويرفق  �مل�شكن  لكل  و�ح��د  موؤقت  �شور  خمطط  و�عتماد  م�شكن 
م�شكنني  كل  بني  �ملت�شاركني  �ل�شورين  �أح��د  و�إل��غ��اء  م�شكن  كل  مع  منه 
متجاورين و�لرتد�د بني �ملبنى �لرئي�شي �ل�شور 2 مرت و�ملبنى �لرئي�شي 
وكتلة �خلدمة 1.5 مرت و�إلغاء زر�ع��ة نخلة و�ح��دة على �لأق��ل من كل 
م�شكن و�إلغاء نظام �لتهوية �مليكانيكية مع توفري م�شاحة 4 باملائة من 
كافة  �ملالك من  و�إعفاء  �لطبيعية  و�لتهوية  للفتح  قابلة  بنو�فذ  �لفر�غ 
ل�شخانات  �ل�شم�شية  �لطاقة  نظام  و�إلغاء  و�لرتخي�س  �لتقدمي  �لر�شوم 

�ملياه.

رئيثث�ض اأرمثثينيا ي�سثثتقبل عبثثداهلل بثثن زايثثد
•• يريفان -وام: 

�أم�س  �أرمينيا  جمهورية  رئي�س  �شرك�شيان  �شريج  �لرئي�س  فخامة  ��شتقبل 
و�لتعاون  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  �لول 

�لدويل وذلك يف �إطار �لزيارة �لر�شمية �لتي يقوم بها �شموه �إىل �أرمينيا.
�آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �للقاء حتيات �شاحب  �شموه خالل  ونقل 

وحر�شه  �أرمينيا  جمهورية  رئي�س  �هلل” �إىل  “حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان 
لأرمينيا  ومتنياته  �ل�شديقني  �لبلدين  بني  �لثنائية  �لعالقات  تعزيز  على 

و�شعبها �ل�شديق دو�م �لتقدم و�لزدهار.
من جانبه حمل فخامة �لرئي�س �شريج �شرك�شيان ..�شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن 
�آل نهيان  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  �إىل �شاحب  �آل نهيان حتياته  ز�يد 
ول�شعب  و�ل�شعادة  �ل�شحة  موفور  له  �هلل” متمنياً  “حفظه  �لدولة  رئي�س 

دولة �لإمار�ت �ملزيد من �لتطور و�لرخاء.
�لبلدين  بني  �لثنائي  �لتعاون  توطيد  �أوج��ه  �للقاء  خ��الل  �جلانبان  وبحث 
و�ل�شتثمارية  �لقت�شادية  خا�شة  �مل��ج��الت  خمتلف  يف  تعزيزها  وو�شائل 
ت��ب��ادل �جل��ان��ب��ان وج��ه��ات �لنظر جت��اه ع��دد م��ن �لق�شايا  و�ل��ت��ج��اري��ة. كما 

�لإقليمية و�لدولية ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.
ورحب فخامة رئي�س جمهورية �أرمينيا بزيارة �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد 

�آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل ..موؤكد� حر�س بالده على تعزيز 
عالقات �لتعاون �مل�شرتك مع دولة �لإمار�ت يف �شتى �ملجالت.

�لتعاون  �أن عالقات  نهيان  �آل  ز�يد  �ل�شيخ عبد�هلل بن  �شمو  �أكد  من جانبه 
بني دولة �لإم��ار�ت وجمهورية �أرمينيا ت�شهد تطور�ً م�شتمر�ً يف ظل رعاية 
و�هتمام قيادة �لبلدين. ح�شر �للقاء �شعادة �لدكتور جا�شم حممد �لقا�شمي 

�شفري �لدولة لدى �أرمينيا.

•• يريفان-وام:

و�لتعاون  �خلارجية  وزي��ر  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  �لتقى 
�لدويل �أم�س �لأول معايل كارين كار�بيتيان رئي�س وزر�ء �أرمينيا.

ومت خالل �للقاء - �لذي عقد يف �إطار زيارة �شموه �لر�شمية �إىل جمهورية 
�أرمينيا - بحث �شبل تعزيز عالقات �لتعاون �مل�شرتك و�ل�شد�قة بني دولة 

�لإمار�ت و�أرمينيا يف خمتلف �ملجالت.
�ملنطقة  يف  �لأو���ش��اع  م�شتجد�ت  جتاه  �لنظر  وجهات  �جلانبان  تبادل  كما 

وبحثا عدد من �لق�شايا �لإقليمية و�لدولية ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.
و�أكد �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد حر�س دولة �لإمار�ت على تعزيز عالقات 
نحو  قدما  و�مل�شي  �أرمينيا  جمهورية  م��ع  �مل�شرتك  و�ل��ت��ع��اون  �ل�شد�قة 

تطويرها يف جمالت عديدة.
من جانبه رحب معايل كارين كار�بيتيان رئي�س وزر�ء �أرمينيا بزيارة �شموه 
�إىل �أرمينيا .. موؤكد� حر�س بالده على تعزيز عالقات �ل�شد�قة و�لتعاون 
�لتي  �حل�شارية  بالنه�شة  معاليه  و�أ���ش��اد  �لإم�����ار�ت.  دول���ة  م��ع  �مل�شرتك 
ت�شهدها دولة �لإمار�ت على خمتلف �لأ�شعدة و�ملكانة �لر�ئدة �لتي حتتلها 
على �ل�شعيدين �لإقليمي و�لدويل. ح�شر �للقاء .. �شعادة �لدكتور جا�شم 

حممد �لقا�شمي �شفري �لدولة لدى �أرمينيا.

•• يريفان-وام:

و�لتعاون  �خلارجية  وزي��ر  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  �لتقى 
�لدويل �أم�س �لأول معايل �إدو�رد نالبانديان وزير خارجية �أرمينيا.

وجرى خالل �للقاء - �لذي عقد يف �إطار زيارة �شموه �لر�شمية �إىل �أرمينيا 
- بحث �شبل تعزيز وتنمية �لعالقات �لثنائية بني دولة �لإمار�ت و�أرمينيا يف 

خمتلف �ملجالت منها �لقت�شادية و�لتجارية و�ل�شتثمارية و�ل�شيا�شية.
ومت ��شتعر��س م�شتجد�ت �لأو�شاع يف �ملنطقة وعدد من �لق�شايا �لإقليمية 
و�لدولية ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك خ�شو�شا �لأو�شاع يف ليبيا و�شوريا و�ليمن 

و�لعر�ق.
و�أرمينيا  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أن  �آل نهيان  ز�ي��د  �ل�شيخ عبد�هلل بن  �شمو  و�أك��د 
ترتبطان بعالقات متميزة وهناك حر�س م�شتمر على تعزيز هذه �لعالقات 

يف �ملجالت كافة.
من جانبه رحب معايل �إدو�رد نالبانديان بزيارة �شموه �إىل �أرمينيا .. موؤكد� 

رغبة حكومة بالده يف تعزيز �لتعاون �لثنائي �مل�شرتك بني �لبلدين.
ح�شر �للقاء .. �شعادة �لدكتور جا�شم حممد �لقا�شمي �شفري �لدولة لدى 

�أرمينيا.

عبداهلل بن زايد يلتقي رئي�ض وزراء اأرمينيا

عبداهلل بن زايد يلتقي وزير خارجية اأرمينيا

عبداهلل بن زايد يزور ن�سب �سهداء الإبادة اجلماعية لالأرمن
•• يريفان-وام:

ز�يد  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  ز�ر 
�آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون 
�أم�س �لول ن�شب �شهد�ء  �ل��دويل 
وذلك  ل��الأرم��ن  �لإب���ادة �جلماعية 
يف �إط����ار �ل���زي���ارة �ل��ر���ش��م��ي��ة �لتي 
جمهورية  �إىل  ���ش��م��وه  ب��ه��ا  ي��ق��وم 

�أرمينيا.
ور�فق �شموه خالل �لزيارة �شعادة 
�أرمن بابيكيان نائب وزير خارجية 
دمويان  ه��ي��ك  و����ش���ع���ادة  �أرم��ي��ن��ي��ا 
�جلماعية  �لإب�����ادة  متحف  م��دي��ر 
جا�شم  �لدكتور  و�شعادة  ل��الأرم��ن 
�لدولة  ���ش��ف��ري  �ل��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 

لدى �أرمينيا.
�لزيارة  ب��د�ي��ة  - يف  �شموه  وو���ش��ع 
- �إكليال من �لزهور على �لن�شب 
�ل����ت����ذك����اري �ل������ذي ي��خ��ل��د ذك����رى 
�لأرمن �لذين قتلو� مطلع �لقرن 

�ملا�شي.
ثم وقف �شموه دقيقة �شمت على 
�جلماعية  �لإب�����ادة  ���ش��ه��د�ء  �أرو�ح 

لالأرمن.

ك��م��ا و���ش��ع ���ش��م��وه زه��رت��ني �أ�شفل 
“�شعلة �خللود” �ملقامة على عمق 
مرت ون�شف وتبقى م�شتعلة طو�ل 
�شحايا  ل���ذك���رى  ت��خ��ل��ي��د�  �ل���ع���ام 

�لأرمن.
���ش��م��وه - يف خ��ت��ام جولته  و�أب����دى 
�ملعلم  ه�����ذ�  ب�����زي�����ارة  ����ش���ع���ادت���ه   -
حر�س  ..م��وؤك��د�  �لبارز  �لتاريخي 
دول����ة �لإم������ار�ت ع��ل��ى ت��ع��زي��ز قيم 
بني  �ل�شلمي  و�لتعاي�س  �لت�شامح 
�ل�����ش��ع��وب ون�����ش��ر ر����ش���ائ���ل �خلري 

و�ل�شالم يف �شتى ربوع �لعامل.
�لإبادة  �أن ن�شب �شهد�ء  �إىل  ي�شار 
�لن�شب  ه��و  ل���الأرم���ن  �جل��م��اع��ي��ة 
�لتذكاري �لر�شمي �ملخلد لذكرى 
�شحايا �لإبادة �جلماعية �لأرمنية 
1967 على  و�لذي مت بناوؤه عام 
يريفان  يف  ت�شيت�شرناكابريد  تلة 

عا�شمة �أرمينيا.
وي���ت���ك���ون ن�����ش��ب ����ش���ه���د�ء �لب�����ادة 
ل����الأرم����ن م���ن ثالثة  �جل��م��اع��ي��ة 
مباين هي معبد �خللود و�أرمينيا 
ومت  �لتذكاري  و�جل���د�ر  �لناه�س 
44 مرت�  �رت���ف���اع  ت�����ش��ي��ي��ده ع��ل��ى 

�لن�شب  ب��اجت��اه  طريق  يف  �إقامته 
100 م��رت وي�شم  ومي��ت��د ب��ط��ول 

�لأرم������ن  ن��ه�����ش��ة  �إىل  �إ������ش�����ارة  يف 
�لوطنية.

�لن�شب  ب���زي���ارة  وي��ق��وم  �لأرم�����ن. 
�ل�  ي��وم  �لأرم���ن  مئات �لآلف م��ن 

�لتي  و�مل��دن  �لقرى  �أ�شماء  جميع 
بحق  �جلماعية  �لإب�����اد�ت  �شهدت 

�لإب����ادة  ���ش��ه��د�ء  ن�شب  ي�شم  ك��م��ا 
�جل��م��اع��ي��ة ل���الأرم���ن ج����د�ر متت 

�أبريل من كل عام يف يوم  24 من 
ذكرى �لإبادة �جلماعية لالأرمن.

فقدان جواز �صفرت
�حمد  جمانه  �مل��دع��و/  فقد 
م�����ش��ط��ف��ى ك���م���ال ح��ل��ي��م��ه ، 
�شفره  ج��و�ز  �جلن�شية  كند� 
رقم )713057( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
�قرب  �و  �لكندية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.   

فقدان جواز �صفرت
ريا�س  /ر�بيا  �ملدعو  فقد 
باك�شتان   ، ح�شني  ري��ا���س 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )9915701( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 055/2991019

فقدان جواز �صفرت
بيج  �ملدعو / غفر�ن  فقد 
حممد رم�شان ، باك�شتان 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )3921021( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 055/8944175

فقدان جواز �صفرت
يا�شمني   / �مل���دع���و  ف��ق��د 
حممد عطوه �بو يو�شف، 
جو�ز   - �جلن�شية  �لردن 
�شفره رقم )490776( 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 056/9723158

فقدان جواز �صفرت
فقد �ملدعو /حمزه �حمد 
حليمه،  ك��م��ال  م�شطفى 
ك���ن���د�  �جل��ن�����ش��ي��ة - جو�ز 
�شفره رقم )264670( 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/4000622

فقدان جواز �صفرت
دلو�ر  حممد   / �ملدعو  فقد 
عبد�مللك  حم���م���د  ح�����ش��ني 
�جلن�شية  ب���ن���غ���الدي�������س    ،
رق������م  �������ش������ف������ره  ج�������������و�ز   -
يجده  من   )0697153(
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

 050/3157764
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اأخبـار الإمـارات

خدمة اأف�شل  توفري  ل�شمان  املركز  ل�شائقي  �شهريًا  تدريبية  برامج   4

موا�سالت الإمارات تدير 63 عقدًا للنقل والتاأجري مع جهات حكومية وخا�سة براأ�ض اخليمة

•• دبي – الفجر:

�لقر�شي  ي��و���ش��ف  �ل�����ش��ي��د  ك�����ش��ف 
للنقل  ر�أ����س �خليمة  م��رك��ز  م��دي��ر 
جمموعة  -ع���������ش����و  و�ل�����ت�����اأج�����ري 
ملو��شالت  �لتابعة  �لأعمال  مر�كز 
 63 ي��دي��ر  �مل���رك���ز  �أن  �لإم��������ار�ت- 
ع�����ق�����د�ً م�����ع ع�������دد م�����ن �جل����ه����ات 

و�لكفاءة ذ�ت ميزة وقيمة م�شافة 
�جلهات  �أن�����ش��ط��ة  ل��دع��م  تناف�شية 
�ملرمة  �ل���ع���ق���ود  وذل�����ك مب���وج���ب 
�لنقل  خدمات  توفري  عر  معهم، 
�لأمد،  طويل  و�لتاأجري  �جلماعي 
م���ن خ����الل �أ����ش���ط���ول ي��ب��ل��غ 175 
�ل�شتخد�مات،  م��ت��ن��وع��ة  م��رك��ب��ة 
م���وؤك���د�ً  م����وؤه����ل،   ���ش��ائ��ق  و113 
ح�����ر������س �مل������رك������ز ع����ل����ى �ل�����وف�����اء 
�لوجه  ع��ل��ى  �ل��ع��ق��ود  مب��ت��ط��ل��ب��ات 
حتظى  �لتي  �لثقة  ويعزز  �لأمثل، 
��شتناد�ً  �لإم����ار�ت  م��و����ش��الت  بها 
�أد�ءه�������ا وخ��رت��ه��ا يف قطاع  ع��ل��ى 
 35 م��ن  لأك��رث  متتد  �لتي  �لنقل 

عاماً.
ر�أ�س  م��رك��ز  �أن  �لقر�شي  و�أو���ش��ح 
يحر�س  و�لتاأجري  للنقل  �خليمة 
ميد�نية  زي���������ار�ت  ت��ن��ظ��ي��م  ع���ل���ى 
�ملتعاملني،  و�شعادة  ر�شا  ل�شمان 
و�ل�شيانة  �لفح�س  بر�مج  وتنفيذ 

و�لعمال  ل��ل��م��وظ��ف��ني  �جل���م���اع���ي 
عدد  ومنت�شبي  �جلامعات  وطلبة 
وخدمات  �لريا�شية،  �لأن��دي��ة  من 

�حلكومية و�خلا�شة بر�أ�س �خليمة 
لتقدمي طيٍف و��شٍع من �خلدمات 
�ملتميزة يف جمال �لتاأجري و�لنقل 

�إد�رة �أ�شاطيل �ملوؤ�ش�شات.
يقّدم  �مل��رك��ز  �أن  �ل��ق��ر���ش��ي،  و�أّك����د 
�جلودة  عالية  �خلدمات  من  باقة 

وميتلك �ملركز قاعدة ثرية ت�شمل 
نخبة من �ملتعاملني �لر�ئدين من 
و�خلا�س  �حل��ك��وم��ي  �ل��ق��ط��اع��ني 
ب���ي���ن���ه���ا م����ع����ه����د �ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
بر�أ�س  �ل��ط��ب  ك��ل��ي��ة  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، 
�خليمة، �جلامعة �لأمريكية بر�أ�س 
بن  �شعود  �ل�شيخ  م��ر�ك��ز  �خليمة، 
موؤ�ش�شة  �مل�شائية،  �لقا�شمي  �شقر 
ب���ر�أ����س �خليمة،  �ل���ك���رمي  �ل���ق���ر�ن 
بر�أ�س  �ل���ع���ام���ة  �لأ����ش���غ���ال  د�ئ������رة 

عقد  جانب  �إىل  ملركباته،  �لدورية 
�لتدريبية  �ل���ر�م���ج  م���ن  ح���زم���ة 
و�لعملية  �ل��ن��ظ��ري��ة  �لتخ�ش�شية 
�مل�����ش��ت��م��رة ل��ل�����ش��ائ��ق��ني، م�����ش��ري�ً �أن 
دور�ت  ل�����ش��ائ��ق��ي��ه  ي��ن��ظ��م  �مل����رك����ز 
مبعدل  ت���وع���وي���ة  وحم����ا�����ش����ر�ت 
تكرمي  وي��ت��م  ���ش��ه��ري��اً،  ب��ر�م��ج   4
�شهرياً  �ل�شائقني  م��ن  �ملتميزين 
و�لوحد�ت  �لأعمال  مبر�كز  �أ�شوًة 

�لتابعة ملو��شالت �لإمار�ت.

و�شناعة  جت����ارة  غ��رف��ة  �خل��ي��م��ة، 
�شري�ميك  ���ش��رك��ة  �خل��ي��م��ة،  ر�أ�����س 
�لإ�شمنت  ���ش��رك��ة  �خل��ي��م��ة،  ر�أ������س 
�لأب��ي�����س ب��ر�أ���س �خل��ي��م��ة، �شركات 
�خليمة،  ب���ر�أ����س  �حل�����رة  �مل��ن��ط��ق��ة 
وغريها  �مل��رك��ب��ات  ت��اأج��ري  �شركات 
�لر�ئدة  و�لهيئات  �ملوؤ�ش�شات  م��ن 
�حلكومية  و����ش���ب���ه  �حل���ك���وم���ي���ة 
باإمارة  �خل��ا���س  �لقطاع  و�شركات 

ر�أ�س �خليمة.

»و�سل« توفر خم�ض منح درا�سية جديدة خلريجي الثانوية العامة
•• دبي-وام: 

�أعلنت جمموعة و�شل لإد�رة �لأ�شول عن مو��شلة �لعمل يف برناجمها 
�ل�شر�كة  عالقة  �إط��ار  يف   2008 �أطلقته عام  �ل��ذي  �لدر��شية  للمنح 

�لتي تربطها مع �جلامعة �لأمريكية يف دبي. 
در��شية جديدة للطالب  �لعام توفري خم�س منح  �ل�شركة هذ�  وتعتزم 
من خريجي �لثانوية �لعامة ول تز�ل ت�شتقبل �لطلبات من �ملر�شحني 
ليتم �لختيار بعد ذلك بناء على معايري حمددة ومنها �أن يكون �ملتقدم 

من مو�طني دولة �لإمار�ت .
وت�����ش��رتط ح�����ش��ول �مل��ت��ق��دم ع��ل��ى م��ع��دل ت��ر�ك��م��ي يف �ل��ث��ان��وي��ة �لعامة 
�لتي  �ملقابلة  �جتياز  �إىل  �إ�شافة   85% عن  يقل  ل   2017-2016

�متحان  يف  و�ل��ن��ج��اح  و�شل  يف  �ل��رن��ام��ج  ه��ذ�  على  �لقائمون  يجريها 
�لأولوية  وت��ع��ط��ى  �جل��ام��ع��ة  يف  �ل��ق��ب��ول  متطلبات  ل�شتيفاء  �ل��ق��ب��ول 
للطالب �لذي حتول ظروفهم �ملادية دون تغطية �لر�شوم يف �جلامعة 

�لأمريكية يف دبي.
دبي  يف  �لأمريكية  �جلامعة  مع  تفاهم  مذكرة  وقعت  قد  و�شل  كانت 
تنطبق  �لذين  �ملو�طنني  للطالب  �لدر��شية  �ملنح  لتوفري   2008 عام 
عليهم �ل�شروط وذلك يف �إطار حر�س �ل�شركة على ترجمة م�شوؤوليتها 
�ملبادر�ت  من  �لكثري  مع  يتناغم  ومب��ا  �لتعليم  قطاع  لدعم  �ملجتمعية 
2017 يف  عام �خلري  مبادرة  لدعم حم��اور  موؤخر�  عنها  �أعلنت  �لتي 
�لإم��ار�ت. وميثل هذ� �لرنامج مبادرة ر�ئدة لهذ� �لقطاع �إ�شافة �إىل 
دوره �ملهم لتاأهيل �لكو�در �ملو�طنة وم�شاعدتهم على �لإ�شهام يف �لتنمية 

بل  �ملنح  تقدمي  على  �ل�شركة  دور  يتوقف  ول  �مل�شتد�مة  �لقت�شادية 
وتقدمي  �لأكادميي  حت�شيلهم  على  و�لإ�شر�ف  �لطالب  متابعة  تتوىل 
بعد  لهم  �لعمل  ف��ر���س  وت��وف��ري  �ل�����ش��رورة  عند  لهم  �ل���الزم  �لتوجيه 

�لتخرج يف �إد�ر�تها �ملختلفة.
ويحظى �لطالب خالل �لدر��شة بالعديد من �لمتياز�ت فعالوة على 
تتحمل  ط��ال��ب  ك��ل  عليها  يح�شل  �ل��ت��ي  �ل�شهرية  �مل��ال��ي��ة  �ملخ�ش�شات 
جمموعة و�شل لإد�رة �لأ�شول تغطية �لر�شوم �لدر��شية بالكامل وتقوم 
�ل�شركة مبر�جعة م�شتوى �لطالب يف نهاية كل ف�شل در��شي ومكافاأة 
�ملتميزين منهم عند �حل�شول على درجة »A« �إ�شافة �إىل فر�شة عمل 
لالن�شمام �إىل فريق و�شل يف �لعديد من �لإد�ر�ت مثل �ملالية و�مل�شاريع 

و�لعقار�ت مبا يتنا�شب مع �خت�شا�شاتهم �جلامعية.

وزيرة الدولة لل�سعادة تلتقي 
نائب وزير اخلارجية املك�سيكي

•• مك�صيكو-وام:

�شعادة  مع  لل�شعادة  دول��ة  وزي��رة  �ل��روم��ي  بنت خلفان  عهود  �لتقت معايل 
كارلو�س دي �إكا�شا نائب وزير �خلارجية �ملك�شيكي.

تطرق �للقاء - �لذي عقد مبقر وز�رة �خلارجية �ملك�شيكية - �إىل �لق�شايا 
�ملدرجة �شمن �أجندة �لعالقات �لثنائية و�لبحث يف �شبل تعزيزها و�لرتقاء 

باأو��شر �لتعاون و�ل�شد�قة يف �شتى �ملجالت.
ح�شر �للقاء �شعادة �أحمد حامت �ملنهايل �شفري �لدولة لدى �ملك�شيك.
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بعد

بعد

بعد

قبل

قبل

قبل

قبل

�شملت حت�شني و�شيانة الطرق واإزالة امل�شوهات يف جزيرة اأبوظبي

بلدية مدينة اأبوظبي وكوريف لالإن�ساءات واملقاولت العامة يج�سدان قيم عام اخلري

•• اأبوظبي-الفجر:

ج�شدت بلدية مدينة �أبوظبي و�شركة كوريف لالإن�شاء�ت �لعامة قيم عام 
�لتحتية  �لبنية  متكني  �إىل  �لهادفة  عالقاتهما  تعزيز  خالل  من  �خلري 
كوريف  �شركة  قدمت  حيث  للجمهور  �ملقدمة  �خل��دم��ة  م�شتوى  ورف��ع 
�لأع��م��ال يف جم��ال �شيانة  بالعديد من  قامت مبوجبها  م��ب��ادرة خريية 
و�ملر�فق  �لطرق  يف  �لعامة  �مل�شوهات  و�إز�ل���ة   ، �لتحتية  �لبنية  وحت�شني 
مببد�أ  �لتز�مها  لإب����ر�ز  منها  م�شعى  يف   ، م��ايل  مقابل  �أي  دون  �ل��ع��ام��ة 

�مل�شوؤولية �ملجتمعية . 
وتاأتي هذه �ملبادرة جت�شيد� لإطالق �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل على عام 2017 عاما للخري وثمرة 
لغر��س �خلري �لتي زرعها �ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل 
نهيان طيب �هلل ثر�ه �لطاهر ، و�لتي رعاها و�شقاها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�إخو�نه حكام �لإمار�ت 
وج�شدها بكل معانيها وقيمها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
رع��اه �هلل  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  �ل��دول��ة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س  مكتوم 

و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة رعاه �هلل ، وقيادتنا �حلكيمة .

�لأعمال  من  �لعديد  على  �ملبادرة  خمرجات  ��شتملت  ذ�ت��ه  �ل�شعيد  على 
، و�إعادة تاأهيل  ، و�مل�شوهات �لعامة  �إعادة تاأهيل �لأر�شفة �ملت�شررة  مثل 
�جلزر  يف  �حلو�جز  و�شيانة   ، �ل�شو�رع  يف  لالأعمدة  �ل�شمنتية  �لقو�عد 
�لو�شطية على �لطرق ، وتاأهيل وجتديد و�شيانة �أغطية غرف �لتفتي�س 
يف  و�لأر�شفة  �لطرق  بع�س  يف  �لهبوطات  �إ�شالح  �أعمال  �إىل  بالإ�شافة 

جزيرة �أبوظبي .

، معربة عن  �ملبادرة غاليا  �أبوظبي هذه  من جانبها ثمنت بلدية مدينة 
تقديرها للدور �ملحوري و�لأ�شا�شي �لذي يلعبه �لقطاع �خلا�س يف دعم 
للعا�شمة  �ملظهر �حل�شاري  ، و�حلفاظ على  �مل�شتد�مة  �لتنمية  م�شاريع 
مع  و�لتعاون  �ل�شر�كة  عالقات  تعزيز  �أن  م�شرية   ، و�شو�حيها  �أبوظبي 
�أن تالزم  ، م�شرية  �لبلدية  �أولية مهمة يف ��شرت�تيجية  �لقطاع �خلا�س 
�مل�شارين لدى �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س من �شاأنه �لرتقاء �مل�شتمر 
يف قدرة �لبنية �لتحتية وتطوير �خلدمات و�لرتقاء مب�شتوى �حلياة يف 

�ملدينة ، د�عية �إىل �أهمية �لقتد�ء مبثل هذه �ملبادر�ت �لبناءة و�ملثمرة . 

امل�ساجدالربملان البريويف يكرم �سفري الدولة بحرم  م�سغرة  متاجر  اإقامة  الإ�سالمية” تبحثان  “ال�سوؤون  التعاونية” و  “ال�سارقة 
•• ليما -وام: 

�شعادة  �ل���ب���ريويف  �ل���رمل���ان  ك����رم 
�لعو�شي  حممد  يو�شف  حممد 
“ليما”  ل�����دى  �ل����دول����ة  ���ش��ف��ري 
تقدير� جلهوده يف تعزيز رو�بط 
�ل�����ش��د�ق��ة و�ل���ت���ع���اون ب���ني دولة 

�لإمار�ت وجمهورية �لبريو.
�ل���ت���ك���رمي رئ���ي�������س جلنة  وق�������دم 
�لرملان  يف  �خلارجية  �لعالقات 
�ل�����ب�����ريويف وذل�������ك خ������الل حفل 
�شاجلادو  ل��و���س  م��ع��ايل  ح�����ش��ره 
ووزير  �ل��ب��ريويف  �ل��رمل��ان  رئي�شة 
�لبريويف  �خل��ارج��ي��ة  �ل��ع��الق��ات 
�شهد  كما   . مندوز�  لونا  ريكاردو 
ت��ك��رمي ع���دد م��ن روؤ�شاء  �حل��ف��ل 
يف  �ملعتمدين  �لتمثيلية  �لبعثات 
جمهورية �لبريو. و�أ�شارت رئي�شة 
كلمتها  يف  �ل����ب����ريويف  �ل����رمل����ان 
لدولة  زي��ارت��ه��ا  �إىل  �لرتحيبية 

•• ال�صارقة-وام:

يعروف  خ��ل��ي��ف��ة  �هلل  ع��ب��د  ب��ح��ث 
�ل�شوؤون  د�ئ���رة  م��دي��ر  �ل�شبو�شي 
ب���ال�������ش���ارق���ة خالل  �لإ����ش���الم���ي���ة 
ل��ق��ائ��ه �م�������س مب��ق��ر �ل����د�ئ����رة يف 
�ل�شارقة  جمعية  وفد  �لرحمانية 
متاجر  �إق��ام��ة  �إمكانية  �لتعاونية 
م�شغرة بحرم �مل�شاجد يف منطقة 
تتو�فر  ل  �لتي  و�ملناطق  �ل�شيوح 
ذلك  ياأتي   . للت�شوق  خدمات  بها 
تو�فقا مع روؤى وتوجيهات �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن 
�ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حم��م��د 
�لأعلى حاكم �ل�شارقة لإن�شاء فرع 
موؤقت جلمعية �ل�شارقة �لتعاونية 
باأف�شل  جمهز  �ل�شيوح  مبنطقة 
�لغذ�ئية  �مل������و�د  ت���ري���د  �أج����ه����زة 

خلدمة �شكان �ملنطقة.
و��شتمع مدير �ل�شوؤون �لإ�شالمية 

م�شيدة   .  2016 دي�����ش��م��ر  يف 
خمتلف  يف  �مل�������ش���ارك���ة  ب���اأه���م���ي���ة 

�لعاملية  �لقمة  �لإم��ار�ت حل�شور 
عقدت  �لتي  �لرملانات  لرئي�شات 

�أطر  لرت�شيخ  �لدولية  �مللتقيات 
�لتعاون بني �لدول.

م�شاحات غري  متاجر م�شغرة يف 
باملناطق  �مل�شاجد  بحرم  م�شتغلة 
�لتي ل تتو�فر بها مر�كز للت�شوق 
�ملتاجر  ه��ذه  ت�شميم  يف  م��ر�ع��ني 

�إىل �شرح من ماجد �جلنيد مدير 
�لتعاونية  �ل�����ش��ارق��ة  جمعية  ع���ام 
حول فكرة �مل�شروع و�أهد�فه و�آلية 
�إقامة  �إىل  ي��ه��دف  ح��ي��ث  تنفيذه 

يف  �ملهنية  �ل�شالمة  درج��ات  �أعلى 
لتوفري  وعر�شها  �لأغذية  حفظ 
�شبل �لر�حة للمو�طنني وقاطني 

�ل�شو�حي.
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اأخبـار الإمـارات
•• دبي -وام:

�لتي  �خل��دم��ات  على  �ملجتمع  تنمية  وز�رة  م��ن  وف��د  �ط��ل��ع 
من  للم�شتفيدين  لالإ�شكان  ز�ي��د  �ل�شيخ  برنامج  يقدمها 
�أ���ش��ح��اب �لهمم يف �إط���ار ح��ر���س �ل��رن��ام��ج و�ل�����وز�رة على 
تفعيل �ل�شيا�شة �لوطنية لتمكني هذه �لفئة. جاء ذلك خالل 
�لزيارة �لتي قام بها وفد من وز�رة تنمية �ملجتمع برئا�شة 
�شعادة �شناء حممد �شهيل وكيلة �لوز�رة �إىل �ملقر �لرئي�شي 
لرنامج �ل�شيخ ز�يد لالإ�شكان بدبي. و�أكدت �شعادة �ملهند�شة 
جميلة حممد �لفندي �ملديرة �لعامة لرنامج �ل�شيخ ز�يد 
لالإ�شكان خالل لقائها �لوفد �أن �لرنامج ميتلك حزمة من 
�خلدمات �لتي يقدمها لأ�شحاب �لهمم منذ بد�ية �إن�شائه .

ولفتت �إىل �أن �لرنامج �ليوم يعزز هذه �خلدمات بخدمات 
م�����ش��اف��ة ي�����ش��ع��ى م���ن خ��الل��ه��ا ل��ت��م��ك��ني �أ����ش���ح���اب �لهمم 
يف  �ملجتمع  تنمية  وز�رة  مع  �لتعاون  خ��الل  من  و�إ�شعادهم 

�إطار دعم �لعمل �مل�شرتك بني �ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�جلهود 
و�شمان  �ل��دول��ة  يف  �ملجتمعي  بالعمل  ل��الرت��ق��اء  �مل��ب��ذول��ة 
توفري �خلدمات �لجتماعية ذ�ت �جلودة �لعالية. و�أو�شحت 
�أن برنامج �ل�شيخ ز�يد لالإ�شكان عني م�شوؤول من  �لفندي 
تقدمي  بهدف  �ملا�شي  �أب��ري��ل  �لرنامج  يف  �لهمم  �أ�شحاب 
وت�شهيل  معهم  �ملبا�شر  و�لتو��شل  لهم  �ملنا�شبة  �خلدمات 
�إج�������ر�ء�ت ت��ق��دمي �خل���دم���ة وه���و ي��ع��د ح��ل��ق��ة �ل��و���ش��ل بني 

�ملتعاملني و�أ�شحاب �لهمم و�لعاملني يف �لرنامج .
�لحتياجات  تلبية  على  يحر�س  �لرنامج  �أن  �إىل  و�أ�شارت 
كافة لأ�شحاب �لهمم من خالل ت�شهيل �إجر�ء�ت ح�شولهم 
ع��ل��ى �ل��دع��م �ل�شكني يف ح��ال��ة ت��ط��اب��ق �ل�����ش��روط �لأخ���رى 
�لذكية  و�لتطبيقات  �لإل���ك���رتوين  �مل��وق��ع  ت�شميم  مت  كما 

�لرنامج  �أن  �إىل  لفتا   . �حتياجاتهم  مع  متو�فقة  لتكون 
من  م�شتفيدين  ت�شمل  �شكني  دع��م  ق���ر�ر�ت  دوري���اً  ُي�شدر 
�أ���ش��ح��اب �ل��ه��م��م وي��ح��ر���س ع��ل��ى ت��ع��ي��ني م��وظ��ف��ني منهم 
على  �شهيل  �شناء  �أ���ش��ادت  جانبها  من  �لرنامج.  يف  للعمل 
جهود �لرنامج يف تطبيق �لعديد من �ملبادر�ت و�خلدمات 

لأ�شحاب �لهمم بعد �إطالق �ل�شيا�شة �لوطنية لتمكينهم .
ياأتي  �ملجال  و�لرنامج يف هذ�  �ل��وز�رة  تعاون  �أن  مو�شحة 
�مل�����ش��رتك��ة م��ع �جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة لتعزيز  �شمن �جل��ه��ود 
مبد�أ �ل�شر�كات وتقدمي �خلدمات �ملتميزة و�ملبتكرة لفئات 
كبار  وفئة  �لهمم  �أ�شحاب  فئة  �أهمها  وم��ن  كافة  �ملجتمع 

�ل�شن.
�ل��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا �لرنامج  و�ط���ل���ع �ل���وف���د ع��ل��ى �خل���دم���ات 

لأ���ش��ح��اب �ل��ه��م��م م��ن خ���الل م�����ش��وؤول �أ���ش��ح��اب �ل��ه��م��م يف 
�ل�����ش��ك��ن��ي و�مل���وق���ف �ملخ�ش�س  �ل���دع���م  �ل��رن��ام��ج و�أه��م��ه��ا 
�لتابعة  �ملتعاملني  �شعادة  مر�كز  �لهمم يف جميع  لأ�شحاب 
للرنامج �إ�شافة �إىل �ملمر�ت �ملخ�ش�شة لأ�شحاب �لإعاقات 
�لب�شرية و�شّباك �شعادة �ملتعاملني �ملخ�ش�س لهم يف مر�كز 
�شعادة �ملتعاملني �لتابعة للرنامج. و��شتعر�شت فاطمة �آل 
�لفعاليات  �أب��رز  �لرنامج  يف  �لهمم  �أ�شحاب  م�شوؤولة  علي 
�لرنامج منذ  نفذها  �لتي  �ملجتمعية  و�ملبادر�ت  و�لأن�شطة 
�أ�شحاب  لتمكني  �لوطنية  �ل�شيا�شة  ع��ن  �لإع����الن  ب��د�ي��ة 
�لهمم يف �أبريل �ملا�شي و�لتي ��شتملت على �لفعاليات �لتي 
تركز على ت�شجيع منتجات �أ�شحاب �لهمم من خالل تنظيم 
معر�س “ هل هاللك “ قبيل �شهر رم�شان �ملبارك لعر�س 

�لذي  جمتمعي  �شوتي  ومعر�س  �لهمم  �أ�شحاب  منتجات 
نظم بالتعاون مع �إد�رة �أ�شحاب �لهمم بوز�رة تنمية �ملجتمع 

وبالتز�من مع �ليوم �لعاملي ملتالزمة د�ون. 
�لهمم يف  �أ�شحاب  ��شتقبل طالبا من  �لرنامج  �إن  وقالت 
�لتدريب �ل�شيفي �شمن مبادر�ت متكني �أ�شحاب �لهمم يف 
�شهر و�حد ف�شال  ي�شتمر ملدة  �ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�لذي 
عن تنظيم ور�شة تعريفية بلغة �لإ�شارة ��شتهدفت موظفي 
�إد�رة �لت�شال �حلكومي و�لر�غبني بامل�شاركة من موظفي 
�ملوظفني  ب��ني  �ل��ت��و����ش��ل  عملية  ت�شهيل  ب��ه��دف  �ل��رن��ام��ج 
و�ملتدربني من �أ�شحاب �لهمم و�شيتم تنفيذ جمموعة �أخرى 

من �لدور�ت �لد�عمة بالتعاون مع وز�رة تنمية �ملجتمع. 
جمموعة  بتنفيذ  يقوم  �لرنامج  �أن  �إىل  علي  �آل  و�أ���ش��ارت 
من �لفيديوهات �لتوعوية بلغة �لإ�شارة للتعريف بخدمات 
قنو�ت  ع��ر  �ل��رن��ام��ج  ح�شاب  يف  ن�شرها  �شيتم  �ل��رن��ام��ج 

�لتو��شل �لجتماعي.  
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ت��ز�م��ن��اً م��ع �ل��ي��وم �ل��ع��امل��ي ل��ل��ن��زي��ل ، ن��ظ��م��ت �إد�رة 
�لعامة  بالقيادة  و�لإ���ش��الح��ي��ة  �لعقابية  �ملوؤ�ش�شة 
�ل�شرطة  �إد�رة  مع  بالتعاون  �خليمة  ر�أ���س  ل�شرطة 
، �حتفالية  ر�أ���س �خليمة  �ملجتمعية ود�ئ��رة حماكم 
لأبناء وذوي �لنزلء باملوؤ�ش�شة وذلك بح�شور �لر�ئد 
�أحمد �شامل �لنعيمي ، مدير فرع �لأحد�ث باملوؤ�ش�شة 
وعدد من �ل�شباط و�لأف��ر�د ، مب�شاركة فعالة من 

�أبناء وذوي �لنزلء يف ر�ك مول .
�لحتفال على فقر�ت متنوعة منها عزف  و��شتمل 

�ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة  �لوطني  �ل�شالم 
�لتناف�شية  و�لأل��ع��اب  �مل�شابقات  م��ن  ع��دد  وتنفيذ   ،
ب��ني �أط��ف��ال �ل��ن��زلء وت��وزي��ع �ل��ه��د�ي��ا ع��ل��ى جميع 
�إىل  ب��الأط��ف��ال  �لتوجه  ث��م   ، و�لفائزين  �مل�شاركني 
�أماكن �لرتفيه باملركز �لتجاري وق�شاء �أوقات من 
و�لع�شائر  �حللوى  وتوزيع   ، و�ل�شعادة جماناً  �ملرح 

و�لوجبات �خلفيفة عليهم وعلى ذويهم .
، مدير فرع  �لنعيمي  �شامل  �أح��م��د  �ل��ر�ئ��د  و�أو���ش��ح 
�أن �مللتقيات �لأ�شرية �لتي يتم تنظيمها   ، �لأحد�ث 
، بع�شها خا�شة بذوي و�أبناء �لنزلء ، بهدف جمع 
�ل���و�ح���دة م��ن دون ح��و�ج��ز �شمن  �أف�����ر�د �ل��ع��ائ��ل��ة 

�لتي  و�لفعاليات  �لأن�شطة  فيها  تتنوع  �حتفالية 
�ملوؤ�ش�شة  ب��ني  �لتو��شل  �أو����ش��ر  تعزيز  �إىل  ت��ه��دف 
قلوبهم  �إىل  �لبهجة  و�إدخ����ال   ، و�أ���ش��ره��م  و�ل��ن��زلء 
ب�شكل  تنظيمه  يتم  ملتقى  ك��ل  ويف  �أن���ه  و�أ���ش��اف   ،
ع���ام ، ه��ن��اك ����ش���روط ل��ل��رت���ش��ي��ح ل���ه ، م��ن��ه��ا ح�شن 
على  �لنزلء  لت�شجيع   ، �ملوؤ�ش�شة  من  و�شلوك  �شري 
�ل�شلوك �لإيجابي ، موؤكد�ً �أن باب �ملوؤ�ش�شة �لعقابية 
، ح��ر���ش��اً على  �أي وق���ت  و�لإ���ش��الح��ي��ة م��ف��ت��وح يف 
مبالحظات  و�لرتحيب  مطلقة  ب�شفافية  �لتعامل 
حتقيقه  على  و�لعمل  وذويهم  �لنزلء  ومقرتحات 
وفقاً للتوجيهات �ملعمول بها على م�شتوى �لدولة . 

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل���ق���ي���ادة  �أط��ل��ق��ت 
ر�أ����������س �خل����ي����م����ة، ح���م���ل���ة دوري��������ات 
ملكافحة  �لإل���ك���رتون���ي���ة  �ل���ت���وع���ي���ة 
�لب���ت���ز�ز �لإل����ك����رتوين، وذل����ك من 
�لكرتونية  دوري��������ات  ن�����ش��ر  خ�����الل 
ت�شتهدف  �لعنكبوتية،  �ل�شبكة  يف 
حت����ذي����ر �جل����م����ه����ور م�����ن �ل����وق����وع 
بر�مج  ع����ر  �مل���ح���ت���ال���ني  �أي�������دي  يف 
�شبكة  يف  �لج���ت���م���اع���ي،  �ل��ت��و����ش��ل 
ومكافحة  وحم����ارب����ة  �لن�����رتن�����ت، 
�نطالقاً  وذلك  �لكرتونياً،  �لبتز�ز 
�لد�خلية،  وز�رة  �إ�شرت�تيجية  م��ن 
و�لأمان،  �لأمن  تعزيز  �إىل  �لر�مية 
وتطوير  ن�����ش��ر  مل����ب����ادرة  وت��ط��ب��ي��ق��اً 
للوقاية  �لأم��ن��ي��ة،  �لتوعية  ب��ر�م��ج 
م������ن �جل������رمي������ة وحت����ق����ي����ق �أع����ل����ى 
عر  و�ل�����ش��الم��ة،  �لأم���ن  م�شتويات 

بر�مج �لتوعية و�لتثقيف �لأمني.
علي  �هلل  ع���ب���د  �ل��ع��م��ي��د  و�أو������ش�����ح 
�لتحريات  �إد�رة  م���دي���ر  م��ن��خ�����س 
ر�أ�س  ب�شرطة  �جل��ن��ائ��ي��ة  و�مل��ب��اح��ث 
�لتعاون  تعزيز  مت  قد  �أن��ه  �خليمة، 
�إد�رة  ب������ني  �جل������ه������ود  وت���������ش����اف����ر 
�جلنائية،  و�مل���ب���اح���ث  �ل���ت���ح���ري���ات 
�لعامة،  و�لعالقات  �لإع��الم  و�إد�رة 
بق�شم  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  �جل�����ر�ئ�����م  وف������رع 
�جل����ر�ئ����م �مل��ن��ظ��م��ة ب�����ش��رط��ة ر�����س 
�خليمة، ومت ت�شكيل دوريات توعية 
�لتي  �لر�مج  ت�شتخدم  �لكرتونية، 
وجمرمي  �ل��ع�����ش��اب��ات  ي�شتخدمها 

ب�شحاياهم،  ل���الإي���ق���اع  �لب�����ت�����ز�ز 
على  �لر�مج  هذه  بو��شطة  فتعمل 
ن�شر وتعزيز ثقافة �لتوعية �لأمنية 
مل��ك��اف��ح��ة �لب���ت���ز�ز �لإل����ك����رتوين يف 
�حلريات  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��ا  �مل��ج��ت��م��ع، 
و�شوناً  �لن��ت��ه��اك،  م��ن  �ل�شخ�شية 
للحقوق و�لأمو�ل و�ملمتلكات، حتى 
وبع�س  �جلمهور،  �أف���ر�د  ي�شقط  ل 
�أيدي  يف  �لبتز�ز  �شحية  �ملر�هقني 
�ملحتالني �لذين ي�شعون �إىل جتريد 
�خالقه،  وه��دم  قيمه،  من  �ملجتمع 
�أمو�ل  �شرقة  �إىل  ي�شعى  وبع�شهم 

على  للح�شول  طريقة  ب���اأي  �ل��غ��ري 
�لك�شب �لغري م�شروع.

و�أكد مدير �إد�رة �لتحريات و�ملباحث 
�أن  �خليمة،  ر�أ���س  ب�شرطة  �جلنائية 
�لوعي  ت��ع��زي��ز  �إىل  ت��ه��دف  �حل��م��ل��ة 
�أهمية  على  �جلمهور  وحث  �لأمني 
�خذ �حليطة و�حلذر، و�أخذ �لعرة 
م����ن ح������الت �ل���ت���ه���دي���د و�لب����ت����ز�ز 
�لإل����ك����رتوين، �ل��ت��ي ع��ر���ش��ت حياة 
كثري من �أفر�د �ملجتمع �إىل �خلطر 
و�لنهيار �لجتماعي، موؤكدًة وجود 
�إجر�مية  و�أ�شاليب  متعددة  من��اذج 

�ملتخ�ش�شة  �لع�شابات  �ليها  تلجاأ 
�لإلكرتوين،  و�لب��ت��ز�ز  �لتهديد  يف 
و�لتو��شل  �ل���ت���ع���ام���ل  �أن  م��ب��ي��ن��ًة 
�أف�����ر�د جمهولني  �لإل���ك���رتوين م��ع 
�و  وهمية  �شفحات  �أو  موؤ�ش�شات  �أو 
يعد  �لأن���رتن���ت  �شبكة  ع��ر  م��زي��ف��ة 
�أه����م �لأ����ش���ب���اب �ل��ت��ي تعر�س  �أح����د 
�ملجتمع  �أو  �جل��م��ه��ور  �أف����ر�د  بع�س 
لأن  �لإل������ك������رتوين،  �لب�����ت�����ز�ز  �إىل 
لالبتز�ز  يتعر�شون  �للذين  غالبية 
ي��ق��وم��ون ب��ع��ر���س م��ع��ل��وم��ات��ه��م �أو 
�جلميع  �أم���ام  �ل�شخ�شية  بياناتهم 
مما  �لجتماعية،  �شفحاتهم  ع��ر 
بالبتز�ز  �ل��ق��ائ��م  �ل�شخ�س  مي��ك��ن 
كافية  معلومات  على  من �حل�شول 
بتهديدها  و�ل��ق��ي��ام  �ل�����ش��ح��ي��ة  ع��ن 
باأن  م�شيفاً  ب��ع��د،  فيما  و�ب��ت��ز�زه��ا 
�لتو��شل  �شبكات  و�شفحات  بر�مج 
يوماً  وتتنامى  تتز�يد  �لجتماعي، 
مو�كبة  م��ن  لب��د  وعليه  ي���وم،  بعد 
هذ� �لتز�يد و�لتنامي �أمنياً حفاظاً 
�ملجتمعي،  �ل����رت�ب����ط  ن�����ش��ي��ج  ع��ل��ى 
و�لتوعوي  �لأم��ن��ي  ب��ال��دور  م�شيد�ً 
�لعامة  �ل���ق���ي���ادة  ب����ه  ت���ق���وم  �ل������ذي 
كثفت  و�لتي  ر�أ�س �خليمة،  ل�شرطة 
ن�����ش��اط��ه��ا ل��ل��ق�����ش��اء ع��ل��ى �لب���ت���ز�ز 
م�شتخدمي  وح��م��اي��ة  �لل���ك���رتوين 
و�شبكات  �لل����ك����رتون����ي����ة  �مل�����و�ق�����ع 
�ل��ت��و����ش��ل �لج��ت��م��اع��ي��ة، م��ن خالل 
نطاق  على  �لأم��ن��ي��ة  �لتوعية  ن�شر 
و��شع لت�شمل جميع  �أفر�د �جلمهور 
من خمتلف فئات و�شر�ئح �ملجتمع.

•• راأ�ص اخليمة-وام:

�ختتمت �د�رة �لدفاع �ملدين يف ر�أ�س 
�خليمة �حلملة �لتوعوية “�شالمة 
�أ�شحاب  �لنقل” ��شتهدفت  و�شائل 
مع  بالتعاون  و�ل�شائقني  �ملركبات 
�ل�شرطة �ملجتمعية بالقيادة �لعامة 

ل�شرطة ر�أ�س �خليمة.
 1000 م����ن  �أك�������رث  ت����وزي����ع  ومت 
كتيب توعوي لل�شريحة �مل�شتهدفة 
و�لن�شائح  �لر�شاد�ت  �هم  تت�شمن 
حر�ئق  م����ن  ب���ال���وق���اي���ة  �مل��ت��ع��ل��ق��ة 
�ل�شالمة  و�����ش���رت�ط���ات  �مل��رك��ب��ات 

�لعامة فيها.
نائب  �ملهبوبي  �لعقيد علي  و�أك��د    
ر�أ�س  يف  �مل��دين  �لدفاع  �إد�رة  مدير 
�حلملة  ه����ذه  ت��ن��ف��ي��ذ  �أن  �خل��ي��م��ة 
�لتوعوية  �جل��ه��ود  �إط����ار  يف  ي��اأت��ي 
مع  متا�شيا  �لد�رة  تنفذها  �ل��ت��ي 
�ل�شاعية  �لد�خلية  وز�رة  توجيهات 
�لوقائية  �ل��ث��ق��اف��ة  م�شتوى  ل��رف��ع 
�ملجتمع  وق���ط���اع���ات  ف���ئ���ات  ل��ك��اف��ة 

حممد  �لعميد  لتعليمات  وتنفيذ� 
عبد �هلل �لزعابي مدير �لد�رة.

قام  �ل��ع��م��ل  ف���ري���ق  �أن  و�أ�����ش����اف    
ب���ت���وزي���ع �ل��ك��ت��ي��ب��ات �ل���ت���وع���وي���ة يف 
�ل�شامل  �ل�شيار�ت  فح�س  حمطة 
ويف حمطة فح�س �ملركبات �لثقيلة 
يف �ملرور �لقدمي �إىل جانب توزيعها 
ترخي�س  لإد�رت����ي  �مل��ر�ج��ع��ني  على 

�لآل�������ي�������ات و�ل���������ش����ائ����ق����ني و�مل��������رور 
و�لدوريات.

ت�شمنت  �ل��ك��ت��ي��ب��ات  �ن  �ىل  و�أ����ش���ار 
�لر�شاد�ت  م��ن  م��ن��وع��ة  جم��م��وع��ة 
لأ�شحاب  و�لتوجيهات  و�لن�شائح 
�تباع  ع��ل��ى  فيها  حتثهم  �مل��رك��ب��ات 
�لإج��ر�ء�ت و�خلطو�ت �لحرت�زية 
�ل����ت����ي م�����ن ����ش���اأن���ه���ا م���ن���ع �ن������دلع 

�حل���ر�ئ���ق يف م��رك��ب��ات��ه��م م��ع �بر�ز 
كل  يف  حريق  طفاية  توفري  �أهمية 
م��رك��ب��ة ل���ش��ت��خ��د�م��ه��ا يف ح���الت 
�حلملة  �أن  �إىل  لف���ت���اً  �ل����ط����و�رئ، 
�أه��د�ف��ه��ا م��ن خ��الل تعاون  حققت 
�جل���م���ه���ور م��ع��ه��ا وت���ف���اع���ل���ه���م مع 
�لتي وجهها لهم فريق  �لإر���ش��اد�ت 

�لعمل �ملخت�س.

•• راأ�ص اخليمة-وام:

�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن 
�شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
ح��اك��م ر�أ������س �خل��ي��م��ة �أن �لإم�����ار�ت 
و�هتمام  دع����م  ب��ف�����ش��ل  ����ش��ت��ط��اع��ت 
ل��ل��دول��ة برئا�شة  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه 
�هلل” و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
�ل�شمو  �هلل” و���ش��اح��ب  “رعاه  دب��ي 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�أبنائها  وج���ه���ود  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��و�ت 
جمال  يف  متميزة  م��ك��ان��ة  حت��ت��ل  �أن 
مبادرتهم  بف�شل  �لتطوعي  �لعمل 

يف �لعمل �لتطوعي.
�شاحب  تخ�شي�س  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
 2017 ع��ام  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو 
عاما للخري �شاهم يف تعزيز مفهوم 
م�شتوى  ع���ل���ى  �ل���ت���ط���وع���ي  �ل���ع���م���ل 

�لدولة.
��شتقباله  خ��الل   - �شموه  و�أ���ش��اف 
م��دي��ن��ة �شقر  ق�����ش��ره يف  �م�������س يف 

�لتطوعي  �لنيابة  فريق  حممد  بن 
�لتابع لد�ئرة �لنيابة �لعامة يف ر�أ�س 
�خليمة - �أن �لعمل �لتطوعي و�جب 
�أخ��الق��ي وجمتمعي  و�ل��ت��ز�م  وطني 
وتو��شل  �لتكافل  يف  �إن�����ش��اين  وح��ق 
�لإن�����ش��ان م��ع �أخ��ي��ه �لإن�����ش��ان يف �أي 

مكان.
يحمل  �ل��ت��ط��وع  مفهوم  �أن  و�أو���ش��ح 
عظيمة  �أخ��الق��ي��ة  وقيما  م�شامني 

جهود  فيه  تتكاتف  تربويا  ومنهجا 
م����ع فئات  وت���ع���اون���ه���م  �مل���ت���ط���وع���ني 

�ملجتمع �ملختلفة.
�لذي  �للقاء  و�شاهد �شموه - خالل 
بن  بن حممد  �ل�شيخ �شقر  ح�شره 
�شقر �لقا�شمي و�شعادة ر��شد �أحمد 
للنيابة  �ل���ع���ام  �مل��ح��ام��ي  م��ال��ك  �آل 
�لكلية يف د�ئرة �لنيابة �لعامة و�شيف 
ر��شد �حل�شيني مدير مكتب �لنائب 

�لعام رئي�س فريق �لنيابة �لتطوعي 
�لفريق  مل�شاريع  توثيقيا  عر�شا   -
هذ�  خ��الل  قدمها  �لتي  �ملجتمعية 
عن  تف�شيلي  ل�شرح  و��شتمع  �ل��ع��ام 
�لفريق  وخ��ط��ط  وب���ر�م���ج  �أه������د�ف 

�لتي تو�كب عام �خلري .
ر�أ�س  ح��اك��م  �ل�شمو  �شاحب  و�أث��ن��ى 
�خل��ي��م��ة ع��ل��ى �أه��م��ي��ة �ل��ع��م��ل �لذي 
يحتاج  �لوطن  لأن  �لفريق  به  يقوم 

�أف�������ر�ده م��ه��م��ا كان  ك���ل  �إىل ع��ط��اء 
�لأدو�ر  �أد�ء  يف  و�لإخ��ال���س  دوره���م 
ي��رت��ق��ي ب��ال��ع��م��ل م��ه��م��ا ك����ان حجم 
ه���ذ� �ل����دور و�ل��ع��م��ل �ل��ت��ط��وع��ي هو 
يف  لالإخال�س  فعلية  �شورة  �أ�شدق 
�لعمل لأن فيه �لبذل و�لعطاء دون 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وك��ان  مقابل 
وجه  ق��د  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود 
�لدو�ئر و�جلهات �حلكومية كافة يف 

�لتطوعي  �لعمل  ب��اب  بفتح  �لإم���ارة 
�لتخ�ش�شي و�لعام يف �شتى �ملجالت 
�مل��و�ط��ن��ني من  و�ل��ق��ط��اع��ات جلميع 
و�إن��اث لدى �لدو�ئر و�جلهات  ذكور 
و�ل�شر�كة  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  �حل��ك��وم��ي��ة 
معها وذلك لإتاحة �لفر�شة خلدمة 
�لوطن و�مل�شاهمة �لفاعلة يف جهود 
�ل��ت��ن��م��ي��ة وت���ق���دمي �خل���دم���ات �لتي 
تعود على �جلميع باخلري و�لنفع و 

تاأ�شيل �لتطوع كثقافة جمتمعية .
�أحمد  ر����ش��د  �شعادة  ق��ال  م��ن جهته 
�لتطوعي  �ل���ع���م���ل  �إن  م���ال���ك  �آل 
�ملهار�ت  م��ن  �لعديد  �ل�شباب  يعلم 
وي�شغل �أوقات فر�غهم بجانب تلبية 

�حتياجات �ملجتمع  .
�إىل مبادر�ت �شاحب �ل�شمو  م�شري� 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �لتي حققت 

هدفا �شاميا لل�شباب .

م�����ن ن���اح���ي���ت���ه �أك��������د ����ش���ي���ف ر�����ش���د 
�لتطوعي  �لعمل  �أهمية  �حل�شيني 
�ل�شخ�س  على  بالفائدة  يعود  �ل��ذي 
و�مل���ج���ت���م���ع و�ل������وط������ن م�����ن خ���الل 
�أن  �إىل  لفتا   .. و�لتكاتف  �لرت�بط 
من  �شاهم  �لتطوعي  �لنيابة  فريق 
�لعديد  �إط����الق  ب��ر�جم��ه يف  خ���الل 
موؤ�شر  وهو  �ملجتمعية  �ملبادر�ت  من 

للرقي �حل�شاري للمجتمعات .

تنمية املجتمع تطلع على خدمات اأ�سحاب الهمم يف زايد لالإ�سكان

•• ال�صارقة-الفجر:

�لتطوع،  لقيم  وتعزيز�ً  �خل��ري  ع��ام  مع  متا�شياً 
�أعلنت �شجايا فتيات �ل�شارقة �لتابعة ملوؤ�ش�شة ربع 
�إطالقها  عن  و�ملبتكرين،  �لقادة  ل�شناعة  قرن 
برناجمها  ���ش��م��ن  ج���دي���دة  ت��ط��وع��ي��ة  م���ب���ادرة 
عطاء”،  �شاعة   100“ ع��ن��و�ن  حت��ت  �ل�شيفي 
لالأ�شر  �مل���ن���ازل  ع�����ش��ر�ت  ت��ط��وي��ر  �إىل  ت���ه���دف 

�ملتعففة يف عدد من مدن �إمارة �ل�شارقة.
يف  تنفيذها  �شيتم  �ل��ت��ي  �مل���ب���ادرة  ه���ذه  وخ���الل 
�ل���ف���رتة م���ن 30 ي��ول��ي��و �جل�����اري وح��ت��ى 24 
متطوعة  فتاة   800 �شتقوم  �ملقبل،  �أغ�شط�س 
عملية  يف  بامل�شاركة  �شجايا،  �إىل  �ملنت�شبات  من 

تطوير جمموعة من �ملنازل، يف مدن �ل�شارقة، 
وكلباء، وخورفكان، من �أجل تاأهيلها وجتهيزها 
ويوفر  �لكرمي  �لعي�س  معايري  مع  ين�شجم  مبا 

�لر�حة و�ل�شعادة ل�شاكنيها. 
مدير  �لقا�شمي،  خالد  عائ�شة  �ل�شيخة  وقالت 
���ش��ج��اي��ا ف��ت��ي��ات �ل�����ش��ارق��ة: يعتر �ل��ت��ط��وع من 
نفو�س  يف  غر�شها  �إىل  ن�شعى  �ل��ت��ي  �لقيم  �أه���م 
�جلميل  م��ن  ���ش��يء  رد  م��ن  لتمكينهن  فتياتنا، 
تنمية  نف�شه  �ل��وق��ت  ويف  ووط��ن��ه��ن،  ملجتمعهن 
�شاعة   100 �لإيجابية فيهن، ومن خالل  روح 
عطاء، نتطلع �إىل ن�شر �خلري و�إدخ��ال �ل�شعادة 
على  �لفتيات  �شتعمل  �ل��ت��ي  �لأ���ش��ر  نفو�س  �إىل 

تطوير منازلها.

�شجايا  �أن  �لقا�شمي  عائ�شة  �ل�شيخة  و�أك����دت 
حتر�س د�ئماً على تعليم فتياتها وتدريبهن على 
“فنون �حلياة”، بكل ما حتمله هذه �لعبارة من 
مهار�ت ت�شمل �لتو��شل، و�لتعاون، و�لت�شامن، 
للعمل  و�لإيثار،  و�ملثابرة،  �لإ�شر�ر،  جانب  �إىل 
ع��ل��ى ب��ن��اء �ل����روح �ل��ق��ي��ادي��ة يف ن��ف��و���س �لفتيات 
قيادة  يف  �مل�شاهمة  م��ن  لتمكينهن  �ملنت�شبات، 

م�شرية �لتنمية و�لتطوير بدولة �لإمار�ت. 
و�شتقوم كل فتاة مب�شاركة يف هذه �ملبادرة، باأد�ء 
بو�قع  �أ�شابيع،  �أربعة  �شاعة تطوع خالل   100
�أيام يف  خم�س �شاعات يومياً، على مدى خم�شة 
�لأ�شبوع، و�شت�شمل �ملهام تطوير �ملنازل بالتعاون 

مع عدد من �ل�شركاء.

�شمن برناجمها ال�شيفي »100 �شاعة عطاء«

�سجايا فتيات ال�سارقة ت�ستعد لتطوير ع�سرات املنازل 
لالأ�سر املتعففة يف الإمارة
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي –الفجر:

حقق �لرنامج �لوطني “�شيف ثقايف” 
وتنمية  �ل��ث��ق��اف��ة  وز�رة  ت��ن��ظ��م��ه  �ل����ذي 
�لدولة  يف  م���ر�ك���زه���ا  ب��ج��م��ي��ع  �مل��ع��رف��ة 
كبرية  م�شاركة  �لثالث  �أ�شبوعه  خ��الل 
�لتابعة  �ل��ب��ع��ي��دة  �مل��ن��اط��ق  �أه�����ايل  م���ن 
و�أم  وعجمان  و�لظفرة  �أبوظبي  لإم��ارة 
ودبا  وم�����ش��ايف  �خليمة  ور�أ�����س  �لقيوين 
�لفجرية و�لفجرية بعد ��شتجابة �لوز�رة 
�لأم��ور بتوفري حافالت  �أولياء  لطلبات 
�لبعيدة  ل��ل��م��ن��اط��ق  �مل��ن��ت�����ش��ب��ني  ل��ن��ق��ل 
�لإ�شرت�ك  لأبنائهم يف  �لفر�شة  لإتاحة 

و�ل�شتفادة من دور�ت �لرنامج. 
وج����اءت �ل���ش��ت��ج��اب��ة ح��ر���ش��اً م��ن وز�رة 
ي�شكل  �أن   على  �ملعرفة  وتنمية  �لثقافة 
لتعزيز  ج���ي���دة  ف���ر����ش���ة  ث���ق���ايف  ���ش��ي��ف 
�ل���رت�ب���ط ب��ني ف��ئ��ات و���ش��ر�ئ��ح �ملجتمع 
�لتو��شل  �ل��دول��ة  و  يف خمتلف مناطق 
م��ع ���ش��ك��ان �مل��ن��اط��ق �ل��ب��ع��ي��دة م��ن خالل 
�لأن�����ش��ط��ة و�مل��ح��ا���ش��ر�ت �ل��ت��ي ت�شهم يف 
و�ملعريف  �ل��ث��ق��ايف  �مل�����ش��ت��وى  رف����ع  ن�����ش��ر 
دور  وتعزيز  �لو�عدة  �ملو�هب  و�كت�شاف 
من  �ملجتمع  �حتياجات  بتلبية  �ل���وز�رة 
�جلانب �لثقايف و�ملعريف على حد �شو�ء.  
�أول�����ي�����اء �أم��������ور �أ�����ش����ح����اب �ل���ه���م���م من 
نهيان  �ل�شيخ  ب��دور  ي�شيدون  �ملنت�شبني 

ودور�ت “�شيف ثقايف«
وعلى �شعيد مت�شل �أ�شاد عدد كبري من 
�أولياء �أمور �لطالب من �أ�شحاب �لهمم 
“�شيف  �ل��وط��ن��ي  للرنامج  �ملنت�شبني 

ثقايف” مببادرة معايل �ل�شيخ نهيان بن 
وتنمية  �لثقافة  وزي��ر  نهيان  �آل  مبارك 
كافة  �لهمم يف  �أ�شحاب  دمج  �ملعرفة يف 
�ل��رن��ام��ج وو���ش��ع��ه��م يف  دور�ت وور�����س 
�لأف�����ش��ل��ي��ة ل���ال����ش���رت�ك، م��ع��ري��ن عن 
دور�ت  �لرنامج من  يقدمه  ملا  �شكرهم 
�ملبدعني  م��و�ه��ب  تنمي  ه��ادف��ة  وور����س 

منهم.
�أو����ش���ح ع��ب��د�هلل �لنعيمي  وم���ن ج��ان��ب��ه 
بوز�رة  �حلكومي  �لت�شال  �إد�رة  مدير 
�شعادة  �أن  �مل���ع���رف���ة  وت��ن��م��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ة 
�لعديد  ��شتقبلت  ب���ال���وز�رة  �ملتعاملني 
�أولياء  من  و�ل�شكر  �لإ���ش��ادة  ر�شائل  من 
�لأم����ور ل��ل��ط��الب �أ���ش��ح��اب �ل��ه��م��م على 
مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ  معايل  توجيه 
�آل نهيان بدمج �أبنائهم يف �لرنامج كما 
مت ��شتقبال �لعديد من �ملكاملات �لهاتفية 
حتمل �ل�شكر و�لثناء على �ملبادرة خا�شة 
و�أن �لوز�رة وجهت كافة مديري �ملر�كز 
�أ�شحاب  ��شتقبال  ع��ل��ى  �حل��ر���س  ع��ل��ى 
�ل��ه��م��م يف ج��م��ي��ع �ل��������دور�ت و�ل���ور����س 

و�إعطائهم �لأ�شبقية يف �ل�شرت�ك. 
منذ  تتبنى  �ل����وز�رة  �أن  �لنعيمي  و�أك���د 
من  �ملو�هب  من  �لعديد  طويلة  �شنو�ت 
لدجمهم  د�ئماً  وت�شعى  �لهمم  �أ�شحاب 
م����ب����ادر�ت����ه����ا وت���ع���ت���ره من  يف ج���م���ي���ع 
�لأولويات �لرئي�شية لديها و�لتي ت�شعي 
�شخ�س  ل��ك��ل  �أن  م����وؤك����د�ً  ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا،  
وهو  موهبته  وتنمية  �كت�شاف  يف  �حل��ق 
�شعار عاملي ترجمته دولة �لإم��ار�ت �إىل 
�لدولة  �هتمام  م��ن  ج��اء  ملمو�س  و�ق��ع 

بالرتقاء بالقطاع �لثقايف و�ملعريف حيث 
�أنه �لقاعدة �لأ�شا�شية �لتي ترتكز عليها 

ح�شارة ورقي �ملجتمع �ملزدهر.
و�أ�شاف �لنعيمي �أن جتربة دمج �أ�شحاب 
�لهمم يف دور�ت �لرنامج �لوطني متثل 
�إجن�����از� تفتخر ب��ه �ل������وز�رة ب��ع��د م��ا مت 
تفعيل �لدمج ب�شكل عملي مدرو�س وفقا 
خلطط �شاهمت يف ت�شهيل عملية �لدمج 
بجميع �لدور�ت �لتدريبية يف �ملو�شيقى 
و�مل�شرح و�لفنون �لب�شرية و�لأدب، حيث 
�أنهم �شريحة مهمة يف �ملجتمع ولهم كل 
مو�هبهم  و�كت�شاف  �لتدريب  يف  �حل��ق 
و�بد�عاتهم  للم�شاهمة يف �لنه�شة �لتي 

نعي�شها بالدولة.
�أ�شحاب  �أم���ور  �أول��ي��اء  �لنعيمي   ودع���ا  
�أبنائهم  دم��ج  يف  �مل�شاهمة  �إىل  �ل��ه��م��م  
ثقايف”  “�شيف  �ل��وط��ن��ي  �ل��رن��ام��ج  يف 
و�جتماعياً  وم��ع��ن��وي��اً  نف�شياً  ودع��م��ه��م 
ومنحهم �لفر�س لكت�شاف ما بد�خلهم 
م���ن م���و�ه���ب و�ب������د�ع، و�ل���ت���ي ت���ب���د�أ من 
�لتعليم و�لتدريب و�شوًل �إىل �مل�شاهمة 
يف �حل���ي���اة �ل��ع��م��ل��ي��ة وحت��ق��ي��ق �لإب�����د�ع 

و�لعطاء.
وعلى �شعيد مت�شل قالت �أم عبد�هلل من 
من  �ملنت�شبني  لأح���د  و�أم  �خليمة  ر�أ����س 
�أ�شحاب �لهمم يف دورة �ملو�شيقى باملركز 

�لثقايف يف ر�أ�س �خليمة  �إن دمج �لرنامج 
هذ�  لأبنائنا  ثقايف”   “�شيف  �لوطني 
�ملعنوي  �ل��دع��م  ت��ق��دمي  �شاهم يف  �ل��ع��ام 
�لالزم لهم كما �شوف ي�شاهم يف �كت�شاف 
ك��م��ا منحهم  و�إب���د�ع���ات���ه���م،  م��و�ه��ب��ه��م 
�ل��ف��ر���ش��ة ل��ل��ت��و����ش��ل م��ع زم��الئ��ه��م من 
�لتدريبية  �ل����دور�ت  يف  �مل�شاركة  خ��الل 
�ل��ت��ي ي��وف��ره��ا �ل��رن��ام��ج لف��ت��ة �إىل �أن 
عبد�هلل  تعلم �لكثري يف �ملو�شيقى حيث 
�أ�شبح �لآن على در�ية باأ�شا�شيات �لعزف 

على �لبيانو. 
�أم����ر  ي���و����ش���ف ع����ب����د�هلل ويل  وي�����ش��ي��ف 
�لطالبة �شمه من عجمان  �أن �بنته  يوم 

�لرنامج  يف  م�شاركتها  م��ن��ذ  ي���وم  ب��ع��د 
�ملعلومات  وتخرج بح�شيلة متميزة من 
�لفر�شة  ل��ه��ا  �أت��ي��ح��ت  ك��م��ا  و�لأف�����ك�����ار، 
ملمار�شتها هو�يتها �ملف�شلة وهي �لر�شم 
�لتي  �لب�شرية  �لفنون  دورة  خ��الل  من 
وفرها �ملركز و�ملدر�شني �ملتخ�ش�شني يف 
هذ� �ملجال مما �أدى �إىل �شقل موهبتها 

ب�شكل متميز و�كت�شاف موهبتها.
و�أ���ش��اف ب��ال��رغ��م م��ن �أن��ه��ا �مل���رة �لأوىل 
�لتي ينظم فيها هذ� �لرنامج �لوطني 
�شيف ثقايف ولكن بعد �لفائدة �لكبرية 
�لتي ح�شلت عليها �بنته من دمج وتعلم 
ع��ل��ى م�شاركة  ���ش��ي��ح��ر���س  �مل��و���ش��م  ه���ذ� 
ج��م��ي��ع �أب����ن����اءه  و�أب����ن����اء �إخ����و�ن����ه يف كل 

�ملو��شم �لقادمة. 
كما تقدم بال�شكر لوز�رة �لثقافة وتنمية 
دمج  يف  �ملتميزة  مبادرتها  على  �ملعرفة 
�أ����ش���ح���اب �ل���ه���م���م وج��ع��ل��ه��م ج�����زء من 
�لرنامج مما يوؤكد �أنه برنامج ي�شتحق 
�ل��رن��ام��ج �لوطني  �إ����ش���م  ح��ق��ا �ط����الق 

عليه.
وتقول �أم خديجة من �أبوظبي �أن �أهم ما 
مييز �لرنامج �لوطني “�شيف ثقايف” 
�ملو�هب  �ك��ت�����ش��اف  ع��ل��ى  �ل���رتك���ي���ز  ه���و 
�ملنت�شبني  ل���دى  �ل��ط��اق��ات  و����ش��ت��غ��الل 
لذلك كانت فر�شة للم�شاركني �أ�شحاب 
وتطوير  �إب��د�ع��ات��ه��م  لتنمية  �لإب������د�ع 
�ملنت�شبني  ل��ك��ل  وف����ر  ح��ي��ث  م��و�ه��ب��ه��م 
ممار�شة وتنمية هو�ياتهم مهما تعددت 
�لهو�يات نظر�ً لتنوع �لدور�ت �لتي تلبي 
�أ�شحاب  م��ن  �ملنت�شبني  جميع  رغ��ب��ات 

ك���ان عن�شر هام  �ل��ت��ن��وع  ه���ذ�  و  �ل��ه��م��م 
جلذب �ملنت�شبني و�أ�شافت �أن يتم تنظيم 
�أكر ومكثف خالل  دور�ت وور���س بعدد 
و�مل�شرح  �مل��و���ش��ي��ق��ى  يخ�س  فيما  �ل��ع��ام 
يعد  ما  وهو  و�لأدب  �لب�شرية  و�لفنون 
مو�هبهم  لتنمية  �أبنائنا  ل��دى  �ملف�شل 

و�إبد�عاتهم.  
�أمر �ملنت�شبة  فيما قدم جابر �شيف ويل 
�ل�شكر  �ل��ث��ق��ايف   �لفجرية  مبركز  منى  
مل��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان ب���ن م���ب���ارك على 
دوره �لبارز يف �لرتقاء بالقطاع �لثقايف 
�لهمم  ب��اأ���ش��ح��اب  و�مل���ع���ريف و�ه��ت��م��ام��ه 
م�شري�ً �إىل �أن �لرنامج �لوطني “�شيف 

تكوين  يف  �أن�����ش��ط��ت��ه  ���ش��اه��م��ت  ثقايف” 
لل�شباب  و�ملتكاملة  �ملثالية  �ل�شخ�شية 
و�لفتيات  حيث زرعت يف نفو�شهم حب 
على  �أطلعتهم  كما   ، و�لتدريب  �لتعلم  
�أهمية �لتطوع ودورة يف �ملجتمع و�أ�شاف 
�أه���م م��ا مي��ي��ز �ل��رن��ام��ج ه���ذ� �لعام  �أن 
�شوف  �ل��ت��ي  �لتخ�ش�شية  �ل����دور�ت  ه��و  
�أثنى  ك��م��ا  منت�شب  ك��ل  م��ن��ه��ا  ي�شتفيد 
�مل�شوؤولني يف  بني  �جليد  �لتو��شل  على 
�مل��ر�ك��ز ع��ن �ل��رن��ام��ج و �أول��ي��اء �لأمور 
وحر�شهم �لد�ئم على �لتو��شل معنا يف 
جميع �لفعاليات و�لأن�شطة د�خل �ملركز 

مل�شاركة �أبنائنا.

عقب ا�شتجابة “الثقافة” بتوفري  املوا�شالت 

�سيف ثقايف يجتذب عددا كبريا من امل�ساركني يف املناطق البعيدة 

•• ال�صارقة -وام:

و�لرتفيهية  �ل�شياحية  �لوجهات  �إح��دى   - �لنور”  “جزيرة  ت�شت�شيف 
و�ليافعني  لالأطفال  يتيح  �شيفيا  خميما   - �ل�شارقة  �إم��ارة  يف  �لعائلية 
�أثناء �لعطلة  �أوقات فر�غهم مبا يعود عليهم بالفائدة و�ملتعة  ��شتغالل 
�ملدر�شية �ل�شيفية. وينظم �ملخيم يف جزيرة �لنور حتت �شعار “م�شتك�شف 
يف  ن��وع��ه  م��ن  �لأول  �مل��رف��ق  �لفر��شات”  “بيت  حم��ي��ط  يف  �جلزيرة” 
�ل�شارقة و�أحد عنا�شر �جلذب �لرئي�شة يف �جلزيرة ب�شبب تركيزه على 
�لبيئة و�ملحيط �لطبيعي �إذ يحتوي على �أكرث من 20 نوعا خمتلفا من 

�لفر��شات ي�شل عددها �لإجمايل �إىل �أكرث من 500 فر��شة.
منهما  �لأول  ي�شتهدف  رئي�شني  ق�شمني  �إىل  �ملخيم  برنامج  وينق�شم 

�لأطفال من �لفئة �لعمرية 9-12 عاما فيما ي�شتهدف �لثاين �ليافعني 
�ملختلفة  13-16 عاما ويلبي كالهما �حتياجاتهم  �لعمرية  �لفئة  من 
مبا  و��شتثمارها  فر�غهم  �أوق���ات  من  �ل�شتفادة  باأهمية  وعيهم  ويعزز 
�لطبيعي  �لتاريخ  �ملخيم  برنامج  وي�شمل  و�لفائدة.  بالنفع  عليهم  يعود 
للفر��شات ودور�ت حياتها حيث يتم تدريب �لأطفال على مهام �ملوظفني 
�لعاملني يف بيت �لفر��شات ليوم كامل. كما يزود جمموعة من �خلر�ء 
�ملتخ�ش�شني �لأطفال مبعلومات قيمة حول �لأهمية �لبيئية للفر��شات 
�لفر��شات  �أن����و�ع  ح��ول  متعمقة  ودر����ش��ة  مف�شل  ���ش��رح  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
�لغريبة من جميع �أنحاء �لعامل. وتتناول ور�س �لعمل �أحدث �ملو�شوعات 
عن  و�ملتخ�ش�شون  �لعلماء  �إليه  تو�شل  ما  و�آخ��ر  �لعلمية  و�لكت�شافات 
عامل �لفر��شات بالإ�شافة �إىل �شرح �لطرق �ل�شحيحة لرعاية �لنباتات 

�لعو�مل  ��شتك�شاف  و  وممتعة  �شيقة  بطريقة  �لفر��شات  تربية  و�إد�رة 
�لفر��شات  و�شر�نق  يرقات  بيئة مثالية لحت�شان  توفري  ت�شهم يف  �لتي 
و�أكدت  �لنمو.  مكتملة  فر��شات  �إىل  حتولها  عملية  لإجن���اح  �مل�شتوردة 
مروة عبيد �ل�شام�شي مدير جزيرة �لنور �أن �لرنامج ل يوفر لالأطفال 
جمموعة من �حلقائق �لعلمية �لرئي�شة عن �لفر��شات ومكونات �حلياة 
�أي�����ش��ا على  ي��ح��ر���س  ب��ل  �لنور” وح�����ش��ب  “جزيرة  �لأخ����رى يف  �ل��ري��ة 
يف  ت�شاعدهم  �أن  �شاأنها  من  �لتي  �لقيمة  �ملهار�ت  من  جمموعة  تطوير 
�لو�قعة  �جلزيرة  �ن  و�أ�شافت  م�شتقبال.  و�ملهنية  �لجتماعية  حياتهم 
فبيت  �لفريدة  مبر�فقها  تتميز  خالد  لبحرية  �ل�شمايل  �ل�شاطئ  على 
يعر�س  �إذ  ذ�ت��ه  بحد  وتعليمية  وترفيهية  عائلية  وجهة  هو  �لفر��شات 
خالل  ن�شتقبلهم  �لذين  �ل���زو�ر  لآلف  �لفر��شات  �أجمل  من  جمموعة 

ي�شتطيع  و�مل��رح  �لتعلم  بني  متزج  فريدة  تعليمية  و�شيلة  �أن��ه  كما  �لعام 
�لفر��شات  و�أه��م��ي��ة  �حل��ي��اة  ودور�ت  �لبيئة  در����ش��ة  خالله  م��ن  �ل��ط��الب 
مهار�ت  وتطوير  �جلماعي  �لعمل  قيم  �أهمية  فهم  على  ت�شاعدهم  كما 
�لتو��شل  م��ه��ار�ت  تعزيز  �إىل  بالإ�شافة  و�لبديهة  و�ملالحظة  �لنتباه 
عامل  يف  �لإب��ح��ار  من  لتمكينهم  ثمينة  فر�شة  وه��ذه  �لبيانات  وحتليل 
�لعلوم و�لتاريخ �لطبيعي و�ل�شتمتاع مع نظر�ئهم من �لأطفال �لذين 
�شيتعرفون  �لأطفال  �ن  و�أو�شحت  نف�شها.  �لعمرية  فئاتهم  �إىل  ينتمون 
�أرج��اء �جلزيرة  �أن��و�ع �لطيور و�لنباتات �ملنت�شرة يف جميع  على خمتلف 
كما �أنهم �شيتعلمون كيفية جمع �لفر��شات وو�شعها يف �إطار�ت زجاجية 
كامل  ليوم  �لفر��شات  بيت  يف  �لعاملني  �ملوظفني  مهام  على  ويتدربون 

ويعملون على مر�قبة �لفر��شات ورعايتها.

جثثثزيثثثرة الثثنثثثثور يف ال�سثثارقثثثة ت�ست�سيثثثف خميمثثثا �سيفيثثثا لالأطفثثثثثال

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

مدير  ن��ائ��ب  �ملهبوبي  علي  �لعقيد  �أك���د 
�خليمة  ر�أ������س  يف  �مل����دين  �ل���دف���اع  �إد�رة 

على �أهمية متابعة �لعمل �مليد�ين �لذي 
وتقدمي  �ل��ع��م��ل  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ينعك�س 
للجمهور  �خل���دم���ة  م�����ش��ت��وي��ات  �أف�����ش��ل 
وز�رة  و����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  روؤي����ة  يحقق  مب��ا 

�لد�خلية .
�لتفقدية لق�شم  زي��ارت��ه  و�ط��ل��ع  خ��الل 
�ملر�كز �ل�شمالية ممثال يف مركز �حلليلة 
ون��ق��ط��ة ���ش��ع��م ع��ل��ى �آل���ي���ة ���ش��ري �لعمل 

�لبالغات  تلقي  يف  �ملتبعة  و�لج����ر�ء�ت 
مبا  �لعالية  باحلرفية  معها  و�لتعامل 
وممتلكات  �أرو�ح  على  �حل��ف��اظ  ي�شمن 

�ملو�طنني و�ملقيمني .

يف  �لعمل  فريق  �ملهبوبي  �لعقيد  ووج��ه 
ب�شرورة  �شعم  ون��ق��ط��ة  �حلليلة  م��رك��ز 
وز�رة  وخ���ط���ط  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ت��ن��ف��ي��ذ 
و�مل�شاعدة  �لعون  يد  وتقدمي  �لد�خلية 

�خت�شا�س  ���ش��م��ن  ي��ح��ت��اج��ه��ا  م���ن  ل��ك��ل 
�مل���ه���ام �مل��وك��ل��ة جل��ه��از �ل���دف���اع �مل����دين ، 
�ل���ذي تقوم  �ل����دور  �أه��م��ي��ة  م�����ش��ري� �إىل 
ب���ه �مل���ر�ك���ز �خل���ارج���ي���ة ل��ل��دف��اع �مل���دين 

�ل��ن��ط��اق �جلغر�يف  �مل���وزع���ة ع��ل��ى ط���ول 
لر�أ�س �خليمة يف �شرعة �لو�شول ملو�قع 
�حلو�دث و�حلر�ئق و�حلد من �خل�شائر 

�لب�شرية و �ملادية �لناجمة عنها 

•• دبي -وام: 

و�مل��و����ش��الت بدبي  �ل��ط��رق  ب���د�أت هيئة 
ت��ط��ب��ي��ق �لح��ت�����ش��اب و�ل��ت��ح�����ش��ي��ل �لآيل 
لغر�مات  �ل�شهرية  �ل��ف��ات��ورة  م��ن  ب���دل 
تاأخري �إحالل مركبات �لأجرة و�لفاخرة 
�إطار  �لتابعة ل�شركات �لمتياز وذلك يف 
يف  �مل��ال��ي��ة  �ل���ش��ت��د�م��ة  لتحقيق  �شعيها 

معامالتها.

�أن�شطة  �إد�رة  مدير  �حل��اج  نا�شر  وق��ال 
�لرتخي�س  مبوؤ�ش�شة  �ل��ت��ج��اري��ة  �لنقل 
�لحت�شاب  �إط�������الق  مت  �إن������ه  ب��ال��ه��ي��ئ��ة 
تاأخري  ل���غ���ر�م���ات  �لآيل  و�ل��ت��ح�����ش��ي��ل 
بال�شيار�ت  �لركاب  نقل  مركبات  �إح��الل 
نظام  خ��الل  م��ن  و�لفاخرة”  “�لأجرة 
خدمات �لمتياز �لإلكرتوين عند تنفيذ 
معامالت �مللف �ملروري حيث بد�أ تطبيقه 
تدريجيا على معامالت نظام �لرتخي�س 

�لمتياز  �شركات  لتهيئة  �لذكي  و�مل���رور 
وقو�عد  �جل��دي��دة  �لآل��ي��ة  م��ع  للتعامل 

�لعمل �لإلكرتونية �ملرتبطة. 
�لحت�شاب  �آل����ي����ة  �أن  �حل������اج  و�أ������ش�����اف 
و�لتح�شيل وفرت عن�شر �ملرونة وتفهم 
�حتياجات �شركات �لمتياز حيث ميكنها 
�إجناز معامالت �مللف �ملروري فور �شد�د 
�ملركبة من  رف��ع  ����ش��رت�ط  دون  �لغر�مة 
�مللف �ملروري كما كان مطبقا يف �ل�شابق 

يف  �لغر�مات  حت�شيل  �إمكانية  �أت��اح  كما 
�أي وقت دون تنفيذ معامالت على �مللف 
�ل�شهرية  �لفاتورة  و�ألغى بدوره  �ملروري 
ل��غ��ر�م��ات ت��اأخ��ري �لإح����الل و�ل��ت��ي كانت 
تتم بطريقة يدوية وتتطلب من 3 �إىل 
5 �أيام عمل لإعد�د وتدقيق �لفاتورة من 

قبل �لوحد�ت �لتنظيمية �ملعنية. 
�أ�شيفت  �ل�شو�بط  بع�س  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
���ش��م��ن �لآل���ي���ة �جل���دي���دة ك��ق��و�ع��د عمل 

�إل���ك���رتون���ي���ة ت���دق���ق �آل���ي���ا ت��ن��ف��ي��ذ بع�س 
عدم  �أهمها  م��ن  و�لإج����ر�ء�ت  �ملعامالت 
�ملركبة  ت��رخ��ي�����س  ب��ت��ج��دي��د  �ل�������ش���م���اح 
نقلها  وع��دم  �لت�شغيلي  للعمر  �ملتجاوزة 
���ش��رك��ات ق��ط��اع �لم��ت��ي��از كما  لأي م���ن 
�شركة  ع��ق��د  بتجديد  �ل��ن��ظ��ام  ي�شمح  ل 
�مل�������روري ع��ل��ى مركبة  ي��ح��ت��وي م��ل��ف��ه��ا 
متجاوزة للعمر �لت�شغيلي. و�أكد �أن �آلية 
�لحت�شاب و�لتح�شيل تعتر فريدة من 

�لرتخي�س  ن��ظ��ام  م�شتوى  ع��ل��ى  ن��وع��ه��ا 
على  �لنظام  يعمل  �ل��ذك��ي حيث  و�مل���رور 
�لغر�مات  لقيمة  يومي  �حت�شاب  تنفيذ 
�ملحت�شبة �ملرتتبة على مركبات �ل�شركات 
�مل����ت����ج����اوزة ل���ت���اري���خ وج������وب �لإح������الل 
�إع����د�د�ت  �إىل  �حت�شابه  يف  ي�شتند  و�أن���ه 
�ل�شتهالكي  بالعمر  �ملتعلقة  �لن�شاط 
وفقا  �مل��ح��دد  “�لت�شغيلي”  ل��ل��م��رك��ب��ات 
لعقود �لمتياز �ملرمة ��شافة �إىل و�شف 

�ملركبة “�شالون �أو مطولة” كما ترتبط 
للغر�مة  �لآيل  �لحت�شاب  وظيفة  ف��رتة 
ب��ف��رتة ���ش��ري��ان ع��ق��د �ل�����ش��رك��ة و�أن هذه 
�لآلية ت�شمن تطبيق مفاهيم �حلوكمة 
باحلد من �لأخطار وتوفر �ل�شفافية مع 
�شركات قطاع �لمتياز من خالل �إ�شد�ر 
�إ�شافة  �آيل  �حت�شاب  �أول  م��ع  �إ���ش��ع��ار�ت 
باملبالغ  تذكريية  �شهرية  �إ���ش��ع��ار�ت  �إىل 

�ملحت�شبة.
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•• اأبوظبي-وام:

�شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  رعاية  حتت 
نائب رئي�س جمل�س  �آل نهيان  ز�ي��د  بن 
وز�رة  �حتفلت  �لد�خلية  وزي��ر  �ل���وزر�ء 
�لعاملي  ب��ال��ي��وم  �لأول  �أم�����س  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
من  يوليو   18 ي�شادف  �ل��ذي  للنزلء 

كل عام.
نظمته  �ل�������ذي  �لح����ت����ف����ال  وت�������ش���م���ن 
�لعقابية  للموؤ�ش�شات  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة 
و�لإ���ش��الح��ي��ة ب���ال���وز�رة ب��ال��ت��ع��اون مع 
مبكافحة  �ملعني  �ملتحدة  �لأمم  مكتب 
�ملخدر�ت و�جلرمية يف فندق فريمونت 
�مللتقى  تنظيم   - باأبوظبي  �لبحر  ب��اب 
منتجات  معر�س  �إىل  �إ�شافة  �لتثقيفي 
و�لإ�شالحية  �لعقابية  �ملوؤ�ش�شات  نزلء 

بوز�رة �لد�خلية.
  و�أك������د �ل���ل���و�ء �ل���رك���ن خ��ل��ي��ف��ة ح���ارب 
بالإنابة  �لد�خلية  وز�رة  وكيل  �خلييلي 
يف ت�����ش��ري��ح ل��ه ب��ه��ذه �مل��ن��ا���ش��ب��ة حر�س 
�ل�شبل  ت��وف��ري  على  �ل�شرطية  �ل��ق��ي��ادة 
�لكفيلة باإ�شالح وتاأهيل �لنزلء و�إعادة 
�لجتماعي  حم���ي���ط���ه���م  يف  دجم����ه����م 
و�لأ�شري ليكونو� فاعلني يف جمتمعهم 
تعمل  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  �أن  �إىل  لف���ت���اً 
و��شرت�تيجيتها  �لإم���ار�ت  لروؤية  وفقاً 
�أمناً  �لعامل  دول  �أف�شل  من  تكون  ب��اأن 

و�شالمة.   وقال �إن �ملوؤ�ش�شات �لعقابية 
حري�شة  �ل����دول����ة  يف  و�لإ�����ش����الح����ي����ة 
و�لإ�شالح  �ل��رع��اي��ة  �شبل  ت��وف��ري  ع��ل��ى 
و�ل���ت���اأه���ي���ل ل����ن����زلء �مل���وؤ����ش�������ش���ات مّمن 
جنحو� عن طريق �ل�شو�ب و�لعمل على 
�إعادتهم ودجمهم يف �ملجتمع على نحو 
�إي��ج��اب��ي ق���ومي.   و�أع���رب �لعميد حمد 
�ملوؤ�ش�شات  عام  مدير  �لظاهري  خمي�س 
�لعقابية و�لإ�شالحية بالإنابة يف وز�رة 
�لد�خلية يف كلمة له باحلفل عن �ل�شكر 
و�لتقدير للح�شور على ت�شريفهم هذ� 
�لحتفال �لذي يو�فق �لذكرى �ل�شنوية 

ع�شر  �لثامن  يف  للنزلء  �لعاملي  لليوم 
من يوليو من كل عام و�لذي يقام تلبية 
للمبادرة �لكرمية �لتي �أطلقتها منظمة 

�لأمم �ملتحدة.
ه��ذ� �لحتفال  �أه����د�ف  �أن  �إىل  ول��ف��ت    
لالهتمام  ح���اف���ز�ً  ك��ون��ه��ا  يف  ت��ت��ج�����ش��د 
بالنزلء �لذين يتو�جدون يف �ملوؤ�ش�شات 
ويتطلعون  و�لإ����ش���الح���ي���ة  �ل��ع��ق��اب��ي��ة 
�لكرمية  �إىل �حل��ري��ة و�حل��ي��اة  ل��ل��ع��ودة 
وجمتمعهم  �أ����ش���ره���م  م���ع  و�لن����دم����اج 

ليكونو� �أفر�د�ً  �شاحلني.
ت�شري على  �لإم������ار�ت  دول���ة  �أن  و�أك����د    

�ملغفور  نه�شتها  وباين  موؤ�ش�شها  خطى 
 “ �آل نهيان  �ل�شيخ ز�ي��د بن �شلطان  له 
“ �لذي يعرفه �جلميع  طيب �هلل ثر�ه 
ب���د�أب���ه وح��ر���ش��ه ع��ل��ى ت�����ش��ج��ي��ع حرية 
وكر�مة �لفر�د .. لفتاً �إىل �أن �لإمار�ت 
ت��ت��ف��اع��ل ب��ك��ل ج��دي��ة و���ش��ف��اف��ي��ة م��ع كل 
�نطالقاً  �ل�شادقة  �لن�شانية  �مل��ب��ادر�ت 
م����ن م��وق��ع��ه��ا ك��ع�����ش��و ف���اع���ل وم���وؤث���ر 
تطلعاتها  وم����ن  �ل������دويل  �مل��ج��ت��م��ع  يف 
و�أمنها  �ل�����ش��ع��وب  ح���ري���ة  حت��ق��ي��ق  �إىل 

ورفاهيتها.
  وقال �إن دولة �لإمار�ت تو��شل �شعيها 

�لعاملي  باليوم  لتج�شيد �شعار �لحتفال 
للنزلء وحتقيق غاياته .

�جلميع  يت�شامن  ب��اأن  �أمله  عن  معرباً 
وي�شخرو�  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  م��ع  ويتفاعلو� 
�أج����ل �لهتمام  ك��اف��ة م��ن  �لإم��ك��ان��ي��ات 
تاأهيله  �إع������ادة  يف  و�لإ����ش���ه���ام  ب��ال��ن��زي��ل 
بو�شفها  �لأ���ش��رة  كيان  على  و�ملحافظة 
�أهمية  م��وؤك��د�ً   .. �ل�شالح  �ملجتمع  ن��و�ة 
�ملتنامي لدولة  �لدور  �إبر�ز  �لعمل على 
�لإمار�ت �لذي تقوم به خلدمة �ملجتمع 

�لدويل و�ل�شالم �لعاملي.
  و�أ�شار �إىل حر�س وز�رة �لد�خلية ممثلة 
يف �ملوؤ�ش�شات �لعقابية و�لإ�شالحية على 
تعزيز جهودها وبذل �ملزيد من �جلهود 
و�تخاذ �لإجر�ء�ت كافة �لكفيلة بتحقيق 
هذ� �ل�شعار �شعياً �إىل عودة �لنزيل فرد�ً 

�شاحلاً يف �أ�شرته وجمتمعه.
  من جانبه وجه �لقا�شي �لدكتور حامت 
�ملعني  �ملتحدة  �لأمم  مكتب  مدير  علي 
�مل��خ��در�ت و�جل��رمي��ة يف دول  مبكافحة 
�لعربية  �خلليج  ل��دول  �لتعاون  جمل�س 
يف كلمته �ل�شكر و�لتقدير �إىل �مل�شوؤولني 
يف وز�رة �لد�خلية وحر�شهم على تعزيز 
�ل��ع��م��ل و�ل�������ش���ر�ك���ة م���ع م��ك��ت��ب �لأمم 
�خلليجية  �مل��ع��اي��ري  ل��ت��ط��وي��ر  �مل��ت��ح��دة 
�لإقليمي  �مل�شتوى  على  �لنزلء  ملعاملة 
و�ل��دويل لتكون منوذجاً يحتذى به يف 

معاملة �لنزلء . معرباً عن �أمله باملزيد 
�خلليجية  �ملعايري  لتقدمي  �لعمل  من 
يف �طار �ل�شر�كة بني مكتب �لأم �ملتحدة 
و���ش��اه��د �حل�شور  �ل��د�خ��ل��ي��ة.    ووز�رة 
�لر�ئد  �ل�����دور  ح���ول  ت�شجيلياً  ف��ي��ل��م��اً 
و�لإ�شالحية  �ل��ع��ق��اب��ي��ة  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات 
للنزلء  �ل��رع��اي��ة  وت��ق��دمي  �لتعامل  يف 
و�لأن�شطة  و�ل���ف���ع���ال���ي���ات  و�ل�����ر�م�����ج 
�لتي  و�ملجتمعية  و�لريا�شية  �ل�شحية 
�ل�شركاء  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ل��ه��م  ت��ق��دم��ه��ا 

�ل�شرت�تيجيني.
�مللتقى حيث  �أع��م��ال  ب���د�أت  ذل��ك    بعد 
قدم �لعقيد �أحمد عبد�هلل �لزعابي من 
�لد�خلية  ب���وز�رة  �لن�شان  حقوق  �إد�رة 
�لعاملي  �مل����ن����ظ����ور  ح������ول  ع���م���ل  ورق�������ة 
�لعقابية  �ملوؤ�ش�شات  يف  �لن�شان  حلقوق 

يا�شمني  ق���دم���ت  ك��م��ا  و�لإ����ش���الح���ي���ة. 
�ملتحدة  �لأمم  م��ك��ت��ب  م����ن  ب��ي�����ش��ون 
و�جلرمية  �مل��خ��در�ت  مبكافحة  �ملعني 
نيل�شون  ي������وم  ب����ع����ن����و�ن  ع���م���ل  ورق�������ة 
قدم  بينما   2017 �ل����دويل  م��ان��دي��ال 
�ملفو�شية  مكتب  م��دي��ر  ه����ارورد  ت��وب��ي 
ل�شوؤون  �مل���ت���ح���دة  ل������الأمم  �ل�������ش���ام���ي���ة 
�لالجئني يف دولة �لإم��ار�ت ورقة عمل 
حول �أن�شطة �ملفو�شية �ل�شامية لالأمم 
�مل��ت��ح��دة و�ل��ت��ع��اون �مل�����ش��رتك م��ع دولة 
�لح��ت��ف��ال مديرو  . ح�����ش��ر  �لإم�������ار�ت 
�لإد�ر�ت �لإقليمية للموؤ�ش�شات �لعقابية 
من  كبري  وع��دد  بالدولة  و�لإ�شالحية 

�ل�شباط بوز�رة �لد�خلية.
�لعامة  �لإد�رة  ن���ظ���م���ت  ذل������ك  �إىل 
و�لإ�شالحية  �ل��ع��ق��اب��ي��ة  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات 

منتجات  م��ع��ر���س  �ل���د�خ���ل���ي���ة  ب�������وز�رة 
و�لإ�شالحية  �لعقابية  �ملوؤ�ش�شات  نزلء 
�لحتفال  ه��ام�����س  ع��ل��ى  �أق���ي���م  �ل�����ذي 
و��شتمل  ل����ل����ن����زلء.  �ل���ع���امل���ي  ب���ال���ي���وم 
�مل�شغولت  م��ن  �ل��ع��دي��د  ع��ل��ى  �مل��ع��ر���س 
�لفنية  �ل��ي��دوي��ة  و�لأع����م����ال  �حل��رف��ي��ة 
بدقة  �شنعت  �لتي  �لرت�ثية  و�ملنتجات 
و�لنجارة  �لديكور  �أعمال  وت�شتمل على 
و�لتعريف  و�لإك�ش�شو�ر�ت  و�ملفرو�شات 
�لتاأهيل  وبر�مج  �لإن�شانية  باخلدمات 
�لعقابية  �مل���وؤ����ش�������ش���ات  ت���وف���ره���ا  �ل���ت���ي 
ويخ�ش�س  ل���ل���ن���زلء  و�لإ�����ش����الح����ي����ة 
مل�شلحة  بالكامل  �مل�شغولت  ه��ذه  ري��ع 
�لنزلء على  �ملعر�س  �لنزلء.   ويحفز 
على  �لعمل  يف  و�ل�شتمر�رية  �لبتكار 

نحو ي�شهم بدجمهم يف �ملجتمع.

•• اأبوظبي-الفجر:

دع��ت ن���دوة » �لأم���ن �ل��ذ�ت��ي يف �ل�شفر 
�لتي   « �مل�������ش���رف  �ل���وط���ن���ي  و�ل��ت��م��ث��ي��ل 
ن��ظ��م��ت��ه��ا ج��م��ع��ي��ة ك��ل��ن��ا �لم�������ار�ت �ىل 
�لمتثال لن�شيحة  وتوجيهات �شاحب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ز�ي�����د �ل 
�لقائد  نائب  �بوظبي  عهد  ويل  نهيان 
�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة حني �أكد �أن كل 
مو�طن �شفري لبلده �أينما حل و�رحتل 
و�ل�شفة  �لت�شمية  قدر  على  يكون  و�أن 
باأنه �مار�تي و�لكل م�شوؤول عن �شمعة 

وطنه و�أن يكونو� جديرين بها.
�لتي  �ل����ن����دوة  يف  �مل�������ش���ارك���ون  و�أ������ش�����اد 
ق��دم��ه��ا �لع���الم���ي ع��ب��د�ل��رح��م��ن نقي 
ع��ل��ى ح��ر���س �ل���ق���ي���ادة �ل��ر���ش��ي��دة على 
���ش��الم��ة �ل���وط���ن �أي���ن���م���ا ح���ل و�رحت����ل 
و�لتعاون  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  وب��ج��ه��ود 
�ر�شاد  يف  �ل��د�خ��ل��ي��ة  ووز�رة  �ل�����دويل 
وحتفيز  �ملو�طنني  �مل�شافرين  وتوعية 
�مل�شرف  �لتمثيل  ع��ل��ى  �ل��وط��ن  ���ش��ب��اب 
�مل��ب��ت��ع��ث��ني مثمنني  �ل��ط��ل��ب��ة  وحت��ف��ي��ز 
مبارك  ث��اين  �لإم���ار�ت���ي  جهود�لكاتب 
�ل�����ش��ف��ر بغرفة  �ل��ظ��اه��ري وجم��م��وع��ة 
�لمار�تية  �ل�شد�قة  وجمعية  �أبوظبي 
�لكورية وفريق منطاد �لمار�ت وجلنة 
يوم �لإم��ار�ت يف �لنم�شا وفريق منطاد 
�لمار�ت يف �شفينة �شباب �لعامل �ليابانية 
�لإمار�تية. باملنجز�ت  �لتوعية   ب�شاأن 

�ل�شنوية  �ل��ن�����ش��خ��ة  خ����الل  ذل����ك  ج����اء 
�جلمعية  نظمتها  �لتي  للندوة  �لثانية 
�أبوظبي  ببلدية  �لبلدي  �ملجل�س  بقاعة 
بح�شور ح�شن بن مر�ن �لظاهري نائب 
رئي�س جمل�س �د�رة �جلمعية وعدد من 
و�ل�شياحة  �ل�����ش��ف��ر  مب��ج��ال  �مل��ه��ت��م��ني 
�مل�شافرين  ت����ن����وي����ر  ب����ه����دف  وذل��������ك 
�ل�شفر �لمن  �ملو�طنني للخارج بطرق 
. �خل��ارج  يف  للوطن  �مل�شرف   و�لتمثيل 
�ل��دك��ت��ورة حبيبة �شيف  ���ش��ع��ادة  و�ث��ن��ت 
جلمعية  �ل��ع��ام  �ل�شر  �م��ني  �ل�شام�شي 
�حل�شور  على  �ل��ن��دوة  �لم�����ار�ت   كلنا 

�ملميز لأبناء �لمار�ت و�لذين يت�شرفون 
ب�اأبناء  بالعامل  مكان  كل  يف  بت�شميتهم 
بالتمثيل  دوم���ا  يلتزمون  �ل��ذي��ن  ز�ي���د 
وجمتمعهم  وق��ي��ادت��ه  للوطن  �مل�����ش��رف 
و��شرهم و�نف�شهم ويقومون مببادر�ت 
�ن�شانية وخرية د�عمة لأو��شر �ل�شد�قة 
م���ع ���ش��ع��وب �ل���ع���امل مم���ا ي���وؤك���د متانة 
�لأ�شيلة  �لعربية  وتن�شئتهم  تربيتهم 
ع���ل���ى �����ش�������س م����ن �ل����دي����ن و�لخ�������الق 
�لأ�شيلة. �لعربية  و�لتقاليد   و�لعاد�ت 
�ينما  �لمار�تي  �ن   : �ل�شام�شي  وقالت 
ذهب لل�شفر �شو�ء للدر��شة �و للتدريب 
�منا  �لأ����ش���ري  و�ل��رتف��ي��ه  لل�شياحة  �و 
ن��ظ��رة �جلميع  وه���ذه  لبلده  ه��و ممثل 
�ي��ن��م��ا حل  ل��وط��ن��ه  ���ش��ف��ري�  ل��ه لي�شبح 
و�رحت������ل ل��ي��ن��ع��ك�����س ���ش��ل��وك��ه �مي����ا كان 
ع���ل���ي���ه وع����ل����ى �ل�����وط�����ن �لم�������ر �ل�����ذى 
وتوجيه  �حل��ر���س  م��ن  �مل��زي��د  يتطلب 
�مل�شافر  �ن  موؤكدة   .. ذلك  نحو  �لأبناء 
ودي���ن���ه وعاد�ته  ل��ل��خ��ارج مي��ث��ل وط��ن��ه 
وت��ق��ال��ي��ده وجم��ت��م��ع��ه وي����رتك ب�شمة 
. �شلبية  �م  �يجابية  كانت  �شو�ء   عنهم 

تقوم  �لتي  �لندو�ت  هذه  �ن  و�أو�شحت 
لتوجيهات  ت��رج��م��ة  ه��ي  �جلمعية  ب��ه��ا 

�شمو �ل�شيخ ذياب بن حممد بن ز�يد �ل 
نهيان رئي�س �جلمعية و�هد�ف �جلمعية 
وبالتعاون  �ل�شاعية   « ب��ادر   « و�أجندتها 
�لتوعوية  جهود  دعم  �ىل  �ل�شركاء  مع 
يعزز  مب��ا  و�لفتيات  لل�شباب  �لوطنية 
من �شقل �شخ�شيتهم �لوطنية �مل�شتقلة 
�لأه���د�ف  م��ن  جمموعة  حتقيق  و�إىل 
�لنتماء  ع��ل��ى  ت���وؤك���د  �ل���ت���ي  �ل�����ش��ام��ي��ة 
وقيادتها  �لإم�������ار�ت  ل���دول���ة  و�ل����وف����اء 
�لر�شيدة و�أهمها تعزيز وتر�شيخ مفهوم 
�أو��شر  ن�����ش��ر  ع��ل��ى  و�ل��ع��م��ل  �ل��وط��ن��ي��ة 
�لأل��ف��ة و�ل��ت��الح��م ب��ني �أف����ر�د �ملجتمع 
وحتفيز �ملو�طنني على حتمل �مل�شوؤولية 
�لعطاء  روح  وب���ث  وت��وث��ي��ق  �ل��وط��ن��ي��ة 
 و�لتطوع بني �أفر�د �ملجتمع �لإمار�تي.

وحت����دث �ل��ك��ات��ب ث���اين م��ب��ارك �شرور 
�لذ�تي  “�لأمن  ��شد�ره  �لظاهري عن 
�م����ت����د�د�  ي����اأت����ي  و�ل�������ذي  �ل�شفر”  يف 
نف�شك  توؤمن  “كيف  �ل�شابق  لإ�شد�ره 
كبري�  جن����اح����ا  ح���ق���ق  ح���ي���ث  ذ�تيا” 
و�أ����ش���د�ء و����ش��ع��ة ���ش��و�ء د�خ���ل �لدولة 
�و خ��ارج��ه��ا ك��ون��ه �ل��ك��ت��اب �ل��ف��ري��د من 
ن���وع���ه و�لإ�������ش������د�ر �له������م م����ن حيث 
دف���ع �لن�����ش��ان لأخ���ذ �حل��ي��ط��ة و�حلذر 

يتعر�س  �ل���ت���ي  �ل���ظ���روف  خم��ت��ل��ف  يف 
ل��ه��ا م���ع رف���ع �حل�����س �لم���ن���ي و�لوعي 
�ملجتمع. �ف��������ر�د  مل��خ��ت��ل��ف   �ل���وط���ن���ي 

ب�شكل  ���ش��اه��م��ت  �ل����دول����ة  �ن  و�أو�����ش����ح 
�لعديد من  ز�ل��ت ت�شاهم يف  كبري وم��ا 
و�لتثقيفية  �ل��ت��وع��وي��ة  �مل���ح���ا����ش���ر�ت 
للمحافظة  و�لثقافية  �لعلمية  و�مل���و�د 
ع��ل��ى �ف������ر�د جم��ت��م��ع��ه��ا ورف�����ع �حل�س 
�شو�ء  لديهم  �لوطني  و�ل��وع��ي  �لمني 

د�خل �لدولة �أو خارجها.
��شهامات  هي  �من��ا  ��شد�ر�ته  �ن  وق��ال 
يف �لتوعية �لأمنية �لتي يجب �أن تكون 
�لدولة  خل����ارج  للم�شافرين  ح��ا���ش��رة 
نعي�شها  �ل��ت��ي  �لأم�����ن  ن��ع��م��ة  وت��ق��دي��ر 
�لر�شيدة  قيادتنا  ثم جهود  �هلل  بف�شل 
و�أج��ه��زت��ن��ا �لأم��ن��ي��ة و�ل�����ش��رط��ي��ة د�خل 
�ل��دول��ة وخ��ارج��ه��ا و�جل��ن��ود �ملر�بطني 

على �لثغور .
و�����ش���اف : ع��ل��ى �مل�����ش��اف��ر وخ��ا���ش��ة رب 
�أه��م��ي��ة متثيله  يلم مب��دى  �ن  �لأ���ش��رة 
ل��ب��ل��ده يف �خل����ارج ف��ف��ي �ل��ن��ه��اي��ة ينعت 
باأنه من �لبلد �لفالين ما يتوجب عليه 
و�حرت�م  تقدير  م��ن  لرحلته  يح�شر 
وعدم  وقو�نينهم  وثقافاتهم  �لخرين 

�لع��ت��ق��اد �خل��اط��ئ ب���اأم���ان �لق���ام���ة يف 
ك���ل م���ك���ان ف��ل��ك��ل ب��ل��د ظ���روف���ه وع���دم 
وعدم  يعنيها  ل  فيما  �ل��ن��ف�����س  �ق��ح��ام 
�ل�شك  �لتي تثري  �ل��رتدد على �لماكن 
و�مل�شاكل وعدم �لرحتال غري �لمن �و 
�لرتباط و�لزو�ج و�لتنبه يف عدم حمل 
�أم��ت��ع��ة �لآخ��ري��ن يف �ل��ط��ائ��رة  حتى ل 
يتكرر معه مقلب جلب » خنف�شاء » �أو » 
عقاقري » ممنوعه  جتلب له �مل�شاءلت 
وهو  �مل��ط��ار�ت  يف  و�لتوقيف  �لقانونية 
ل ي��ع��ل��م مب��ح��ت��وى ت��ل��ك �حل��ق��ائ��ب �أو 
�أهمية رقابة  �أكد  له كما  �ملر�شلة  هوية 
�لأم��ت��ع��ة يف �مل��ط��ار�ت و�مل��ح��ط��ات وعدم 
�لتفريط  وع���دم  �شرقتها  بعد  �لأم����ان 
و�شائل  م����ع  ب���امل���ع���ل���وم���ات  و�لف���������ر�ط 
للطرق  تلجاأ  �ل��ت��ي  �لأجنبية  �لع���الم 
عن  و�لبتعاد  �ملعلومات  جلمع  �مللتوية 
�لترع للجهات يف �خلارج فهو ل يعلم 
ك�شفها  �شابقة  وجت���ارب  �شدقها  م��دى 
�لعالم قريبا �أكدت ذلك وكانت متول 
�لرهاب كما حذر من �ل�شرقة �لرقمية 
�ل�شباب  �أدم���غ���ة  غ�����ش��ل  وم����ن  �خل��ف��ي��ة 

و�لفتيات ومتلكها .
وز�رة  ج���ه���ود  �ل����ن����دوة  و����ش��ت��ع��ر���ش��ت 

تقدمي  �ل��دويل يف  و�لتعاون  �خلارجية 
�لوزير  وحت�����دث  »ت�����و�ج�����دي«  خ���دم���ة 
�مل��ف��و���س ر����ش��د ع��ل��ي �ل��ظ��اه��ري مدير 
ب���ال���وز�رة عن  �مل��و�ط��ن��ني  ����ش���وؤون  �د�رة 
�طالقها  وه�������دف  ت�����و�ج�����دي  خ����دم����ة 
�شر�كة  ع���ل���ى  �خل����ارج����ي����ة  وح�����ر������س 
�ملو�طنني عند �طالق �خلدمة و�ختيار 
خا�شعة  �خلدمة  و�ن  و�شعارها  ��شمها 
للتطوير �مل�شتمر وهي خدمة ح�شرية 
عون  كل  لهم  وتقدم  للمو�طنني  تقدم 
و�خلدمة  �شرية  وبياناتها  وم�����ش��اع��دة 
�ل�شريع  �لو�شول  يف  وتفيد  �ختيارية 
ل���ل���م���و�ط���ن وخ���دم���ت���ه ع���ن���د �حل������و�دث 
و�ل��ك��و�رث و�لأزم���ات وه��ي من منطلق 
حر�س �لدولة ممثلة بوز�رة �خلارجية 
و�لتعاون �لدويل على �شالمة �ملو�طنني 
م��ع مو�طنيها  �ل���دول���ة  وت���وؤك���د وج����ود 
�ينما كانو� كما خ�ش�شت خدمات منها 
لأ���ش��ح��اب �ل��ه��م��م م��ن ذوي �لع���اق���ة ، 
ومت تطوير خدمات » تو�جدي« لتمتد 
للمو�طنني  ومعلومات  بيانات  لتقدمي 
عر تطبيق �شهل �خبار وز�رة �خلارجية 
ناحية حتذير�ت  �لدويل من  و�لتعاون 
يف  �ل�شيد  �لية  وتنظيم  و�مل��ن��ع  �ل�شفر 

�لدول و�عفاء�ت �لتاأ�شرية و��شرت�طات 
و�لأغذية  و�ملجوهر�ت  �لأم��و�ل  دخ��ول 
عن  ومعلومات  �لإقامة  ومدد  ونحوها 
وعناوينها  �خل����ارج  يف  �ل���دول���ة  ب��ع��ث��ات 
لتمثل منظومة متكاملة �خلدمة ، و�ن 
طريق  ع��ن  مبرحلتني  مي��ر  �لت�شجيل 

فتح ح�شاب يف برنامج تو�جدي .
�ملو�طنني  �ل��ظ��اه��ري  ر����ش��د علي  ودع���ا 
�شالحية  م��ن  �ل��ت��اأك��د  �ىل  �ل�شفر  قبل 
جو�ز ملدة كافية ل تقل عن �شت �شهور 
وعدم جلب �لأنظار باملقتنيات و�ل�شفر 
�دخالها  �مل�����ش��م��وح��ة  �ل��ن��ق��دي��ة  ب��امل��ب��ال��غ 
و�للتز�م بنظم دخول وخروج �لعمالت 
مع  �لتعامل  بنظم  و�لل��ت��ز�م  بلد  لكل 
�ملعمول  �لنم  ح�شب  و�لط��ف��ال  �خل��دم 

بها يف كل بلد . 
باإد�رة  ممثلة  �لد�خلية  وز�رة  و�شاركت 
�لعامة  �لإد�رة  �مل��وؤ���ش�����ش��ي  يف  �ل��ت��م��ي��ز 
لال�شرت�تيجية وتطوير �لد�ء بالندوة 
على  من �جلمعية  ح��ر���ش��اً  ت��اأت��ي  �ل��ت��ي 
�أع�شاء �ملجتمع وجموع �ل�شباب  توعية 
�لذ�تي  �لأمن  و�لفتيات على متطلبات 

يف �ل�شفر و�لتمثيل �مل�شرف للوطن .
�لتميز  م���ن �إد�رة  �مل�شارك  و�أكد �لوفد 

�ملوؤ�ش�شي بوز�رة �لد�خلية خالل عر�شه 
و�لتي  �ملبتعث  �لطالب  ج��ائ��زة  م��ب��ادرة 
�لد�خلية  وزي���ر  ج��و�ئ��ز  �شمن  ت��ن��درج 
لإبر�ز  ت�شعى  �جل��ائ��زة  ه��ذه  �أن  للتميز 
وحتفيز �لطالب �لمار�تيني �ملبتعثني 
�لب����د�ع  ع��ل��ى  وت�شجيعهم  �مل��ت��م��ي��زي��ن 
�لتي  �مل����ج����الت  ج��م��ي��ع  يف  و�لب����ت����ك����ار 
�ملوؤ�ش�شي  ب����الأد�ء  �لرت��ق��اء  �ىل  ت��ه��دف 
�لتمثيل  ع��ل��ى  و�مل��ح��اف��ظ��ة  �ل���دول���ة،  يف 
�مل�شّرف و�حل�شن للطالب خارج �لدولة 
مما يعك�س �شورة �إيجابية ل�شمعة دولة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
وتناول �لوفد �مل�شارك توّجه �شمو وزير 
ميد�لية  �ل��ف��ائ��زي��ن  �لد�خلية مبنح 
�ملبتعثني  �شمّوه  حاثاً  �ملجتمع،  خدمة 
�لعملية  ح���ي���ات���ه���م  يف  �ل���ت���م���ي���ز  ع���ل���ى 
م�����ش��ت��ق��ب��اًل، ل�����ريدو� ج�����زء�ً م���ن جميل 
�ل���وط���ن، �ل�����ذي ق����دم ل��ه��م ك���ل م���ا هم 
�إليه، وتاأكيد �شمّوه على �أبناءه  بحاجة 
على  �مل��ح��اف��ظ��ة  �إىل  �ملبتعثني  �لطلبة 
تر�ث  م��ن  �مل���وروث���ة  �لأ���ش��ي��ل��ة  قيمهم 
�لأج�����������د�د، و�لل������ت������ز�م ب�������ش���ورة ترز 
لالإمار�ت  �حلقيقي  �حل�شاري  �ملظهر 

و�أبنائها.
م�شاركته: باأنه يحق  و�أختتم �لوفد 
من  �ملو�طنني �ملبتعثني  لكل �لطلبة 
و�خلا�شة  �حلكومية  قبل �ملوؤ�ش�شات 
بدولة �لإمار�ت يف خمتلف دول �لعامل 

�مل�شاركة يف �جلائزة.
�ل�شحي  �ملتطوع عبد�هلل حممد  وقدم 
مبادرته  عن  عر�شاً   “ بوطحنون   “
و�ل�����ش��ي��اح �لم���ار�ت���ي���ني يف �ل��ن��م�����ش��ا يف 
�لإم�����ار�ت  “يوم  �ل�����ش��ن��وي  تنظيمهم  
لقيت  �مل����ب����ادرة   : وق�����ال  �لنم�شا”  يف 
���ش��دى وجن���اح���اً ك��ب��ريي��ن، ك��م��ا وجه 
غا�شتني«  »ب����اده����وف  م��دي��ن��ة  ع���م���دة 
�ىل  وتقدير  �شكر  ر�شالة  �لنم�شاوية 
لتنظيمهم  هناك  �لإمار�تيني  �ل�شياح 
وتقدير�ً  �حل���������ش����اري،  �حل���ف���ل  ه�����ذ� 
�أبناء  بها  يتمتع  �لتي  �لطيبة  لل�شمعة 

�لإمار�ت.

الثثثداخليثثة حتتفثثل بالثيثثثوم العاملثثثي للنثثثثزلء

ا�شت�شافتها  قاعة املجل�س البلدي يف اأبوظبي

ندوة  “ الأمن الذاتي يف ال�سفر” لكلنا المارات ت�سيد بتوجيهات حممد بن زايد يف التمثيل الوطني امل�سرف

•• ال�صارقة -وام:

تنظمه  �ل��ذي  للرطب”  �لذيد  “مهرجان  فعاليات  �خلمي�س  �ليوم  تنطلق 
ببدء  �إي��ذ�ن��اً  �ل��ت��و�يل  على  �لثاين  للمو�شم  �ل�شارقة  و�شناعة  جت��ارة  غرفة 
مو�شم خري جديد و�عد وز�خر بالأجو�ء �لحتفالية و�لتناف�شية �مل�شّوقة بني 

�ملئات من مالكي �لنخيل و�ملز�رعني و�لأ�شر �ملنتجة.
�لريا�شي” على  �لثقايف  �لذيد  “نادي  ي�شت�شيفه  �لذي  �ملهرجان  وي�شتقبل 
مدى ثالثة �أيام زو�ره يف �ليوم �لأول ب�اخلنيزي �لذي ُيعتر تاج �لتمور يف 
دولة �لإمار�ت ثم ب�”�خلال�س” �ملعروف ب� ملك �لرطب يف هذ� �ملو�شم خالل 
�لتي ت�شم ما بني ثالثة  ب�النخبة  �ملهرجان فعالياته  �لثاين ليختتم  �ليوم 
�إىل خم�شة �أ�شناف من �لتمور �لتي ياأتي بها �ملز�رعون ليتناف�شو� با�شتعر��س 

�أف�شل ما جادت به مز�رعهم من خري�ت �أر�س �لإمار�ت �لطيبة.
و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  ف��رع  م��دي��ر  �لطنيجي  م�شبح  حممد  ���ش��ع��ادة  ودع���ا 
�إىل  �ملهرجانات  رو�د  للرطب  �لذيد  عام مهرجان  من�شق  �لذيد  �ل�شارقة يف 
�ملتنوعة  ومب�شابقاته  و�ملميز  �لفريد  برونقه  لال�شتمتاع  �ملهرجان  زي���ارة 

�ملجتمع  �شر�ئح  كل  تفاعل  هو  �حل��دث  ه��ذ�  ما مييز  �أب��رز  �أن  �إىل  ..م�شري� 
�ملحلي مع �ملهرجان يف ظل دعم ورعاية �لقيادة �حلكيمة يف �إمارة �ل�شارقة.

�إن �ملهرجان ي�شم كافة مز�رعي �لنخيل يف �لإم��ار�ت حتت  وقال �لطنيجي 
�شقف و�حد و�شط تناف�س �أخوي للتعارف وتبادل �لآر�ء مبا ي�شهم يف تطوير 

زر�عة �لنخيل ويخدم م�شلحة مالك �لنخيل يف �لدولة.
يعطي  �ل�شارقة  �إم��ارة  �لو�شطى من  �ملنطقة  �ملهرجان يف  �أن موقع  و�أ�شاف 
عام  ب�شكل  �ل��دول��ة  �أب��ن��اء  ج��ي��د�  �أهميتها  ي���درك  �جتماعية  رم��زي��ة  للحدث 
و�ل�شارقة ب�شكل خا�س كما ُيعطي للحدث ُبعد�ً ثقافياً وتر�ثياً يل�شمه زو�ر 
�ملهرجان من خالل �لأجو�ء �لحتفالية �لبهيجة �لتي ت�شود �ملهرجان طو�ل 

�أيامه �لثالثة.
 2016 ع��ام  من  يوليو  �شهر  يف  �نطلق  �ملهرجان  �أن  �إىل  �لطنيجي  و�أ���ش��ار 
ليكون من�شة ملالك �لنخيل لتبادل �لآر�ء و�خلر�ت وللم�شاهمة يف رفع �إنتاج 

�لنخيل يف �لدولة و�لعائد �ل�شتثماري منه وتطوير �ل�شناعات �لقائمة على 
�لرطب وهو هدف نتطلع �إليه جميعاً �شري�ً على نهج �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد 
�لرقعة  بالزر�عة وزي��ادة  “طيب �هلل ثر�ه” بالهتمام  �آل نهيان  بن �شلطان 
�ملزروعة يف �لإمار�ت وتاأكيد�ً على مقولته �ل�شهرية “�أعطوين زر�عة �أ�شمن 

لكم جمتمعاً متح�شر�ً«.
وتابع �لطنيجي �ن �أبناء �لإمار�ت يدينون لالأب �ملوؤ�ش�س “ز�يد �خلري” طيب 
�هلل ثر�ه بالف�شل �لكبري على دولتنا يف كافة �ملجالت فهو منذ توليه �حلكم 
دول��ة �لحتاد  قيام  �إع��الن  �ملو�طنني وعند  لإ�شعاد  �لأم��ور  كل  لتهيئة  �شعى 
جال يف كل مدن �لدولة ومنها �لذيد و�لدقد�قة ومزيرع و�حلويالت و�لعني 
وغريها من �ملدن ليخرج �لنخيل من �لو�حات �إىل كل �أرجاء �لدولة فنجح 
يف زيادة �إنتاجية �لنخيل وحت�شني نوعية �لتمور �ملنتجة بكل �أنو�عه وهو ما 
تو�كب مع تاأ�شي�س معهد للنخيل يف جامعة �لإمار�ت حتى غدت �لإمار�ت من 

�لدول �لأوىل يف �إنتاج �أجود �أ�شناف �لنخيل يف �لعامل حيث يقدر عدد �أ�شجار 
�لنخيل بالدولة �أكرث من 40 مليون نخلة.

و�أو�شح �لطنيجي �أن ت�شليم �لرطب خالل �ملهرجان يبد�أ يومياً من �ل�شاعة 
بعد  ليتم  وتقييمها  لفرزها  متهيد�ً  �لثالثة  حتى  وي�شتمر  �شباحاً  �لثامنة 

ذلك �إعالن �لنتائج عقب �شالة �ملغرب يف م�شرح �ملهرجان .
م�شري�ً �ىل �أن �جلو�ئز تنوعت وز�د عددها هذ� �لعام تكرمياً ملالك �لنخيل 
وم�شابقة  “عذج” وزن���اً  �أث��ق��ل  �أب��رزه��ا م�شابقة  ع��ام وم��ن  ب�شكل  و�مل��ز�رع��ني 

�لليمون وم�شابقة “�أجمل �شلة فو�كه للن�شاء” �ملخ�ش�شة للن�شاء.
غرفة  تنظمها  �ل��ت��ي  �لفعاليات  �أب���رز  �أح���د  للرطب  �ل��ذي��د  م��ه��رج��ان  وي��ع��د 
�ل�شارقة �شمن بر�مج �لفعاليات �لقت�شادية يف مدن �لإمارة ومن�شة ملالك 

�لنخيل و�ملهتمني بها و�ل�شناعات �لقائمة عليها.
�لرتويجية  �لأن�����ش��ط��ة  م��ن  �ل��ع��دي��د  �لثانية  دورت���ه  يف  �مل��ه��رج��ان  ويت�شمن 
و�ملاجنا  كالليمون  �ملنطقة  بها  ت�شتهر  �ل��ت��ي  �ملحلية  �ل�شيفية  ل��ل��زر�ع��ات 
وذلك بهدف فتح �ملجال �أمام �أكر �شريحة من �ملز�رعني للم�شاركة وعر�س 

منتجاتهم و�ل�شتفادة من �ملهرجان.

مهرجان الذيد للرطب ينطلق اليوم

•• دبي-وام: 

�ل����ل����و�ء ع���ب���د�هلل خليفة  ����ش���ع���ادة  �أ�����ش����اد 
�مل�������ري �ل����ق����ائ����د �ل�����ع�����ام ل�������ش���رط���ة دب���ي 
�إليها  و�شلت  �لتي  �لإجن���از�ت  مب�شتوى 
�لعقابية  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة 
و�لإ����ش���الح���ي���ة و�ل���ت���ي ���ش��م��ل��ت خمتلف 
جو�نب �لعمل �لإد�ري و�مليد�ين �إ�شافة 
�إىل منظومة تاأهيل �لنزلء يف �جلو�نب 
و�لريا�شية  و�ملهنية  و�لدينية  �لعلمية 
دول  يف  مثيالتها  تفوق  �أ�شحت  و�ل��ت��ي 
للمعايري  تطبيقها  خ���الل  م��ن  �ل��ع��امل 
�ل����دول����ي����ة يف جم������ال رع����اي����ة �ل����ن����زلء 
و�لإل�����ت�����ز�م مب���و�ث���ي���ق وم����ب����ادئ حقوق 

�لإن�شان �لعاملية.
�لتفقدية  ج���ول���ت���ه  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء 

�لعقابية  للموؤ�ش�شات  �ل��ع��ام��ة  ل����الإد�رة 
��شتقباله  يف  ك���ان  ح��ي��ث  و�ل���ش��الح��ي��ة 
�ملن�شوري  �إب��ر�ه��ي��م  خليل  خبري  �ل��ل��و�ء 
�لبحث  ل�����ش��وؤون  �ل��ع��ام  �ل��ق��ائ��د  م�شاعد 
�ل�شمايل  و�لعميد علي حممد  �جلنائي 
للموؤ�ش�شات  �ل���ع���ام���ة  �لإد�رة  م���دي���ر 
�لعقابية و�لإ�شالحية ومديري �لإد�ر�ت 

�لفرعية.
و����ش��ت��ه��ل �مل����ري ج��ول��ت��ه ب���زي���ارة غرفة 
�ل��ع��م��ل��ي��ات و�ل���ت���ي �ط���ل���ع خ��الل��ه��ا على 
و�لت�شغيلية  �لتقنية  �ل��رق��اب��ة  �أن��ظ��م��ة 
�ملعنية  �لأح��ك��ام  تنفيذ  �إد�رة  تفقد  ث��م 
�لقانونية  �ل��ن��زلء  �أم���ور  كافة  مبتابعة 
و�لإد�ري�������ة �ل��ت��ي ك��ف��ل��ه��ا ق���ان���ون تنظيم 
�ملن�شاآت �لعقابية و�لإ�شالحية ولئحته 
�إىل جممع  �إن��ت��ق��ل  ب��ع��ده��ا  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

�ل�شحي  �حلجر  ومركز  �ملن�شاأة  عياد�ت 
ب�شاأن  �ملتبعة  �لإج����ر�ء�ت  على  للوقوف 
ف��ح�����س �ل���ن���زلء و�آل���ي���ة ت��ق��دمي �لعالج 

�لوقائي و�لطبي.
وو��شل �لقائد �لعام ل�شرطة دبي جولته 
�لتفقدية على قاعات �لتعليم و�لتدريب 
�لتي مّت تخ�شي�شها للر�مج و�لأن�شطة 
�ملهنية و�لتعليمية و�لدينية و�لريا�شية 
ر�شيد�ً  ومت���ت���ل���ك  و�مل���ك���ت���ب���ة  ل���ل���ن���زلء 
�ملو��شيع  ذ�ت  �لقيمة  �لكتب  من  هائاًل 
حمد�ن  �ل�شيخ  ق��اع��ة  وتفقد  �ل��ه��ادف��ة. 
و�لتميز  لالإبتكار  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�إمكانيات  وف����ق  جت��ه��ي��زه��ا  مت  و�ل���ت���ي 
باإمكان  �أ�شبح  بحيث  ر�قية  تخ�ش�شية 
و�لإ�شالحية  �لعقابية  �ملوؤ�ش�شات  نزلء 
�أثناء  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي  م�����ش��و�ره��م  م��و����ش��ل��ة 

�ملوؤ�ش�شة يف  د�خ��ل  �لعقوبة  ف��رتة  ق�شاء 
بها  �ملعرتف  و�لكليات  �جلامعات  �أع��رق 
�شو�ء د�خل �لدولة �أو خارجها ويف �شتى 
�لدر��شة  نظام  خ��الل  من  �لتخ�ش�شات 
�لإ�شتخد�م  ذ�ت  �لقاعة  وتعد  بعد  ع��ن 
ذكي  كنظام  �إعتمادها  مت  حيث  �ملتعدد 
بعد  ع��ن  �ل��دي��ن��ي��ة  للمحا�شر�ت  م��رئ��ي 
�لر  د�ر  جمعية  مع  بالتن�شيق  للنزلء 
بدبي وذلك يف خطوة تهدف �إىل مو�كبة 
�ل��ت��ح��ول �ل��ذك��ي يف ك��اف��ة �مل���ج���الت مبا 
يتما�شى مع توجهات �حلكومة يف جمال 
تطبيقات �خلدمات �لذكية. و�إطلع �ملري 
تنفذها  �لتي  �لإبتكارية  �مل�شاريع  على 
�لإد�رة متمثلة يف م�شروع �لزر�عة �ملائية 
�إيجاد بيئة مثالية للزر�عة  �إىل  �لهادف 
وم�شروع  �حلديثة  �لتقنيات  باإ�شتخد�م 

�ملدفوعة  �مل�����ش��ت��د�م��ة  �حل���رك���ة  ت��ول��ي��د 
�إخرت�ع  ع��ن  ع��ب��ارة  م��ن  باجلاذبية وه��و 
�لناجتة عن تفاعل  �لقوة  ي�شتخدم فيه 
و�لغاز�ت  �ل�شو�ئل   “ �ملختلفة  �ملكونات 
�جلاذبية  جم���ال  يف   “ �ل�شلبة  و�مل�����و�د 

لتوليد طاقة كهربائية.
و�شاهد  �حل���رف  ق�شم  ب��زي��ارة  ق���ام  ك��م��ا 
�ل�شيارة  وجت���م���ي���ع  ت���رك���ي���ب  م�������ش���روع 
خطوة  يف  “�لبقي”  �ل�������ش���ح���ر�وي���ة 
�لنزلء  تاأهيل  عملية  دع��م  �إىل  ت��ه��دف 
و�شاهد  �لت�شنيع..  جم��ال  يف  لالإبتكار 
تتميز  و�لتي  للنزلء  �ملنتجات �حلرفية 
�ل��ت�����ش��ن��ي��ع بحيث  ع��م��ل��ي��ة  ب���اجل���ودة يف 
�أ�شبحت تناف�س منتجات �ل�شوق �ملحلي 
وباأ�شعار تناف�شية. و�إختتم �ملري جولته 
باإد�رة  �لنزيالت  �أطفال  ح�شانة  بتفقد 

�لتجهيز�ت  على  و�إط��ل��ع  �لن�شاء  �شجن 
ت���وف���ريه���ا  �ل����ت����ي مت  و�لإح�����ت�����ي�����اج�����ات 
للنزيالت �لأمهات و�أطفالهن و�لرعاية 
تهدف  خطوة  يف  لهم  �ملُقدمة  �ل�شحية 

�إىل توفري بيئة مثالية بعيد�ً عن �أجو�ء 
�ل�����ش��ج��ن. و�أث���ن���ى ���ش��ع��ادة �ل���ل���و�ء �ملري 
ملوؤ�ش�شات  ت��ب��ذل��ه��ا  �ل��ت��ي  �جل���ه���ود  ع��ل��ى 
تاأهيل  جمال  يف  و�لإ�شالحية  �لعقابية 

بالتز�من  تاأتي  و�لتي  �لنزلء  و�إ���ش��الح 
للقيادة  �لإ�شرت�تيجية  �لتوجهات  م��ع 
 2021-2016 دب��ي  ل�شرطة  �لعامة 

لإ�شعاد �ملجتمع �لد�خلي .

قائد عام �سرطة دبي يتفقد الإدارة العامة للموؤ�س�سات العقابية والإ�سالحية
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•• دبي-وام: 

�أثناء  و�لإع�����الم  “�لقياد�ت  �ل��ع��ل��م��ي  �مل��ل��ت��ق��ى  ن��اق�����س 
�لأزمات” - �لذي تنظمه �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي 
�لأمنية ممثلة مبركز  للعلوم  �لعربية  نايف  وجامعة 
�لتعامل  �شبل   - �لعليا  �ل��ق��ي��اد�ت  وت��ط��وي��ر  �لأزم����ات 
�لتو��شل” و�ل�شائعات  “مو�قع  �جلديد  �لإع��الم  مع 

و�حلمالت �لإعالمية �ملعادية �أثناء �لأزمات.
�لذي   - �مللتقى  �لثاين من  �ليوم  �ملتحدثون يف  و�أك��د 
�لقرهود  مبنطقة  �ل�����ش��ب��اط  ن���ادي  يف  �ل��ي��وم  يختتم 
بدبي - �أهمية وجود متحدث �إعالمي ر�شمي متمكن 
يف عمله للرد على �لإ�شتف�شار�ت وله �شمات ومو��شفات 
خا�شة متكنه من �أن يكون جاهز� وقادر� على مو�كبة 
كل �مل�شتجد�ت �شو�ء فيما يتعلق بالأزمة �أو ما يتعلق 
ومو�قع  �لإفرت��شي  �لعامل  يف  �حلا�شلة  بالتطور�ت 

�لتو��شل و�لإعالم.
وتطرقت �جلل�شة �لأوىل للملتقى �لتي �أد�رها �لعميد 
غيث غامن �ل�شويدي مدير �أكادميية �شرطة دبي �إىل 
�لإع���الم �جلديد  م��ع  و�لتعامل  “ �ل��ق��ي��اد�ت  مو�شوع 
�أث��ن��اء �لأزم���ات “ وحت��دث فيها معايل �ل��ل��و�ء �أ�شرف 
ريفي وزير �لعدل �ل�شابق ومدير قوى �لأمن �لد�خلي 
م�شاعد  دي��ن��ه  ب��ن  حممد  و�لعميد  لبنان  يف  �ل�شابق 
وبالقا�شم  �ل��ب��ح��ري��ن  مملكة  يف  �ل��ع��ام  �لأم����ن  رئ��ي�����س 
�لدولية  للمنظمة  �ل��ع��ام  �لأم����ني  ن��ائ��ب  �ل��ك��رتو���ش��ي 

للحماية �ملدنية يف جنيف.
و�ألقى معايل �للو�ء �أ�شرف ريفي كلمة قدم فيها روؤيته 
�لأزمات  �أثناء  �جلديد  �لإع��الم  مع  �لقياد�ت  لتعامل 
�ل�شاعة تعريف موحد  �أنه ل يوجد حتى  �إىل  م�شري� 

�لدور  ينكر عاقل  لكن ل  �جل��دي��د  ل��الإع��الم  وج��ام��ع 
�لنموج �جلديد من �لإعالم  �ملركزي �لذي لعبه هذ� 
يف �لأحد�ث �ملف�شيلة �لتي �شهدها �لعامل يف �ل�شنو�ت 
�ل�شعوب  �لذي لعبته  �لتاأثري و�لدور  �لأخرية وحجم 
�لتو��شل  مو�قع  على  �ملفرط  ن�شاطها  بفعل  �لعربية 

و�لذي نتج عنه �شل�شلة من �لتحركات �ل�شعبية.
وقال �أن �نت�شار �لأجهزة �لإلكرتونية و�لهو�تف �لنقال 
بحرية  للتعبري  و��شعة  م�شاحة  �أعاطهم  �لنا�س  بني 
عن �آر�ئهم و�شاهم يف �إنتقال �ملعلومات وتد�ول �لأخبار 
�لتقليدية  �لإع���الم  و�شائل  من  �أ���ش��رع  ب�شورة  بينهم 
على  لتحافظ  �ل��ع��امل  ه��ذ�  لولج  �لتي مل جت��د مفر� 
�إىل  ذ�ت��ه  �ل��وق��ت  يف  منوها  وح�شورها  �إ�شتمر�ريتها 
�أنه ل ميكن لأي مر�قب �أو متابع �أن يالحظ بو�شوح 
�لن�شطاء  بع�س  �إل��ي��ه  و���ش��ل  �ل���ذي  �لإح����رت�ف  حجم 
لهم  ب��ات  حتى  �لجتماعي  �لتو��شل  م��و�ق��ع  عمل  يف 
�آلف ورمبا ماليني �ملتابعني و�أ�شبح �خلر �أو �لر�أي 
�لتي قد  �لرق متخطيا كل �حلو�جز  ب�شرعة  ينتقل 
تفر�شها �ل�شلطة �أو �لتقنيات �ملر�قبة �حلديثة لذلك 
�أك���رث �ملعنيون م��ن �لإ���ش��ت��ف��ادة م��ن هذه  �ل��ق��ادة  ولأن 
�مل�شتجد�ت كان ل بد من وقفة �شرورية لبحث كيفية 

�لتعاطي مع �لإعالم �جلديد و�لإ�شتفادة منها.
وحتدث �لعميد حممد بن دينه عن مو��شفات �لقيادة 
�أن  �إىل  م�شري�  �إع��الم��ي��ا  �لأزم����ات  �إد�رة  يف  �لناجحة 
و�لإعالم  لالإت�شال  توفر  من  هي  �لناجحة  �لقيادة 
�لأزم����ة  �إد�رة  �ل��ن��ج��اح و�ل��ف��اع��ل��ي��ة يف  �إم��ك��ان��ي��ة  ك��اف��ة 
باعتبار �أن خلق قيادة ناجحة �إد�ريا �أو �إعالميا يتطلب 

منظومة �إد�رية متكاملة يف �لإت�شال و�لإعالم.
�لعمل  ت��خ��ت��زل  ل  يف  �ل��ن��اج��ح��ة  �ل���ق���ي���ادة  �أن  وق�����ال 

�لإعالمي يف �شخ�س بعينه و�إمنا يجب ت�شجيع كافة 
�إىل خلق قياد�ت جديدة قادرة على  �ملبادر�ت �لهادفة 
على  م�شدد�  �لأزم���ات  مع  �لفعال  �لإع��الم��ي  �لتعامل 
�أهمية وجود بناء موؤ�ش�شي لالإعالم �لأمني يف خمتلف 
�ملوؤ�ش�شات �لأمنية مبني على خطط و�أه��د�ف و�آليات 
باملرونة  تتمتع  �مل��الم��ح  وو����ش��ح��ة  من�شبطة  ع��م��ل 

�لكافية للتعامل مع �أي ظروف �أو م�شتجد�ت طارئة.
من جانبه قدم بلقا�شم �لكرتو�شي ورقة عمل بعنو�ن” 
تعامل �لقياد�ت مع �لإعالم �أثناء �لأزمات” �أكد فيها 
�ملو�زي  لالإعالم  و�ل�شاروخي  �لرهيب  �لتطور  على 
ل���الإع���الم �ل��ر���ش��م��ي �ل���ذي ب���ات ي��ه��دد �لأخ�����رية كونه 
يعتمد على معلوماته من خالل حتليله و�إ�شتنتاجاته 
�أغلب  �ملختلفة من م�شادر غري موثوقة يف  للق�شايا 
مل  �إن  �ملعلومات  تلك  م�شد�قية  تبيان  دون  �لأح��ي��ان 

تكن جمافية للحقيقة.
�لإعالم  ت��و�ج��ه  �لتي  �لتحديات  �أك��ر  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�لطرق  تعك�س  �ل��ت��ي  �ل�شائعات  ق�شية  ه��ي  �لر�شمي 
�ملعلومة  على  للح�شول  �إختيارها  يتم  �لتي  �مللتوية 
عر و�شائل �لإع��الم �مل��و�زي لفتا يف �لوقت ذ�ته �إىل 
�أ�شبح  �ل�شائعات  و�إنت�شار  �لتو��شل  �أنه يف ظل مو�قع 
�لإع���الم  م��ع  للتعامل  م�شطر�  نف�شه  ي��ج��د  �ل��ق��ائ��د 
�ملو�زي خوفا من تد�عيات ما يتم ن�شره من معلومات 
تنعك�س �شلبا على �ملجتمع لذلك يجب تدريب �لقادة 

على مو�جهة �لإعالم �ملو�زي وخماطره.
�مللتقى  يف  �ل��ث��ان��ي��ة  �جلل�شة  يف  �مل��ت��ح��دث��ون  ون��اق�����ش��ت 
�لأزمات ... �شماتهم  �لإعالميون يف  �ملتحدثون  “دور 
وم�شاكلهم وتطور �أد�ئهم” وحتدث فيها كل من معايل 
�شميح �ملعايطة وزير �لإعالم �لأردين �ل�شابق و�لعميد 

�لإع���الم  �إد�رة  م��دي��ر  م���ريز�  ج��ا���ش��م خليل  �ل��دك��ت��ور 
�لأمني يف �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي و�لدكتور علي 

قا�شم �ل�شعيبي خر ومفكر �إعالمي.
و��شتعر�س وزير �لإعالم �لأردين �ل�شابق يف روق عمل 
قدمها بعنو�ن “تعامل �لناطق �لر�شمي مع �لإعالم” 
و�ملو��شفات  �لإع��الم��ي  للناطق  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة  �مل��ه��م��ات 
�إ�شافة  بها  يتمتع  �أن  يجب  �لتي  و�ملهنية  �ل�شخ�شية 
�لإع���الم���ي على  �ل��ن��اط��ق  ت�شاعد  �ل��ت��ي  �ل��ع��و�م��ل  �إىل 
�لنجاح يف عمله �شو�ء كان عمال �إعتياديا �أو يف ظروف 

طارئة.
وقدم �لعميد �لدكتور جا�شم خليل مريز� روقة عمل 
بعنو�ن “ �ملتحدث �لر�شمي يف �لأزم��ات .. �ملو��شفات 
خاللها  تطرق  �ل�شعوبات”  �ل�شائعة-  �لأخ��ط��اء   –
�ملو�طن  وح��ق  و�لت�����ش��ال  �لإع���الم  و�شائل  تطور  �إىل 
كرثة  ظل  يف  �ل�شحيحة  �ملعلومات  على  �حل�شول  يف 

�لأزمات يف هذ� �لع�شر و�إن�شتار �ل�شائعات �شريعا.
“�ملتحدث �لإعالمي”  وعرف �لعميد �لدكتور مريز� 
بالأخبار و�ملعلومات  �لإدلء  له  �ملخول  �ل�شخ�س  باأنه 
وهو  �ملختلفة  �لإع��الم  لو�شائل  �ل�شحيحة  و�لبيانات 

حلقة �لو�شل بني �ملوؤ�ش�شة و�لأجهزة �لإعالمية«.
�أن �ملتحدث �لر�شمي يجب �أن ميتلك جمموعة  و�أكد 
�لكتابة  �حل������و�ر  دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  م��ن��ه��ا  �مل����ه����ار�ت  م���ن 
وفن  �حلديث  مهار�ت  �لإعالمية  �خلطابات  و�إع���د�د 
�لعالقة �لطيبة مع  �لكلمات  �إنتقاء  �خلطابة وح�شن 
�لإعالميني �ملتابعة �جليدة لالأحد�ث و�لأخبار �إعد�د 
يف  �لتحكم  على  و�لقدرة  �ل�شحفية  �مل��وؤمت��ر�ت  وعقد 

و�شائل �لإعالم.
ولفت �لعميد �لدكتور مريز� �إىل �أن �ملتحدث �لر�شمي 

يو�جه يف عمله عدة �شعوبات بينها �شيق �لوقت �لعمل 
على مد�ر �ل�شاعة ونق�س �ملعلومات وندرتها يف بع�س 
�لق�شايا و�أنه يتطلب منه يف بع�س �لأحيان �مل�شاعدة 
�لرقابة يف  �شيف  و�أن  �إخت�شا�شه  لي�شت من  �أم��ور  يف 
�لعمل م�شلط عليه د�ئما وقد يعاين من تزوير كالمه 

من قبل بع�س �ل�شحافيني.
ورق��ة عمل حول  �ل�شعيبي  قا�شم  �لدكتور علي  وق��دم 
�إد�رة �لأزمة وتكوين �ملتحدث  “ جديلة �لعالقة بني 
مهار�ت  وت��ط��وي��ر  �إع�����د�د  �أه��م��ي��ة  �لر�شمي” م���وؤك���د� 
�ملتحدث �لر�شمي يف �إد�رة �لأزمات بحيث يكون قادر� 
�أد�ء  معظم  �أن  خا�شة  وعملي  مقنع  ح��و�ر  �إد�رة  على 
�لتلفزيونية  �لقنو�ت  ��شت�شافتهم  �لذين  �ملتحدثني 
�أو  ي��ك��ن مقنعا  �ل��ع��رب��ي��ة و�خل��ل��ي��ج��ي��ة مل  و�لإذ�ع������ات 
�أهمها  �أ�شباب  لعدة  �إعالميا  �لأزم��ة  �إد�رة  على  ق��ادر� 
�لر�شمي  للناطق  �ملهني  �لتكوين  قلة �خلرة و�شعف 
وعن�شر �ملفاجاأة يف حدوث �لأزمات و�أن و�شائل �لإعالم 

مل غري م�شتعدة �أ�شال للتعامل مع �لأزمات.
و���ش��دد ع��ل��ى �أه��م��ي��ة �إع�����د�د ن��اط��ق �إع���الم���ي ع�شكري 
�لأزمات  مع  للتعامل  و�جهة  ليكون  ع�شكري  وحملل 
�لعربي من  �ل��ع��امل  ي�شهده  م��ا  وق��ت حدوثها يف ظ��ل 

تطور�ت كبرية يف جمال �لإعالم.
وتطرقت �جلل�شة �لثالثة للملتقى �لتي �أد�رها �لدكتور 
�ل�شرطة  رئي�س  نائب  م�شت�شار  �هلل  حممد مر�د عبد 
و�لأمن �لعام يف دبي لإ�شت�شر�ف �مل�شتقبل �إىل مو�شوع 
�ملعادية  �لإعالمية  �ل�شائعات و�حلمالت  �لتعامل مع 
�لدكتور فهد  م��ن  ك��ل  �لأزمات” وحت��دث فيها  �أث��ن��اء 
و�لدكتور  كويتي  و��شرت�تيجي  �أمني  خبري  �ل�شليمي 
�ملتخ�ش�س يف  �لإع��الم  �لع�شاف رئي�س ق�شم  عبد �هلل 

و�ملقدم  �لإ�شالمية  �شعود  ب��ن  حممد  �لإم���ام  جامعة 
في�شل �لقا�شم من �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي.

 “ بعنو�ن  عمل  ورق���ة  �ل�شليمي  فهد  �ل��دك��ت��ور  وق���دم 
�إد�رة �لأزمات و�لكو�رث”  �لدور �ملحوري لالإعالم يف 
�أن �لإع��الم يعلب دور� حموريا يف تبيان  �أكد خاللها 
�لكو�رث  ح��الت  يف  و�جل��م��ه��ور  للمو�طنني  �حلقائق 
و�لأزمات و�أنه يف �حلالت �لناجتة عن وجود وحدوث 
�لكو�رث �ملفاجئة يلعب دورها هاما وحيويا يف �إي�شال 
�ملعلومات �لإيجابية �ملتوفرة من �ملوؤ�ش�شات �حلكومية 
�لتاأويالت  ف���ر����س  ي��ق��ل��ل  م���ا  �جل���م���ه���ور  �أف�������ر�د  �إىل 
�إ�شابتهم  وع��دم  �ملو�طنني  �شفوف  بني  و�لتخمينات 

باخلوف و�لفو�شى.
“�لتعامل  �ل��ع�����ش��اف ع��ن  �ل��دك��ت��ور ع��ب��د �هلل  وحت���دث 
�أثناء  �مل��ع��ادي��ة  �لإع��الم��ي��ة  و�حل��م��الت  �ل�شائعات  م��ع 
�لأزمات” م�شري� �إىل �أن �لبعد �لإعالمي يحتل مكانة 
هامة يف �أدبيات در��شة �لأزمات حيث يعد �أد�ة رئي�شية 
�مل�شتوى  على  ���ش��و�ء  �لأزم���ة  �إد�رة  �أدو�ت  م��ن  وفعالة 
�خلارجي �أو �مل�شتوى �لد�خلي للدول موؤكد� يف �لوقت 
�لدعامات  كاإحدى  تظهر  �لإعالمية  �أن �جلهود  ذ�ته 
من  ي�شاحبها  وم��ا  �لأزم���ات  ه��ذه  ملو�جهة  �لأ�شا�شية 

�شائعات �أو �أخبار مغلوطة.
وقدم �ملقدم في�شل عي�شى �لقا�شم ورقة عمل بعنو�ن” 
ودح�س  �لآر�ء  ت��وج��ي��ه  يف  ودوره  �لأم���ن���ي  �لإع�����الم 
�ل�شائعات” حتدث فيها عن تعريف �لإع��الم ودوه يف 
�ملجتمعات وقوته على �لتغيري و�لدور �حليوي �لكبري 
�لأزم���ات  �أث��ن��اء  �لأف����ر�د  وق��ي��ادة  �لأر�ء  ل��ه يف توجيه 
م�شتعر�شا �أهم �ل�شبل و�لطرق �لو�جب �إتباعها خالل 

مو�جهة �ل�شائعات.

•• اأبوظبي-الفجر:

مروَج�ْي�ن،  �أبوظبي  �شرطة  �شبطت 
خمدر  ق��ر���س  �آلف   10 بيع  ح���اول 
�لجتماعي،  �لتو��شل  و���ش��ائ��ل  ع��ر 
عملية  يف  �ل�شباب،  جيل  م�شتهدفني 
نوعية �أطلقت عليها مديرية مكافحة 

�ملخدر�ت »�لقب�شة �لفولذية«.
و�أفاد �لعقيد طاهر غريب �لظاهري، 
�ملخدر�ت  م��ك��اف��ح��ة  م��دي��ري��ة  م��دي��ر 
�إن��ه جرى  �لأم��ن �جلنائي،  يف قطاع 
�شبط �مل�شتبه �لرئي�شي، و�شريكه، بعد 
حماولتهما بيع 3 �آلف حبة  خمدرة 
لعميل �شري، مقابل 55 �ألف درهم. 
�ملو�ّشعة  �ل�شرية  �لتحريات  �إن  وق��ال 
ك�����ش��ف��ت ع���ن وج����ود م���وؤ����ش���ر�ت قوية 
ب�شلوع  �شخ�َش�ْي�ن عربَي�ْي�ن برتويج 
�لتو��شل  و����ش���ائ���ل  ع���ر  �مل����خ����در�ت 
�لكمية  ت�شويق  ونيتهما  �لجتماعي، 
جيل  م�شتهدفني  بحوزتهما،  �ل��ت��ي 
�ل�شباب، فتم ت�شكيل فريق عمل على 
و�لحرت�فية  �لكفاءة  من  ع��اٍل  ق��در 

لإحباط �لعملية.
�إمتام  �لت��ف��اق على  �أن���ه مت  و�أو���ش��ح 
�أح����د  ت���ف���او����س  �أن  ب���ع���د  �ل�����ش��ف��ق��ة 
�لعمالء �ل�شريني على �شر�ء �حلبوب 
�لطرفان،  قبلها  بت�شعرية  �مل��خ��درة 

وحينما دقت �شاعة �ل�شفر، مّت �إلقاء 
�مل�شتبه �لرئي�شي )36  �لقب�س على 
بيع  �أث��ن��اء  ت��ام،  تلّب�س  �شنة( يف حالة 
مدرجة  خم���درة،  كب�شولة  �آلف   3
للرقابة،  �خل��ا���ش��ع��ة  �لأدوي�����ة  ك��اأح��د 

و�لتي مينع �شرفها من دون و�شفة 
معتمدة من طبيب خمت�س.

�لعمل و��شل جهوده  �أن فريق  وذكر 
�أ�شفر  مما  �شريعاً،  وحت��رك  �ملبذولة 
�شريكه  ع���ل���ى  �ل��ق��ب�����س  �إل����ق����اء  ع����ن 

زيارة  ب��ت��اأ���ش��رية  �ل��ق��ادم  ���ش��ن��ة(   22(
�لكمية  بقية  وبحوزته  �ل��دول��ة،  �إىل 
خمدر  قر�س  �آلف   7 نحو  �لبالغة 
م��ن �ل�����ش��ن��ف ن��ف�����ش��ه، وذل���ك يف مقر 
�شكنه بعد مد�همته من قبل عنا�شر 

�ملكافحة.
كمية  ب������اأن  �مل�����ش��ت��ب��ه��ان  و�ع��������رتف   
هما  تخ�شّ �مل�������ش���ب���وط���ة  �مل�����خ�����در�ت 
بغر�س بيعها نظري �لتك�ّشب بطريقة 
غري م�شروعة، كما �عرتفا با�شتغالل 
و�شائل �لتو��شل �لجتماعي لت�شويق 
جيل  م�������ش���ت���ه���دف���ني  �مل�����م�����ن�����وع�����ات، 
�إحالتهما،  فجرى  حت��دي��د�ً،  �ل�شباب 
�لنيابة  �إىل  �مل���ح���ّرزة  و�مل�����ش��ب��وط��ات 

�لعامة لتخاذ �إجر�ء�تها �لقانونية.
�ل���ظ���اه���ري، حر�س  �ل��ع��ق��ي��د  و�أك������د 
�لت�شدي  ع���ل���ى  �أب����وظ����ب����ي  ����ش���رط���ة 
�ملخدر�ت،  ت��روي��ج  حم���اولت  جلميع 
�لتي  �لإيجابية  �لنتائج  �إىل  م�شري�ً 
�لفولذية«  »�لقب�شة  حققتها عملية 
�أحد  على  �لأمنية  �ل�شيطرة  باإحكام 
و�شائل  ع��ر  �مل��خ��در�ت  لبيع  �مل��ن��اف��ذ 

�لتو��شل �لجتماعي.
بالإبالغ  �مل��ب��ادرة  �إىل  ودع��ا �جلمهور 
للقانون  خمالفة  ن�شاطات  �أي���ة  ع��ن 
�لتي  »�أم����ان«  خدمة  ع��ر  بالت�شال 

على  ب�����ش��ري��ة  �مل��ع��ل��وم��ات  تلقي  تتيح 
مد�ر 24 �شاعة، �شو�ء عر �لت�شال 
 8002626 �ل��رق��م  على  �لهاتفي 
�إىل  ق�شرية  ن�شية  ر�شالة  �إر���ش��ال  �أو 

�خلدمة  بريد  مر��شلة  �أو   ،2828
www.aman. �لإل�����ك�����رتوين 

gov.ae �أو �لت�شال مبركز �لقيادة 
و�لتحكم 999.

•• اأبوظبي-وام:

تو��شلت فعاليات �لأ�شبوع �لثالث من ملتقى �ل�شمالية 
تر�ث  ن��ادي  ينظمه  �ل��ذي   2017 �ل�شيفي  �ل��رت�ث��ي 
بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  ورعاية  بتوجيهات  �لإم���ار�ت 
�لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي���د 
رئي�س �لنادي. ولقت فعاليات �مللتقى وبر�جمه جناحا 
لفتا �شو�ء على م�شتوى �لإقبال �لطالبي غري �مل�شبوق 
�أو على م�شتوى �لر�مج �لنوعية يف جمالت �لرت�ث 

و�لثقافة و�لفنون و�لريا�شات �لتقليدية و�حلديثة .
وت�شعى �إد�رة نادي تر�ث �لإمار�ت من خالل “ ملتقى 
�ل�شمالية “ �إىل تعزيز وتر�شيخ ثو�بت �لهوية �لوطنية 
و�لقيم �لأخالقية و�لعاد�ت �لأ�شيلة وتكري�س مفاهيم 
ويتما�شى  ين�شجم  مب��ا  و�ل��ت��ط��وع��ي  �جل��م��اع��ي  �لعمل 
�ل�شباب  بقطاع  �لهتمام  يف  �لدولة  ��شرت�تيجية  مع 
وتكري�س �لأن�شطة و�لفعاليات �لنوعية �لتي تعمل على 

تطوير �جلو�نب �لعلمية و�لنف�شية للم�شاركني.
و����ش��ت��ق��ط��ب �حل���دث خ���الل �ل��ي��وم��ني �مل��ا���ش��ي��ني �أكرث 
�لنادي وهيئات  �ملنت�شبني ملر�كز  650 طالبا من  من 

�ل�شباب  ومعارف  بثقافة  �شلة  ذ�ت  �لدولة  يف  وجهات 
من  �مل�شتفيدين  رقعة  لتو�شيع  �لنادي  خطة  �إط��ار  يف 

بر�مج �ل�شمالية .
ور�شتي  خ��ت��ام  �جل��زي��رة  �ل��ك��رى يف  �ل�شالة  و���ش��ه��دت 
�خل���ط �ل��ع��رب��ي و�ل��ر���ش��م �ل��ت��ي �أ���ش��رف ع��ل��ى تنظيمها 
مركز ز�يد للدر��شات و�لبحوث يف �لنادي بالتعاون مع 
باإ�شر�ف �ملدربني �شعيد  �لثقافة وتنمية �ملعرفة  وز�رة 

�شليم �لعامري وعبد �لكرمي �شكر.
�للتني   - و�لر�شم  �لعربي  ور�شتي �خلط  ومت يف ختام 
 - طالب   500 نحو  فيهما  و���ش��ارك  �أي���ام   3 ��شتمرتا 
خط  ك��ت��اب��ة  يف  �ملتميزين  �لطلبة  م��ن  ث��الث��ة  �خ��ت��ي��ار 
و�إ�شر�كهم  �مللتقى  تكرميهم يف ختام  �شيجري  �لرقعة 
يف ور�شات تدريبية �إ�شافية يف �خلط �لعربي وهم عبد 

�لعزيز �مل�شكري و�شلطان �ليافعي وحمزة �لعطا�س . 
كما مت تكرمي مدربي �لور�شتني بدرع �لنادي تقدير� 

�لن�شاط  هذ�  يف  �مل�شاركني  مع  وتفاعلهما  جلهودهما 
�لفني �لنوعي . وثمن �ملدربان �لعامري و�شكر مبادرة 
�لتي  �ل��ور���س  �ل��ن��ادي يف عقد مثل ه��ذه  �إد�رة  وج��ه��ود 
يف  �جلمالية  �لذ�ئقة  وتنمي  �لطلبة  م��ه��ار�ت  ت�شقل 
و�إبعادهم  �شخ�شياتهم  تهذيب  ي�شهم يف  نفو�شهم مبا 
عن كل ما هو غريب �أو دخيل على ثقافتنا وجمتمعنا 
ك��م��ا ن��ظ��م��ت ل��ل��م�����ش��ارك��ني وج���ه���ات �إع��الم��ي��ة جولت 
د�خلية يف مر�فق �جلزيرة حيث قدمت لهم معلومات 
عن جغر�فيتها وحمتوياتها ومر�فقها ثم معاي�شة ما 
و�شحر  روع��ة وجمال  �لنادرة من  �ملحمية  تتمتع هذه 

�لطبيعة .
و��شت�شاف ملتقى �ل�شمالية �ل�شيفي هذ� �لعام لنحو 
60 طالبا وطالبة من �ملنت�شبني ملركز �شباب �لغيل يف 
�لوطني  ر�أ�س �خليمة �شمن فعاليات �لرنامج  �إم��ارة 
�مللتقى يف  “ ما يعك�س جناح   2017 “ �شيف بالدي 

زيادة جرعة �لتعاون �ملوؤ�ش�شي و�ل�شر�كة �ملثمرة ما بني 
�لنادي و�ملوؤ�ش�شات �لوطنية يف �لدولة . 

من  �شاهدوه  مبا  �لبالغة  �شعادتهم  عن  �لطلبة  وعر 
مر�فق وحمتويات وطبيعة خالبة يف جزيرة �ل�شمالية 
�لتي �شكلت بالن�شبة لهم جتربة حياتية �شتبقى ب�شمة 

ر��شخة يف نفو�شهم .
�لر�مج  وتنوع  و�لتنظيم  �لإع��د�د  ح�شن  �أن  موؤكدين 
�ملعلومات  ب��ت��ق��دمي  و�مل����درب����ني  �مل�����ش��رف��ني  و�ه���ت���م���ام 
باملكان  ربطهم  يف  بقوة  �أ�شهم  و�لتوجيهات  و�مل��ع��ارف 
جتربة  �أروع  لهم  بالن�شبة  كانت  �لتي  �مللتقى  وجتربة 

�شيفية.
 “ “ �ل�شمالية �ل�شيفي  �أن جناح برنامج  �إىل  و�أ�شارو� 
عاما بعد عام يعود للدعم �لكبريمن �لقيادة �لر�شيدة 
بالدولة �ملنطلق من �حلر�س �لد�ئم على متكني �شباب 

�لوطن من �لقيام دورهم بكفاءة وفعالية .  

�إىل ذلك تو��شلت تدريبات �مل�شاركني يف �مليادين على 
ق��و�ع��د و�أ���ش�����س جم��م��وع��ة �ل��ري��ا���ش��ات �ل��رت�ث��ي��ة من 
و�ل�شفينة  �لل���ك���رتوين  و�ل���ط���ري�ن  وه��ج��ن  ف��رو���ش��ي��ة 
�ل��رت�ث��ي��ة ون�����ش��اط��ات �ل��و�ج��ه��ة �ل��ب��ح��ري��ة و�ل���ع���اد�ت 
�هتماما  جت��د  و�ل��ت��ي  �لبحرية  و�ل�شباحة  و�لتقاليد 
�ل��ت��ي ت�شرف  �مل�����ش��ارك��ني ك��اف��ة و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  بالغا م��ن 
عليها مدر�شة �لإمار�ت لل�شر�ع و�ملخ�ش�شة لتدريبات 
�ل�شر�ع  ري���ا����ش���ات  ق���و�ع���د  ع��ل��ى خم��ت��ل��ف  �مل�����ش��ارك��ني 
و�لرت�ثية  �لثقافية  �ل��ر�م��ج  م��ن  وغ��ريه��ا  �حل��دي��ث 
و�مل�����ش��اب��ق��ات و�مل��ح��ا���ش��ر�ت �ل��ت��وع��وي��ة �ل��ت��ي ت�شهم يف 
�لذ�ت  ت��ط��وي��ر  خ��ا���ش��ة يف  م���ه���ار�ت  �مل�����ش��ارك��ني  تعليم 
و�للتز�م �ل�شلوكي و�لرتبوي وكيفية حتمل �مل�شوؤولية 
�إط����ار �شلوكيات  و�ل��ت��ع��ام��ل ب���روح �ل��ف��ري��ق �ل��و�ح��د يف 
منبعها �لأخ��الق �حلميدة يف جمتمع �لإم���ار�ت . ويف 
�أبوظبي  �مللتقى نظم مركز  �ملتنوعة يف  �لر�مج  �إطار 

�لأمني  �ل��ت��ف��ت��ي�����س  �إد�ر�ت  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  �ل��ن�����ش��ائ��ي 
�لعامة  و�ل�����ش��الم��ة  و�ل���ط���و�رئ  �ملجتمعية  و�ل�����ش��رط��ة 
ترفيهيا  توعويا  تثقيفيا  برناجما  �لد�خلية  وز�رة  يف 

لنحو 60 طالبة من �ملنت�شبات للمركز.
�لبولي�شية  �ل��ك��الب  �ل��رن��ام��ج ع��ل��ى ع��ر���س  و����ش��ت��م��ل 
وتنفيذ  �ل��زع��اب��ي  عبيد  جلا�شم  �ل��دب��دوب  و�شخ�شية 
بنت  نبيلة  �مل�شعف  باإ�شر�ف  �ملجتمعي  �لإ�شعاف  ور�شة 
�لطالبات  �إ�شعاد  يف  جميعها  �شاهمت  حر�ثي  �لعان�س 

و�إدخال �لبهجة �إىل نفو�شهن.
جدير بالذكر �أن �لن�شاطات و�لفعاليات و�لر�مج كافة 
�لتي تنفذ يف جزيرة �ل�شمالية جتري يف بيئة �آمنة من 
�إجر�ء�ت �ل�شالمة وفق توجيهات وحر�س �إد�رة �لنادي 

على �شالمة وحياة �مل�شاركني و�ل�شيوف و�لزو�ر.
ميادين  ق�����ش��م  رئ��ي�����س  �مل��ه��ريي  و�أك����د حم��م��د خليفة 
�شيارة  ت��وف��ري  على  �حل��ر���س  �ل�شمالية  يف  �لأن�����ش��ط��ة 
للدفاع  وف��ري��ق  �أول��ي��ة متنقلة يف �جل��زي��رة  �إ���ش��ع��اف��ات 
�ملدين وتاأمني �أدو�ت �ل�شالمة �لعامة لكافة �مل�شاركني 
�أثناء ممار�شة تدريبات �لريا�شات �لبحرية و�ل�شباحة 

يف عر�س �لبحر �إىل جانب توفري و�شائط �لنقل .

ملتقى “القيادات والإعالم اأثناء الأزمات” يناق�ض �سبل التعامل مع مواقع التوا�سل وال�سائعات

اأطلقت عليها عملية “القب�شة الفولذية”

�سرطة اأبوظبي ت�سبط مروجني حاول بيع 10 اآلف قر�ض خمدر عرب »التوا�سل الجتماعي«

توا�سل فعاليات الأ�سبوع الثالث مللتقى ال�سمالية ال�سيفي

•• دبي-وام:

�فتتحت د�ئرة �ل�شوؤون �لإ�شالمية و�لعمل �خلريي 
�آل  ���ش��ق��ر  ب��ن��ت  ع��ذي��ج��ة  �ل�شيخة  م�شجد  دب���ي  يف 
نهيان مبنطقة �جلد�ف يف دبي وهو م�شجد جامع 
لإقامة �ل�شلو�ت �خلم�س و�جلمعة بني على نفقة 
نهيان. وجاء  �آل  بن �شقر  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد 
�ل�شويدي  ميحد  حممد  بح�شور  �لف��ت��ت��اح  حفل 
مدير �إد�رة �خلدمات �لدينية يف �لد�ئرة نيابة عن 
�شعادة �ملدير �لعام �لدكتور حمد بن �ل�شيخ �أحمد 

�ل�شيباين. 
وقال �ملهند�س حممد جا�شم �ملن�شوري مدير �إد�رة 

هند�شة ورعاية �مل�شاجد يف �لد�ئرة �إن �مل�شجد بني 
حرمه  �إجمايل  وي�شتوعب  �لفاطمي  �لطر�ز  على 
 920 ��شتيعابي  بو�قع  وم�شلية  م�شليا   1050
حل���رم �ل��رج��ال و130 حل���رم �ل��ن�����ش��اء ك��م��ا جتمل 
يقّدر  م��ن��ارة  ك��ل  �رت��ف��اع  وم��ن��ارت��ان  قبتان  �مل�شجد 
�شكن  �جل��ام��ع  �مل�شجد  وج���اور  طوليا  م��رت�  ب�34 
و�أحو��س  ك��ب��رية  ب�شاحة  و�أُح��ي��ط  و�مل����وؤذن  �لإم���ام 
زر�عية ومر�آب لوقوف �شيار�ت رّو�ده من �مل�شلني.

�لر�عية  هي  دب��ي  �إ�شالمية  �أن  �ملن�شوري  و�أو���ش��ح 
ت�شجع  بدورها  وه��ي  �لإم���ارة  يف  للم�شاجد  �لأوىل 
جميع �ملترعني و�لبناة على ت�شليم م�شاجدهم �إىل 
�لد�ئرة لتقوم �جلهات �ملعنية فيها بو�جب �لعتناء 

وتوفري �لعاملني فيها على �ختالف تخ�ش�شاتهم 
و��شتد�مة �ل�شيانة و�ملتابعة لبيوت �هلل على �أكمل 
وجه �إر�شاء هلل عز وجل وحر�شا على ر�حة �مل�شلني 
وتنفيذ� للخطط �ل�شرت�تيجية يف �لبناء و�لعمارة 
��شتد�متها  بالتعاون مع �جلهات �ملخت�شة وكذلك 
حلكومتنا  �ل�شديدة  �لتوجيهات  �شوء  يف  و�إد�رت��ه��ا 
وما  �مل��ح��ل��ي��ة  للطبيعة  ب��ذل��ك  م��ر�ع��ي��ة  �ل��ر���ش��ي��دة 
�إم��ارة دبي من �شهود ح�شاري وتو�شع  �إليه  تتطلع 
حياة  يف  و�أهميته  �مل�شجد  ل��دور  وتعزيز  ع��م��ر�ين 
�أحدث  بهما من خالل  و�لنهو�س  و�ملجتمع  �لفرد 
�لدينية  �مل�شتويات  �أ�شمى  �إىل  للو�شول  �لأ�شاليب 

و�ملعرفية و�جلمالية و�لعمر�نية.

اإ�سالمية دبي تفتتح م�سجد ال�سيخة عذيجة بنت �سقر اآل نهيان برنامج حممد بن را�سد للريا�سة يكرم الفائزين يف حملة »وزنك �سحة«
•• دبي-وام: 

كرم برنامج �ل�شيخ حممد بن ر��شد للريا�شة و�للياقة �لبدنية �لفائزين 
�لأو�ئل يف حملة “ وزنك �شحة “ �لتي �أطلقتها �إد�رة �ل�شوؤون �لريا�شية 

ب�شرطة دبي خالل �شهر رم�شان �ملبارك .
�ملنت�شبني  350 من  �أك��رث من  م�شاركة  �شهدت  �لتي   - وتهدف �حلملة 
على  �لت�شجيع  �إىل   - �ل��رت��ب  ولكافة  و�ل�شيد�ت  للرجال  دب��ي  ل�شرطة 

ممار�شة �لريا�شة وتناول �لغذ�ء �ل�شحي للحفاظ على �لوزن �ملثايل.
و�شمل �لتكرمي - �لذي �أقيم بتوجيهات �للو�ء حممد �شعيد �ملري م�شاعد 
�لقائد �لعام لإد�رة ��شعاد �ملجتمع و�خلدمات و�لتجهيز�ت ب�شرطة دبي 
من   39  - �ملجتمع  لإ�شعاد  �لعامة  �لإد�رة  مدير  �شهيل  خالد  و�لعميد 
عبد  حم��م��ود  �إب��ر�ه��ي��م  �لعميد  وق���ام  �حلملة.  ب��ه��ذه  �لأو�ئ����ل  �لفائزين 

�لفائزين  بتكرمي  �ملجتمع  لإ�شعاد  �لعامة  �لإد�رة  مدير  نائب  �لرحمن 
لل�شوؤون  �لعامة  �لإد�رة  مدير  �ملن�شوري  خليفه  علي  �لعقيد  بح�شور 
�لبحر  و�مل��الزم حمد  �حلملة  م�شرفة  يو�شف  �أحمد  وفاطمة  �لريا�شية 
مقدمتها  ويف  للحملة  �لر�عية  و�جلهات  �ل��دو�ئ��ر  ممثلي  من  و�لعديد 
م�شفى “ ثومبي » . و�أكد �لعميد �لدكتور �إبر�هيم حممود حر�س �شرطة 
�لعام ل�شرطة  �لقائد  �ملري  �للو�ء عبد �هلل خليفة  دبي وفقا لتوجيهات 
مديريات  �أروق���ة  �شمن  �ل��ع��ام  م���د�ر  على  �لريا�شة  ممار�شة  على  دب��ي 
و�إد�ر�ت و�أق�شام �ل�شرطة . ووجه �شكره وتقديره للقائمني على برنامج 
و�لذي  �لبدنية  و�للياقة  للريا�شة  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 
�جر�ء  �إىل  �إ�شافة  و�ملحا�شر�ت  �لندو�ت  �لوعي من خالل  لن�شر  ي�شعى 
�لذي  للرنامج  �لر�عية  �مل�شت�شفيات  من  بالعديد  �ملجانية  �لفحو�شات 

ي�شتهدف �شريحة كبرية من �ملجتمع مبختلف مناطق �لدولة .
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�لتحرير  ح���زب  ح��ظ��ر  �م�����س  �لن��دون��ي�����ش��ي��ة  �ل���ع���دل  وز�رة  �أع��ل��ن��ت 
ب��د�ف��ع �ن ن�شاطاته  �إق��ام��ة �خل��الف��ة  ي��دع��و �ىل  �ل���ذي  �لإ���ش��الم��ي 
تتعار�س مع �يديولوجية �لدولة.ومت �شحب ترخي�س حزب �لتحرير 
يف �ندوني�شيا عمال مبر�شوم رئا�شي مت تبنيه �ل�شبوع �ملا�شي يحظر 
�ي تنظيم تتعار�س ن�شاطاته مع �يديولوجية �لدولة �و ين�شر �حلقد 
�شد �لديانات �و �لأعر�ق �لأخرى.وتابعت �لوز�رة بناء عليه فقد مت 
حل حزب �لتحرير، دون �ن تعطي تفا�شيل. و�أعلن �حلزب على �لفور 
مد�فعني  لنتقاد  �لرئا�شي  �ملر�شوم  �لقر�ر.وتعر�س  �شي�شتاأنف  �نه 
عن حقوق �لن�شان يخ�شون جتاوز�ت من قبل �حلكومة بحق �حز�ب 
�لتجمع.تقوم  حرية  �أو  �ل��دول��ة  �يديولوجية  �ح��رت�م  بعدم  متهمة 
�يديولوجية �لدولة �لندوني�شية على خم�شة مبادئ تاأ�شي�شية تعرف 
�ل�شت  �ل��دي��ان��ات  ب��ني  بامل�شاو�ة  خ�شو�شا  وت��ع��رتف  ب�”بانكا�شيال” 
�ملعرتف بها يف هذ� �لبلد �مل�شلم �لذي يعد �لكرث �كتظاظا بال�شكان 
يف  �لبالد  يف  �لديني  �لتوتر  تفاقم  و�شط  �لإج���ر�ء  �لعامل.ياأتي  يف 
�لتظاهر�ت  ب��ني منظمي  �ل��ت��ح��ري��ر  ح���زب  �لأخ����رية.وك����ان  �لأ���ش��ه��ر 
�ل�شخمة يف �و�خر 2016 يف جاكرتا �شد حاكم �لعا�شمة با�شوكي 
جتاهاجا بورناما �مل�شيحي من ��شل �شيني مما يعني �نه يتحدر من 

�قليتني.

�ل�شيا�شي  �لثالثاء  �لأول  �م�س  تر�مب  دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س  عنّي 
و�لدبلوما�شي �ملخ�شرم جون هانت�شمان �شفري� لدى مو�شكو وذلك على 
�ن  على  بيان  يف  �لبي�س  �لبيت  مو�شكو.و�شدد  مع  �شديد  توتر  خلفية 
م�شرية �حلاكم جون هانت�شمان كانت متمّيزة ك�شيا�شي ودبلوما�شي ورجل 
لي�شبح  �ل�شيوخ  جمل�س  م�شادقة  �ىل  بحاجة  �لتعيني  يز�ل  �أعمال.ول 
و��شنطن  ب��ني  �لعالقات  ت�شهد  بينما  هانت�شمان  تعيني  ���ش��اري��ا.وي��اأت��ي 
و�وك��ر�ن��ي��ا. �شوريا  يف  �لو�شع  ح��ول  خ�شو�شا  �شديد�  ت��وت��ر�  ومو�شكو 
�لرئا�شية  �لنتخابات  يف  رو���ش��ي  بتدخل  �لت��ه��ام��ات  �ط��ار  يف  ي��اأت��ي  كما 
�لدميوقر�طية  مناف�شته  �م��ام  �لفوز  على  تر�مب  مل�شاعدة  �لمريكية 
هيالري كلينتون ويف �طار �شبهات بالتو�طوؤ بني فريق تر�مب �لنتخابي 
ل  �ملتحدة  �لوليات  يف  جارية  حتقيقات  عدة  رو�س.وهناك  وم�شوؤولني 
�شيما من قبل مكتب �لتحقيقات �لفدر�يل “�ف بي �آي” حول �لق�شية 
�وباما  ب���ار�ك  �د�رة  ب��ا���ش��ت��م��ر�ر.وك��ان��ت  ت��ط��ور�ت  ت�شهد  �ل��ت��ي  �لرو�شية 
�ل�شابقة فر�شت �شل�شلة عقوبات على رو�شيا حول ملفات عدة وتطالب 
مو�شكو برفعها.وكان �أ�شري �ىل هانت�شمان عند �ختيار وزير للخارجية 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  تيلر�شون،  ريك�س  �ىل  �لنهاية  يف  عاد  �ملن�شب  لكن 
�ل�شابق  �جل��م��ه��وري  �حل��اك��م  هانت�شمان،  �آن���ذ�ك.خ���دم  موبيل  �يك�شون 
�وباما عّينه �شفري� يف  بار�ك  �ل�شابق  �لرئي�س  لولية يوتاه و�لذي كان 

�ل�شني بني �لعامني 2009 و2011، �ي�شا ك�شفري يف �شنغافورة.
�لعام  يف  �لرئا�شي  �ل�شباق  ليخو�س  من�شبه  من  هانت�شمان  و��شتقال 
2012. لكنه عدل عن م�شعاه بعد ب�شعة �أ�شهر ليعلن تاأييده للمر�شح 

�لذي فاز �نذ�ك برت�شيح �حلزب �جلمهوري ميت رومني.

مع  تو�فقه  �أم�س  نتانياهو  بنيامني  �ل�شر�ئيلية  �حلكومة  رئي�س  �علن 
قادة دول �أوروبا �ل�شرقية �ملجتمعني يف بود�ب�شت، و�شكرهم على دعمهم 

ل�شر�ئيل بوجه “�نتقاد�ت” �لحتاد �لأوروبي.
وكان نتانياهو و�شل �ىل بود�ب�شت �لثنني يف �ول زيارة مل�شوؤول ��شر�ئيلي 
�ىل �ملجر منذ �لعام 1989.وبعد �ن �أجرى لقاء�ت �لربعاء مع نظر�ئه 
�لتي ت�شكل حتالفا يعرف با�شم  من �ملجر وبولند� وت�شيكيا و�شلوفاكيا 
جمموعة فيزيغر�د، �شكرهم على مو�قفهم من ��شر�ئيل �لتي يد�فعون 
نتانياهو عن �ل�شف لالنتقاد�ت  �أوروبا.و�عرب  �لدو�م د�خل  عنها على 
بناء  ب�شاأن  �لأوروب��ي��ة،  �ملوؤ�ش�شات  ��شر�ئيل من جانب  لها  تتعر�س  �لتي 
عملية  وتعرث  �ملحتلة،  �لفل�شطينية  �لأر����ش��ي  يف  ج��دي��دة  م�شتوطنات 
�ل�شالم بني �ل�شر�ئيليني و�لفل�شطينيني.وبعد �ن و�شف هذه �لنتقاد�ت 
بال�شاذة، �عتر �ن �لوقت حان لكي جتري �أوروبا �إعادة تقييم لعالقتها 
يف  �لأوروب���ي  �لحت��اد  �ىل  لتقدمه  �لكثري  لديها  ب��الده  لن  با�شر�ئيل، 
جمال �لمن و�لتكنولوجيا خ�شو�شا، ولنها �لدميوقر�طية �لوحيدة يف 
�ل�شرق �لأو�شط، وو�حة ت�شامح يف منطقة و��شعة.من جهته دعا رئي�س 
�لدورية  �لرئا�شة  حاليا  يت�شلم  �لذي  �ورب��ان  فيكتور  �ملجرية  �حلكومة 
�لأوروب����ي  �لحت����اد  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  ي�شتعيد  �أن  �إىل  ف��ي��زي��غ��ر�د  ملجموعة 
و��شر�ئيل طريق �حل�س �ل�شليم، معتر� �ن �أوروبا تعاقب نف�شها عندما 

تهمل �شريكها.

عوا�صم

جاكارتا

وا�شنطن

بوداب�شت

الحتالل اعتقل 62 فل�سطينيا 
من غزة منذ بداية 2017

•• غزة - وام: 

�أكد مركز �أ�شري فل�شطني للدر��شات �أن �لحتالل �لإ�شر�ئيلي و��شل خالل 
بيت حانون ومن  �أبناء قطاع غزة وذلك عر حاجز  �عتقال  �لعام �حلايل 

عر�س �لبحر وقرب �حلدود �ل�شرقية .
خالل  �لقطاع  من  لفل�شطينيني  �عتقال  حالة   62 ر�شد  �أن��ه  �إىل  م�شري� 
�إن �لعتقالت �لتي  .وقال �ملركز يف تقرير له   2017 �لن�شف �لأول من 
جرت على معر بيت حانون �يرز طالت �لتجار و�ملر�شى و�ملر�فقني و�لن�شاء 
.. بينما �لعتقالت من  �إىل عاملني يف موؤ�ش�شات دولية  �إ�شافة  و�لطالب 
�عتقال عدد من  �إىل  �إ�شافة  �ل�شيادين  �لع�شر�ت من  �لبحر طالت  خالل 
�لأطفال و�لفتية �لذين يقرتبون من �ل�شلك �لفا�شل ل�شيد �لع�شافري �أو 

�لت�شلل للعمل د�خل �لأر��شي �ملحتلة .
 و�أو���ش��ح �ل��ب��اح��ث ري��ا���س �لأ���ش��ق��ر �ل��ن��اط��ق �لإع��الم��ي للمركز �أن حو�يل 
�ملا�شية كانت ل�شيادين  �ل�شتة �شهور  % من حالت �لعتقال خالل   40
فل�شطينيني من �لقطاع ميار�شون عملهم يف �شيد �لأ�شماك مقابل �شو�طئ 
و�إطالق  �أ�شدود  و�لتحقيق معهم يف ميناء  بعد م�شادرة مر�كبهم  �لقطاع 
�شر�ح �لغالبية �لعظمى منهم حيث و�شلت حالت �لعتقال بني �ل�شيادين 

�إىل 24 حالة وقد ��شت�شهد �أحدهم بعد �إطالق �لنار عليه و�عتقاله .

اجتماع غري معلن بني ترامب وبوتني خالل قمة الـ20 

حمادثات بني دبلوما�سيني رو�ض وامريكيني لت�سوية اخلالفات 

ال�سيوخ الفرن�سي يقر م�سروع قانون مكافحة الإرهاب 

اجلبري : ال�سعودية م�ستمرة يف العمل على رفع العقوبات عن ال�سودان
مع  بالتن�شيق  ج��ه��وده��ا  يف  �ململكة  ����ش��ت��م��ر�ر  �أن  �إىل  م�����ش��ري� 
�ل�����ش��ود�ن وغ��ريه��ا م��ن �ل����دول يف �مل��ن��ط��ق��ة لإي���ج���اد ح��ل لهذ� 
�أن  �ل�����ش��ود�ن  ولي�شتطيع  �لطبيعي  و�شعه  �إىل  ليعود  �لو�شع 
�أن مباحثات  �لتنمية و�لقت�شاد و�لزدهار.و�أ�شاف  يركز على 
خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان بن عبد�لعزيز �آل �شعود 
و�شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري حممد بن �شلمان بن عبد�لعزيز 
�ل��وزر�ء وزير �لدفاع مع عمر  ويل �لعهد نائب رئي�س جمل�س 
ومثمرة. بناءة  كانت  �ل�شود�ن  رئي�س جمهورية  �لب�شري  ح�شن 
�لثنائية  و�لعالقات  �ملنطقة  لق�شايا  �أنها تطرقت  �إىل  م�شري� 

ومو�جهة �آفة �لإرهاب و�لتطرف.
و�أكد �جلبري �أن �ل�شعودية و�ل�شود�ن تربطهما عالقات تاريخية 

يف  �أ�شا�شيان  �شريكان  و�أنهما  كافة  �ملجالت  يف  و��شرت�تيجية 
يف  و�شركاء  و�لتطرف  �لإره���اب  ملو�جهة  �لإ�شالمي  �لتحالف 
�لتحالف من �أجل دعم �ل�شرعية يف �ليمن ويف �لعمل ملو�جهة 

�لإرهاب و�لتطرف ومتويله يف �ملجالت كافة.
من جانبه �أعرب وزير �خلارجية �ل�شود�ين عن �ل�شكر و�لتقدير 
لقيادة �ململكة و�شعبها على ما يقدمونه للم�شلمني يف كل �أنحاء 
�لعامل ولل�شود�ن .م�شري� �إىل �أن هذه �جلهود هي حمل تقدير 
من �لقيادة و�ل�شعب �ل�شود�ين �لذي يكن حبا وتقدير� خا�شا 
�جلبري  م��ع  حم��ادث��ات  �أج���رى  �أن��ه  وقيادتها.و�أو�شح  للمملكة 
تناولت �لعالقات �لثنائية ومت �لتفاق على مو��شلة �حلو�ر يف 

�خلرطوم.

•• جدة -وام:

�أكد معايل عادل بن �أحمد �جلبري وزير �خلارجية �ل�شعودي �أن 
�ململكة �لعربية �ل�شعودية تعمل مع �لأ�شقاء يف �ل�شود�ن لتح�شني 
�لعقوبات  ورف���ع  �لأم��ري��ك��ي��ة  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  م��ع  عالقاتهم 
�ملفرو�شة على �ل�شود�ن ورفع ��شمها من قائمة �لدول �لر�عية 
لالإرهاب.ونقلت وكالة �لأنباء �ل�شعودية “ و��س “ عن �جلبري 
ت�شريحاته - خالل �ملوؤمتر �ل�شحفي �مل�شرتك �لذي عقده مع 
معايل �إبر�هيم غندور وزير �خلارجية �ل�شود�ين - �أن �ل�شود�ن 
حققت جمالت كبرية للو�شول �إىل رفع هذه �لعقوبات ورفع 

��شمها من قائمة �لدول �لر�عية لالإرهاب .

•• باري�ص-اأ ف ب:

�ل��ف��رن�����ش��ي م�����ش��روع �لقانون  �ل�����ش��ي��وخ  �أق����ر جم��ل�����س 
�حلكومة  طرحته  �ل���ذي  �لإره����اب  ملكافحة  �جل��دي��د 

كبديل لقانون �لطو�رئ �عتبار� من مطلع نوفمر.
و�شوت جممل �شيوخ �ليمني من حزب �جلمهوريون 
�إىل ممثلي  �إ�شافة  �أكرثية،  ي�شكلون  �لذين  و�لو�شط 
�حلزب �لرئا�شي �جلمهورية �إىل �لأمام وكتلة �لتجمع 
�ل��دمي��وق��ر�ط��ي و�لج��ت��م��اع��ي �لوروب����ي �ل��ت��ي ي�شكل 
يو�زي  ما  �أكرثيتها،  �لر�ديكايل  �لي�شار  حزب  ممثلو 
229 �شوتا، يف قر�ءة �أوىل ل�شالح هذ� �لن�س �لذي 

�شتناق�شه �جلمعية �لوطنية �لرملان يف �أكتوبر.
�ل�شرت�كيون  وهم  بالرف�س   106 �شوت  �ملقابل  يف 
�خل�شر  كتلة  يف  �شابقتان  وع�شوتان  و�ل�شيوعيون 

�لتي �نحلت.
جلنة  �أجرتها  �لتي  �لتعديالت  على  �ملجل�س  و�شادق 
�ل���ق���و�ن���ني ع��ل��ى �ل��ن�����س ب���ه���دف ت��ع��زي��ز �ل���دف���اع عن 

�حلريات �لعامة.
كما حدد �ل�شيوخ يوم 31 دي�شمر 2021 حد� زمنيا 
�إجر�ء�ت  �تخاذ  جتيز  �لتي  �لأح��ك��ام  لتطبيق  �أق�شى 
زي���ار�ت  وتنفيذ  و�مل��ر�ق��ب��ة  �لد�ري  لل�شبط  ف��ردي��ة 
تدقيق يف �ملنازل وم�شادر�ت على ما �قرتحت جلنتهم. 

ومل تكن م�شودة �لقانون �لأوىل حتدد �أجال.

�لقانون على تقييم �شنوي جلدوى هذه  كذلك ن�س 
�لأحكام.

ك��م��ا ح���دد �أط���ر ����ش��ت��خ��د�م �ل��ن��ط��اق��ات �لأم��ن��ي��ة حول 
�ل�شمانات  وع���زز  �ره��اب��ي��ة،  بهجمات  م��ه��ددة  م��و�ق��ع 
�ملتعلقة باحلياة �خلا�شة �ملهنية و�لعائلية لالأ�شخا�س 

�خلا�شعني لتدقيق �شمن هذه �لنطاقات.
ن���ظ���ام متابعة  �ل���ق���ان���ون  ي��ث��ب��ت  �أخ�������رى  م����ن ج���ه���ة 
معاجلة  فتح  ويجيز  ج��و�  �مل�شافرين  ملفات  بيانات 
للم�شافرين  �لطابع  �شخ�شية  جديدة  �وتوماتيكية 

بحر�.
�لت�شالت  ملر�قبة  جديد�  قانونيا  �إط��ار�  ين�شئ  كما 
�ملناطق  �ل�����ش��ب��ط يف  �م��ك��ان��ات  وي��و���ش��ع  �ل��ال���ش��ل��ك��ي��ة 

�حلدودية.
و�قرتح جمل�س �ل�شيوخ يف جل�شة عامة �آليات لتقييم 
و�أجاز  وت��ف��ادي��ه  �لت�شدد  مكافحة  جمعيات  وت��اأط��ري 
باحلافالت  �ل��ري  �لنقل  �شبكتي  يف  �لأم��ن  لعنا�شر 
)�ر �آ تي بي( و�شكك �حلديد )��س �ن �شي �ف( �لنقل 
كامري�تهم  ت�شجلها  �ل��ت��ي  لل�شور  �لآين  بالتوقيت 

�لفردية عند تهديد �منهم.
ندد عدد من �جلمعيات بالن�س، بينها منظمة �لعفو 
�ل��دول��ي��ة ور�ب���ط���ة ح��ق��وق �لن�����ش��ان ون��ق��اب��ة �لق�شاة 
�حلقوقي  �ل��ن��ا���ش��ط  غ����ر�ر  ع��ل��ى  �شخ�شيات  وك��ذل��ك 
ديلما�س- م��ري�ي  �لقانونية  و�خل��ب��رية  توبون  ج��اك 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

برئا�شة  �لأمريكية  �لإد�رة  �أ�شارت 
دونالد تر�مب �ىل حمادثات جدية 
يوم يف  و�شريحة مع مو�شكو قبل 
م�شعى لت�شوية �خلالفات �ملتعددة 
بني �لبلدين من بينها �لغاء بع�س 
�لد�رة  فر�شتها  �ل��ت��ي  �ل��ع��ق��وب��ات 
 2016 �ل�����ش��اب��ق��ة يف  �لأم���ريك���ي���ة 

على رو�شيا.
وز�رة  �لثالث يف  �مل�شوؤول  و��شتقبل 
�لثنني  �شانون  توما�س  �خلارجية 
�خلارجية  �ل�������ش���وؤون  وزي����ر  ن��ائ��ب 
�ل���رو����ش���ي ���ش��ريغ��ي ري���اب���ك���وف يف 
تعيد  بان  �لكرملني  �ط��ار مطالب 
ملكيتني  ���ش��روط  دون  و����ش��ن��ط��ن 
يف  رو�����ش����ي����ا  �ىل  دب���ل���وم���ا����ش���ي���ت���ني 
�لوليات �ملتحدة. وكانت �ل�شلطات 
�ملجمعني  ������ش�����ادرت  �لم����ريك����ي����ة 
من  ب��ال��ق��رب  �ل��و�ق��ع��ني  �ل�شكنيني 
و����ش��ن��ط��ن ون���ي���وي���ورك يف �أو�خ�����ر 
�لتهامات  خ��ل��ف��ي��ة  ع��ل��ى  م���ار����س 
يف  �ل����رو�����ش����ي  ب���ال���ت���دخ���ل  �لوىل 

�لنتخابات �لرئا�شية �لمريكية.
وعلقت وز�رة �خلارجية �لمريكية 
بالقول �ن “�ملحادثات كانت جدية 
على  دليل  يف  وح��ازم��ة،  و�شريحة 
�لتز�م �جلانبني من �جل �لتو�شل 

�ىل حل«.
�لوليات  �ن  �ل������وز�رة  و�أو����ش���ح���ت 
حل  �ىل  ت�شعيان  ورو�شيا  �ملتحدة 
للملفات  �ل���ط���وي���ل  �مل������دى  ع���ل���ى 
�ىل  و�أدت  ت�شغلنا  �ل��ت��ي  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة 

توتر �لعالقات. 
كما �أ�شادت باأجو�ء ح�شن �لنية ولو 

�نها �أقرت باأنه ل يز�ل من �لو��شح 
عمل كثري ل بد من �إجنازه.

ط�����ردت   ،2016 دي�������ش���م���ر  يف 
�لد�رة �ل�شابقة لبار�ك �وباما 35 
دبلوما�شيا رو�شيا و�أ�شرهم و�أغلقت 
�للذين  �ل�������ش���ك���ن���ي���ني  �مل���ج���م���ع���ني 
ي�شمان  بانهما  و��شنطن  ��شتبهت 

جو��شي�س.
�لرئي�س  �ن  �ل���ك���رم���ل���ني  وق�������ال 
�ل��رو���ش��ي ف��الدمي��ري ب��وت��ني تناول 
�لدبلوما�شيتني  �مل��ل��ك��ي��ت��ني  م��ل��ف 
ب��و���ش��وح خ���الل ل��ق��ائ��ه م��ع نظريه 
�لم���ريك���ي دون���ال���د ت���ر�م���ب على 
هام�س قمة جمموعة �لع�شرين يف 

هامبورغ يف 7 يوليو.
�ل�شبوع  ح����ذرت  م��و���ش��ك��و  وك���ان���ت 
�إجر�ء�ت  تفكر يف  �نها  �ملا�شي من 
�لعقوبات  ع��ل��ى  ل���ل���رد  م��ل��م��و���ش��ة 
�آن������ذ�ك، ك���ان بوتني  �لم���ريك���ي���ة. 
دبلوما�شيني  بطرد  �لرد  عدم  قرر 
ب���ل ق���ام ع��ل��ى �لعك�س  �م��ريك��ي��ني، 
ب��دع��وة �ب��ن��اء ه���وؤلء �ىل حفلة يف 
�ل��ك��رم��ل��ني مب��ن��ا���ش��ب��ة ع��ي��د ر�أ�����س 
بح�شب  �مل�����ي�����الد  وع����ي����د  �ل�������ش���ن���ة 

�لتقومي �لرثوذك�شي.
�لرئا�شي  �مل��ر���ش��ح  ت���ر�م���ب  وك�����ان 
دي�شمر  �أو�خ������ر  يف  �����ش���اد  �آن������ذ�ك 

206 بذكاء بوتني.
�لمريكي  �ل��رئ��ي�����س  وع���ق���د  ه����ذ� 
ت��ر�م��ب ون��ظ��ريه �لرو�شي  دون��ال��د 
مباحثات  جل�شة  بوتني  فالدميري 
��شافية على هام�س قمة جمموعة 
�لع�شرين يف �ملانيا يف مطلع يوليو 
�جلاري، يف لقاء �أبقي طي �لكتمان 
م�شوؤول  عنه  �لنقاب  ك�شف  �ن  �ىل 

يف �لبيت �لبي�س �لثالثاء.
وكان تر�مب وبوتني حتادثا لرهة 
يف م�شتهل �لقمة �لتي ��شت�شافتها 
يعقد�  �ن  ق��ب��ل  ه��ام��ب��ورغ  م��دي��ن��ة 
7 ي��ول��ي��و ق��م��ة ����ش��ت��م��رت �كرث  يف 
وزير�  فيها  و���ش��ارك  �شاعتني  م��ن 

خارجية �لبلدين.
يف  جم���دد�  �لتقيا  �لرئي�شني  لكن 
هامبورغ  ل��ق��م��ة  �لخ�����رية  �ل��ل��ي��ل��ة 
خ�����الل ع�������ش���اء �ق���ي���م ع���ل���ى �شرف 
�لقمة  يف  �مل�شاركة  �ل��وف��ود  روؤ���ش��اء 
�و�شح  م����ا  ب��ح�����ش��ب  وزوج����ات����ه����م، 
�لأمريكية  �ل��رئ��ا���ش��ة  يف  �مل�����ش��وؤول 

لوكالة فر�ن�س بر�س.
وق����ال �مل�������ش���وؤول ط��ال��ب��ا ع���دم ن�شر 
��شمه �أقيم ع�شاء طابعه �جتماعي 
ل�����الأزو�ج يف ق��م��ة جمموعة  ب��ح��ت 

�لع�شرين .
حتدث  �ل��ن��ه��اي��ة  “قر�بة  و�����ش���اف 

�لرئي�س مع بوتني على �لع�شاء«.
�للقاء  ه����ذ�  ع���ن  �ل��ك�����ش��ف  و�أث�������ار 
�ل�شتفهام  ع���الم���ات  م���ن  �ل��ك��ث��ري 
�لكتمان  ط��ي  �إبقائه  �أ�شباب  ح��ول 
�ي�شا  وك��ذل��ك  �ل��وق��ت  ه���ذ�  طيلة 
�شاركو�  �ل��ذي��ن  �ل���ش��خ��ا���س  ح���ول 

فيه وحول �ملدة �لتي ��شتغرقها.
�لأول   �م�س  م�شاء  ت��ر�م��ب  و���ش��ارع 
�لثالثاء �ىل �لرد على موقع تويرت 
ب�شاأن  �لكاذبة  �لق�شة  ه��ذه  معلقا 
�أع�شاء  دع��ي  م��ق��ززة.  �شري  ع�شاء 
جمموعة �لع�شرين و�أزو�جهم �إىل 
و�ل�شحافة  �لأمل��ان��ي��ة،  �مل�شت�شارية 

كانت تعلم بذلك!
�أ�شاف يف تغريدة تالية �ن �لأخبار 
ع�شاء  نفاقا! فحتى  ت��زد�د  �لكاذبة 

نظم للقادة �لع�شرين يف �أملانيا قدم 
ليبدو خبيثا! .

�لبيت  يف  �آخ������ر  م�������ش���وؤول  ون���ف���ى 
�لأب���ي�������س ح�����دوث ل���ق���اء ث����ان بني 
ت��ر�م��ب وب��وت��ني م��ع��ت��ر� �أن���ه كان 
ب����الأح����رى حم���ادث���ة م��ق��ت�����ش��ب��ة يف 

نهاية �لع�شاء �لر�شمي.
�أم������ا ن���ي���وي���ورك ت���امي���ز ف���اأ����ش���ارت 
���ش��اع��ة بني  ����ش��ت��غ��رق  �إىل ح��دي��ث 
�لرئي�شني، وهي مدة غري معهودة 
يف هذ� �لنوع من �ملنا�شبات �إىل حد 

�أثار ��شتغر�ب مدعوين �آخرين. 
و�أو���ش��ح �مل�����ش��وؤول �لآخ���ر يف �لبيت 
�لرئي�س  �لع�شاء جل�س  �لأبي�س يف 
ت��ر�م��ب ب��ني �ل�����ش��ي��دة �آب����ي، زوجة 

رئي�س �لوزر�ء �لياباين �شينزو �آبي، 
�لرئي�س  زوج��ة  م��اك��ري،  و�ل�شيدة 
�ل�شيدة  وج��ل�����ش��ت  �لأرج���ن���ت���ي���ن���ي. 
ميالنيا تر�مب �إىل جانب �لرئي�س 

بوتني.
تابع �ن جميع �لقادة �أثناء �لع�شاء 
تنقلو� يف �لقاعة وحتادثو� بحرية، 
�لرئي�س تر�مب مع كثري  وحتدث 

من �لقادة �أثناء �لأم�شية.
�لرئي�س  �ن�شم  �لع�شاء  نهاية  مع   
ت���ر�م���ب  �ل�������ش���ي���دة  �إىل  ت�����ر�م�����ب 
وحت��دث عندئذ لفرتة وجيزة مع 

�لرئي�س بوتني«.
ك��م��ا ح����اول �ل��ب��ي��ت �لب��ي�����س �لرد 
ع��ل��ى �ن���ت���ق���اد�ت ب�����ش��اأن غ���ي���اب �أي 

م�����ش��وؤول �أم��ريك��ي �آخ��ر �إىل جانب 
ت����ر�م����ب �أث�����ن�����اء �حل����دي����ث �ل����ذي 
للرئي�س  �خلا�س  �ملرتجم  ترجمه 
�لرئي�س  وي������و�ج������ه  �ل�����رو������ش�����ي. 
ب�شبب  �شديدة  �شغوطا  �لمريكي 
�أفر�د  �شبهات بح�شول تو�طوؤ بني 
�لنتخابية  ح��م��ل��ت��ه  ف���ري���ق  م����ن 
ورو�شيا. وز�دت هذه �ل�شغوط منذ 
ك�شفت �ل�شحافة عن لقاء مت �لعام 
�لفائت بني جنله �لبكر وحمامية 
ك���ان �لخ����ري ي��ع��ت��ق��د �ن��ه��ا موفدة 
وبحوزتها  �لرو�شية  �حلكومة  من 
م��ع��ل��وم��ات م���ن ���ش��اأن��ه��ا �لإ����ش���ر�ر 
�لنتخابات  يف  و�ل�����ده  مب��ن��اف�����ش��ة 

�لرئا�شية هيالري كلينتون.

م��ارت��ي و�مل��ف��و���س �لوروب����ي حل��ق��وق �لن�����ش��ان نيل�س 
مويزنيك�س.

�أم����ام جمل�س  �ل��ث��الث��اء  و���ش��ار ح���و�ىل م��ئ��ة متظاهر 
�ل�شيوخ بدعوة من جمعيات ونقابات حقوقية وعمالية 
هاتفني “قانون �لطو�رئ، دولة بولي�شية! لن نتنازل 

عن �أي من حرياتنا«.
و�أعلن �أمني �شر �حلزب �ل�شيوعي �لفرن�شي �ل�شناتور 
بيار لور�ن �نه �شيحارب �لن�س مبجمله، لكن �عرت��شا 
كامال،  �لقانون  م�شروع  لي�شقط  كان  حلزبه  م�شبقا 

���ش��رع��ان م��ا رف�����س مت��ام��ا. و�ع��ت��ر وزي���ر �لد�خلية 
جري�ر كولون �ن �خلطر �لإرهابي ماثل هنا دوما .

و�أ�شاف “نريد �خلروج من حالة �لطو�رئ لكن ذلك 
�لإرهاب”  ملكافحة  �آل��ي��ت��ن��ا  تكييف  ق��ب��ل  مم��ك��ن  غ��ري 

مو�شحا “علينا �تخاذ �جر�ء�ت تبدو لنا حمورية«.
�لن�س  �نتقد  �ل�شرت�كي  بيغو من �حلزب  لكن جاك 
وقال “طرحتم علينا و�شعا يبقي على حالة �لطو�رئ 
بال �أن يكون ر�شميا حالة طو�رئ. كل هذ� يفتقر �إىل 

�مل�شد�قية«.

•• اأبوظبي-وام:

قالت ن�شرة �أخبار �ل�شاعة �نه يف �لوقت �لذي تو��شل فيه قطر مناور�تها 
�لتي  ع�شر  �لثالثة  �ملطالب  قائمة  على  لاللتفاف  �مل�شتمرة  ومر�وغاتها 
�لإمار�ت  ودول��ة  �ل�شعودية  �لعربية  “�ململكة  �ملقاطعة  دول  �إليها  قدمتها 
وهي ل   - �لعربية”  �لبحرين وجمهورية م�شر  �ملتحدة ومملكة  �لعربية 
�شك مطالب م�شروعة تاأتي �شمن �إجر�ء�ت هذه �لدول للحفاظ على �أمنها 
�إعالمها يف ترويج �لأكاذيب و�لف��رت�ء�ت فاإن دول  و��شتقر�رها- وي�شتمر 
�لأزم��ة قد عر عنها  �ملقاطعة متتلك روؤي��ة و��شحة و�شاملة للتعامل مع 
لل�شوؤون  �ل��دول��ة  وزي��ر  قرقا�س  حممد  ب��ن  �أن���ور  �ل��دك��ت��ور  معايل  بو�شوح 
�خلارجية يف كلمة باملعهد �مللكي للدر��شات �لدولية ت�شاتام هاو�س موؤخر� 
�لفر�شة  �إتاحة  �لأول  �لتحرك على م�شار�ت عدة  �لروؤية على  وتقوم هذه 
�شرورة  وثانيها  �لأزم���ة.  حلل  �لرئي�شي  �خليار  باعتبارها  للدبلوما�شية 
�شمانات  وج��ود  وثالثها  �ملنطقة.  يف  �لأم���ن  تقوي�س  بوقف  قطر  �ل��ت��ز�م 
ومنع  �لأم��و�ل  حتويالت  على  �شاملة  رقابة  منظومة  �إن�شاء  ت�شمل  دولية 
متويل �لإرهاب. و��شافت �لن�شرة �لتي ت�شدر عن مركز �لمار�ت للدر��شات 
و�لبحوث �ل�شرت�تيجية يف �فتتاحيتها �م�س حتت عنو�ن “ روؤية و��شحة 
للتعامل مع �لأزمة �لقطرية “ �ن هذه �لروؤية ت�شتهدف بالأ�شا�س ت�شويب 
�ملناوئ  و�لإع��الم��ي  �ل�شيا�شي  �شلوكها  وتر�شيد  �لقطرية  �ل�شيا�شة  م�شار 

�لتطرف  لتنظيمات  و�ل��د�ع��م  ناحية  م��ن  و�لعربية  �خلليجية  للم�شالح 
و�لإره��اب من ناحية ثانية وهذ� ما عر عنه بو�شوح معايل �لدكتور �أنور 
بن حممد قرقا�س بقوله “ نحن ل نريد �لت�شعيد ول ن�شعى لتغيري �لنظام 
و�أ�شدقاء  �أ�شدقاءنا  تكونو�  �أن  ميكنكم  ل  �ل�شلوك..  تغيري  نريد  و�إمن��ا 
وهذه حقيقة موؤكدة فالأزمة مع قطر ترتبط  “�لقاعدة” يف �آن و�حد”.. 
بالأ�شا�س منذ �لبد�ية مبو�قفها و�شيا�شاتها �لتي تنطوي على تهديد بالغ 
لإعادة  �لريا�س  باتفاق  �لتز�مها  �ملنطقة ف�شال عن عدم  و��شتقر�ر  لأمن 
تعهدت  حيث   2014 ع��ام  ل��ه  �لتكميلي  و�لت��ف��اق   2013 ع��ام  �ل�شفر�ء 
وقتها مبنع كافة �لأن�شطة و�لتنظيمات �لإرهابية �ملناه�شة لدول �خلليج 
�لعربي وم�شر مثل جماعة �لإخو�ن �لإرهابية و�للتز�م بعدم تناول �شبكات 
غري  �أو  مبا�شر  ب�شكل  منها  �ملدعومة  �أو  لها  �ململوكة  �لإعالمية  �لقنو�ت 
مبا�شر ملو��شيع ت�شيء �إىل دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية وعدم 
�أي مو�شوع  �ملجل�س ويف  دول��ة من دول  �لد�خلية لأي  �ل�شوؤون  �لتدخل يف 
مي�س �ل�شاأن �لد�خلي لتلك �لدول لكنها مل تلتزم بكل ذلك كما هو و��شح 

ومعروف للجميع.
�ملقاطعة  دول  تنتهجها  �لتي  و�ل�شفافية  �لو�شوح  مقابل  يف  �نه  و�و�شحت 
من  تنطلق  ��شرت�تيجية  تنتهج  �لأخ���رية  ف���اإن  قطر  م��ع  �لأزم���ة  �إد�رة  يف 
�لإنكار و�ملر�وغة فهي تزعم �أن قائمة �ملطالب �لتي قدمتها دول �ملقاطعة 
ل ت�شتند �إىل �أي دليل �أو �إثبات يف حني �أنها كانت قد و�فقت على �ملطالب 

�لتكميلي  2013 و�لتفاق  �ل�شفر�ء عام  �لريا�س لإع��ادة  �تفاق  نف�شها يف 
�أنها ت��ردد دوم��ا باأنها منفتحة على �حل��و�ر حلل  2014 ويف حني  له عام 
�لأزمة فاإنها حترك �آلتها �لإعالمية لإثارة �ل�شائعات ون�شر �لأخبار �لكاذبة 

و�ملفركة �لتي ت�شتهدف دول �ملقاطعة وحتر�س على �لكر�هية.
و�أكدت �ن قطر تخطئ �إن ت�شورت �أنها قادرة على قلب �حلقائق �أو توهمت 
�أن �ملجتمع �لدويل �شي�شر كثري� على �شيا�شاتها ومو�قفها �ملهددة لالأمن 
حقيقة  �لآخ��ر  بعد  يوما  تتك�شف  باتت  بعدما  و�لعاملي  �لإقليمي  و�ل�شلم 
دورها يف متويل تنظيمات �لتطرف و�لإرهاب وتدخالتها �ملزعزعة لالأمن 

و�ل�شتقر�ر يف �لعديد من دول �ملنطقة وتاآمرها على �أنظمة �حلكم فيها.
�أول و�أخ��ري� لأنها تدرك  وقالت �إن حل �لأزم��ة �لر�هنة يتوقف على قطر 
جيد� ما ينبغي �أن تفعله �شو�ء فيما يتعلق بتعديل �شلوكها �أو �لتوقف عن 
�إذ� �أ�شرت على  �أن�شطتها �ملثرية للجدل و�لقلق لدول �ملنطقة و�لعامل �أما 
مو��شلة نهج �ملر�وغة و�لإنكار �لذي ل يفيد فاإنها بذلك تعزز حالة عدم 
�لثقة بها وتكر�س �ل�شورة �ملر�شومة عنها باعتبارها عامل هدم وحتري�س 
لأنه  �ملتعددة  �لو�شاطات  جهود  حينئذ  تنفع  ول��ن  و�لكر�هية  �لعنف  على 
�ل��دور و�ل�شيادة ف�شت�شتمر يف مو�قفها  �أوه��ام  �أي قطر تعي�س يف  ما د�م��ت 
وممار�شاتها �لتي تنطوي على تناق�س و��شح مع �ملطالب �مل�شروعة لدول 
�ملقاطعة وكذلك مع �جلهود �لإقليمية و�لدولية �لر�مية �إىل �لق�شاء على 

�لتطرف و�لإرهاب وم�شبباتهما �ملختلفة على �ل�شعد كافة.

اأخبار ال�ساعة : روؤية وا�سحة للتعامل مع الأزمة القطرية
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اإعــــــــــالن
للمقاولت  �ل�ش�����ادة/�لفنار  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعامة ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1022542 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�شب �ل�شركاء

�شيف بن حممد بن بطي بن حامد �ل حامد من 10% �ىل %43
تعديل ن�شب �ل�شركاء/تكافل لال�شتثمار�ت �لتجارية ذ.م.م

TAKAFUL COMMERCIAL INVESTMENTS LLC من 80% �ىل %57

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ر��شد خليفه عي�شى بن حرم�س �ملن�شوري

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

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

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20

اإعــــــــــالن
�ملنهايل  م�شلم  �ل�ش�����ادة/ور�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لت�شليح �ل�شيار�ت
رخ�شة رقم:CN 1047482 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ح�شن يو�شف حممد بقلر لرى %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف م�شلم �شالح عو�س �شالح �ملنهايل

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

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

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20

اإعــــــــــالن
خلدمات  جلف  �ل�ش�����ادة/�لفا  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لرعاية �ل�شحية �ملنزلية
رخ�شة رقم:CN 2073352 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ز�يد عرفان عو�س �حمد �لكثريي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف مبارك خمي�س مبارك �لعامري

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

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

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جمموعة �ملنهل �لعاملية 

ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1034608 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شالمة �شهيل مبارك �لظاهري %40
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/عبق �خلليج لد�رة �لعقار�ت

رخ�شة رقم:CN 2149229  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/عبق �خلليج لد�رة �لعقار�ت
ABAQ ALKHALEEJ REAL ESTATE MANAGEMENT

 �ىل/ �لعلياء للو�شاطة �لعقارية 
ALALYA REAL ESTATE BROKERAGE

تعديل ن�شاط/��شافة �لو�شاطة يف بيع �لعقار�ت و�شر�ئها )6820004(
تعديل ن�شاط/حذف خدمات تاجري �لعقار�ت و�د�رتها )6820001(

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

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

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة جروت لتجارة 

�حلديد ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1186314 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد �بر�هيم حممد جروت خان %24

تعديل ن�شب �ل�شركاء
حممد جروت خان �زهار مياه مي�شرتي من 49% �ىل %25

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

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

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم �بو عبد�هلل

رخ�شة رقم:CN 1112975 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ر��شد علي �بر�هيم �حمد �ملرزوقي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20

اإعــــــــــالن
و�لغذية  للم�شروبات  �جلزيرة  �ل�ش�����ادة/�شبه  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1819723 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة علي �حمد علي �شبت �حلو�شني %1

ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  كولك�شن  �لين�س  وبيع/��شافة  تنازل  �ل�شركاء  تعديل 

ALLIANCE COLLECTION GENERAL TRADING LLC

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف هوما�شن �نريجي م.د.م.�س

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شمايا �لدولية لتمثيل �ل�شركات ذ.م.م

SAMAYA INTERNATIONAL REPRESENTATION COMPANIES LLC 

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20

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

�لعامة  رخ�شة رقم:CN 1050019  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150.000

تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 0.40*0.20 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري من/موؤ�ش�شة �لنطالق للنقليات �لعامة

AL INTILAQ GENERAL TRANSPORTING ESTABLISHMENT

 �ىل/ �شركة �لنطالق للنقليات ملالكها يون�س �حمد �لكثريي
�شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م 

 AL INTILAQ TRANSPORTING COMPANY OWNED BY YOUNIS

AHMED ALKATHEERI - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لقنديل لل�شيانه �لعامه

رخ�شة رقم:CN 2294137  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/�لقنديل لل�شيانه �لعامه
AL QANDIL GENERAL MAINTENANCE

 �ىل/ �لقناديل لل�شيانة و�لنظافة �لعامة
AL QANADIL GENERAL MAINTENANCE & CLEANING

تعديل ن�شاط/��شافة خدمات تنظيف �عمدة و�دو�ت ومعد�ت �لنارة )8129012(
تعديل ن�شاط/��شافة خدمات �لتنظيف �خلارجي )و�جهات( �ملباين )8129001(

تعديل ن�شاط/��شافة خدمات �لتنظيف بالتطهري و�لتعقيم )8121004(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20

اإعــــــــــالن
 - �لنور  م�شت�شفيات  �ل�ش�����ادة/عياد�ت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعني - فرع 6 رخ�شة رقم:CN 1174205-6  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ��شم جتاري من/عياد�ت م�شت�شفيات �لنور - �لعني - فرع 6

AL NOOR HOSPITAL CLINICS - AL AIN BRANCH 6

 �ىل/ عياد�ت م�شت�شفيات ميديكلينيك ذ.م.م - فرع 12

CLINICS - MEDICLINIC HOSPITALS LLC - BRANCH 12

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20

اإعــــــــــالن
لتنظيم  �ل�ش�����ادة/كري�شتال  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�حلفالت ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1161642  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حمد�ن خلفان حممد ر��شد �لنعيمي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ز�يد مبارك خ�شيف زويد �لنا�شري

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

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

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20

اإعــــــــــالن
لل�شيانة  �لمار�ت  �ل�ش�����ادة/�نطالقة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1955020  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150.000

تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 0.40*0.20 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري من/�نطالقة �لمار�ت لل�شيانة �لعامة

INTILAQT EMIRATES GENERAL MAINTENANCE

 �ىل/ �نطالقة �لمار�ت لل�شيانة �لعامة ملالكها يون�س �حمد �لكثريي
�شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م 

 INTILAQT EMIRATES GENERAL CONTRACTING OWNED BY

YOUNIS AHMED ALKATHEERI - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20

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

للخياطة و�لتطريز - فرع �بوظبي
 رخ�شة رقم:CN 1049038  قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20
غرفة  �أبوظبي-بوحدة  �لق�شاء  بد�ئرة  �لعدل  �لكاتب  يعلن  بهذ� 
�لمار�ت-مملوكة  خيوط  )م�شنع  �ل�شادة  باأن  �بوظبي  جتارة 
�لقت�شادية- �لتنمية  بد�ئرة  �مل�شجلة  م(  م  ذ  �ل�شناعية  لإك�شيد 

وعنو�نها،   )IN-1000822( برقم  �ل�شناعة  تنمية  مكتب 
)2B2( أبوظبي- م�شفح –�يكاد�

قد تقدمو� �إلينا بطلب ت�شديق عقد رهن جتاري ل�شالح �ل�شادة/ 
م�شرف �أبوظبي �ل�شالمي وذلك مقابل رهن: �لآلت و�ملعد�ت.

و�عماًل للفقرة 5 من �ملادة 14 من �لقانون رقم 4 ل�شنة 2013 
يوماً  ع�شر  �أربعة  مبرور  فاإنه  �لعدل،  �لكاتب  مهنة  تنظيم  ب�شاأن 
على �لأقل من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن فاإن �لكاتب �لعدل �شيقوم 

بتوثيق هذ� �لعقد بناًء على طلب �أ�شحاب �ل�شاأن.
الكاتب العدل

اعالن رهن جتاري
العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20

 اإعـــالن �صطب قيد
�ي  �م  �يه  وو�تر  فيوليا  �ل�شادة/�شركة  باأن  �لقت�شاد  وز�رة  تعلن 
قيد  �شطب  بطلب  تقدمت  قد  فرن�شا(  )�جلن�شية:  �ي�شت(  )ميدل 
�شارع   - )�لعنو�ن:�س.ب:112630  �بوظبي  �إمارة  يف  �ل�شركة  فرع 
�ملرور - بناية �ل�شيخ حممد بن �حمد �ل حامد - �س.ب:112630( 
بالوز�رة.  �لجنبية  �ل�شركات  �شجل  يف   )2229( رقم  حتت  و�ملقيدة 
�شاأن  يف  2015م  ل�شنة   )2( رقم  �لحتادي  �لقانون  لحكام  وتنفيذ� 
ل�شنة   )377( رقم  �لوز�ري  �لقر�ر  و  وتعديالتة  �لتجارية  �ل�شركات 
ومكاتب  لفروع  �لرتخي�س  �جر�ء�ت  دليل  �عتماد  �شاأن  يف  2010م 
�ملن�شاآت �ملوؤ�ش�شة باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة . يرجى من �ل�شادة 
��شحاب �حلق يف �لعرت��س �ن يتقدمو� باعرت��شهم �ىل �لوز�رة يف 
ميعاد ل يتجاوز �شهر من تاريخ �لن�شر على �لعنو�ن �لتايل: وز�رة 

�لقت�شاد �إد�رة �لت�شجيل �لتجاري �س.ب:)901( - �بوظبي.
 ادارة الت�صجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20

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

رخ�شة رقم:CN 1090334 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شالح ر��شد عبد�هلل علي �حلمادي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ميثه عبد�هلل مبارك �ملزروعي

تعديل لوحة �عالن/�جمايل من م�شاحة:4*1 �ىل 4*1
�لهيئة  �لظفرة  غياثي/منطقة  �لظفرة  منطقة  عنو�ن/من  تعديل 
�شوؤون  د�ئرة  �ل�شناعية  غياثي  �لظفرة  منطقة  �ىل  لالوقاف  �لعامة 

�لبلدية ق 78 ور�شه 3
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20

 اإعـــالن �صطب قيد
�نرتنا�شيونال  فلوتك�س  �ل�شادة/�شركة  باأن  �لقت�شاد  وز�رة  تعلن 
�س.م.ل )�وف �شور( )�جلن�شية: لبنان( قد تقدمت بطلب �شطب 
قيد فرع �ل�شركة يف �إمارة �بوظبي )�لعنو�ن:�شارع �لكورني�س - برج 
�لكورني�س - �س.ب:110910( و�ملقيدة حتت رقم )4939( يف �شجل 
�ل�شركات �لجنبية بالوز�رة. وتنفيذ� لحكام �لقانون �لحتادي رقم 
)2( ل�شنة 2015م يف �شاأن �ل�شركات �لتجارية وتعديالتة و �لقر�ر 
�جر�ء�ت  دليل  �عتماد  �شاأن  يف  2010م  ل�شنة   )377( رقم  �لوز�ري 
و�ملناطق  باخلارج  �ملوؤ�ش�شة  �ملن�شاآت  ومكاتب  لفروع  �لرتخي�س 
�لعرت��س  يف  �حلق  ��شحاب  �ل�شادة  من  يرجى   . بالدولة  �حلرة 
�ن يتقدمو� باعرت��شهم �ىل �لوز�رة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من 
تاريخ �لن�شر على �لعنو�ن �لتايل: وز�رة �لقت�شاد �إد�رة �لت�شجيل 

�لتجاري �س.ب:)901( - �بوظبي.
 ادارة الت�صجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20

اإعــــــــــالن
 - �لنور  م�شت�شفيات  �ل�ش�����ادة/عياد�ت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعني - فرع 3 رخ�شة رقم:CN 1174205-3  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ��شم جتاري من/عياد�ت م�شت�شفيات �لنور - �لعني - فرع 3

AL NOOR HOSPITAL CLINICS - AL AIN BRANCH 6

 �ىل/ عياد�ت م�شت�شفيات ميديكلينيك ذ.م.م - فرع 10

CLINICS - MEDICLINIC HOSPITALS LLC - BRANCH 12

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20

اإعــــــــــالن
و�ملقاولت  للنقليات  �لف�شية  �ل�ش�����ادة/�جلزيرة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 2169107  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/�جلزيرة �لف�شية للنقليات و�ملقاولت �لعامة
ALJAZIRA ALFADIYA TRANSPORT & GENERAL CONTRACTING

 �ىل/ �جلزيرة �لف�شية للنقليات و�ل�شيانة �لعامة
ALJAZIRA ALFADIYA TRANSPORT AND GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/��شافة �شيانة �ملباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف نقل �ملو�د بال�شاحنات �لثقيلة )4923009(

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(
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روب  �ل�شابق  �ل�شحفي  رت��ب  وق��د 
�لأطر�ف  بني  �للقاء  غولد�شتون 
على  باحل�شول  و�ع���د�  �ملختلفة، 
هيالري  ع��ن  ح�شا�شة  م��ع��ل��وم��ات 
تكون  �أن  ���ش��اأن��ه��ا  م���ن  ك��ل��ي��ن��ت��ون 

مفيدة جد� للمر�شح �جلمهوري.
ك��ان��و� حا�شرين  �آخ��ري��ن  �ن  �ل    
يف �لجتماع: ل يقل عن ثمانية، 
ح�شب �شبكة �شي �ن �ن، من بينهم 
�لرو�شي  �لأم���ري���ك���ي  �ل��ل��وب��ي�����ش��ت 
ري����ن����ات �خ���م���ت�������ش���ني، وم����رتج����م، 
ومم���ث���ل ع���ن ع��ائ��ل��ة �أغ��������الروف، 
�ل������ذي ط���ل���ب ع���ق���د ه�����ذ� ل���ق���اء - 
وب��ق��ي��ت ه��وي��ات��ه��م جم��ه��ول��ة حتى 

يومنا هذ�.
  وه��ذ� ما نعرفه عن �حلا�شرين 
يونيو  ُعقد يف  �ل��ذي  �لجتماع  يف 
2016 د�خل ��شو�ر برج تر�مب.

دونالد ترامب جونيور
�لبن  هو  جونيور  تر�مب  دونالد 
�لك������ر ل���دون���ال���د ت����ر�م����ب، من 
�لزو�ج �لأول للرئي�س مع عار�شة 
تر�مب.  �يفانا  �لت�شيكية  �لزي���اء 
خّريج و�رتون، وهي نف�س مدر�شة 
حّبه  �أي�������ش���ا  ع��ن��ه  وورث  و�ل�������ده، 

للف�شيحة.
  دونالد �لب��ن معروف خ�شو�شا 
لالأجانب.  �مل��ع��ادي��ة  ب��ان��زلق��ات��ه 
��شتخدم   ،2016 ���ش��ب��ت��م��ر  يف 
�لالجئني  ب��ني  م�شمئزة  م��ق��ارن��ة 
�ل�����ش��وري��ني وح���ل���وى ���ش��ك��ي��ت��الز ، 
�لوليات  يف  و�ل���ر�ئ���ج���ة  �مل��ل��ون��ة، 
�مل���ت���ح���دة. رج����ل �لأع����م����ال، �لذي 
ت��وىل ق��ي��ادة منظمة ت��ر�م��ب منذ 
للوليات  رئ��ي�����ش��ا  و�ل����ده  �ن��ت��خ��اب 
�خلروج  وقتها  من  ر�ك��م  �ملتحدة، 

عن �ل�شكة.
�ل�����ش��ي��د يف  �أث���ن���اء    ���ش��ورة �شلفي 
ناري  هجوم  �شقيقه،  مع  �فريقيا 
ع���ل���ى ع���م���دة ل���ن���دن �����ش����ادق خان 
غد�ة هجوم و�شتمن�شرت يف مار�س 
�لبن  لكن  ي��ح��رج��ه.  ���ش��يء  ل   ...
ر�شائل  عن  �لك�شف  �أن  يتوقع  مل 
�شتقو�س  �لإل�����ك�����رتوين  ب����ري����ده 
�مل�����ش��ّوه��ة ��شال  ت���ر�م���ب  ����ش���ورة 

ب�شبب �لف�شيحة �لرو�شية.

جاريد كو�شرن
�لبنة  ت���ر�م���ب،  �إي��ف��ان��ك��ا  زوج  ه��و 
�ل��ب��ك��ر ل��ل��رئ��ي�����س. وق����د ���ش��ب��ق �ن 
ُذك����ر يف �ل��ق�����ش��ي��ة �ل��رو���ش��ي��ة لأنه 
ك���ان ح��ا���ش��ر� يف �ج��ت��م��اع ع��ق��د يف 
�مل�شت�شار  ب��ني   2016 دي�����ش��م��ر 
و�ل�شفري  ف��ل��ني  م��اي��ك��ل  �ل�����ش��اب��ق 

�لرو�شي �شريغي كي�شلياك.

�ملحامية  ف��اإن  بو�شت،  ل�و��شنطن 
�شندوق  ع��ن  وث��ائ��ق  معها  جلبت 
عالقات  ل���ه  �م���ري���ك���ي  ����ش��ت��ث��م��ار 
�لدميقر�طي  و�حل����زب  ب��رو���ش��ي��ا 
ت����رك����ت تلك  �لم�����ري�����ك�����ي، وق������د 

�لوثائق يف �لجتماع. 

الو�شطاء الثالثة
�لعام  “�ملدعي  ت�شايكا  ي���وري    •

لرو�شيا”؟
   ميكن �أن يكون �لذي يتخفى ور�ء 
�ملذكور  رو�شيا”،  ع���ام  م��دع��ي   “
يف ر���ش��ائ��ل �ل��ري��د �لإل���ك���رتوين، 
�لرئي�شي  �مل���������ش����در  وب����ال����ت����ايل 
للمعلومات �لتي يف حوزة �ملحامية 

�لرو�شية.
   وح�شب �مل��ر����ش��الت ب��ني دونالد 
غ����ول����د�����ش����ت����ون،  وروب  �لب����������ن 
�لعام  �مل����دع����ي  ت�������ش���اي���ك���ا،  ي������وري 
�لتقى  قد  كان  �لرو�شي،  لالحتاد 
�لول��ي��غ��ار���س �أر�����س �أغ����الروف يف 
�أي   ،2016 ي��ون��ي��و  م��ن  �ل��ث��ال��ث 
�أي��ام من مقابلة دونالد  قبل �شتة 
وبالتايل قد يكون  �لب��ن،  تر�مب 

جمع �ملعلومات �ملثرية.
•  �إم��ني �أغ����الروف، جن��م �لبوب 

�لرو�شي
�أغ�������������الروف ه�����و جنل  �إم��������ني     
�لول��ي��غ��ار���س �أر�������س �أغ������الروف. 
رج��ل �لأع��م��ال ه��ذ� وجن��م �لبوب، 
مبا�شرة  ���ش��ل��ة  ل��دي��ه  ع���ام���ا،   37
ب����روب غ��ول��د���ش��ت��ون، �ل����ذي لي�س 

�شوى وكيله.
   ودونالد تر�مب هو �أحد �ملقربني 
�أغ���الروف ،وق��د �لتقى  من عائلة 
بهم عام 2013، لتنظيم م�شابقة 

ملكة جمال �لكون يف مو�شكو. 
�أي�شا يف     وق��د لعب جنم �لبوب 
�مللياردير  ملك  على  للغولف  ن��اد 

�لأمريكي.
و”دونالد  �أغ�������الروف،  �أر�������س   •

تر�مب �لرو�شي«
�أغ���ن���ى �لرجال  �ن���ه و�ح����د م���ن     
 1.7 يف رو���ش��ي��ا، ب����رثوة ت��ق��در ب 
جد�  م���ق���ّرب  وه����و  دولر.  م��ل��ي��ار 
وح�شل  �ل��رو���ش��ي��ة،  �ل�شلطة  م��ن 
�ل�شرف  و���ش��ام  على   2013 ع��ام 
بوتني  م����ن  �ل����رو�����ش����ي  ل����الحت����اد 
نف�شه.    يلّقب ب “ دونالد تر�مب 
�لرو�شي” مليله منح ��شمه جلميع 
بناء  م��ن م�شاريعه  وك��ان  �مل��ب��اين، 
م�شروع  مو�شكو..  يف  تر�مب  ب��رج 

جمه�س من ذلك �لوقت.
-------------------------

اوب�شرفاتور  لــونــوفــال  ــن  ع
الفرن�شية

جنوم. يف �شريته �لذ�تية، يتفاخر 
كان   ،1986 ع����ام  �أن�����ه  �ل���رج���ل 
��شتطاع  �ل��ذي  �لوحيد  �ل�شحفي 
م��ت��اب��ع��ة م��اي��ك��ل ج��اك�����ش��ون خالل 

جولته �لأ�شرت�لية.
  �ن هذ� �لرجل هو �لذي تو�ّشط 
�لب�����ن،  ب����ني   2016 ي���ون���ي���و  يف 
ومدير  كو�شرن،  ج��اري��د  و�ل�شهر 
بول  �ل�شابق  �لنتخابية  �حلملة 
�لرو�شية.  و�مل��ح��ام��ي��ة  م��ان��اف��ورت 
�لإلكرتونية،  �ل��ر���ش��ائ��ل  وح�����ش��ب 
ت��ن��ب��ع �مل��ع��ل��وم��ات م��ن م��دع��ي عام 
ل عليها من  رو�شي، كان قد حت�شّ
�لوليغار�س �أر��س �أغالروف. وقد 
و�شلت لحقا �ىل غولد�شتون، عن 
طريق �بنه �إمني �أغ��الروف، جنم 
ح�شانة  يف  �ل��ذي  �لرو�شي  �لبوب 

مع وكيل.

ناتاليا فيزيلنيت�شكايا
م��ن ه��ي ه��ذه �مل���ر�أة �ل��ت��ي �شاركت 

  وح���������ش����ب و������ش����ن����ط����ن ب���و����ش���ت، 
ف�����اإن ج���اري���د ك��و���ش��رن ق���د �ق���رتح 
مع  لالت�شال  �شرية  ق��ن��اة  �إن�����ش��اء 
من  معد�ت  با�شتخد�م  �لكرملني 

�ل�شفارة �لرو�شية يف و��شنطن.
  وب��ع��د ذل���ك ب���اأي���ام، �ل��ت��ق��ى �أي�شا 
�شريغي غوركوف، رئي�س م�شرف 
�حلكومي،  ب��ن��ك  �ي��ك��ون��وم  فني�س 
�مل����خ����اب����ر�ت  �����ش����اب����ق يف  وع���������ش����و 
�لبنك  وي���خ�������ش���ع  �ل����رو�����ش����ي����ة. 
و��شنطن  ج���ان���ب  م���ن  ل��ع��ق��وب��ات 
�ل�شر�ع  ب�شبب   2014 ع��ام  منذ 
ُيعرف م�شمون  ول  �أوك��ر�ن��ي��ا.  يف 

هذه �ملقابلة.

بول مانافورت
دونالد  حملة  مانافورت  ب��ول  ق��اد 
على  ُي����ج����ر  �أن  ق���ب���ل  ت�����ر�م�����ب 
عام  �أغ�������ش���ط�������س  يف  �ل����ش���ت���ق���ال���ة 
حمّل  �أن�����ه  ك�����ش��ف  ب��ع��د   ،2016
ب���������ش����اأن ح�������ش���ول���ه على  حت���ق���ي���ق 

�لرئي�س  م��ن  �ل����دولر�ت  ماليني 
�ل�شابق �لأوكر�ين �ملو�يل لرو�شيا 

فيكتور يانوكوفيت�س.
  ك���م���ا ي����ق����وم م�����ن ج���ه���ة �خ�����رى 
باأن�شطة ��شت�شارية ل�شالح �لعديد 
من �لأوليغار�س �أ�شحاب �ملليار�ت 

�ملرتبطني مبو�شكو.
روب غولد�شتون

  عر ه��ذ� �ل��رج��ل، �ل��ذي ت�شعب 
�لإحاطة به، مّتت مر��شالت �لبن 
�لك���ر ل��دون��ال��د ت��ر�م��ب. حا�شر 
بكثافة على �ل�شبكات �لجتماعية، 
ي�شكل روب غولد�شتون مادة د�شمة 
�لأجنلو�شك�شونية  ل��ل�����ش��ح��اف��ة 
لأن��ه يبدو غريب �لأط��و�ر ولغز�، 
وخ����ا�����ش����ة م�����ع جم���م���وع���ت���ه من 

�لقبعات، �لتي يعر�شها بزهو.
�لنا�س،  ل��ع��ام��ة  م���ع���روف  غ���ري    
�لريطانية  �ل�����ش��ح��اف��ة  ت�����ش��ف 
�شابق  ك�شحفي  غولد�شتون  روب 
وكيل  �إىل  وحت������ّول  ل��ل��ت��اب��ل��وي��د، 

و��شنطن  ح�����ش��ب   ،2009 ع����ام 
و��شنطن  يف  وي���ع���م���ل  ب����و�����ش����ت. 

كلوبي�شت.
ل��ت�����ش��ري��ح��ات حمامي  ووف���ق���ا     
فوترفا�س  �ألن  �لب�����ن،  دون���ال���د 
تر�مب  ي��ك��ن  مل  ����ش���ي،  ب���ي  �ن  ل���� 
���ش��ي��ئ��ا ع���ن ما�شي  ي���ع���رف  �لب�����ن 
�أنه  يعتقد  وك��ان  �للوبي�شت،  ه��ذ� 
�ملغني  �أغ����الروف،  لإم��ني  �شديق 
�لرو�شي �لذي لعب دور �لو�شيط، 
م��ع وك��ي��ل��ه روب غ��ول��د���ش��ت��ون، يف 

تنظيم �لجتماع.
�ع�����رتف دون���ال���د تر�مب     وق����د 
ناتاليا  �ل��ت��ق��ى  �ن���ه  �لب����ن ط��وع��ا 
فيزيلنيت�شكايا على �أمل �أن ت�شلمه 
عن  �لرو�شية  �حلكومة  معلومات 
�ملحامية  لكن  كلينتون.  هيالري 
حوزتها  يف  ي��ك��ن  مل  �ل��ن��ه��اي��ة  يف 
حول  ��شا�شا  وحتدثت  معلومات، 
وح�شب  م��اغ��ن��ي��ت�����ش��ك��ي.  ق����ان����ون 
�خمت�شني  ري����ن����ات  ت�������ش���ري���ح���ات 

نائب  �ل�شابق،  زوجها  طريق  عن 
مو�شكو  منطقة  يف  �ل��ع��ام  �مل��دع��ي 
- يوري ت�شيكا، و�ملتورط يف نف�س 

�لف�شيحة.

رينات اخمت�شني
   �نه �مل�شاك�س �لأخري �ملعروف يف 
�للوبي�شت  هذ�  �ل�شري.  �لجتماع 
�جلمعة  �أك��د  �لرو�شي-�لأمريكي 
�لإع�����الم  و���ش��ائ��ل  ي��ول��ي��و يف   14
�لجتماع.  ح�شر  �أن��ه  �لأمريكية، 
�للكرتوين  بالريد  ر�شالة  ويف 
رينات  نفى  بر�س،  فر�ن�س  لوكالة 
يف  �شابق  �شابط  كونه  �خمت�شني 
�ل�شوفياتي،  �مل�����ش��اد  �ل��ت��ج�����ش�����س 
�لإعالم،  و�شائل  بع�س  ذكرت  كما 
ع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �ن���ه ك���ان جنديا 
�لتج�ش�س  وح�����دة  يف  ���ش��وف��ي��ات��ي��ا 

�مل�شاد.
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  �إىل  ه��اج��ر     
�لأمريكية  �جلن�شية  على  وح�شل 

يف �جتماع برج تر�مب، ويفرت�س 
تنال  م��ع��ل��وم��ات  ح���وزت���ه���ا  يف  �ن 
�ملوؤكد  ك��ل��ي��ن��ت��ون؟.  ه��ي��الري  م��ن 
فيزيلنيت�شكايا  ن��ات��ال��ي��ا  �أن  ه���و 
�شاركت بن�شاط يف جهود جماعات 
�ل�شغط يف �لوليات �ملتحدة �شد 
�قره  �ل���ذي  ماغنيت�شكي  ق��ان��ون 
بهدف   ،2012 ع��ام  �لكونغر�س 
بتهمة  �لرو�س  �مل�شوؤولني  معاقبة 

�نتهاك حقوق �لن�شان.
   وقد ذكرت تاميز، �أن هذ� �لقانون 
ك����ان و�ح������د� م���ن �أه�������د�ف زي����ارة 
مبا   ،2016 يونيو  م��ن  �لتا�شع 
�لبن،  تر�مب  لدونالد  وفقا  �ن، 
�لهدف �لآخر مل ينجح: �حل�شول 
ُت�����وّرط هيالري  ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات 

كلينتون وت�شيء ل�شمعتها.
�لغارديان،  م��ع��ل��وم��ات  وح�����ش��ب     
ناتاليا فيزيلنيت�شكايا تربطها  �أن 
�ملدعي  م��ع  �لأم���د  ع��الق��ة طويلة 
ت�شايكا،  ي�����وري  �ل���رو����ش���ي  �ل���ع���ام 

دونالد تر�مب �لبن

روب غولد�شتون

�إمني �أغالروف مع تر�مب خالل تنظيم م�شابقة ملكة جمال �لكون يف مو�شكو عام 2013

رينات �خمت�شني

يوري ت�شايكا �ىل جانب بوتني

بول مانافورت جاريد كو�شرن �أر��س �أغالروف

ناتاليا فيزيلنيت�شكايا

- ثمانية على الأقل ح�سروا
 اجتماع برج ترامب 

- الو�سيط روب غولد�ستون �سحفي
 �سابق حتّول اإىل وكيل جنوم 

- مل يتوقع البن اأن الك�سف عن ر�سائل بريده 
الإلكرتوين �ستقو�ض �سورة ترامب امل�سّوهة ا�سال

- املحامية تربطها عالقة قدمية مع املدعي العام 
الرو�سي يوري ت�سايكا عن طريق زوجها ال�سابق

- رينات اخمت�سني لوبي�ست رو�سي امريكي و�سابط �سوفياتي �سابق يف التج�س�ض امل�ساد

- اإمني اأغالروف جنم البوب ابن »ترامب الرو�سي« منظم م�سابقة ملكة جمال الكون يف مو�سكو مع دونالد ترامب

تفا�شيل جديدة عن رو�شيا غيت:

من ح�سر الجتماع ال�سري مع دونالد ترامب البن...؟
•• الفجر - خرية ال�صيباين

   يف التا�شع من يوليو، ك�شفت �شحيفة “نيويورك 
�شرا  التقى  اأن جنل دونالد ترامب قد  تاميز” 
حمامية رو�شية يف يونيو عام 2016، من اأجل 

يوليو على تويرت، كل الر�شائل املتعلقة به.
اأمله، وهو يقدم على تلك اخلطوة،    وقد كان 
ال�شحافة  اأقــــدام  حتــت  مــن  الب�شاط  �شحب 
الأمريكية، اإل اأن ابن للرئي�س �شّخم يف الأخري 
يف  والــده  وو�شع  الرو�شية،  الق�شية  ف�شيحة 

احل�شول على معلومات حول هيالري كلينتون، 
املر�شحة الدميقراطية لالنتخابات الرئا�شة.

الدفاع  بعمق  انعقاده  قّو�س  الذي  الجتماع     
مل  غيت”،  “رو�شيا  يف  الأمريكي  الرئي�س  عن 
 11 يــوم  البــن  دونالد  ن�شر  اأن  منذ  �شرا  يعد 

الإلكرتونية  الر�شائل  وح�شب  اأكــرب.  ورطــة 
املدير  �شحبة  التقى  البــن،  ترامب  لدونالد 
و�شهره  مانافورت،  بول  والــده  حلملة  ال�شابق 
ناتاليا  الرو�شية  املحامية  كو�شرن،  جــاريــد 

فيزيلنيت�شكايا يف برج ترامب. 
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يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
 alward :بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم : 268454       بتاريخ : 2017/02/19
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: �ل�شيدة جوليا دي بيا�س
وعنو�نه: رويا ميجويل مادونادو، �ين 279، جاردمي �شاوؤ بيندو، �شاوؤ بولو، بر�زيل – �شي �ي بي 050-02584  

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : �ملنتجات.
م�شتح�شر�ت �لتبيي�س و �ملو�د �لأخرى �مل�شتخدمة يف �لغ�شيل و �لتنظيف و �لتلميع و �جللي و مو�د �حلك و 

�ل�شابون و �لعطور و �لزيوت �لعطرية و مو�د �لتجميل و مرطبات �ل�شعر و معجون �لأ�شنان .
�لو�ق�عة بالفئة: 03.

و�شف �لعالمة:  �لعالمة �لتجارية )Alward( مكتوبة بحروف من �لأبجدية �لالتينية مع �شعار �أبي�س 
و�أ�شود

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  20  يوليو 2017 العدد 12075

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
 S BRILLIANT SMILE SWEDEN :بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم : 266341       بتاريخ : 2017/01/12
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: �ل�شيد ��شتيفن ريك�س دهال
وعنو�نه: باكا بريجوجاتا 16 �مي 42246، هي�شينج�س باكا، �ل�شويد.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : �ملنتجات.
و�شقل  تنظيف  م�شتح�شر�ت  �ملالب�س،  وكي  غ�شل  يف  ت�شتعمل  �خ��رى  وم��و�د  �لقم�شة  تبي�س  م�شتح�شر�ت 
وجلي وك�شط و�شابون، عطور وزيوت عطرية، م�شتح�شر�ت جتميل، غ�شول )لو�شن( لل�شعر، منظفات �أ�شنان، 

هالم تبيي�س �لأ�شنان، غ�شولت للفم لي�شت لغايات طبية.
 �لو�ق�عة بالفئة: 03.

و�شف �لعالمة: �لعالمة �لتجارية )BRILLIANT SMILE SWEDEN( مكتوبة بحروف من 
�لأبجدية �لالتينية مع S يف �شكل منمق.

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  20  يوليو 2017 العدد 12075

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
 S BRILLIANT SMILE SWEDEN :بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم : 266356       بتاريخ : 2017/01/12
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: �ل�شيد ��شتيفن ريك�س دهال
وعنو�نه: باكا بريجوجاتا 16 �مي 42246، هي�شينج�س باكا، �ل�شويد.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : �ملنتجات.
�خلدمات �لطبية، �خلدمات �لبيطرية، خدمات �لعناية �ل�شحية و�ملحافظة على �جلمال للكائنات �لب�شرية 

�أو �حليو�نات، خدمات �لزر�عة و�لب�شتنة و�لغابات.
�لو�ق�عة بالفئة: 44.

و�شف �لعالمة: �لعالمة �لتجارية )BRILLIANT SMILE SWEDEN( مكتوبة بحروف من 
�لأبجدية �لالتينية مع S يف �شكل منمق.

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  20  يوليو 2017 العدد 12075

منوذج اإعالن بالن�شر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك : مطعم و�قا

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية :waga و�قا

�ملودعة بالرقم :273977     بتاريخ : 2017/5/28
با�ش������م :مطعم و�قا

وعنو�نه:�لعنو�ن:ر��س �خليمة - �شوق �لعره - هاتف:0505338379
�ليو�ء   ، و�مل�شروبات  �لطعمة  توفري  خدمات  بالفئة:43  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذل��ك 

�ملوؤقت. 
كلمة  كتبت  �لي�شار  جهة  وم��ن  �ليمني  جهة  م��ن  )و�ق���ا  كلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  �ل��ع��الم��ة:�ل��ع��الم��ة  و���ش��ف 
بد�خله من  �لرتقايل كتب  باللون  �لكلمتان مربع  ر�شم بني  باللغة �لجنليزية حيث   )WAGA
جهة �ليمني باللون �ل�شود بالطول كملة )و�قا( ومن جهة �لي�شار باللون �ل�شود �ي�شا بالطول كلمة 

)بالياباين( وجميع �لعالمة على خلفية بي�شاء �للون. 
�ل�ش��رت�طات :

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  20  يوليو 2017 العدد 12075

منوذج اإعالن بالن�شر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�شالح �شيف عبيد برهوم �لكعبي
R H: طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم :250088     بتاريخ : 2016/3/12
با�ش������م :�شالح �شيف عبيد برهوم �لكعبي

وعنو�نه:�لعنو�ن:�لعني - �جليمي - �س.ب:88154 - هاتف:0509998912 - فاك�س:
3833266@gmail.com :لريد �للكرتوين�

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43 �ملطاعم 2- مطاعم �خلدمة �لذ�تية 3- مطاعم 
تقدمي �لوجبات �خلفيفة. 

ر�شم  و�ح��ده حيث  بر�شمه  R مدموجان  �ل�  H حرف  �ل���  عباره عن حرف  �لعالمة:�لعالمه  و�شف 
فوقهما زخرفه �شرقيه على �شكل تاج ملكي وجميعها ر�شمت بال�شود على خلفيه عدمية �للون. 

�ل�ش��رت�طات :
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو 

�إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  20  يوليو 2017 العدد 12075

منوذج اإعالن بالن�شر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�شوي�س �ربيان ل�شناعة �لعطور ذ.م.م
SA - SWISS ARABIAN طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية :�شوي�س �ربيان

�ملودعة بالرقم :250968     بتاريخ : 2016/3/27
با�ش������م :�شوي�س �ربيان ل�شناعة �لعطور ذ.م.م

وعنو�نه:مكتب 101 ، برج �ل�شقيق ، �شارع �لتعاون ، �ل�شارقة ، هاتف:065774451 ، فاك�س:065774793 
، �شندوق �لريد:1615،   �مييل: info@sapguae.com �ل�شارقة

، تنظيم عرو�س  �لعينات  ، توزيع  �ل�شلع  �لو�قعة بالفئة:35 عر�س  �أو �خلدمات  �ل�شلع  وذلك لتمييز 
، �لدعاية  �ل�شلع على و�شائل �لت�شال لغايات بالتجزية  ، عر�س  �لت�شويق   ، �لزياء لغايات ترويجية 

و�لعالن. 
�لعربية  ب��ال��ل��غ��ة  م��ك��ت��وب��ة  �رب���ي���ان  ���ش��وي�����س   SWISS ARABIAN - SA:لعالمة� و���ش��ف 

و�لجنليزية باللون �ل�شود. 
swiss ، Arabian كل على  �لكلمات  �ل�ش��رت�طات :�حلماية للعالمة يف جمملها و�لتنازل عن 

حدة يف �لو�شع �لعادي
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو 

�إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  20  يوليو 2017 العدد 12075

منوذج اإعالن الن�شر عن ال�شطب
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

با�شم �ملالك:�شيدلية �شايا ذ.م.م
بطلب �شطب �لعالمة �لتجارية �لتالية: 

�ملودعة بالرقم :230148     بتاريخ : 2015/5/31
بتاريخ:2015/8/12 �مل�شجلة بالرقم:230148 

�لعنو�ن:�ر�س 153 ، حو�س �شرق 19-02 مع�شكر �ل نهيان ، جزيرة �بوظبي ، �لمار�ت ، 
�س.ب:95445 ، هاتف:026222622 ، فاك�س:026222422 

KMF@ALFOULATHI.COM:لريد �للكرتوين� 
بتاريخ:2015/7/7 و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:154 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:44. 
�أ�شباب �ل�شطب:طلب �ملالك .

تاريخ �لتاأ�شري بال�شطب:2017/7/18
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  20  يوليو 2017 العدد 12075

منوذج اإعالن الن�شر عن ال�شطب
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

با�شم �ملالك:م�شت�شفى �شايا ذ.م.م
بطلب �شطب �لعالمة �لتجارية �لتالية: 

�ملودعة بالرقم :230149     بتاريخ : 2015/3/31
بتاريخ:2015/8/12 �مل�شجلة بالرقم:230149 

�لعنو�ن:�ر�س 153 ، حو�س �شرق 19-02 مع�شكر �ل نهيان ، جزيرة �بوظبي ، �لمار�ت ، 
�س.ب:95445 ، هاتف:026222622 ، فاك�س:026222422 

KMF@ALFOULATHI.COM:لريد �للكرتوين� 
بتاريخ:2015/7/7 و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:154 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:44. 
�أ�شباب �ل�شطب:طلب �ملالك .

تاريخ �لتاأ�شري بال�شطب:2017/7/18
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  20  يوليو 2017 العدد 12075

فقدان جواز �صفرت
ف���ق���د �مل�����دع�����و/ ب����اب����و لل 
ر�م  �دو  م��ي��غ��و�ل  م��ي��غ��و�ل 
�ل��ه��ن��د  �جل��ن�����ش��ي��ة جو�ز   -
�شفره رقم )4683028( 
- ي��رج��ى مم��ن ي��ع��رث عليه 
�لهندية   بال�شفارة  ت�شليمه 
�شرطة  م����رك����ز  �ق�������رب  �و 

بالمار�ت.   

فقدان جواز �صفرت
�شينغ  ت��ي��ج  �مل����دع����و/  ف��ق��د 
�ل���ه���ن���د    ، �����ش����ي����ن����غ  �م������������ار 
رقم  �شفره  ج��و�ز  �جلن�شية 
يرجى   -  )1446858(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
�قرب  �و  �لهندية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت

فقدان جواز �صفرت
ف����ق����د �مل�������دع�������و/ ����ش���ات���ن���ام 
�لهند    ، ب�����������ور�ن  ����ش���ي���ن���غ 
رقم  �شفره  ج��و�ز  �جلن�شية 
يرجى   -  )7905133(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
�قرب  �و  �لهندية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت

فقدان جواز �صفرت
����ش��ام��ه �حمد  �مل��دع��و/  فقد 
م�����ش��ط��ف��ى ك���م���ال ح��ل��ي��م��ه ، 
�شفره  ج��و�ز  �جلن�شية  كند� 
رقم )264606( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
�قرب  �و  �لكندية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.   

فقدان جواز �صفرت
ف����ق����دت �مل�����دع�����وة /ع���م���رية 
فلبينية     ، ميمبالوج  مندو 
�شفرها   ج����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
رقم )5728197( �شادرة 
من �لفلبني من يجده عليه 
�لت���������ش����ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق���م 

 050/6117114

فقدان جواز �صفرت
ف��ق��د �مل���دع���و /�ح���م���د على 
جزر   ، �حل��م��ادي  ��شماعيل 
�ل��ق��م��ر  �جل��ن�����ش��ي��ة - جو�ز 
 )254655( رق���م  ���ش��ف��ره 
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت���������ش����ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق���م 

 050/5163213

فقدان �صهادة  اأ�صهم 
فقد �ملدعو خليفة حممد �شاهني �ملرر �شهادة ��شهم رقم 
0067221184 �شادرة من بنك دبي �ل�شالمي 
عليها  ي��ع��رث  ف��م��ن  ���ش��ه��م   12،659 �ل���ش��ه��م  ع���دد 
يرجى �لت�شال على تليفون 050/6632118 �و 

ت�شليمها �ىل �لبنك �ملذكور. 

اإعــــــــــــــــالن 
تود �شركة �إن�شاء �أن تخطر م�شاهميها باأن �جلمعية �لعمومية 
�ل�شاعة  يف  عقدها  م��ق��رر�  ك��ان  �ل��ت��ي  لل�شركة  �ل��ع��ادي��ة  غ��ري 
�لهيلتون  فندق  يف   2017 يوليو   20 بتاريخ  م�شاء  �لثالثة 
بكورني�س �لبحرية يف �ل�شارقة باأنه قد مت تاأجيلها ، و�شتقوم 
باإبالغ �ل�شادة �مل�شاهمني عن �لتاريخ و�لوقت �جلديد مبجرد 

�أن يتم حتديدهما. 

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03645/2017 / �صكني   
ال�صادر يف الدعوى رقم 02/00555/2017  �صكني- ايجارات بالن�صر

�ىل �ملنفذ �شده : منازل �لعقاية - �س م ع  - جمهول حمل �لقامة   
حيث تقدم طالب �لتنفيذ : �شركة �لبتيل �لعقارية - �س ذ م م  
�ل�شادر ل�شاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�شي بالتي:

1- ما ي�شتجد  من بدل �يجار حتى تاريخ �لخالء �لفعلي بو�قع مبلغ وقدره 1.600.000 
درهم كقيمة �يجارية 

2- �لز�م �ملدعي عليها باخالء �لعني �ملوؤجرة وت�شليمها للمدعية خالية من �شو�غلها 
كاأثر من �أثار �حلكم بالخالء و�لز�مها �ن ت�شلم للمدعية بر�ءة ذمة من هيئة �لكهرباء 

و�ملياه للفو�تري �مل�شتحقة على �ملاأجور حتى تاريخ �لخالء �لفعلي 
3- �لز�مها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 800.000 درهم ما ميثل �لقيمة �ليجارية 

عن �لفرتة من تاريخ 2016/7/2  حتى 2017/1/3  
4- �لز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى. 

تاريخ  م��ن  ي��وم  ع�شر  خم�شة  خ��الل  �حلكم  ه��ذ�  بتنفيذ  مكلفون  �نكم  نعلمكم  لذلك 
�لن�شر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �شوف يتم �تخاذ �لجر�ء�ت 

�لقانونية �ملنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 

يف الدعوى 02/04277/2017 / �صكني  
�ىل �ملدعى عليه : زوبيو - م م ح  

مبا �أن �ملدعي : �حمد �شويد�ن حممد �لبلو�شي    
 قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/04277/2017 /�شكني  �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
 مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليها �لوىل مبا ي�شتجد من �جرة حتى تاريخ �لخالء �لفعلي
�خالء عقار - �ن �ملدعي عليه ميتنع عن �شد�د �لجرة للماأجور للفرتة من 2016/7/25 
�خطاره  �شد�ده رغم  درهم وميتنع عن    21175 بذمته مبلغ  وحتى 2017/7/24 فرت�شد 

بال�شد�د �و �لخالء يف 2017/3/5 
مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن ب�شد�د 21175 درهم كقيمة �يجارية وتبني 

عدم وجود ر�شيد له وميتنع عن �شد�د مقابلة.  
�لز�م بت�شليم م�شتند�ت - �ن �مل�شتاجر هو �مللزم بقيمة ��شتهالك �لكهرباء و�ملياه ولبد من 

تطهري �ملاأجور من تلك �لإلتز�مات ليمكن �عادة �لإنتفاع به
مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

وقررت �للجنة �لق�شائية �عالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2017/7/24  
و�ملنعقدة  �لإبتد�ئية  بالد�ئرة  �خلام�شة(  )�للجنة  �لق�شائية  �للجنة  �مام  2.30م  �ل�شاعة 
مبقر مركز ف�س �ملنازعات �لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل 
ثالثة �يام من تاريخ �لن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم 

من دفاع وم�شتند�ت 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
     اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 
يف الدعوى 02/05012/2017 / جتاري 

�ىل �ملدعى عليه : �لقر�ر �لذكي لتنظيم �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت و�د�رتها 
و�لقر�ر �لذكي لال�شت�شار�ت �لد�رية - و�مينه �شلطان �شعيد �ملري 

مبا �أن �ملدعي : �شنتيمرت كيوب للعقار�ت - �س ذ م م ، وميثاء علي عبد�هلل �لعوي�س   
قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/05012/2017/جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم 

بالتايل
من  للفرتة  �ي��ج��اري��ة  كقيمة  مبلغ  عليه  �مل��دع��ي  بذمة  تر�شد  �ن��ه   - مالية  مطالبة 

2016/8/31 وحتى 2016/11/28 تاريخ عمل �لفاتورة �لنهائية للمياه و�لكهرباء 
مطالبة مالية - �ن �لعقد ت�شمن �لن�س على غر�مة �رت��د�د كل �شيك مبلغ )1000( 

وقد �رتد عدد )1( �شيك دون �شرف  
مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

�ملو�فق  �لثالثاء   ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  �عالنكم  �لق�شائية  �للجنة  وق��ررت 
بالد�ئرة  �ل�شابعة(  )�للجنة  �لق�شائية  �للجنة  �م��ام  2.30م  �ل�شاعة    2017/7/25
�أمر  �لإبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س �ملنازعات �لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد 
بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور �أو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03536/2017 / جتاري    
ال�صادر يف الدعوى رقم 02/02021/2017  جتاري - ايجارات بالن�صر

�ىل �ملنفذ �شده : �و�شن ماب للتجارة �لعامة -  جمهول حمل �لقامة   
حيث تقدم طالب �لتنفيذ : �مل�شرف �لعربي لال�شتثمار و�لتجارة �خلارجية  

�ل�شادر ل�شاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�شي بالتي:
عن   42017 بقيمة  �ليجارية  �مل�شتحقات  و�شد�د  �مل��اأج��ور  باخالء  عليه  �ملدعي  �ل��ز�م   -1
�لفرتة من 2016/6/15 ولغاية 2017/1/16 وما ي�شتجد حتى �لخالء �لتام مع �لر�شوم 

و�مل�شاريف. 
عن   42017 بقيمة  �ليجارية  �مل�شتحقات  و�شد�د  �مل��اأج��ور  باخالء  عليه  �ملدعي  �ل��ز�م   -2
�لفرتة من 2016/6/15 ولغاية 2017/1/16 وما ي�شتجد حتى �لخالء �لتام مع �لر�شوم 

و�مل�شاريف. 
عن   42017 بقيمة  �ليجارية  �مل�شتحقات  و�شد�د  �مل��اأج��ور  باخالء  عليه  �ملدعي  �ل��ز�م   -3
�لفرتة من 2016/6/15 ولغاية 2017/1/16 وما ي�شتجد حتى �لخالء �لتام مع �لر�شوم 

و�مل�شاريف. 
لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�شة ع�شر يوم من تاريخ �لن�شر 
ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �شوف يتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية 

�ملنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03315/2017 / جتاري    
ال�صادر يف الدعوى رقم 02/02995/2017  جتاري - ايجارات بالن�صر

�ىل �ملنفذ �شده : حممد حكيم حممد كبري 
ومرجان �جلزيرة لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية - �س ذ م م -  جمهول حمل �لقامة   

حيث تقدم طالب �لتنفيذ : عبد�لكرمي يو�شف عبد�لكرمي خما�س    
�ل�شادر ل�شاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�شي بالتي:

1- �لز�م �ملنفذ �شدها �لول باخالء �لعني �ملوؤجرة حمل �لتنفيذ خالية من �شو�غلها 
2- �لز�م �ملنفذ �شده �لول ب�شد�د بدل �ليجار من تاريخ �متد�د �لعقد �ليجار �ل�شابق يف 
2016/11/15 بو�قع 10666.66 درهم �شهريا )ع�شرة �لف و�شتمائة و�شت و�شتون درهما و�شت 

و�شتون فل�شا( مع ما ي�شتجد من �يجار وحتى �لخالء �لفعلي 
3- �لز�م �ملنفذ �شده �لول مببلغ 10000 درهم غر�مة �رتد�د �ل�شيكني 

4- �لز�م �ملنفذ �شدهما بقيمة �ل�شيكني مبلغ وقدره 53.000 درهم قيمة �ل�شيكني �ملرجتعني 
عن بدل �ليجار �ملتاأخر 

5- �لز�م �ملنفذ �شده �لول بر�شوم وم�شاريف �لدعوى ، مع �لز�مه بتقدمي بر�ءة ذمة من 
فو�تري �لكهرباء و�ملياه وحتى تاريخ �لخالء �لفعلي. 

�لن�شر  تاريخ  ي��وم من  ع�شر  خ��الل خم�شة  ه��ذ� �حلكم  بتنفيذ  �نكم مكلفون  نعلمكم  لذلك 
�لقانونية  �لج��ر�ء�ت  �تخاذ  يتم  �شوف  �ملبينة  �ملهلة  �لتنفيذ خالل  �متناعكم عن  ويف حال 

�ملنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم  2013/691 ال�صادر 
  يف الدعوى رقم  2013/628  - ايجارات بالن�صر

�ىل �ملنفذ �شده : كر�نتز لالعالنات - )ل�شاحبها كو�شي كو�شي 
موثاليل( - جمهول حمل �لقامة   

�لعقاري -  �لنابودة لال�شتثمار   : �لتنفيذ  حيث تقدمت طالب 
�س ذ م م - �ل�شادر ل�شاحله �حلكم يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 

و�لقا�شي بالتي: - 
�لتنفيذ  ي��وؤدي لطالب  ب��ان  )�ملنفذ �شده(  �ملدعي عيه  �ل��ز�م   -

مبلغ وقدره 50.138 درهم  
خم�شة  خالل  �حلكم  هذ�  بتنفيذ  مكلفون  �نكم  نعلمكم  لذلك 
ع�شر يوم من تاريخ �لن�شر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل 
�ملنا�شب  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  �ت��خ��اذ  يتم  �شوف  �ملبينة  �ملهلة 

لتنفيذه.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/1459  مدين  جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1- ماو يامنني  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ ئى �شونغ   
وقدره  مببلغ  عليه  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد 
تاريخ   �ملحاماة و�لفائدة  12% من  �تعاب  و  )151250 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
�ل�شتحقاق   يف 2016/8/8 وحتى �ل�شد�د �لتام و �شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال 
كفالة  وح��ددت لها جل�شة يوم �خلمي�س  �ملو�فق  2017/8/17   �ل�شاعة 8.30 �س 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch1.B.10 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور  بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2017/527  ا�صتئناف مدين    
حمل  جمهول  �ج��اي��ان   فيجايان  ���ش��ارك��ار�   -1 ���ش��ده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
�لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /�شركة �لإمار�ت للتاأمني - فرع دبي وميثله 
: علي جا�شم حممد �لطنيجي قد ��شتاأنف   �حلكم �ل�شادر بالدعوى 
رقم   2016/492 مدين كلي - وحددت لها جل�شه يوم �خلمي�س  �ملو�فق 
2017/7/3  �ل�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه 
يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
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عربي ودويل

و�لإج���ر�ء�ت  �ملمار�شات  ه��ذه  لكافة  �ل��ف��وري  بالوقف 
�أوىل  �لأق�����ش��ى  �مل�شجد  �ل��ك��ام��ل حل��رم��ة  و�لح�����رت�م 

�لقبلتني وثالث �حلرمني .
وحذر �لأمني �لعام من خطورة �خلطو�ت �لت�شعيدية 
�لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة �ل��ت��ي ب����د�أت م��ن��ذ ي���وم �جل��م��ع��ة �ملا�شي 
و�شملت و�شع عر�قيل خمتلفة �أمام ممار�شة �مل�شلمني 
ل�شعائرهم �لدينية على غر�ر �إغالق �حلرم �ملقد�شي 
�جلمعة  �شالة  باإقامة  �ل�شماح  وع��دم  �ل�شالة  �أم���ام 
بو�بات  وو���ش��ع  للم�شلني  م��ع��ني  ع���دد  ف��ي��ه وحت��دي��د 

�لكرتونية على مد�خله.
�نتهاكا �شريحا  �لإج��ر�ء�ت متثل  �أن هذه  �إىل  و�أ�شار 
�ل���ذي يعد �حلق  �لإن�����ش��ان  �ل���دويل حل��ق��وق  للقانون 
يف ح��ري��ة مم��ار���ش��ة �ل�����ش��ع��ائ��ر �ل��دي��ن��ي��ة �أح���د حقوقه 

�لرئي�شية.
�لتوتر  من  �ملزيد  �إىل  �شوى  ت��وؤدي  لن  �أنها  مو�شحا 
مل�شاعر  و��شتثارة  �لقد�س  �لأو�شاع يف مدينة  وتاأجيج 
�مل�شلمني ب�شكل عام و�أك��د �أن هذه �لج��ر�ء�ت �شتلقى 
بالتبعية بتد�عياتها �ل�شلبية على �أي فر�س لتحقيق 
و�لإ�شر�ئيليني  �لفل�شطينيني  ب��ني  �شيا�شية  ت�شوية 
�أن  يجب  �لتي  �لت�شوية  وه��ي  �حلالية  �لفرتة  خ��الل 
فل�شطينية  دول��ة  وق��ي��ام  �لدولتني  ح��ل  على  تتاأ�ش�س 
م�����ش��ت��ق��ل��ة ع��ل��ى ح�����دود �ل���ر�ب���ع م���ن ي��ون��ي��و 1967 

وعا�شمتها �لقد�س �ل�شرقية.

•• القاهرة -وام:

نددت جامعة �لدول �لعربية �م�س با�شتخد�م �ل�شلطات 
بحق  �أخ��رى  تع�شفية  و�إج���ر�ء�ت  �لعنف  �لإ�شر�ئيلية 
�لفل�شطينيني من �أبناء مدينة �لقد�س �ملحتلة خا�شة 

يف حميط �مل�شجد �لأق�شى �ملبارك.
وطالب �أحمد �أبو �لغيط �لأمني �لعام جلامعة �لدول 
�لإ�شر�ئيلية  �ل�����ش��ل��ط��ات  �م�����س  ل��ه  ب��ي��ان  يف  �ل��ع��رب��ي��ة 

اجلامعة العربية تندد بالعنف الإ�سرائيلي يف القد�ض 

يف انتظار اجلل�شة الربملانية العامة

تون�ض: جلنة الت�سريع العام ت�سادق على قانون امل�ساحلة
••  الفجر - تون�ص - خا�ص

قانون  م�شروع  على  �لربعاء  �أم�س  �ل�شعب  ن��و�ب  مبجل�س  �لعام  �لت�شريع  جلنة  �شادقت 
�مل�شاحلة �ملت�شمن ل� 7 ف�شول يف �جلانب �ملتعلق باملوظفني و�أ�شباههم.

  ورّجج رئي�س جلنة �لت�شريع �لعام �لطيب �ملدين �نعقاد جل�شة عامة بتاريخ 24 يوليو 
�جلاري للنظر يف م�شروع �لقانون �ملذكور.

  ويف ذ�ت �ل�شياق، �أفادت ع�شو جلنة �لت�شريع �لعام ميينة �لزغالمي، باأّنه مّت �لقت�شار 
يف هذ� �لقانون على �مل�شاحلة �لد�رية فقط ووقع �شحب �جلزء �ملتعلق بجر�ئم �ل�شرف 
و�مل�شاحلة على  �لتحكيم  �شيلغي جلنة  �لذي كان  �مل�شاحلة  بلجنة  �أي�شا  �ملتعلق  و�جلزء 

�مل�شاحلة  قانون  م�شروع  �أن  �لزغالمي،  ميينة  و�أ�شافت  �لنتقالية.   �لعد�لة  م�شتوى 
�لذين مل  و�أ�شباههم  �ملوظفني  �مل�شادقة عليه ي�شمل  �لذي متت  ب�شبع ف�شول،  �لد�ري��ة 
بها  تعلق  �لتي  �لفرتة  �أن  مبينة  �لعام،  �مل��ال  على  �ل�شتيالء  �أو  ر�شوة  ق�شايا  بهم  تتعلق 

م�شروع �لقانون ممتدة من 1 يوليو 1955 �إىل 14 يناير 2011.
  و�أكدت �لزغالمي �أن فرتة �لرتويكا وما بعدها لن ي�شملها هذ� �لقانون، م�شرية �إىل �أّن 

مقرتح �ملّدة �لزمنية �ملحددة للمنتفعني بهذ� �لقانون قدمته حركة �لنه�شة.
  وتابعت يف ذ�ت �لإطار �أّنه من مقرتح �لنه�شة �أي�شا �أّنه: �إذ� ثبت �أن �ملتح�شل على �شهادة 
�لعفو قد تعّمد �إخفاء �حلقيقة �أو تعمد �لت�شريح بجميع ما �أخذه دون وجه حق ي�شتاأنف 

بالتتبع �أو �لعقوبة. 

�ل�����ش��ع��ب��ي��ة �مل��ن��ج��ي �ل����رح����وي عن 
“�ل�شروق”  ج��ري��دة  م��ع  ت�شامنه 
تعمل  ك��ع��ادت��ه��ا  ق��ط��ر  �أن  و�ع��ت��ر 
و��شتعمال  �ل��ذمم  ل�شر�ء  ج��اه��دة 
ورق���ة �مل���ال ك��ي ت��ك��ون ق����ادرة على 
م�شيفا  و�لنفوذ  و�لفعل  �لتاأثري 
هي  �مل�شتعملة  �ل��ط��رق  ه���ذه  ب���اأن 
�لفاقدة  �لط�������ر�ف  �خ��ت�����ش��ا���س 
يجعلها  مب��ا  و�مل��ح��اج��ج��ة  للحجة 
تعمد �ىل ممار�شة هذه �ل�شاليب 
من �ل�شغط مثلها مثل �ل�شيا�شات 
فتاأت  م��ا  �ل��ت��ي  لل�شعوب  �مل��ع��ادي��ة 

متار�شها.
�شعي �شفري  �ن  �لرحوي    و�عتر 

للنقابة  �ل��ع��ام  �ل��ك��ات��ب  �ل�شعيدي 
مقال  رب������ط  ل�����الإع�����الم  �ل����ع����ام����ة 
غري  بالّت�شّرف  بالإ�شهار  �شحفي 
�ملقبول مبّينا �أنه ل ميكن �أن تكون 
لل�شفري �لقطري يف تون�س �شلطة 
يف  �ملنت�شبة  �ملوؤ�ش�شات  يف  �لتدّخل 
جن�شيتها  كانت  و�ن  وحتى  تون�س 
كاأد�ة  ��شتعمالها  �أجل  قطرية من 
و�شائل  ع��ل��ى  �ل�شيا�شي  لل�شغط 

�لعالم �لتون�شية.
��شارت يف  �ل�شحيفة قد     وكانت 
من  “ن�شيب  نالها  �ن��ه  لها  مقال 
وتعّر�شت  �لقطرية”  �لغطر�شة 
بغية  رخ��ي�����ش��ة  �ب����ت����ز�ز  ل��ع��م��ل��ي��ة 

قطر �ىل �جر�ء حو�ر يف �جلريدة 
حماولة  ه��ي  موجهة  ��شئلة  وف��ق 
يائ�شة للخروج من �حل�شار �لذي 
تعي�شه قطر وحالة �لختناق �مام 
دعمها  �ز�ء  لتجرميها  �ل��دع��و�ت 
“لل�شرطان”  وتغذيتها  لالإرهاب 

�لفتاك يف �جل�شم �لعربي.
�ملوؤ�ش�شات  �ل��رح��وي كل    كما دع��ا 
مبقد�ر  �ل��ت��ع��ام��ل  �ىل  �ل��وط��ن��ي��ة 
�مل�شوؤولية �لوطنية وعدم �خل�شوع 
و�ىل  ل��الإره��اب  �لد�عمني  كل  �ىل 
�ن  م��ن  �لتون�شي  �لإع���الم  حماية 

تتم �ل�شيطرة عليه �أو توظيفه.
حممد  و������ش�����ف  ج����ه����ت����ه  م������ن     

ع���ل���ى م����ا ي���ب���دو مب���ق���ول���ة �ل������ر�أي 
وبا�شتقاللية  �مل��خ��ال��ف  و�ل������ر�أي 
�شّدعو�  �ل���ت���ي  �لع������الم  و����ش���ائ���ل 
ب��ه��ا روؤو���ش��ن��ا ح��ني ك��ن��ا ن��ث��ور على 
�لقطرية  �جلزيرة  قناة  �شطحات 
وميلي  طلبه  يف  ي��ت��م��ادى  �أن  ر�أى 
�لذي  �ل�شحفي  ����ش��م  حتى  علينا 
يريد �أن يجري معه �حلديث...«.

�ل�شروق يتطّرق �ىل خفايا �لأزمة 
به  رّحبنا  �ق���رت�ح  وه��و  �خلليجية 
على �أن نتبعه باأحاديث مماثلة مع 
�لرباعي  �لأزم���ة يف  �أط���ر�ف  باقي 
�ل��ع��رب��ي ح��ت��ى ل ُي����زّج ب��ن��ا يف هذ� 
نف�س  ع��ل��ى  نبقى  �ل�����ش��ر�ع وح��ت��ى 

�مل�شافة من كل �لأطر�ف.
ُي��وؤم��ن كثري�  �ل��ذي  �ل�شفري   لكن 

�ل���ت���اأث���ري يف م��وق��ف��ه��ا وحم���اول���ة 
وتاريخ  �ل��ت��ح��ري��ري  خطها  ���ش��ر�ء 
�لنحياز  على  “�لقائم  موؤ�ش�شتها 

�لكامل لق�شايا �لأّمة �لعربية«.
“�لق�شة  �ل�شحيفة  و�أ���ش��اف��ت     
بد�أها �ل�شفري �لقطري �شعد نا�شر 
�حل���م���ي���دي ب���ب���الدن���ا ح��ي��ث طلب 
�شحيفة  يف  م��ع��ه  ح��دي��ث  �إج������ر�ء 

ا�ستقالة قائد القوات امل�سلحة الفرن�سية 
•• باري�ص-اأ ف ب:

�أعلن رئي�س �أركان �جليو�س �لفرن�شية بيار دو فيلييه ��شتقالته �م�س من من�شبه، 
بعد ��شبوع على �نتقاد�ت وجهها �إليه �لرئي�س �ميانويل ماكرون حول ميز�نية 
�جلي�س.وكتب �جلرن�ل دو فيلييه يف بيان تلقت وكالة فر�ن�س بر�س ن�شخة منه 
“يف �لظروف �حلالية، ل �عتقد �نني قادر على �حلفاظ على ��شتمر�رية منوذج 
�جلي�س �لذي �وؤمن به ل�شمان حماية فرن�شا و�لفرن�شيني �ليوم وغد�، ولدعم 
“بناء عليه، حتملت م�شوؤولياتي بتقدمي ��شتقالتي  طموحات بالدنا«.و��شاف 
�ىل رئي�س” �جلمهورية �لذي قبلها.وكان بقاء رئي�س �لركان يف من�شبه يثري 
�ن��ذ�ر�ت عدة.  �ليه ماكرون  �لع�شكرية بينما وجه  �يام يف �لو�شاط  بلبلة منذ 
ميز�نية  يف  معلنة  لقتطاعات  �نتقاد�ته  خ�شو�شا  �لدولة  رئي�س  عليه  وياأخذ 
منوذج  على  �حل��ف��اظ  على  تعييني  منذ  “حر�شت  فيلييه  دو  �جل��ي�����س.وت��اب��ع 
جلي�س ي�شمن �لتنا�شب بني �لتهديد�ت �لتي حتيط بفرن�شا و�وروبا وبني مهام 
لتنفيذها”،  �ل�شرورية  و�مليز�نيات  و�ل�شبل  با�شتمر�ر  تتز�يد  �لتي  جيو�شنا 

مذكر� بانه يتوىل من�شب رئا�شة �لركان منذ ثالث �شنو�ت ون�شف �ل�شنة.
و��شاف “�نطالقا من �حرت�مي �لكبري للوفاء �لذي كان د�ئما �أ�شا�س عالقتي 
مع �ل�شلطة �ل�شيا�شية �عتر �نه من و�جبي �لتعبري عن حتفظاتي مر�ت عدة 

يف �جتماعات مغلقة بكل �شفافية و�شر�حة«.

•• تون�ص-وام: 

�فتتح �لدكتور حممد بن علي كومان �لأمني �لعام ملجل�س وزر�ء �لد�خلية 
�لأمانة  �شعود مبقر  �آل  �لعزيز  نايف بن عبد  �لأم��ري  بقاعة  �م�س  �لعرب 
�لعامة بتون�س �ملوؤمتر �لعربي �لعا�شر لروؤ�شاء موؤ�ش�شات �لتدريب و�لتاأهيل 

�لأمني.
وقال �لدكتور كومان يف كلمته �لتي �ألقاها يف �فتتاح �ملوؤمتر �أن هذ� �ملوؤمتر 
ينعقد ودول عربية تو�جه حتديات �أمنية متز�يدة تلقي بظاللها �لقامتة 
�لب�شرية  �لتنمية  م�شاريع  يف  �ل��ت��اأث��ري  ب��ال��غ  وت��وؤث��ر  �ل��ع��ام��ة  �حل��ي��اة  على 

و�لقت�شادية.
و����ش��اف �ن��ه رغ��م �ل��ن��ج��اح��ات �ل��ت��ي حتققت يف جم��ال مكافحة �لإره���اب 
�أن  �إل  متعددة  �إره��اب��ي��ة  وتنظيمات  خاليا  تفكيك  م��ن  دول  ع��دة  وت�مكن 
�ل��ت��ي تغذيه  �ل��ع��و�م��ل  ت���ز�ل حم��دق��ة بفعل ��شتمر�ر  �أخ��ط��ار �لإره����اب م��ا 
كعمليات  �لإره���اب  �إليها  يلجاأ  ب��ات  �لتي  �جل��دي��دة  �لأ�شاليب  �ىل  ��شافة 
�لتحولت  من  ذل��ك  غري  �إىل  و�لأط��ف��ال  �لن�شاء  وجتنيد  �ملنفردة  �لذئاب 
�لتي ت�شهدها ظاهرة �لإرهاب �ليوم و�لتي تفر�س تكييفا للتاأهيل �لأمني 

مع هذه �مل�شتجد�ت.
�لأع�شاء  �لدول  �ملتعلق بخطط  �لبند  �ل�شياق �شيكون  �نه يف هذ�  و�و�شح 
�لتجارب  لتقا�شم  منا�شبة  �لإره��اب��ي��ة  �لأع��م��ال  م��و�ج��ه��ة  على  للتدريب 

�لناجحة و�ملمار�شات �لف�شلى يف هذ� �ملجال.
و�����ش���ار ك��وم��ان �ن���ه ع��ل��ى �شعيد �جل���ر�ئ���م �مل�����ش��ت��ج��دة م��ا ت����ز�ل �جلرمية 
�لإل��ك��رتون��ي��ة حت��ت��ل ���ش��د�رة �ل��ت��ح��دي��ات �لأم��ن��ي��ة بفعل �لع��ت��م��اد يف كل 
�لتو��شل  �لإنرتنت ومو�قع  و�شبكة  �ملعلومات  �أنظمة  مناحي �حلياة على 

�لجتماعي.
له  تعر�شت  �ل��ذي  �لفدية  بفريو�س  ع��رف  مبا  �لو��شع  �لهجوم  �أن  وق��ال 
لل�شك ج�شامة  ي��دع جم��ال  ل  يوؤكد مبا  �شهرين  منذ  �لعامل  دول  معظم 

�لأخطار �لتي على دولنا �لعربية �أن ت�شتعد ملو�جهتها يف هذ� �ملجال.
مو�جهة  يف  �لتخ�ش�شي  للتدريب  �ل��ن��م��وذج��ي  �ل��رن��ام��ج  �ن  �ىل  ول��ف��ت 
�جلر�ئم �مل�شتجدة �ملعرو�س على جدول �أعمال �ملوؤمتر من �شاأنه �أن يوفر 
ت��دري��ب متخ�ش�س  ب��ر�م��ج  �لأع�����ش��اء يف و�شع  �ل���دول  �إل��ي��ه  ت�شتند  �أ�شا�شا 

جلر�ئم معينة.
�مل�شتجد�ت  مع  و�أ�شاليبه  �لتدريب  �أمن��اط  مالءمة  �ىل  �ملجتمعني  ودع��ا 

�لأمنية وذلك بالنظر �ىل �لت�شارع غري �مل�شبوق يف و�شائل �رتكاب �جلر�ئم 
و�لتدريب  للتاأهيل  م�شتمرين  وتكييفا  تطوير�  يقت�شي  مما  و�أ�شاليبها 

�لأمني ملو�كبة �مل�شتجد�ت �لدولية و�لعربية.
وطالب ب�شياغة روؤية عربية م�شرتكة للتدريب �لأمني ت�شتجيب للد�فع 
�أجله ن�شاأ جمل�س وزر�ء �لد�خلية �لعرب وهو توحيد  �لأ�شا�شي �لذي من 

�ملمار�شات �لأمنية �لعربية و�شول �ىل �أمن عربي م�شرتك.
�مليد�ين  �ل�شعيد  على  خا�شة  �ملن�شود  �لعربي  �لأم��ن��ي  �لتعاون  �إن  و�ك��د 
يجعل  و�ل��ت��دري��ب  �ل��ت��اأه��ي��ل  يف  �لتجان�س  م��ن  متقدما  م�شتوى  يقت�شي 
�شهولة  �أك���رث  �أم���ر�  �لأم��ن��ي��ة  �لأو���ش��اع  م��ع  �مل�����ش��رتك  و�لتعامل  �لتو��شل 
وي�شر�.وقال �أن جناح �لعمل �لأمني ل يتوقف فقط على �لكفاءة �لعلمية 
�لثقة بني  �أخ���رى ت�شهم يف بناء ع��الق��ات  ب��د م��ن م��ه��ار�ت  ب��ل ل  و�ملهنية 
رجل �لأمن و�ملو�طن ويف مد ج�شور �لتو��شل بني �ل�شرطة و�ملجتمع مما 
ي�شمح بقيام �شر�كة �جتماعية بناءة يف مو�جهة �جلرمية.و�كد �أن �متالك 
ثقافة �حرت�م حقوق �لإن�شان يف �لعمل �لأمني و�لقدرة على �لتو��شل مع 
�أمور  �لأم��ن  لأج��ه��زة  و�لإن�شانية  �لجتماعية  باملهام  و�لإمي���ان  �جلمهور 

�أ�شا�شية يف هذ� �لإطار.

�شفريها يريد حوارا على مقا�شه:

�سحيفة تون�سية تتعر�ض لبتزاز �سفارة قطر...!
- الرحوي: حماولة يائ�سة للخروج من احل�سار وحالة الختناق امام الدعوات لتجرميها ازاء دعمها لالإرهاب

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

تعّر�شت �شحيفة �ل�شروق �لو�شع 
�نت�شار� يف تون�س لبتز�ز من قبل 
�شفري قطر و�ل��ذي متثل يف �إلغاء 
رف�شها  خلفية  على  �ل�شهار  عقد 
ب�����ح�����و�ر على  ل���ل���ق���ي���ام  �����ش����روط����ه 

مز�جه. 
عددها  يف  �ل�شحيفة  حّيت  وق��د    
�ل�����ش��ادر �أم�������س �لأرب����ع����اء ك���ل من 
من  موقفها  مع  وتفاعل  �شاندها 
ونقابيني  و�ع��الم��ي��ني  �شيا�شيني 
وقّر�ء وعّرو� عن ت�شامنهم وعن 
�ع��ت��ز�زه��م ب��ال�����ش��روق �ل��ت��ي ظلت 
�شاخمة وثابتة منذ تاأ�شي�شها على 
نهجها �لوطني �ل�شريف و�لعروبّي 

�مل�شّرف.
�لذين  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ني  ب���ني    وم����ن 
على  رّد�  �ل�������ش���روق  م���ع  ت��ف��اع��ل��و� 
�شفارة  ح��اول��ت  �ل��ت��ي  �ل�شغوطات 
�جلريدة  ع��ل��ى  مم��ار���ش��ت��ه��ا  ق��ط��ر 
م�شروع  حركة  عن  �لنائب  طالب 
ت���ون�������س �ل�����ش��ح��ب��ي ب����ن ف�����رج من 
���ش��رك��ة �لت�������ش���ال �مل����ذك����ورة عدم 

�لر�شوخ �ىل �ي توجيهات.
  وت��اب��ع ب��ن ف���رج ب��ال��ق��ول: “لعل 
�ل�����ش��ف��ري ق����د �ع����ت����اد �ل���ت���دخ���ل يف 
ويف  �لقطرية  �جل��زي��رة  قناة  �شاأن 
�لثور�ت  لتحريك  �ل���دول  ���ش��وؤون 
�لد�خلي  �أم���ن���ه���ا  وزع����زع����ة  ف��ي��ه��ا 
�مل��ع��ادل��ة خط  ه��ذه  تون�س يف  لكن 

�أحمر....«.
�جلبهة  ن����ائ����ب  ع������ّر  وب���������دوره    

�ن  �ىل  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  و�أ������ش�����ارت     
�ل�����ش��ف��ري �ل���ق���ط���ري رف�������س ت���ويّل 
�حلديث  �إج����ر�ء  �شحفييها  �أح���د 
معه بتعّلة �أنه عّر يف كتاباته عن 
ل��دول��ة قطر...  م��ع��ادي��ة  م��و�ق��ف 
�للياقة  حل���دود  فظيع  جت���اوز  يف 
و�ل���ل���ب���اق���ة ول���������ش����رور�ت �ح����رت�م 
من  تكليف  يف  وحريتها  �ل�شحف 
بهذه  للقيام  �شحفييها  من  ت�شاء 
�أو تلك ومما ��شطرها �ىل  �ملهمة 

رف�س �جر�ء �حلو�ر �أ�شال.
  موقف �جلريدة هذ� دفع �ل�شفري 
خالل  م��ن  �لنتقام  �ىل  �لقطري 
موؤ�ش�شة  ع���ل���ى  و�������ش�����ح  ����ش���غ���ط 
مال  ر�����س  ذ�ت  تون�شية  �ت�����ش��الت 
�أبرمته  �إ�شهار  قطري لإلغاء عقد 

مع �ل�شروق ل�شهر يوليو.
و��شحة  ر�شالة جو�بية  وذل��ك يف   
�لتي  �لوجهة  وعلى  موقفها  على 
من  �ل��ق��ط��ري  �ل��ع��ق��اب  �شيتخذها 
�لإلغاء  ي���د  ب����اأن  �لي���ح���اء  خ����الل 
�شوف متتد �أي�شا �إىل عقد �ل�شهار 
تغري  مل  �ن  �أغ�������ش���ط�������س  ل�����ش��ه��ر 
�ل�شروق موقفها ومل توؤّد فر�ئ�س 
ح�شب  و�لطاعة  و�ل��ولء  �لر�شوخ 

قول �جلريدة. 
  و�أكدت �شحيفة �ل�شروق يف ختام 
مقالها خماطبة �ل�شفري �لقطري 
�أن �ل�شروق ل تباع ول ت�شرتى و�أن 
�ل�شروق ترف�س هذه �لأ�شاليب ول 
تر�شخ لالبتز�ز و�إنها �أكر من كل 
من �أفقده �ملال و�لغطر�شة قدرته 

على �لت�شرف �لقومي و�ل�شليم.

افتتاح املوؤمتر العربي العا�سر لروؤ�ساء موؤ�س�سات التدريب والتاأهيل الأمني بتون�ض

 - ال�سروق: لن نر�سخ لبتزاز من اأفقده املال 
والغطر�سة قدرته على الت�سرف القومي وال�سليم

- بن فرج: لعل ال�سفري قد اعتاد التدخل يف �ساأن قناة 
اجلزيرة ويف �سوؤون الدول لزعزعة اأمنها الداخلي

�جلريدة �شحية �لبتز�ز

منجي �لرحوي وبن فرج يندد�ن

جلنة �لت�شريع �لعام ت�شادق

•• االمم املتحدة-اأ ف ب:

�نهم  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  خ����ر�ء  �ع��ل��ن 
ت�����ورط  �ح����ت����م����ال  ي�������ش���ت���ب���ع���دون  ل 
�لكونغو  جمهورية  يف  �لم���ن  ق���و�ت 
خبريين  �غتيال  يف  �لدميوقر�طية 

�أمميني.
تقرير  يف  �خل������ر�ء  ف���ري���ق  وي���ق���ول 
���ش��ري �ط��ل��ع��ت ف��ر�ن�����س ب��ر���س على 
م�شمونه �نه �جرى حتليالت �ولية 
لت�شجيالت هاتفية، و�شريط فيديو، 
باغتيال  ع���الق���ة  ل���ه���ا  وم���ق���اب���الت 
و�ل�شويدية  �شارب  مايكل  �لمريكي 

�لت�شيلية ز�يد� كتالن.
وي�شري تقرير خر�ء جمل�س �لمن 
�ىل �ن “�لأدلة �لأولية ل تز�ل غري 
�لفريق من  �ج��ل متكني  م��ن  كافية 

حتديد �مل�شوؤولية يف �لغتيال«.
�لدل����ة  �ن  “�ل  �ل��ت��ق��ري��ر  وي���ت���اب���ع 
ت��ورط عدد من  ت�شتبعد  �ملتوفرة ل 
للحكومة  موؤيديني  م��ن  �لط���ر�ف، 
كاموينا  كف�شائل  لها  معار�شني  �و 
م�شلحة  وجم���م���وع���ات  ك��م��ا  ن�����ش��اب��و 
�خ�����رى وع��ن��ا���ش��ر يف ق�����و�ت �لم���ن 
قو�ت  وع����رثت  للدولة”.  �ل��ت��اب��ع��ة 

املجر تفت�ض القطارات 
الدولية بعد اإنذار بقنبلة 

•• بوداب�صت-اأ ف ب:

و�شلطة  �ل�شرطة  يف  م�شادر  �علنت 
�لقطار�ت  ك���ل  �ن  �حل���دي���د  ���ش��ك��ك 
�لدولية �لتي ت�شري يف �ملجر تخ�شع 
�نذ�ر  لعمليات تفتي�س منهجية بعد 
يف  كبري  بخلل  ت�شبب  قنبلة  بوجود 
�ل��ن��ق��ل.وق��ال ف���ري�غ لوك�شي  ح��رك��ة 
�لناطق با�شم �ل�شركة �لعامة ل�شكك 
متر  �لتي  �لقطار�ت  كل  �ن  �حلديد 
تخ�شع  �مل���ج���ري���ة  �لر�������ش�����ي  ع����ر 
عمليات  �ل�شرطة.وت�شبب  مل��ر�ق��ب��ة 
�مل����ر�ق����ب����ة ه������ذه ت�����اأخ�����ري� حل�����و�ىل 
هيئة  قالت  كما  �مل��ع��دل،  يف  �شاعتني 
�ن نحو  م��و���ش��ح��ة  ���ش��ك��ك �حل���دي���د 
بهذه  ت��اأث��رو�  م�شافر  �ل��ف  ع�شرين 
�ملجرية  �ل�شرطة  �لجر�ء�ت.وتلقت 
بوجود  �أبلغها  جمهول  م��ن  �ت�شال 

قنبلة على قطار دويل د�خل �ملجر.
وق���ام���ت �ل�����ش��ل��ط��ات ب���اج���الء رك���اب 
18 قطار� �شباح �لربعاء يف �جر�ء 
�شركة  با�شم  �لناطقة  وقائي.وقالت 
“�لقطار�ت  �ن  �حل����دي����د  ����ش���ك���ك 
�لخ�����رى �ل���ت���ي ت���دخ���ل �ل���ب���الد يتم 
و�شيتوقف  �حلدود”.  على  تفتي�شها 
�لعمل بهذه �لجر�ء�ت منت�شف ليل 

�لربعاء �خلمي�س.

���ش��م��ن جم��م��وع��ة �مم���ي���ة حت��ق��ق يف 
وجود مقابر جماعية يف �ملنطقة. 

وت�����ش��ه��د ك��ا���ش��اي �ل��و���ش��ط��ى وثالث 
مناطق �خ��رة جم���اورة �ع��م��ال عنف 
�مليلي�شيا و�ل�شرطة  بني عنا�شر من 
�ل�شحايا  م���ئ���ات  �وق����ع����ت  �جل����ن����ود 
ع���ل���ى �لأق���������ل م���ن���ذ ���ش��ب��ت��م��ر بعد 
�ح���ت���ج���اج م���وؤي���دي���ن ل��زع��ي��م حملي 
يف  قتل  �ل��ذي  ن�شابو  كاموينا  يدعى 
بعد  �لم���ن  ق���و�ت  ب��اي��دي  �غ�شط�س 

مترده �شد �ل�شلطات �ملحلية.

�ل�����ش��الم ع��ل��ى ج��ث��ت��ي �شارب،  ح��ف��ظ 
�ل�شلحة،  وخ��ب��ري  �ل��ف��ري��ق  م��ن�����ش��ق 
وكاتالن، خبرية �ل�شوؤون �لن�شانية، 
على  ������ش����اب����ي����ع  ب����ع����د  م�����ق�����رة  يف 
�ختفائهما. وعرث على جثة كاتالن 

مقطوعة �لر�أ�س.
وي���ذك���ر �ل��ت��ق��ري��ر �ل����ذي �ر����ش���ل �ىل 
جم��ل�����س �لم������ن �أو�خ��������ر ي���ون���ي���و �ن 
بايدي  �ع���د�م���ه���م���ا  مت  �خل���ب���ريي���ن 
جمموعة من �لفر�د مل يتم �لتعرف 

عليهم حتى �شاعة �عد�د �لتقرير. 

وكانت �ل�شلطات يف �لكونغو عر�شت 
ت�شجيال يظهر رجال و�مر�ة تتطابق 
�و����ش���اف���ه���م���ا م����ع �����ش����ارب وك����ات����الن 
يتكلمون  ��شخا�س  ب�شبعة  حماطني 
ل��غ��ة ت�����ش��ي��ل��وب��ا �لك�����رث �ن���ت�������ش���ار� يف 
�شو�طري  ويحملون  كا�شاي  منطقة 
بندقية  �ح���ده���م  وي��ح��م��ل  وع�����ش��ي 

قدمية.
�ر�شا  باجللو�س  �لجنبيان  وي��وؤم��ر 
بقطع  فتى  يقوم  ثم  �عد�مهما  قبل 
�ح���ده���م���ا. و�خل����ب����ري�ن كانا  ر�أ�������س 

قوات الكونغو متورطة مبقتل خبريين اأمميني  
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جتديد الدعوى من ال�صطب 
يف الق�صية املدنية رقم 2016/12 مدين املدام    

 - �لكتبي  �لعي�شب  ���ش��امل  ر����ش��د  ع��ب��د�هلل   : عليه  �مل��دع��ى  �ىل 
�إمار�تي �جلن�شية - بناء على طلب �ملدعي / بنك دبي �ل�شالمي 
�مل��د�م �لحتادية  �لقا�شي مبحكمة  �م��ام  باحل�شور  �نت مكلف 

�لبتد�ئية بتاريخ 2017/8/14 م 
حرر بتاريخ : 2017/7/17 

حمكمة املدام اجلزئية الحتادية 

    دولة الإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل 

حمكمة املدام البتدائية الحتادية        

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
 يف  الق�صية  رقم   2017/36 نزاع تعيني خربة جتاري  

�شد �ملتنازع �شده / �شركة ل برميري ملقاولت �لبناء- ذ م م 
 و�ملتنازع �شده / حممد متيم - ب�شفته �ل�شخ�شية وب�شفته مدير /  �شركة ل برميري ملقاولت �لبناء- ذ م م 

�ملقامة من قبل �ملتنازع : �س �س لوتاه للمقاولت - �س ذ م م 
مبا باأن هناك منازعة مقامه �شدكم �مام مركز �لت�شويات �لودية للمنازعات حتت رقم 2017/36 نز�ع 
تعيني خرة جتارية - وحيث �نه مت ندبنا خبري� حما�شبيا يف �لدعوى ، فاننا وعمال باحكام قانون 
�لثبات رقم 10 ل�شنة 1992 ندعوكم حل�شور �جتماع �خلرة �و من ميثلكم قانونا و�لذي �شوف يعقد 
مبكتبنا على �لعنو�ن �ملو�شوع �دناه وذلك يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/7/26 يف متام �ل�شاعة 12.00 ظهر� 
مع �ح�شار كافة �مل�شتند�ت �ملوؤيدة ملوقفكم يف �لدعوى - عود ميثاء - �شارع �م هرير - بالقرب من ج�شر 
�ل مكتوم �لقادم من بردبي باجتاه ديرة - بناية �لفجر - ��شفل �لبناية هومز �ر ��س للمفرو�شات ، خلف 

�لبناية نادي �لن�شر �لريا�شي - �لطابق �لثاين مكتب رقم 207
اخلبري  املحا�صبي  
حممد �صعيد الظنحاين                  

اإعــالن اجتمــاع خبــرة 

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
 يف الدعوى رقم  2016/2528 جتاري  جزئي  

�ىل �ملدعي عليه / �شركة �ملربعات �لزرقاء للمقاولت و�لديكور ذ م م - با�شم حممد 
�شريف - مبا �ن �ملدعي / �شركة �شيمك�س �شوبر مك�س - �س ذم م - قد �قامت �شدكم 
�لدعوى �مل�شار �ليها �عاله ، وحكمت حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية �ملوقرة بتعييني كخبري 
حما�شبي للنظر يف �أمر �لدعوى ، وحيث �نكم مل حت�شرو� �جتماع �خلرة �ل�شابق - 
،  على  �ل�شو�ديف  �لهام رمزي  يتوجب عليكم �حل�شور �ىل مكتب �خلبري �حل�شابي/ 
عنو�نه �لتايل : بر دبي ،  �شارع منخول - من دو�ر �ل�شطوة - �لهنا �شنرت - �أمام كارفور 
- مكتب 228 ، 229 )عمر ن�شري ملر�جعة �حل�شابات( - هاتف : 3888996-04 - فاك�س 
: 388997-04  - وذلك يوم �لحد �ملو�فق 2017/7/23 يف متام �ل�شاعة 11.00 �شباحا ، 

وتقدمي كافة �مل�شتند�ت �لتي توؤدي موقفكم يف �لدعوى 
خبري حما�صبي  / الهام رزمي ال�صواديف     

اإعالن باحل�صور 
اإىل مكتب اخلبري احل�صابي 

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
 يف الدعوى  رقم  2017/850 جتاري كلي 

�ملدعي : بنك ملي �ير�ن - فرع �شركة �جنبية 
م م  ذ  �س  �لتجارية  �لعامة )ميتكو( 2-بي�شتون  للتجارة  و�أوربا  �لو�شط  �ل�شرق  �شركة   -1 :  �ملدعي عيهم 

- 3- عبد�لرحيم غالم ر�شا كر�مند 4- عبا�س ر�شا �يرو�ين  
�لبتد�ئية  دبي  حمكمة  قبل  من  و�ملعني   ، �لهادي  ح�شن  هادي  حممد  عقيل   : �لدكتور  �خلبري  "يعلن 
فرع   - �ير�ن  ملي  بنك  �ملدعي/  من  و�ملقامة   ، كلي  جتاري   2017/850 رقم  �لدعوى  يف  م�شرفيا  خبري� 
�لعامة  للتجارة  و�أوربا  �لو�شط  �ل�شرق  �شركة   -1/ عليهم  �ملدعي  فان  للمهمة  وتنفيذ�   - �جنبية  �شركة 
 - �يرو�ين  ر�شا  عبا�س   -4 كر�مند  ر�شا  غالم  عبد�لرحيم   -3  - م  م  ذ  �س  �لتجارية  2-بي�شتون  )ميتكو( 
مدعوون حل�شور �لجتماع �خلرة �مل�شرفية مبمثل عنهم  �و بو��شطة وكيل معتمد ، و�ملقرر عقده يوم 
�خلمي�س �ملو�فق 2017/7/27 م يف متام �ل�شاعة �لو�حدة بعد �لظهر  مبقر مكتب �خلبري �لكائن يف   ديرة 
�لطابق   - روتانا  وفندق رحاب  �لعربية  �ملالحة  �شركة  بجو�ر   - �شنرت  بزن�س  �لو�شل  بناية   - بور�شعيد   -

�لتا�شع - مكتب رقم ) 902( - لذ� نرجو منكم �لتكرم باحل�شور يف �ملوعد �ملحدد �عاله " 
مكتب اخلبري    
د - عقيل حممد هادي ح�صن  الهادي 

دعوة موعد 
اجتماع اخلربة امل�صرفية 

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
 يف الدعوى  رقم  2017/1074 جتاري جزئي  

�ملدعي : م�شرف �لهالل - �س م ع 
�ملدعي عيه : ح�شام �لدين حممود عبد�لبا�شط نور �لدين 

دبي  حمكمة  قبل  من  و�ملعني   ، �لهادي  ح�شن  هادي  حممد  عقيل   : �لدكتور  �خلبري  "يعلن 
�ملدعي/  من  و�ملقامة   ، جزئي  جتاري   2017/1074 رقم  �لدعوى  يف  م�شرفيا  خبري�  �لبتد�ئية 
م�شرف �لهالل - �س م ع - وتنفيذ� للمهمة فان �ملدعي عليه/ ح�شام �لدين حممود عبد�لبا�شط 
نور �لدين مدعو حل�شور �لجتماع �خلرة �مل�شرفية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد ، و�ملقرر 
عقده يوم �خلمي�س �ملو�فق 2017/7/27 م يف متام �ل�شاعة �حلادية ع�شر و�لن�شف �شباحا - مبقر 
�ملالحة  �شركة  بجو�ر   - �شنرت  بزن�س  �لو�شل  بناية   - بور�شعيد   - ديرة  يف  �لكائن  �خلبري  مكتب 
�لتكرم  منكم  نرجو  لذ�   -  )902  ( رقم  مكتب   - �لتا�شع  �لطابق   - روتانا  رحاب  وفندق  �لعربية 

باحل�شور يف �ملوعد �ملحدد �عاله " 
مكتب اخلبري    
د - عقيل حممد هادي ح�صن  الهادي 

دعوة موعد 
اجتماع اخلربة امل�صرفية 

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
اإعادة اإعالن - مكتب اإدارة الدعوى 

مذكرة اإعادة اإعالن موعد جل�صة بالن�صر للح�صور اأمام مكتب اإدارة الدعوى
الرقم 2016/179 جتاري كلي    

ح  م  ���س  �ن��ريج��ي  2-�شابيا  غ���ازي  �ل��دي��ن  قمر  عبد�ل�شكور  م��دي��ره��ا   - م  م  ذ   - للهند�شة  �ل�شعبية  �شركة   -1  : عليهم  �مل��دع��ي   �ىل 
مديرها �نامه �لك�شاندر 3- �ل�شعبية مارين مديرها عبد�ل�شكور قمر �لدين غازي وو�د�كي بر�مبيل ماثيو �لك�شندر 4-عبد�ل�شكور 
 قمر �لدين غازي 5- جاكادي�شان كورياكوت 6- و�د�كي بر�مبيل ماثيو �لك�شندر  - حيث �ن �ملدعي : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
قد �قام عليكم �لدعوى رقم 2016/179 جتاري كلي وعليه يقت�شي ح�شوركم �ىل حمكمة ر�أ�س �خليمة - �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى - 
�ل�شاعة �لتا�شعة �شباحا يوم �لثنني �ملو�فق 2017/7/24 م وذلك لالجابة  على �لدعوى ، وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة 
تخلفك عن �حل�شور �و �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد �عاله فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى غيابيا بحقك طالبا فيها �ول / 
�لت�شريح ب�شتجيل دعو�نا �ملاثلة وحتديد �قرب جل�شة ممكنة لنظر مو�شوعها و�عالن �ملدعي عليه ب�شرورة من لئحتها وتاريخ �ول 
جل�شة لنظر مو�شوعها - ثانيا : �لق�شاء ب�شحة وتثبيت �حلجز �لتحفظي �ل�شادر مبوجب �لأمر على عري�شة رقم 2017/8374 حجز 
حتفظي جتاري - بحدود �ملبلغ �ملطالب به �ل�شادر عن مقام قا�شي �لأمور �مل�شتعجلة يف ر�أ�س �خليمة �ملوقر - ثالثا : �لق�شاء بالز�م 
�ملدعي عليه بان يوؤدي للبنك �ملدعي قيمة مبلغ وقدره / 2.422.917.76/ درهم )مليونني و�ربع مائة و�ثنني وع�شرين �لف وت�شع 
مائة و�شبعة ع�شر درهم و�شتة �شبعني فل�س( - بال�شافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى متام 

�ل�شد�د.  - ر�بعا : �لق�شاء بالز�م �ملدعي عليه بكافة �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
 مكتب اإدارة الدعوى

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
  اإعالن - مكتب اإدارة الدعوى 

مذكرة اإعالن موعد جل�صة بالن�صر للح�صور اأمام مكتب اإدارة الدعوى
الرقم 2017/181 جتاري كلي    

�ىل �ملدعي عليهم : 1-  �شركة جلف تورك للتجارة �س م ح - مديرها �شالح تني  �ورفعلي 2- جي تي تي للتموين �لغذ�ئي �س ذ م م 
مديرها �شالح تني �ورفعلي 3- �شالح تني �ورفعلي 4- ح�شن �وتوكو �شيتنار  - حيث �ن �ملدعي : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع - قد 
�قام عليكم �لدعوى رقم 2017/181 جتاري كلي وعليه يقت�شي ح�شوركم �ىل حمكمة ر�أ�س �خليمة - �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى - يوم 
�لثنني �ل�شاعة �لتا�شعة �شباحا  �ملو�فق 2017/7/24 م وذلك لالجابة  على �لدعوى ، وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة 
تخلفكم عن �حل�شور �و �ر�شال وكيل عنكم يف �لوقت �ملحدد �عاله فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى غيابيا بحقكم طالبا فيها �ول / 
�لت�شريح ب�شتجيل دعو�نا �ملاثلة وحتديد �قرب جل�شة ممكنة لنظر مو�شوعها و�عالن �ملدعي عليه ب�شرورة من لئحتها وتاريخ �ول 
جل�شة لنظر مو�شوعها - ثانيا : �لق�شاء ب�شحة وتثبيت �حلجز �لتحفظي �ل�شادر مبوجب �لأمر على عري�شة رقم 2017/9288 حجز 
حتفظي جتاري  �ل�شادر  بتاريخ 2017/5/30 - بحدود �ملبلغ �ملطالب به �ل�شادر  عن مقام قا�شي �لأم��ور �مل�شتعجلة يف ر�أ�س �خليمة 
�ملوقر و�لبالغ / 4.735.402.84/ درهم )�ربعة ماليني و�شبع مائة وخم�شة وثالثني �لف و�ربع مائة و�ثنان درهم و�ربعة وثمانني فل�س(   
- ثالثا : �لق�شاء بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للبنك �ملدعي قيمة مبلغ وقدره / 4.735.402.84/ درهم )�ربعة ماليني و�شبع مائة 
وخم�شة وثالثني �لف و�ربع مائة و�ثنان درهم و�ربعة وثمانني فل�س( - بال�شافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة 

�لق�شائية وحتى متام �ل�شد�د.  - ر�بعا : �لق�شاء بالز�م �ملدعي عليه بكافة �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة
 مكتب اإدارة الدعوى

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
  �صهادة بالتاأ�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

��شم �ل�شركة :��شبوير للتجارة �لعامة - �س ذ م م   
رقم )911( ملك مايكل كري�شنتي  :  مكتب  �لعنو�ن    700559 : �لرخ�شة  رقم 
- تالل �لإمار�ت �لثانية - بردبي - �ل�شكل �لقانوين : ذ�ت م�شئولية حمدودة 
رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري : 1127389 تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي 
�ل��و�ردة �عاله وذلك مبوجب  بال�شركة  �لغاء �لرتخي�س �خلا�س  بانهاب�شدد 
�لجر�ء�ت و�لنظم �ملتبعة يف �لد�ئرة .وعلى من لديه �ي �عرت��س �لتقدم �ىل 

د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي من خالل �لريد �للكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae  
كافة �مل�شتند�ت و�لور�ق �لثبوتية وذلك خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� 

�لعالن.
 دائرة التنمية القت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
اإعالن حكم بالن�صر

2017/21  عمايل كلي 
�ملدعي : حنان ب�شري ، �جلن�شية : �ملغرب ، �لعنو�ن : �لإمار�ت - ر�أ�س �خليمة  - �لنخيل - ر�أ�س �خلمية 

- دو�ر �لفانو�س بناية �شيماء ، رقم �لهاتف : 971558234248+ 
�ىل �ملدعي عليه : �لنمر لتخلي�س �ملعامالت ، �جلن�شية : �ملغرب - �لعنو�ن : �لإمار�ت - ر�أ�س �خليمة - 

�لنخيل - مقابل �لت�شالت - �لقدمية - رقم �لهاتف : 971502499881+ 
يرجى �لحاطة باأن �ملحكمة �أ�شدرت بحقك وبتاريخ 2017/5/30  �حلكم �لتايل: 

حكمت �ملحكمة / يف 2017/5/30 حكمت �ملحكمة : - بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغا وقدره 
9520 درهم ت�شعة �لف وخ�شممائة وع�شرون درهما وفو�ئده قدرها 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية 
وحتى متام �ل�شد�د بالن�شبة جلميع �ملتاأخر�ت �لتعوي�س عن �لف�شل �لتع�شفي من تاريخ �شريورة هذ� 

�لق�شاء نهائيا وحتى متام  �ل�شد�د كما �لزمتها �مل�شاريف ومبلغ مائة درهم �تعاب حماماة. 
حكما قابال لال�شتئناف خالل ثالثون يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لالإعالن به ، وبانق�شاء هذ� �مليعاد 

دون �لطعن على �حلكم �مل�شار �إليه فاإن �ملحكمة �شوف تتخذ �لإجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه
رئي�س ق�صم الت�صجيل

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/4451   

�ملنذرة : �شنتميرت كيوب للعقار�ت 
�ملنذر �ليهم  : 1- �شتافيلى لتجارة �لعطور وم�شتح�شر�ت �لتجميل - �س ذ م م 

2- �حمد خليفة ر��شد �لدليل �لرميثي  - جمهول حمل �لقامة 
فان �ملنذرة تر�شل هذ� �لنذ�ر �لعديل للمنذر �ليهم لدفع �لقيمة �ليجارية من تاريخ 
2017/5/15 حتى تاريخه بال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف وذلك يف خالل 30 يوما 
�لقانونية  �لج��ر�ء�ت  كافة  �ليهم  �ملنذر  �ملنذرة جتاة  تتخذ  �شوف  و�إل  تاريخه.  من 
ومطالبتهم  و�مل�شاريف  �لر�شوم  كافة  حتميلهم  مع  �ملوؤجرة  �لعني  لخالء  �ملنا�شبة 

بالتعوي�س �ملنا�شب عما فاتها من ك�شب وما حلقها من خ�شارة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/4455   

�ملنذرة : �شنتميرت كيوب للعقار�ت 
�ملنذر �ليهم  : 1- ميغا �شى لل�شحن  �س ذ م م 

2- ناويد �حمد خان خر�شيد �حمد خان   - جمهول حمل �لقامة 
فان �ملنذرة تر�شل هذ� �لنذ�ر �لعديل للمنذر �ليهم لدفع �لقيمة �ليجارية من تاريخ 
2017/4/21 حتى تاريخه بال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف وذلك يف خالل 30 يوما من 
�ملنا�شبة  �لقانونية  �لج��ر�ء�ت  كافة  �ليهم  �ملنذر  �ملنذرة جتاة  تتخذ  �شوف  و�إل  تاريخه. 
�مل��وؤج��رة م��ع حتميلهم ك��اف��ة �ل��ر���ش��وم و�مل�����ش��اري��ف و�ل��ف��ائ��دة �لقانونية  �ل��ع��ني  لخ���الء 

ومطالبتهم بالتعوي�س �ملنا�شب عما فاتها من ك�شب وما حلقها من خ�شارة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/4456   

�ملنذرة : �شنتميرت كيوب للعقار�ت 
�ملنذر �ليهم  : 1-  وين �شوفت للحلول �لرجمية - �س ذ م م 

2- حميد خ�شر �لعزو  - جمهول حمل �لقامة 
فان �ملنذرة تر�شل هذ� �لنذ�ر �لعديل للمنذر �ليهم لدفع �لقيمة �ليجارية من تاريخ 
2017/6/5 حتى تاريخه بال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف وذلك يف خالل 30 يوما من 
�ملنا�شبة  �لقانونية  �لج��ر�ء�ت  كافة  �ليهم  �ملنذر  �ملنذرة جتاة  تتخذ  �شوف  و�إل  تاريخه. 
�مل��وؤج��رة م��ع حتميلهم ك��اف��ة �ل��ر���ش��وم و�مل�����ش��اري��ف و�ل��ف��ائ��دة �لقانونية  �ل��ع��ني  لخ���الء 

ومطالبتهم بالتعوي�س �ملنا�شب عما فاتها من ك�شب وما حلقها من خ�شارة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

انذار عديل بالن�صر
رقم 3770/2017   

 �مل���ن���ذر : ���ش��م��ري ع��م��ر ن���وت���وك���ار�ن - ه��ن��دي �جل��ن�����ش��ي��ة ، ي��ح��م��ل ب��ط��اق��ة ه��وي��ة �إم���ار�ت���ي���ة رقم
)9-9853529-1982-784(  - �لعنو�ن : دبي - �بر�ج بحري�ت �جلمري� - كل�شرت يف - مكتب 1209 
& 1201  - بردبي - �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة   ت : 0501072942  - �ملنذر �ليه : كو�شو كوجنو 
حممد كوجنو - هندي �جلن�شية ، جو�ز �شفر رقم )Z1834788( - وعنو�نها : دبي - بناية 
�لعربية  �لإم���ار�ت   - دي��ره   - �لعنز  ه��ور   - - مقابل م�شجد  و�لريد  �لبلدية  قريبة من مكتب 
�ملتحدة ، ت : 0503942760 - يخطر �ملنذر  �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )80000( درهم 
خالل مدة �ق�شاها خم�شة �يام من تاريخ ن�شر هذ� �لنذ�ر ، و�ل �شوف ي�شطر �ملنذر لتخاذ كافة 
�لجر�ء�ت �لقانونية �شده مبا فيها �قامة �لدعوى �لق�شائية و��شت�شد�ر �مر �لد�ء ، مع حتميل 

�ملنذر �ليه بكافة ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة. 
  الكاتب العدل

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
 اعالن بالن�صر للح�صور امام مكتب ادارة الدعوى

 يف  الدعوى رقم 2017/873 مدين 
بناء على طلب �مل�شتاأنفة / �شركة تكنولوب - �س ذ م م 

�ىل �مل�شتاأنف �شدهما / 1- حممد عبد�هلل جمعه �ل�شري 
2- معاوية �شالح �لن�شار - �نت مكلف باحل�شور �مام مكتب �د�رة 
�لدعوى مبحكمة �ل�شارقة �ل�شتئنافية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
كافة  بها  مرفقا  �لدعوى  على  جو�بية  مذكرة  وتقدمي  معتمد 

�مل�شتند�ت وذلك بتاريخ 2017/7/23     
مديرة اإدارة الدعوى  
ندى حممد حممود 

     المارات العربية املتحدة  - وزارة العدل
حمكمة ال�صارقة ال�صتئنافية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 
العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

  اإعادة اإعالن للم�صتاأنف �صدهم بالن�صر 
�مل�شتاأنف : بنك �شادر�ت �ير�ن - بنك �شادر�ت �ير�ن - بنك �شادر�ت �ير�ن 

��شتئناف رقم 31 ل�شنة 2015 م )مدين )كلي(( 
��شتئناف )حكم - �مر( حمكمة عجمان �لحتادية �ل�شتئنافية 

�ل�شادر بتاريخ ../..../...201م يف �لق�شية رقم 56 ل�شنة 2013 م )مدين )كلي(( 
�ىل )1- �شركة �آرمو�س جنري�ل تريدينج كومباين 2- حم�شن ف�شل �هلل خان ز�دي 3- قا�شم 
 علي �كر م�شطفى خان ز�دي 4- هادي حم�شن خان ز�دي 5- جالل حممد خان ز�دي ( ن�شر�
�علم �ن �ل�شتئناف يف �لدعوى �عاله �شتنظره �ملحكمة يف �ل�شاعة 10.30 من يوم 11 من 
�شهر 9 �شنة 2017  - فان مل حت�شر ب�شخ�شك �و بو��شطة وكيلك �ملعتمد فان �ل�شتئناف 

�شي�شمع وبف�شل فيه يف غيبتك. 
حرر �لعالن يف 2017/7/3

 قلم ال�شتئناف

  المارات العربية املتحدة
وزارة العدل 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/4543 

�ملوؤجر - �ملنذر : خالد عبد�لعزيز عبد�هلل عبد�لرحمن �ل علي - �إمار�تي �جلن�شية 
يحمل بطاقة  هوية رقم  784198410215317

�مل�شتاأجر - �ملنذر �ليه : عمر علي حميد بن مويزة �لعليلي - �إمار�تي �جلن�شية 
يحمل �لرقم �ملوحد رقم 324817 

مبلغ  ���ش��د�د  �ىل  نخطركم  فاننا  �ليكم  �لخ��ط��ار  ه��ذ�  بتوجيه  كلفنا  �ل��ذي  �ملخطر  ع��ن  بوكالتنا 
105.000 درهم قيمة �ل�شيك �ملرجتع رقم )500028( 

و�لقيمة �ليجارية �مل�شتحقة منذ 2017/6/10 وحتى �لخالء �لفعلي بو�قع 210.000 درهم �شنويا 
وذلك يف موعد غايته ثالثني يوما من تاريخ �عالنكم بهذ� �لخطار وبخالف ذلك �شوف ت�شطر 
ب�شد�د  و�لز�مكم  بالخالء  للمطالبة  �ليجارية  �ملنازعات  ف�س  مركز  �ىل  �للجوء  �ىل  �ملخطرة 

�لقيمة �ليجارية حتى �لخالء �لتام مع حتميلكم للر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

اإعالن بالن�صر
 رقم 2017/3774   

�ملنذر : حيدر علي وحيد علي �شيد 
�ملنذر �ليه : حممد عثمان �شليم حممد �شليم 

ينذر �ملنذر - �ملنذر �ليه - ب�شد�د مبلغ وقدره 50.000 درهم وذلك 
خالل مدة �ق�شاها 5 �يام من تاريخ �لعالن و�ل �شوف �شن�شطر 
�مر  ��شت�شد�ر  فيها  مبا  �لقانونية  �لج���ر�ء�ت  �تخاذ  �ىل  ��شفني 
�د�ء و�قامة �لدعوى �لق�شائية مع حتميلكم �لر�شوم و�مل�شروفات 

ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
  الكاتب العدل

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/4496   

�ملنذر  : عبد �لو�حد بن �شبيب �لعقارية )حاليا( بن �شبيب �لعقارية )�شابقا( 
�ملنذر �ليهما : 1- هري� لل ياد�ف - �شفته �مل�شتاأجر 

2- ر�ج�شتان ملقاولت �لتك�شية و�ل�شباغ - �شفته حمرر �ل�شيكات - جمهول حمل �لقامة 
نايف  منطقة   )118-1184( رق��م  �لر���س  قطعة  على  �مل�شاد  �لبناء  من   )119( رق��م  �ل�شقة  م�شتاأجر  �لأول  �ليهما  �ملنذر 
و�لثانية حمررة �ل�شيكات �رتد لهما �ل�شيكني �لتاليني �لول رقم 146 بتاريخ 2017/1/15 بقيمة 11.500 درهم و�لثاين 
رقم 147 بتاريخ 2017/4/15 بقيمة 11.500  درهم و�مل�شحوبني على بنك �لإمار�ت �ل�شالمي  فرع - �م �شقيم - دبي - وقد 
�نتهي عقدهما بتاريخ 2017/6/30 وظال �شاغالن �ملاأجور من دون �لتجديد ودفع �مل�شتحقات بقيمة 28.630 درهم حتى 
تاريخ 2017/7/5 مما �شيرتتب عليهما ��شافة مل ذكر 500 درهم غر�مة تاأخري �لتجديد عن كل يوم و 2.500 درهم غر�مة 
عن كل �شيك مرجتع و 2.000 درهم يف حال فتح بالغ يف �ل�شرطة + 3000 درهم يف حال رفع دعوى �يجارية وفقا لل�شرط 
�خلا�س �ملطبوع و�لبارز يف ظهر �لعقد ، لذ� عليهما دفع �مل�شتحقات و�لتجديد خالل مدة ��شبوع �شند� للبند رقم 3 �ملذكور 
بظهر �لعقد و�ملتطابق مع �لقانون و�ل �شنتابع �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �شدهما لدفع �مل�شتحقات �ليجارية و�خالء 

�ملاجور و�لز�مهما بالر�شوم و�مل�شاريف و�مل�شتحقات حتى �لخالء �لتام. 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/4497   

�ملنذر  : عبد �لو�حد بن �شبيب �لعقارية )حاليا( بن �شبيب �لعقارية )�شابقا( 
�ملنذر �ليه : باجا كامي�شو �ر� ر�و - �شفته �مل�شتاأجر  - جمهول حمل �لقامة 

�ملنذر �ليهما �لأول م�شتاأجر �ل�شقة رقم )104( من �لبناء �مل�شاد على قطعة �لر�س رقم )253-118( منطقة 
نايف �رتد له �ل�شيك رقم 14 بتاريخ 2017/3/28 بقيمة 6.625 درهم �مل�شحوب على بنك �بوظبي �لتجاري 
فرع �ل نهيان �بوظبي وحيث �نه قد �نتهى عقده بتاريخ 2017/6/19 وظل �شاغال �ملاأجور من دون �لتجديد 
ودفع �مل�شتحقات بقيمة 10.287 درهم حتى تاريخ  2017/7/5  مما �شيرتتب عليه ��شافة مل ذكر 500 درهم 
غر�مة تاأخري �لتجديد عن كل يوم و 2500 درهم غر�مة عن كل �شيك مرجتع و 2.000 درهم يف حال فتح 
بالغ يف �ل�شرطة + 3000 درهم غر�مة يف حال رفع دعوى �يجارية وفقا لل�شرط �خلا�س �ملطبوع و�لبارز 
يف �لعقد ، لذ� عليه بدفع �مل�شتحقات و�لتجديد خالل مدة ��شبوع �شند� للبند رقم 3 �ملذكور بظهر �لعقد 
�مل�شتحقات �ليجارية و�خالء  �لقانونية �شده لدفع  �تخاذ �لج��ر�ء�ت  �شنتابع  �لقانون و�ل  و�ملتطابق مع 

�ملاجور و�لز�مه بالر�شوم و�مل�شاريف و�مل�شتحقات حتى �لخالء �لتام. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/4495   

�ملنذر  : عبد �لو�حد بن �شبيب �لعقارية )حاليا( بن �شبيب �لعقارية )�شابقا( 
�ملنذر �ليها : جمموعة رعيدي �لإمار�ت للطباعة - �س ذ م م - �شفتها - �مل�شتاأجرة 

جمهولة حمل �لقامة  
�ملنذر �ليها  م�شتاأجرة )12 غرفة بلوك - �يه - �أر - 128 - بلوك بي 2 - جي - 11 ، بلوك - بي 3 - جي 
-08-10-17-18-20، �ف - 106- ، �ف - 108 ، �ف 109 ، �ف - 111 ، �ف 112( يف �لبناء �مل�شاد على 
قطعة �لر�س رقم )684-365( منطقة �لقوز �ل�شناعية �لثانية وحيث �نه قد �نتهي عقدها بتاريخ 
2017/5/30 وظلت �شاغلة �ملاأجور من دون �لتجديد ودفع �مل�شتحقات بقيمة )3.079 درهم( حتى 
تاريخ 2017/6/22 ، لذ� عليها بدفع �مل�شتحقات و�لتجديد خالل مدة ��شبوع �شند� للبند رقم 10  
�ملذكور بظهر �لعقد و�ملتطابق مع �لقانون و�ل �شنتابع �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �شدها باخالء 

�ملاجور و�لز�مها بدفع �مل�شتحقات �ليجارية و�لر�شوم و�مل�شاريف حتى �لخالء �لتام. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
 مذكرة لإعادة اعالن املدعى عليه بالن�صر

                       �ىل �ملدعي عليه/ �ملتحدة لنظمة �ملكاتب - �س ذ م م 
نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة 

لها جل�شة 2017/7/25 �ل�شاعة 8:30  

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  �و  باحل�شور  مكلفون  فانتم  ل��ذ� 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالث �يام على �لقل ويف حالة تخلفكم 

فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري بال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف. 
ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
2017/5710 عمايل جزئي
2017/5714 عمايل جزئي
2017/5716 عمايل جزئي

م
1
2
3

��شم �ملدعي
 كايال�س �شاند�ر جاجنري

فول �شينغ �شيفر�ن 
��شر�ر �حمد ب�شري �حمد 

مبلغ �ملطالبة
15946 درهم +  تذكرة �لعودة
17737 درهم +  تذكرة �لعودة
15386 درهم +  تذكرة �لعودة

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�صر    

                       �ىل �ملدعي عليه/ بر�مي لين للخدمات �لفنية - �س ذ م م  
نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة 

لها جل�شة 2017/7/25   �ل�شاعة 8.30

م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  ق��ان��ون��ا  ميثلكم  م��ن  �و  باحل�شور 
للمحكمة قبل �جلل�شة بثالث �يام على �لقل  بال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف ويف حال 

تخلفكم �شوف ي�شدر �حلكم مبثابة �حل�شوري. 

ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
 6482/2017/13 
 6312/2017/13

م
1
2

��شم �ملدعي
 بابول ح�شني �مين مول

�شرى ريبون موندول �شرى كارتيك موندول 

مبلغ �ملطالبة
15271 درهم + تذكرة �لعودة 
16311 درهم + تذكرة �لعودة

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
اعالن بيع  عقار بالن�صر     

فى الدعوى رقم  2016/130 بيع عقار مرهون
طالب �لتنفيذ: �لبنك �لتجاري �لدويل - �س م ع 

عنو�نه :  �إمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية �لبزن�س بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة �لني�شان لل�شيار�ت ، 
هاتف : 04-2946945  -  0508650437

�إم��ارة دبي - منطقة    : �لعامة - �شركة م�شاهمة عامة  - عنو�نه  �ل�شركة �خلليجية لال�شتثمار�ت   : �ملنفذ �شده 
�لقرهود - �شارع �ملطار - بناية �لفتان بالز� - �لطابق �لثالث - مكتب رقم 312 - هاتف : 042821888 

�نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/8/9 �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى 
موقعها  وعلى  للمز�د�ت  �لم���ار�ت  �لبيع)�شركة  بها  �نيط  �لتى  �جلهة  ل��دى  �دن��اه  �و�شافه  �ملو�شحة  �لعقار  بيع 
%20 من  يقل عن  تاأمني ل  �يد�ع  �ل�شر�ء  ر�غبي  �للكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى 
�لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يرره من  �لبيع  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على  �لأ�شا�شي قبل دخول  �لثمن 
من  وعلى  �ملدنية  �لإج���ر�ء�ت  قانون  من   301 باملادة  �ملبينة  �ملو�عيد  ويف  للبيع  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  م�شتند�ت 
يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شارييف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع. وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات  
:  قطعة �ر�س )مبينة( - �ملنطقة : �لثنية �لوىل - رقم �لر�س : 83 - �مل�شاحة : 2725.63 مرت مربع �ملقدرة 

ب��� )93.000.000( درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور� 

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

اعالن بيع  عقار بالن�صر     
فى الدعوى رقم  2015/1701   تنفيذ جتاري 

طالب �لتنفيذ: �شركة �مل�شاريع �لعامة للمقاولت �مليكانيكية و�لكهربائية - جيكو - ذ م م 
عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة �ل�شارقة - �ملنطقة �ل�شناعية )12( �شارع  �ل�شناعية )12( مبنى بناية جممع جيكو - �شقة �لطابق 

�لول - مقابل م�شاريع قرقا�س 
�ملنفذ �شده : �شركة �لحتاد للبناء و�ل�شتثمار - ذ م م - ��شكون - عنو�نه :  �إمارة دبي - منقط �لقوز �ل�شناعية -4 - �شارع رقم 

�ملرفقة  �خلريطة  ح�شب  دول�شيكو  وقرية  للزجاج  �لإمار�ت  من  بالقرب   -  10
بيع  �شيجرى  �حل��ال  �قت�شى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  ويف  م�شاء   5.00 �ل�شاعة   2017/8/9 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  يف  �نه 
www.( لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�شركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين�
emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة 
ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يرره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�يام  301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شارييف خالل ع�شرة  �ملبينة باملادة 
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الفجر الريا�ضي

ياأمل لعبو �جلولف �لهو�ة يف جميع 
�أن��ح��اء دول��ة �لإم����ار�ت بح�شد جو�ئز 
و�لتي  �مل��رم��وق��ة،  �لذهبية”  “�لكرة 
للم�شاركة  �لعبور  بطاقات  �شتمنحهم 
ر�أ�س  ب��ط��ول��ة  يف  “برو-�م”  ل��ت��ح��دي 
�خل���ي���م���ة  ل��ل��ج��ول��ف �ل���ت���ي ���ش��ت��ق��ام يف 
�إىل   25 للجولف من  ن��ادي �حلمر�ء 

�ملقبل. �أكتوبر   28
�أندية  ج��م��ي��ع  �إىل  �ل���دع���وة  ووج���ه���ت 
�لإم������ار�ت  دول�����ة  يف  �ل�22  �جل���ول���ف 
للم�شاركة يف تنظيم ت�شفيات ما �أطلق 
2017، وت�شهد  �لذهبية  �لكرة  عليه 
ت��ن��اف�����ش��ا ق���وي���ا ب����ني �ل���الع���ب���ني من 
�ملبار�ة  يف  �لكبري  باللقب  �لفوز  �أج��ل 
�لنهائية �لتي �شتقام يف نادي �حلمر�ء 
للجولف يف ر�أ�س �خليمة يوم 5 �أكتوبر 
�أ�شحاب  يتاأهل  �شوئها  وعلى  �ملقبل، 
�ملر�كز �لثالث �لأوىل خلو�س جتربة 
فريدة من نوعها يف حتدي “برو-�أم” 
�لذي يقام يوم 24 �أكتوبر �ملقبل قبل 
ي���وم م��ن �ن��ط��الق م��ن��اف�����ش��ات بطولة 

ر�أ�س �خليمة  للجولف 2017.
و�شي�شهد نادي ر�أ�س �خليمة للجولف 
من 25 �إىل 28 �أكتوبر �ملقبل بطولة 
ر�أ�س �خليمة للجولف هذ� �لعام، وهو 

�لإمارة  يف  دويل  ريا�شي  ح��دث  �أك��ر 
موهبة   105 ي�شم  حيث  �ل�شمالية، 
�لأوروبية  �ل��ت��ح��دي  ج��ول��ة  يف  ر�ئ����دة 
ي��ن��اف�����ش��ون لع��ب��ني حم��ل��ي��ني ولعبي 

�ملوؤ�ش�شات �لر�عية للبطولة.
�لتنفيذي  �لرئي�س  مطر،  هيثم  وقال 
لتنمية  �خل����ي����م����ة  ر�أ�����������س  ل�������ش���رك���ة 

�لذهبية  �لكرة  �شل�شلة  �إن  �ل�شياحة: 
ر�ئ��ع��ة متنح لع��ب��ي �جلولف  م��ب��ادرة 
تتكرر  ل  فر�شة  �ملنطقة  يف  �ملحليني 
ل��ل��ع��ب م���ع �جل��ي��ل �ل���ق���ادم م���ن جنوم 
�جلولف �ملحرتفني يف جولة �لتحدي 

�لأوروبية.
ر�أ�������س �خليمة   ب��ط��ول��ة  ت��ع��د  وت����اب����ع: 

للجولف �حلدث قبل �لأخري يف جولة 
�لبطولة  وت��ع��د  �لأوروب���ي���ة،  �ل��ت��ح��دي 
حماولتهم  يف  ل���الع���ب���ني  حم����وري����ة 
�ل�15  �مل��ر�ك��ز  �شمن  �مل��و���ش��م  لإن��ه��اء 
�لأوىل  يف لئحة )�لطريق �إىل عمان(، 
و�حل�شول على �لرتقية للم�شاركة يف 

�جلولة �لأوروبية. 

�لنادي  يف  �لبطولة  �شتقام  و�أ���ش��اف: 
�ل����ذي ي��ق��ع يف ق��ري��ة �حل���م���ر�ء حول 
خالبة،  بيئة  يف  �لطبيعية  �لبحري�ت 
باجلمال  �ل�������ش���ع���ور  ل���ه���م  ي��ت��ي��ح  مم����ا 
نتمنى  �خل���ي���م���ة،  ل����ر�أ�����س  �ل��ط��ب��ي��ع��ي 
جلميع �ملناف�شني حظا �شعيد� ونتطلع 
متاأكد  هو  ما  �إىل  بهم  �لرتحيب  �إىل 

�ل���ب���ط���ول���ة ر�ئ����ع����ة يف  ت���ك���ون  �أن  م����ن 
�أكتوبر.

بعد �أن �قتن�س �لن�شر يف حفل �لفتتاح 
للجولف  �خل���ي���م���ة   ر�أ��������س  ل��ب��ط��ول��ة 
�لتاأهل  بطاقة  على  وح�شل   2016
للجولة �لأوروبية ملو�شم 2017، قال 

�لإجنليزي جورد�ن �شميث:

 
م��ن �ل��و����ش��ح �أن ل��دي ذك��ري��ات ر�ئعة 
يف ه��ذ� �حل��دث لأنني ف��زت بها و كان 
ب��ال��ن�����ش��ب��ة يل. كان  ع��ظ��ي��م��اً  �أ���ش��ب��وع��اً 
�مل��ل��ع��ب ره��ي��ب��اً،  ول��ك��ن��ه ك���ان �شعباً يف 
و��شع جد�  �مللعب  �ن  �لأم��اك��ن.  بع�س 
وم��ف��ت��وح ول��ك��ن ه��ن��اك �أي�����ش��ا �لكثري 

م��ن �مل��ي��اه و ه��ذ� ق��د ي���وؤدي �إىل �شياع 
�لكرة.

�لذي  �ملكان  هو  �لتحدي  جولة  �شعار 
ي�شنع فيه �لأبطال وهذ� حقيقي. 

وم���ن ب��ني �أع�����ش��ائ��ه��ا ج��ول��ة �لتحدي 
�ل�شابقني �ل�شويدي هرنيك �شتن�شون 
�ملو�شم  دب��ي  �إىل  �ل�شباق  لقب  ح��ام��ل 

�ملا�شي،
وبروك�س  ك��امي��ر  م���ارت���ن  و�لأمل�������اين   
ول���وي�������س  روز  وج�����و������ش�����ن  ك����وي����ك����ا 
ومايكل  �إملمان  وتريفور  و�شتهويزن 
و�لإجنليزي  ب��ج��ورن،  توما�س  كامبل 
�ل���ف���ائ���ز بلقب  ف��ي��ت��زب��ات��ري��ك  م��اث��ي��و 
�لعاملية  دب����ي  م���و�ن���ئ  ج���ول���ة  ب��ط��ول��ة 
�لعام �ملا�شي، و�لإ�شباين ر�فا كابرير� 
بيلو  بطل بطولة �أوميجا دبي ديزرت 
��شكتلند�  �لذي فاز ببطولة  كال�شيك 
�ملفتوحة �لأ�شبوع �ملا�شي ، ناهيك عن 
جون�شتون  �أن��درو  بولرتو  �إي��ان  �أمثال 
و  �آن  و بر�ندن جري�س و بيوجن ه��ون 
و  �شتون  ب��ر�ن��دون  و  بييرتز  ت��وم��ا���س 

توما�س ديرتي.
 2017 �ل��ذه��ب��ي��ة  �ل��ك��رة  �شل�شلة  �إن 
تعطي لعبي �جلولف �لهو�ة �لفر�شة 

للعب مع �شناع �لتاريخ يف �مل�شتقبل.

يتاأهب فريق قارب �لطري�ن �لعماين خلو�س غمار 
�ملرحلة �لأوروبية من �شل�شلة �لإك�شرتمي �ل�شر�عية 
وكله ثقة بقدرته على حتقيق �أعلى �لنتائج و�لتغلب 
�لتتويج  �لأقرب و�ل�شعود يف من�شة  على مناف�شيه 
�لتي يتطلع �إليها. وما ز�ل فريق �لطري�ن �لعماين 
�ملو�شم-  -بعد خو�شه لأول ثالث ج��ولت من هذ� 
م�����ش��ت��ح��وًذ� ع��ل��ى �مل��رك��ز �ل��ث��ال��ث يف �ل��رتت��ي��ب �لعام 
مقرتًبا من مت�شدري �ل�شل�شلة، ولكن �لفريق عازٌم 
على حتقيق نتائج �أكر يف �جلولت �خلم�س �لقادمة، 
فبعد حتقيق �ملركز �لثالث يف �ل�شباقات �لتي �أُقيمت 
ارة �لفريق  يف م�شقط  وت�شينجد�و ومادير� عقد بحَّ
�ملخ�شرمني �لعزم على تقلي�س �لفارق بينهم وبني 

�لفرق �لأخرى وحتقيق �ل�شد�رة.
 و�شتنطلق بدًء� من هذ� �لأ�شبوع عدة جولت متتالية 
يف �لقارة �لعجوز، يف كٍل من بر�شلونة ثم هامبورج 
وبعدها يف كارديف، وتعليًقا على هذه �مل�شاركة قال 
حققنا  �ملع�شري:  نا�شر  �ملحرتف  �لُعماين  �لبّحار 
�لتي  �جلي.�شي32  ببطولة  وف��زن��ا  ج��ي��دة  ن��ت��ائ��ج 

�شبقت �نطالق �شل�شلة �لإك�شرتمي �ل�شر�عية مطلع 
�لعام �جلاري. و�أ�شاف �ملع�شري: »نحن ندرك متاًما 
�لأخ���رى وم��ا علينا  �ل��ف��رق  بها  �لتي تتمتع  �مل��ه��ارة 
�شوى بذل جهد �أكر للفوز بهذه �جلولة و�ل�شغط 
على مناف�شينا، و�أمامنا �لآن ثالث جولت متقاربة 
ي��ب��د�أ �أول���ه���ا يف ب��ر���ش��ل��ون��ة ه���ذ� �لأ����ش���ب���وع.« وي�شم 
�شل�شلة  يف  خم�شرمني  �ل��ُع��م��اين  �ل��ط��ري�ن  ف��ري��ق 
�ملع�شري،  نا�شر  �لُعماين  مقدمتهم  يف  �لإك�شرتمي 
�مل��ح��رتف بيرت ج��ري��ن��ه��ال، وجيم�س  و�ل��ري��ط��اين 
ويرزبو�شكي و�إيدي �شميث. كما �ن�شم �لنيوزلندي 
رّبان  ليكون  �لعام  �لفريق هذ�  �إىل  فيل روبرت�شون 

�لفريق بدًل من �لأمريكي مورجان لر�شون.
نقطة   30 ع��ل��ى  �لآن  ح��ت��ى  �ل��ف��ري��ق  ح�����ش��ل  وق���د 
م��ق��رتًب��ا م���ن ف��ري��ق �أل��ي��ن��ج��ي �ل�����ش��وي�����ش��ري �لذي 
�أ�س.�أيه. فريق  يليه  نقطة  ب�34  �ل�شل�شلة  يت�شدر 
جرينهال  وي�����ش��ف  ن��ق��ط��ة.  ب�33  �ل���دمن���ارك���ي  ب���ي 
عن  تختلف  ب��اأن��ه��ا  �مل��و���ش��م  ه��ذ�  يف  فريقه  مناف�شة 
�ل�شوي�شري  �ل��ف��ري��ق  ل��وج��ود  ن��ظ��ًر�  �ملن�شرم  �ل��ع��ام 

و�لدمناركي كخ�شمني.
نبعد  نكن  مل  جرينهال:  ق��ال  �ل�شباق  ه��ذ�  وح��ول 
مادير�  ج���زي���رة  يف  خ�����ش��وم��ن��ا  ع���ن  �لأم���ي���ال  �آلف 
�لرتغالية، فكُل ما كان علينا فعله هو �إدخال بع�س 
متاًما.«  خمتلفة  نتيجة  �شنحقق  وكنا  �لتعديالت 
و�أردف جرينهال قائاًل: » �أ�شابتنا خيبة �أمل عندما 
يف  بتجاوزنا  �ل�شوي�شري  �ألينجي  لفريق  �شمحنا 
�ليوم �لأخري يف مادير�. وكوننا �لآن �شمن �ملر�كز 
تغيري  علينا  يتحتم  �ل�شل�شلة،  يف  �لأوىل  �لثالثة 
نعلم جميًعا  وكما  قليال وم�شاعفة جهدنا،  نهجنا 
فاإنه  و�ح���د  �شخ�ٍس  على  ت��رك��ي��زه  �أح��دن��ا  �شب  �إذ� 
وهذ�  ع��ّن��ا،  بعيد�  �ل��ذه��اب  �لآخ���ر  لل�شخ�س  ي�شمح 
»ما  جرينهال:  و�أ���ش��اف  بال�شبط.«  لنا  ح�شل  م��ا 
�ل�شل�شة  م��ن  ينته  �أم��ام��ن��ا ط��ري��ٌق ط��وي��ل، ومل  ز�ل 
�شوى ثلثها، و�لفر�شة متاحة �أمامنا للم�شي قدًما 

و�للحاق بخ�شومنا يف �جلولت �لقادمة.
هذ� و�شتحط �شل�شلة �لإك�شرتمي �ل�شر�عية رحالها 
ت��اري��خ��ه��ا هذ�  م���رة يف  ب��ر���ش��ل��ون��ة لأول  م��دي��ن��ة  يف 

�ل�شباق  منطقة  ت�شهد  �أن  �ملتوقع  وم��ن  �لأ���ش��ب��وع، 
رياًحا قوية على �لعك�س متاًما من �لرياح �خلفيفة 
يف  �مل�����ش��ارك��ة  �ل��ف��رق  �شهدتها  �ل��ت��ي  �ملتوقعة  وغ��ري 
�أن  كما  �لرتغالية.  وم��ادي��ر�  �ل�شينية  ت�شينجد�و 
�ل�شباق هذه،  تامة مبنطقة  جرينهال على معرفة 
وق���ال يف ه���ذ� �ل�����ش��ي��اق: ب��ال��ن��ظ��ر �إىل �مل�����ش��ار �لذي 
ت��ب��دو م��و�ت��ي��ة لنا  �ل��ظ��روف  �ل�����ش��ب��اق ف���اإن  �شيتبعه 
و�شيكون �مل�شار مفتوًحا، ونتطلع خلو�س غمار هذ� 
�ل�شد�رة.  لقب  على  و�ملناف�شة  و�لإب��ح��ار  �ل�شباق 
بر�شلونة  يف  �شباقاتها  �أوىل  �ملقبلة  �جلولة  �شتبد�أ 
�إىل  �ل�10  تليها جولة هامبورج من  يوم �خلمي�س 
كارديف  �أغ�شط�س، ومن ثم جولة  �شهر  �ل�13 من 

من �ل�25 �إىل �ل�28 من �شهر �أغ�شط�س.
�ل�شر�عية،  �لإك�������ش���رتمي  ���ش��ب��اق��ات  ه��ام�����س  وع��ل��ى 
يف  �أخ���رى  م��رة  فانتوم  �لفالينج  �شل�شلة  �شتنطلق 
يف  �مل�شاركة  للفرق  �مل��ذه��ل  �لعر�س  بعد  بر�شلونة 
م���ادي���ر�. و���ش��ي��ق��ود �ل���رب���ان ط��وم��ا���س ن��ورم��ان��د مع 
�لفريق  �حل�شني  غ��ري��ب  �أح��م��د  �ل��ُع��م��اين  �ل��ب��ّح��ار 

�لُعماين ليتناف�س �شد 12 فريق �آخر بغية حتقيق 
�ل�شباق  �ل�شاد�س يف  �ملركز  �أن حققو�  بعد  �ل�شد�رة 
�ملن�شرم. ويبحر على هذ� �لنوع من �لقو�رب طاقم 
مرت،   5.5 طولها  ويبلغ  فقط  بّحارين  من  مكون 

وت�شل �شرعتها �إىل 31 عقدة، وتهدف �إىل تطوير 
�ل�شباقات  عامل  لدخول  �ملوهوبني  �لبّحارة  ق��در�ت 
�ل��ع��امل��ي��ة. و���ش��ت�����ش��ت��م��ر ه���ذه �ل�����ش��ب��اق��ات يف ك���ٍل من 

هامبورج وكارديف. 

�خلمي�س  �ل���ي���وم  �ل���ع���امل  حت��ت��ف��ل 
كنيدى  يوني�س  بيوم  يوليو   20
�شر�يفر موؤ�ش�شة �لأوملبياد �خلا�س 
�لإن�شانية  �حل��رك��ة  تلك   ، �ل���دويل 
�ل�شحية  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �ل��ري��ا���ش��ة 
�ل��ت��ي ت��ع��ن��ى ب��ف��ئ��ة �مل��ع��اق��ني فكريا 
يف  ت�شاهم  �ن  ��شتطاعت  و�ل��ت��ى   ،
حياتهم  يف  ج���ذري  تغيري  �ح���د�ث 
لهم  �مل���ج���ت���م���ع  ت���ق���ب���ل  و�ه����م����ه����ا 

�ليها  حيث  ت�شم  ف��ي��ه،  ودجم��ه��م 
 27 لعبوها  ميار�س  دول   170
�لعابا  لهم  وتقام   ، �أوملبية  ريا�شة 
كل  �شتوية  �و  �شيفية  �شو�ء  عاملية 
�لعابا  �قامة  بالإ�شافة �ىل  عامني 
مناطق  م��ن  منطقة  لكل  �قليمية 
�لعامل �ل�شبع وفق تق�شم �لوملبياد 
 ، �شبع مناطق  �ىل  �لعامل  �خلا�س 
حيث  حملية  وم�شابقات  و�ل��ع��اب��ا 

يقام يف �لعام �لو�حد ما يقرب من 
. ريا�شية  م�شابقة  �لف   50

وق����د وج����ه �مل��ه��ن��د���س �أمي�����ن عبد 
�ل������وه������اب �ل����رئ����ي���������س �لإق���ل���ي���م���ي 
ل��الأومل��ب��ي��اد �خل��ا���س �ل���دويل كلمه 
بهذه �ملنا�شبة قدم فيها �ل�شكر لكل 
من �شاهم يف �حد�ث هذه �لطفرة 
كنيدى  يوني�س  ول��روح  �لن�شانية، 
تياأ�س وكانت  مل  �ل��ت��ي  ���ش��ر�ي��ف��ر 

�شديدة �لميان بفكرتها، وها نحن 
�شيكاغو  2018 يف  يوليو  نحتفل 
�لعابا  �ول  �شهد  �ل��ذي  �ملكان  نف�س 
عاملية عام 1968 بالعيد �لذهبي، 
�قيمت  �لعاب  �أول  �ن  ي�شدق  فمن 
�أل��ف لع��ب من كند�  �شاركت فيها 
�لمريكية،  �لوليات  عدد  ون�شف 
فى  �قيمت  عاملية  �لعابا  �خ��ر  و�ن 
لو�س �جنلو�س 2015 �شارك فيها 

 170 من  ولعبة  لعب   7000
دولة.

وعر عبد �لوهاب  عن �شعادته مبا 
و�شل �ليه �لوملبياد �خلا�س حيث 
م��ل��ي��ون لعب  5ر5  �ل���ي���وم  ي�����ش��م 
ولعبه ، وي�شعى �ىل �لو�شول �ىل 
 ،  2020 ع��ام  لع��ب  مليون   10
دون  ل��ي��ت��ح��ق��ق  ي��ك��ن  ذل���ك مل  و�ن 
ب��ه �لوملبياد  �ل���ذى ح��ظ��ي  �ل��دع��م 

�خلا�س �شو�ء كان حكوميا �و غري 
و�ملتطوعون  �ل���ش��ر  وم��ن  حكومي 
و�حلكام وجميع �شر�ئح �ملجتمع   ، 
م�شيد� بدور �لعالم وما لعبه من 
�ملجتمع  نظرة  تغيري  يف  �مل�شاهمة 
ي�شعر  و�ن����ه   ، �ل��الع��ب��ني  ل���ه���وؤلء 
�ل��ي��ه ، موؤكد�  مل��ا و���ش��ل��ن��ا  ب��ال��ف��خ��ر 
ب���اأن���ن���ا ع��ل��ى �ب������و�ب �ق�����ام حدثني 
ه���ام���ني ف����ى �أب������و ظ���ب���ى �لل���ع���اب 

 ،  2018 ع��ام  �لتا�شعة  �لقليمية 
و�لتي   ، �لعاملية2019  و�لل��ع��اب 
تقام لأول مرة يف �ل�شرق �لأو�شط 

تكون  �أن  �ملنتظر  وم���ن  و�أف��ري��ق��ي��ا 
�لكر و�ل�شخم يف تاريخ �للعاب 

�لعاملية . 

تقام يف نادي احلمراء اأكتوبر املقبل

)الكرة الذهبية( بوابة العبور لالعبني الهواة اإىل بطولة راأ�ض اخليمة للجولف

بعد ثالث جولت من �شل�شلة الإك�شرتمي ال�شراعية

قارب فريق الطريان الُعماين يتاأهب للجولة الرابعة يف بر�سلونة 

العامل  يحتفل بيوم موؤ�ش�شة الأوملبياد اخلا�س الدويل

الرئي�ض الإقليمي: اأحدثت تغريًا جذريًا يف حياة املعاقني فكريًا وغريت 
نظرة املجتمع وتقام 50  الف م�سابقة ريا�سة يف العام الواحد

متكن �ل��در�ج لوي�س مينتجي�س من فريق �لإم��ار�ت من �حلفاظ 
على �ملركز �لثامن يف �لت�شنيف �لعام بعد �نتهاء �ملرحلة �ل�شاد�شة 
حيث  قوية.  ري��اح  بوجود  متيزت  و�لتي  فرن�شا  جولة  من  ع�شرة 
وقبل  �لنهاية  خ��ط  م��ن  ك��م   15 قبل  مينتجي�س  �ل����در�ج  متكن 
�نق�شام �ملجموعة �ملتقدمة من �لن�شمام �إىل مناف�شه يف �لت�شنيف 
�لعام د�ن مارت )فريق كويك-�شتيب فلورز( ليحتل �ملركز �لتا�شع 

و�لع�شرين.

فاز باملرحلة �لدر�ج مايكل ماثيوز فريق �شانويب، بينما ليز�ل 
كري�شتوفري فرووم  فريق �شكاي  مت�شدر يف �لت�شنيف �لعام.  

ويف م��ع��ر���س ح��دي��ث��ه ع���ن ه����ذه �مل��رح��ل��ة �ل�����ش��ع��ب��ة، ق����ال لوي�س 
�إذ� كنا �شنغري  �أع��رف ما  �أملي بالطبع. ل  مينتجي�س: لقد خاب 
لنعرف،  �لغد  حتى  ننتظر  �أن  علينا  �ملقبلة.  �لأي���ام  يف  تكتيكاتنا 
�لوقت خالل  �ل��ذي �شّيع  �لوحيد  �ل��در�ج  �أنني  �أعتقد  ولكنني ل 
�ل��ي��وم. رمب��ا �شيغري ذل��ك �لأم���ور قلياًل، ول��ك��ن ه��ك��ذ� هي  �شباق 

�حلال يف �ل�شباقات .
ع�شرة،  �ل�شابعة  �ملرحلة  يف  �لأل���ب  ج��ب��ال  نحو  �جل��ول��ة  وتتوجه 
ت�شلق  م�شافات  �جتياز  يف  �شاقة  مهمة  �ل��در�ج��ون  �شيو�جه  حيث 
من �لت�شنيف �لثاين و�لأول �شمن �مل�شار �لذي ميتد على م�شافة 
183 كم. و�شي�شتفيد �لدر�جون �ملتخ�ش�شون بالت�شلق من هذه 
تلعب  �أن  �مل��ت��وق��ع  م��ن  حيث  �ل��ث��و�ين،  بع�س  لكت�شاب  �لفر�شة 

�ملجموعة �ملتقدمة دور�ً مهماً خالل �شباق �ليوم.

مينتجي�ض دراج فريق الإمارات يحافظ على مركزه 
�سمن الع�سر الأوائل يف الت�سنيف العام



اخلميس   20   يوليو    2017  م   -   العـدد  12075  
Thursday  20   July   2017  -  Issue No   12075الفجر الريا�ضي

1818

هوندا اأول ياباين يف الدوري املك�سيكي 
ف��اج��اأ لع���ب �ل��و���ش��ط �ل����دويل �ل��ي��اب��اين ك��اي�����ش��وك��ي هوند� 
�ل�شحافيني عندما حتدث بلغة �إ�شبانية جيدة لدى و�شوله 
�ىل نادي بات�شوكا، لي�شبح �أول ياباين يف �لدوري �ملك�شيكي 

لكرة �لقدم.
و�ألقى هوند� )31 عاما( �لتحية بالإ�شبانية خالل �ملوؤمتر 
باأن  ج��د�  �شعيد  “�نا  ق��ائ��ال  �ل��ث��الث��اء،  لتقدميه  �ل�شحايف 

�أتعرف �إليكم وبوجودي هنا«.
وبرز هوند� �ملعروف ب�شعره �مل�شبوغ باللون �لذهبي، و�لذي 
يف  �لي��ط��ايل،  ميالن  مع  �لأخ���رية  �لثالثة  �ملو��شم  �أم�شى 

بلوغ  يف  �شاهم  عندما  �فريقيا  جنوب  يف   2010 مونديال 
�ليابان �لدور ثمن �لنهائي.

89 مبار�ة مع منتخب بالده.  36 هدفا يف  و�شجل هوند� 
و�لفائز  �ملك�شيكية  �لأندية  �أعرق  �أحد  �ىل  �ن�شمامه  وياأتي 
حول  للتكهنات  ح��د�  لي�شع  م���ر�ت،  �شت  �ل���دوري  ببطولة 

م�شتقبله بعد رحيله عن ميالن بنهاية �ملو�شم �ملن�شرم.
92 مبار�ة مع �لنادي �ليطايل يف خمتلف  وخا�س هوند� 
�مل�شابقات، �شجل خاللها 11 هدفا بينها ت�شعة يف �لدوري، 

و�أحرز معه �لكاأ�س �ل�شوبر �ليطالية عام 2016.

•• ابوظبي - الفجر

م���ع �ق�����رت�ب م��وع��د �ن���ط���الق م��ب��اري��ات �ل����دوري 
�لإجنليزي �ملمتاز، �أعلنت هيئة �أبوظبي لل�شياحة 
و�لثقافة بالتعاون مع نادي مان�ش�شرت �شيتي لكرة 
�لقدم، �إطالق حملة ترويجية ت�شتمر على مد�ر 
�لبطولة. وت�شعى هذه �حلملة �لرتويجية لإبر�ز 
�أبوظبي عاملياً كوجهة �شياحية ُت�شنع فيها �أجمل 

�لذكريات و�لرو�يات.
مدينة  “ق�شة  ع���ن���و�ن  حت���ت  �حل��م��ل��ة  وت��ن��ط��ل��ق 
�لإجنليزي  �ل��ن��ادي  مل�شجعي  وتتيح  ��شتثنائية” 
فرتة  ط��و�ل  قّيمة  جو�ئز  لربح  �لتناف�س  فر�شة 
�ملمتاز. ومن  �لدوري �لإجنليزي  �نعقاد مباريات 
�لرتويجية،  �حلملة  تقدمها  �لتي  �جل��و�ئ��ز  بني 
للطري�ن  �لحت���اد  ج��ائ��زة  �شباق  حل�شور  ت��ذ�ك��ر 
�ل��ك��رى �ل��ف��ورم��ول 1 �أب��وظ��ب��ي، وج��ائ��زة كرى 
بالكامل  �لتكاليف  مدفوعة  رحلة  عن  عبارة  هي 
ل���زوج���ني ل���زي���ارة م��دي��ن��ة �أب���وظ���ب���ي، م���ع تذ�كر 
يف  �شتقام  �لتي  �شيتي  مان�ش�شرت  مبار�ة  حل�شور 
�ل��ف��وز بهذه  ����ش��ت��اد �لحت����اد. ومي��ك��ن للجماهري 
�جلو�ئز �لقيمة عر �لتفاعل مع و�شم #ق�شة_

�لق�ش�س  �أف�شل  وم�شاركة  مدينة_��شتثنائية، 
�لتي ح�شلت لهم باعتبارهم من م�شجعي �لنادي 

�لإجنليزي �لعريق.
�لرتويجية  �حل��م��ل��ة  ه����ذه  ب���اإط���الق  و�ح���ت���ف���اًل 
�لعاملية، وبالتز�من مع �نطالق مباريات ما قبل 

تقيمها  �ل��ذي  �لتدريب  معك�شر�ت  �شمن  �ملو�شم 
�ملتحدة،  �لوليات  �لأوروبية يف  �لأندية  عدد من 
ك�����ش��ف��ت ه��ي��ئ��ة �أب��وظ��ب��ي ل��ل�����ش��ي��اح��ة و�ل��ث��ق��اف��ة يف 
�لعا�شمة �أبوظبي عن قمي�س جديد مت ت�شميمه 
�لرتويجية،  �حلملة  �أغ��ر����س  لتلبية  خ�شي�شاً 
خالل لقاء �إعالمي �أقيم يف فندق ق�شر �لإمار�ت 

باأبوظبي.
�لقمي�س �جل��دي��د لع��ب��و فريق  و���ش��ريت��دي ه��ذ� 
مان�ش�شرت �شيتي، ومنهم �شريجيو �أغويرو وكيفن 
�أع�شاء  وب��اق��ي  ك��وم��ب��اين  وفين�شنت  ب��روي��ن  دو 
�لفريق، وذلك خالل لقاء�تهم �لودية مع �لأندية 
�لإجن��ل��ي��زي��ة و�لأوروب����ي����ة �لأخ�����رى خ���الل فرتة 
ومن  �مل��ت��ح��دة،  �ل��ولي��ات  يف  �لتدريبية  دور�ت��ه��م 
ولندن  مدريد  وري��ال  يونايتد،  مان�ش�شرت  بينها 

جاينت�س، وتوتنهام هوت�شبري.
�ملدير  �ل��ظ��اه��ري،  �شلطان  ق��ال  �ملنا�شبة،  وب��ه��ذه 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ق��ط��اع �ل�����ش��ي��اح��ة ب��الإن��اب��ة يف هيئة 
ل��ل�����ش��ي��اح��ة و�ل���ث���ق���اف���ة: ن��ح��ن يف هيئة  �أب���وظ���ب���ي 
للغاية  متحم�شون  و�لثقافة  لل�شياحة  �أبوظبي 
للتعاون مع نادي مان�ش�شرت �شيتي من خالل هذه 
مو�شم  ط��و�ل  �شت�شتمر  �لتي  �لرتويجية  �حلملة 
م��ب��اري��ات �ل�����دوري �لإجن��ل��ي��زي �مل��م��ت��از. وتعتر 
�لعاملية  �ل�شر�كات  �شمن  ر�شمية  وجهة  �أبوظبي، 
لنادي مان�ش�شرت �شيتي، و�شتتيح حملة #ق�شة_

مدينة_��شتثنائية �لفر�شة مل�شجعي �لنادي لربح 
�لعا�شمة �لإمار�تية، و�كت�شاف  عطالت ر�ئعة يف 

هذه �ملدينة برو�ئعها �ل�شتثنائية، وكذلك ح�شور 
�لتفاعل  لهم  يتيح  كما  �ملف�شل.  ناديهم  مباريات 
م��ع و���ش��م �حل��م��ل��ة، �إم��ك��ان��ي��ة م�����ش��ارك��ة ذكرياتهم 
مان�ش�شرت  ب���ن���ادي  ت��رب��ط��ه��م  �ل���ت���ي  وق�����ش�����ش��ه��م 
بالنادي  �لفريدة  عالقتهم  عن  و�لتعبري  �شيتي 

باعتبارهم من م�شجعيه.
ن��ائ��ب رئي�س  وم���ن جهته ق���ال د�م���ي���ان وي��ل��وب��ي، 
»نعتقد  فوتبول:  �شيتي  جمموعة  يف  �ل�شر�كات، 
�لفريق  وج��ود  م��ع  بالتز�من  �حلملة  �إط���الق  �أن 
يف مع�شكرهم �خلارجي بالوليات �ملتحدة، بد�ية 
موفقة للحملة، كما نتمنى �أن تكون بد�ية ناجحة 
للنادي خالل �ملو�شم �ملقبل. ون�شعى من خاللها، 
بالتو��شل  و�لثقافة،  لل�شياحة  �أبوظبي  هيئة  مع 
مع م�شجعي �لفريق يف كافة �أرجاء �لعامل. وناأمل 
باأن حتوز هذه �حلملة �لعاملية على �هتمام �لكثري 
�لعامل،  ح��ول  مان�ش�شرت �شيتي  ن��ادي  ع�شاق  م��ن 
وذكرياتهم  ق�ش�شهم  متابعة  �إىل  نتطلع  فنحن 
و�إىل  ل���ه،  ت�شجيعهم  ���ش��ن��و�ت  ع���ر  �ل��ف��ري��ق  م���ع 
ملعب  يف  ق�شة«  »ب��اأج��م��ل  بالفائزين  �ل��رتح��ي��ب 

�لحتاد يف �أبوظبي لحقاً.«
ويلتقي مان�ش�شرت �شيتي نظريه مان�ش�شرت يونايد 
�أر  �إن  �ملتحدة على ملعب  �ململكة  لأول مرة خارج 
�ملتحدة  ب��ال��ولي��ات  ت��ك�����ش��ا���س  ج��ي يف ه��ي��و���ش��ن، 
ويقابل  �جل������اري،  ي��ول��ي��و   20 ي����وم  �لأم���ري���ك���ي���ة 
نادي  �أوروب��ا  �أبطال  دوري  �شيتي بطل  مان�ش�شرت 
ريال مدريد يف ملعب كولو�شيوم بلو�س �أجنلو�س 

يوم 26 يوليو، �أما مبارته مع توتنهام هوت�شبري 
فتقام على �أر�س ملعب ني�شان يف نا�شفيل يوم 29 

يوليو.  

وكانت قرعة �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز قد حدد 
�ملقبل، حيث  �أول مبارة ملان�ش�شرت �شيتي للمو�شم 
�لقادم  �لبيون  ه��وف  �ن��د  بر�يتون  ن��ادي  �شيلتقي 

�إىل �لدوري �ملمتاز حديثاً، وتقام �ملبار�ة يوم 12 
على  �لنادي  مباريات  �أوىل  تقام  بينما  �أغ�شط�س، 

ملعبه �أمام نادي �إيفريتون يوم 21 �أغ�شط�س. 

قمي�س جديد لفريق نادي مان�ش�شرت �شيتي يد�شن لقاءاته الودية خالل مع�شكر التدريب

هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة ُتطلق حملة عاملية بالتعاون مع نادي مان�س�سرت 
�سيتي لكرة القدم بعنوان »ق�سة مدينة ا�ستثنائية« 

�ل�شيخ  �لإم����ار�ت����ي  �ل��ب��ط��ل  ي�����ش��ت��ع��د 
خ����ال����د ب����ن ف��ي�����ش��ل �ل���ق���ا����ش���م���ي مع 
للم�شاركة  باتر�شون  كري�س  مالحه 
�لتا�شعة  �جل��ول��ة   - فنلند�  ر�يل  يف 
على   - للر�ليات  �ل��ع��امل  بطولة  م��ن 
ر�أ�س فريق �شيرتوين توتال �أبوظبي 
�ل���ذي ي�شم يف ه��ذه �جلولة  �ل��ع��امل��ي 
�لفائز  م���ي���ك  ك���ري�������س  �ل���ري���ط���اين 
بن�شخة �لعام �ملا�شي مع مالحه بول 
نيجل بالإ�شافة �إىل �ليرلندي كريغ 
برين ومالحه �شكوت مارتن �لفائز�ن 
باملركز �لثالث يف �لعام �ملا�شي �أي�شاً. 
وتنطلق �أوىل مر�حل �لر�يل �ل�شهري 
بر�يل »�لألف بحرية« يوم �خلمي�س - 
27 يوليو �جلاري - وت�شدل �ل�شتارة 

على مناف�شاته يوم �لأحد.
�جلدير بالذكر �أنها �مل�شاركة �لثانية 
�لقا�شمي  في�شل  ب��ن  خ��ال��د  لل�شيخ 
ب��ط��ول��ة �لعامل  �مل��و���ش��م م���ن  يف ه���ذ� 
�شي  �شيرتوين  م��ن  على  ل��ل��ر�ل��ي��ات 
�لرتغال.  ر�يل  بعد  دبليو.�آر.�شي   3
ومب�������ش���ارك���ت���ه �مل���رت���ق���ب���ة يف �ل�����ر�يل 
�ل��ط��ائ��ر ي��ك��ون خ��ال��د ب��ن في�شل قد 
م����ر�ت،   8 ف��ن��ل��ن��د�  ر�يل  يف  �ن��ط��ل��ق 

�لر�يل  ه��ذ�  له يف  نتيجة  �أف�شل  �أم��ا 
حمتاًل   2009 ع��ام  فكانت  �ملتميز 

�ملركز �لتا�شع.
ل���ه طابع  �ل���ق���ي���ادة يف ف��ن��ل��ن��د�  من���ط 
خ�����ا������س، ف����وت����ريت����ه ����ش���ري���ع���ة ج�����د�ً 
ك��ب��رية من  وم��ر�ح��ل��ه تتطلب ج����ر�أة 
�ل��ت��اأق��ل��م مع  وي��ج��ب  و�مل���الح  �ل�شائق 

فنلند�  ر�يل  �ل�شيارة يف مثل ظروف 
ب�شرعة قال �لقا�شمي و�أ�شاف: حتى 
�أن مالحظات �ملر�حل يجب �أن تكون 
بقفز�ت  مي��ت��از  ر�يل  ك��ون��ه  ج��ري��ئ��ة 
فيها  يكون  عمياء  نقاط  ذ�ت  عالية 
�ملالحظات  ع��ل��ى  �لأك�����ر  �لع���ت���م���اد 
�ل��ت��اأك��د باأنها  �مل��الح��ي��ة وي��ج��ب ه��ن��ا 

��شتعادة  م���ن  ب���د  ول  ج�����د�ً.  دق��ي��ق��ة 
م�شاركتنا  بعد  �ل�شيارة  م��ع  �ل�شعور 
منذ  �ل���رت���غ���ال  ر�يل  يف  �لأخ��������رية 
�لهدف  و���ش��ي��ك��ون  ت��ق��ري��ب��اً  ���ش��ه��ري��ن 
تدريجي  ب�شكل  وثقتنا  �شرعتنا  بناء 
�ل�شيارة  و�أن  ���ش��ي��م��ا  �ل�����ر�يل  خ���الل 
�أمر  وه��و  �لتطوير  لعمليات  تخ�شع 

�أحد. نتمنى �ل�شالمة  ل يخفى على 
لكري�س  �ل��ت��وف��ي��ق  و�أمت���ن���ى  للجميع 
على  �ملناف�شة  يف  برين  وك��ري��غ  ميك 

�ملر�كز �ملتقدمة.
مرحلة   25 من  فنلند�  ر�يل  يتاألف 
ب��ال�����ش��رع��ة بطول  ح�����ش��وي��ة خ��ا���ش��ة 
حتب�س  ت��ق��ري��ب��اً  ك��ي��ل��وم��رت�ً   314
�لأن���ف���ا����س ب�����ش��رع��ات��ه��ا �ل��ع��ال��ي��ة جد�ً 
وقفز�تها �لتي عادًة ما تكون خمادعة 
ل  �أن��ه��ا  )�أي  �ل��ع��م��ي��اء  نقاطها  ب�شب 
�لقفزة(  �جتاه  بروؤية  لل�شائق  ت�شمح 
ول��ه��ذ� ي��ك��ون �لع��ت��م��اد �لأك����ر على 

مالحظات �ملر�حل.
�خلمي�س  ي�������وم  �ل�����������ر�يل  ي���ن���ط���ل���ق 
��شتعر��شية  مب��رح��ل��ة  ي��ول��ي��و   27
�ملناف�شات  ت��ب��د�أ  ك��ل��م.  طولها2.31 
�لذي  �ل��ث��اين  �ل��ي��وم  �أق���وى يف  ب�شكل 
طولها  م���رح���ل���ة   12 م����ن  ي���ت���األ���ف 
�ليوم �لتايل يتكون  كلم.   145.71
من 8 مر�حل طولها 132.3 كلم. 
فنلند�  ر�يل  ع��ل��ى  �ل�����ش��ت��ارة  وت�����ش��دل 
�لأح��د )30 يوليو( مع  �لطائر يوم 
�أرب����ع م��ر�ح��ل خ��ا���ش��ة م��ن��ه��ا مرحلة 

�لنقاط �لإ�شافية.

رايل فنلندا - اجلولة التا�شعة من بطولة العامل للراليات  

خالد القا�سمي على راأ�ض فريق اأبوظبي العاملي يف رايل فنلندا
�شيرتوين توتال اأبوظبي العاملي ي�شارك بثالث �شيارات �شي3 دبليو.اآر.�شي
فنلندا من اأ�شرع الراليات يف البطولة وعلينا اأن نتعامل معه بدقة متناهية 

فر�سان الإمارات يحققون جناحًا باهرًا يف مهرجان تو�سكانا ليف�ستايل الإيطايل للقدرة
ت���وج ف��ر���ش��ان �لإم�������ار�ت يف ���ش��ب��اق ف��ئ��ة �لنجمة 
�لو�حدة “120 كلم” و�شباق �ل�شباب و�لنا�شئني 
120 كلم و�شباق �ل�شيد�ت  - فئة جنمة و�حدة 
حلو�  فيما  كلم”   120“ جنمتني  فئة  م��ن   –
�شمن �لثالثة �لأو�ئل يف �ل�شباقني �لآخرين من 
�ل�شمو  �لإيطالية من مهرجان �شاحب  �جلولة 
للقدرة وهما  �آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن 
و�شباق  كلم”   160“ جن��وم  �لثالثة  فئة  �شباق 

فئة �لنجمة �لو�حدة “81 كلم«.
�ل��ث��ال��ث��ة م���ن مهرجان  �ل��ن�����ش��خ��ة  ج����اء ذل����ك يف 
حتت  �ق��ي��م  �ل���ذي  ل��ل��ق��درة  ليف�شتايل  تو�شكانا 
�ل��ع��ق��اري يف  رع��اي��ة م��ي��د�ن وع��زي��زي للتطوير 

مقاطعة �شان رو�شور �لإيطالية.

  16 و�أقيمت يف �ليوم �لأول من �ملهرجان �لذي 
�شان  مبقاطعة  �شباقات  ث��الث��ة  �جل���اري  يوليو 
رو�شور متكن فر�شان �لمار�ت من �لفوز باثنني 
منها حيث متكن �لفار�س �ل�شاعد حمد�ن �حمد 
حم��م��د �مل����ري م���ن ���ش��ق ط��ري��ق��ه ل��ل��ف��وز مبهارة 
و�قتد�ر يف �شباق �ل�شباب و�لنا�شئني “2 جنمة” 
وجن��ح يف �ل��دف��اع عن �للقب �ل��ذي �أح���رزه �لعام 
�ملا�شي وكان هذ� �لفار�س �لنا�شئ قد ك�شف عن 
قدر�ته وح�شن �أد�ئه يف وقت مبكر من هذ� �لعام 

بفوزه ب�شباق جميلتي للقدرة يف دبي.
�ل�شابري  �أحمد حممد  علياء  �لفار�شة  ومتكنت 
ممتطية �لفر�س زعامة من حتقيق �لفوز ب�شباق 
 120 م�شافة  على  و�حدة”  “جنمة  �ل�شيد�ت 

دروي�س  عائ�شة  مو�طنتها  جنحت  فيما   .. كلم 
�حمد �لرميثي من �إحر�ز �ملركز �لثالث يف نف�س 

�ل�شباق على �شهوة “كويتز�ل �رفوريغ«.
�شاحب  مهرجان  م��ن  �لثالثة  �لن�شخة  و�شمن 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم للقدرة 
يف �إيطاليا كان �لفوز من ن�شيب �لفار�س �لقادم 
�شينغ ممتطيا  �شينغ بريي�شال  �وغ��ام  �لهند  من 
ماجيك غلني �فلينا عر �شباق �لنجمة �لو�حد 
“81 كلم” وحل �لفار�س �لمار�تي عي�شى �شامل 

خمي�س �ل�شاعر باملركز �لثالث.
����ش��ت��م��ل ع��ل��ى �شباقني  ويف �ل��ي��وم �ل��ث��اين �ل���ذي 
مهمني �أحدهما �شباق من فئة 2 جنمة “120 
160 كلم  و�لآخ���ر من فئة ثالثة جن��وم  كلم” 

حممد  �شعيد  من�شور  �لم��ار�ت��ي  �لفار�س  ظفر 
�لغايل  باللقب  تيال  غلني  ماجيك  مع  �لفار�س 
يف �ل�شباق �لنجمتني.. و�كت�شح فر�شان �لمار�ت 
�ل�شباق ما يعك�س  �لأوىل من هذ�  �ل�شتة  �ملر�كز 

منو وتطور هذه �لريا�شة يف �لدولة.
وذهب �للقب يف �ل�شباق �لأكر من فئة �لثالثة 
�جلز�ئري  �ل��ف��ار���س  �ىل  كلم”   160“ جن���وم 

حممد عايد� ممتطيا طاهر دو بارتا�س.
و���ش��ك��ل �ل��ف��ار���س �لم����ار�ت����ي ح��م��د ع��ب��ي��د ر��شد 
�لكعبي من ��شطبالت »MRM« مناف�شا عنيد� 
ودخل مع �لفار�س �جلز�ئري يف مو�جهة �شاخنة 
يف �للحظات �لأخرية حمققا �ملركز �لثاين بفارق 

قليل.

للقدرة  ليف�شتايل  تو�شكانا  مهرجان  �ن  يذكر 
ح�����ش��ل ع��ل��ى دف���ع���ة ك���ب���رية ب����الإع����الن ع���ن رفع 
جو�ئزه �ملالية �ىل قر�بة مليون يورو و��شتقطب 
فار�س   400 ناهز  �مل�شاركني  من  قيا�شيا  ع��دد� 
م��ا ي�شيف  �ل���ق���ار�ت  دول���ة م��ن جميع   44 م��ن 
�ىل جن��اح��ات �جل��ول��ة �لإي��ط��ال��ي��ة م��ن مهرجان 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 

للقدرة.
و�أعرب �لعميد حممد عي�شى �لعظب مدير عام 
نادي دبي للفرو�شية عن �رتياحه �لبالغ للنتائج 
�لبناءة �لتي حتققت و�ملدلولت �لتي �أ�شفر عنها 

�حلدث.
وقال : ن�شعر بالإثارة جتاه �ملخرجات �لإيجابية 

�لتي �أ�شفرت عنها �لن�شخة �لثالثة من مهرجان 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
ليف�شتيال  ت��و���ش��ك��ان��ا  م��ه��رج��ان  �شمن  ل��ل��ق��درة 
للقدرة ونحن و�ثقون من قدرتنا على مو��شلة 
�ل�شنو�ت �لقادمة  �ملناف�شة يف  بناء وتطوير هذه 
�ن�شجاما م��ع روؤي���ة ودع���م �شاحب  �ن��ه  و�أ���ش��اف 
نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ل��وزر�ء حاكم دبي  رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
رعاه �هلل يتمثل هدفنا �لأ�شا�شي يف توفري �ملزيد 
من فر�س �لحتكاك على �ل�شعيد �لدويل ف�شال 

عن تعزيز ون�شر هذه �لريا�شة حمليا وعامليا.
�شاحب  روؤي���ة  م��ن  حيويته  �مل��ه��رج��ان  وي�شتلهم 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم.



اخلميس   20   يوليو    2017  م   -   العـدد  12075  
Thursday  20   July   2017  -  Issue No   12075

19191919

الفجر الريا�ضي

كونتثثي ميثثدد عقثثده مثثع ت�سل�سثثثثي 
وق��ع على  �أن��ه  بيان  �نطونيو كونتي يف  �لإي��ط��ايل  �علن 
ع��ق��د ج��دي��د م��دت��ه ع��ام��ان م��ع ت�شل�شي ب��ط��ل �ل���دوري 

�لنكليزي لكرة �لقدم حتى نهاية يونيو 2021.
وي��اأت��ي �ع���الن ك��ون��ت��ي )47 ع��ام��ا( �ل���ذي ق���اد �لفريق 
�للندين يف مو�شمه �لول �ىل �حر�ز لقب بطل �لدوري 
للقيام  ي�شتعد فيه  �لكاأ�س، يف وقت  ولقب و�شيف بطل 

بجولة ��شيوية حت�شري� للمو�شم �جلديد.
�لذي  لت�شل�شي  �لل��ك��رتوين  �مل��وق��ع  على  كونتي  وق���ال 
“�نا  �بر�موفيت�س،  روم���ان  �ل��رو���ش��ي  �مل��ل��ي��اردي��ر  ميلكه 

�ملو�شم  يف  بجد  عملنا  جديد.  عقد  بتوقيع  ج��د�  �شعيد 
�لول لتحقيق �شيء مده�س، و�نا فخور مبا حتقق«.

و��شاف “�لن علينا �ن نعمل بجد �كرث من �جل �لبقاء 
�لعقد  قيمة  ح��ول  تفا�شيل  �ي  �عطاء  �لقمة” دون  يف 
ب�شكل  يح�شن  �ن��ه  �لنكليزية  �ل�شحافة  �عترت  �ل��ذي 
كبري ما ورد يف �لعقد �لول �لذي وقعه كونتي قبل عام 

وميتد لثالث �شنو�ت.
من جانبها، �عترت مديرة ت�شل�شي مارينا غر�نوف�شكايا 
�لذي  �لباهر  للنجاح  مكافاأة  ي�شكل  �جلديد  �لعقد  �ن 

حققه كونتي يف مو�شمه �لول.
بالقدرة  �مياننا  يعك�س  �جلديد  �لعقد  “هذ�  و��شافت 
�ملحلي  �ل�شعيد  ع��ل��ى  �جل��ي��دة  �ل��ن��ت��ائ��ج  م��و����ش��ل��ة  ع��ل��ى 
وعلى �لعودة �ىل �ملناف�شات �لأوروبية يف م�شابقة دوري 

�لبطال«.
و�زد�د مبوجب �لعقد �جلديد عدد �فر�د �لكادر �لتدريبي 
ملدرب  كم�شاعد  ف��ان��ويل  ب��اول��و  �ليطاليني  و���ش��ول  م��ع 
مهمة  �شيتوىل  �ل��ذي  ماتزوتا  ود�فيدي  �لول،  �لفريق 

حتليل �د�ء �لالعبني وم�شاعدتهم على حت�شينه.

�أكد �ملدرب �لرتغايل لنادي مان�ش�شرت يونايتد �لنكليزي 
 15 للبقاء  م�شتعد  �ن��ه  مورينيو،  ج��وزي��ه  �ل��ق��دم  ل��ك��رة 
�إعادة  عاما كمدير فني لنادي �ل�شياطني �حلمر، بهدف 
�ل�شتقر�ر �لذي عرفه ملعب �أولد تر�فورد خالل �لعهد 
�أليك�س  �ل�شري  �ل�شابق  �ل�شكتلندي  ل��ل��م��درب  �ل��ط��وي��ل 
فريغو�شون. وقال مورينيو �لذي قاد �لنادي �لنكليزي 
يف مو�شمه �لأول معه، �ىل لقب �لدوري �لأوروبي يوروبا 
ليغ ملو�شم 2016-2017 “ميكنني �لقول �نني م�شتعد 

للبقاء يف �ل�شنو�ت �ل� 15 �ملقبلة. هنا؟ نعم، مل ل«.
�ملوقع  �ىل  �ل���ث���الث���اء  ب��ت�����ش��ري��ح��ات��ه  م��وري��ن��ي��و  و�أدىل 
�إ�س  “�إي  �لم��ريك��ي��ة  �ل��ت��ل��ف��زي��ون  ل�شبكة  �لل���ك���رتوين 
مل��و�ج��ه��ة غرميه  ف��ري��ق��ه  ف��ي��ه  ي�شتعد  وق���ت  �إن”، يف  ب��ي 
مان�ش�شرت �شيتي �خلمي�س يف هيو�شن بالوليات �ملتحدة 

�لدولية  �لأبطال”  “كاأ�س  م�����ش��اب��ق��ة  ���ش��م��ن 
�لودية، ��شتعد�د� للمو�شم �ملقبل.

�ل���ذي مل مي�س  مورينيو  �أ���ش��اف 
�أكرث من ثالثة �أعو�م متتالية 

�لتي  �لن���دي���ة  ���ش��ف��وف  يف 
حتى  تدريبها  على  ��شرف 

ب���اأن  �لع�������رت�ف  ع��ل��ي  �لن 
ب�شبب  ج�����د�  ���ش��ع��ب  �لم������ر 

�ل�شغوط �لتي حتيط بعملنا. 
على  �ل�شغوط  ي�شعون  �ل��ك��ل 

و�لنا�س يقولون نريد  �ملدربني، 
�لفوز.

ذل���ك،  غ���ري  “�حلقيقة  وت���اب���ع 
�مكانه  يف  و�ح������د�  ف��ري��ق��ا  لأن 
�لأمر  ي�شبح  �شنة  وك��ل  �لفوز، 

وتابع  ���ش��ع��وب��ة.  �أك����رث 
م�����وري�����ن�����ي�����و 

ول�شنو�ت  �ل��ن��ادي  ه��ذ�  يونايتد  مان�ش�شرت  عن  متحدثا 
�عتادو�  �لنا�س  فريغو�شون.  �أليك�س  �ل�شري  كان  طويلة، 
�ل�شتقر�ر،  لذلك  �لر�ئعة  �لنتائج  فهمو�  و�لنا�س  عليه، 
م�شيفا بعد ديفيد موي�س و�ل�شيد لوي�س فان غال، �شاأبد�أ 
عامي �لثاين مع مان�ش�شرت يونايتد و�أمتنى �لبقاء وجلب 
مورينيو  و��شتبعد  �لنادي.  فيه  يرغب  �ل��ذي  �ل�شتقر�ر 
�لبقاء مع يونايتد لفرتة 27 عاما كما فعل فريغو�شون 
2013، ودخل من بعده  �لذي توقف عن �لتدريب عام 
�لنادي يف فرتة من عدم �ل�شتقر�ر يف عهدي �ل�شكتلندي 
موي�س و�لهولندي فان غال. و�و�شح مورينيو �أعتقد �أن 
نوعها.  م��ن  ف��ري��دة  فريغو�شون  �أليك�س  �ل�شري  م�شرية 
�أحد  نف�شه، م�شيفا ل  �لأم��ر  تكر�ر  �أن��ه ميكن  �أعتقد  ل 
�شيبقى يف �لنادي نف�شه ل�شنو�ت طويلة، ل �أحد �شيبقى 
يف �لدوري نف�شه ل�شنو�ت طويلة. �أعتقد �ن )مدرب 
�شيكون  فينغر  �أر����ش���ني  �ل��ف��رن�����ش��ي  �أر���ش��ن��ال، 
�لبقاء  جلهة  م�شابه  ت��اري��خ  يف  �لخ���ري 
�أط���ول ف��رتة يف ن��اد و�ح���د. وف�شر 
بب�شاطة  ذل�����ك  ���ش��ب��ب  م���وري���ن���ي���و 
�حلديثة،  �ل���ق���دم  ك����رة  يف  ق���ائ���ال 
�لنجاحات.  ع��ل��ى  ت��ت��وق��ف  �لأم����ر 
ت�شمن  �لنجاحات  حتقق  عندما 
�لبقاء يف �لنادي. عندما ل تفوز، 

ل تبقى.
�لفنية  �لإد�رة  على  فينغر  وي�شرف 
مت  وقد   ،1996 عام  منذ  لر�شنال 
متديد عقده �أو�خر مايو �ملا�شي ملدة 
�ملدفعجية  �فتقاد  رغ��م  على  عامني 
للقب �لدوري �لإنكليزي �ملمتاز 

منذ �لعام 2004.

�أح��رزت فرن�شا ذهبية تاريخية هي 
�لغط�س،  م�����ش��اب��ق��ة  يف  ل��ه��ا  �لأوىل 
وذلك بعد فوز لور� مارينو وماتيو 
�لأول  �م�����س  �ل��ف��رق  بلقب  رو���ش��ي��ه 
�لثالثاء يف بطولة �لعامل لل�شباحة 
�ل��ت��ي حت��ت�����ش��ن��ه��ا �مل��ج��ر ح��ت��ى 30 

يوليو.
وجمعت مارينو ورو�شيه 406،40 
نقطة يف �ملركز �لأول �أمام �ملك�شيك 
�ملتحدة  و�ل�����ولي�����ات   402،35

.395،90
يف  لفرن�شا  �لثالثة  �لذهبية  وه��ي 
�أن  لها  �شبق  �إذ  �حل��ال��ي��ة،  �لن�شخة 
توجت يف �ملياه �حلرة عر �نطو�ن 
�وليفييه 5 كلم و�وريلي مولر 10 

كلم.
ملارينو  �ل���ع���امل���ي  �ل��ت��ت��وي��ج  وي����اأت����ي 
�إحر�زهما  على  �شهر  بعد  ورو�شيه 
�أوروب���ا  بطولة  يف  �مل�شابقة  ذهبية 

�لتي �أقيمت يف كييف.
وي���ع���ت���ر �إح����������ر�ز ذه���ب���ي���ة �ل���ف���رق 
�لثنائي  ل��ه��ذ�  �لأف�����ش��ل  �لتعوي�س 
نهائي  �ىل  ي��ت��اأه��ل  مل  رو���ش��ي��ه  لأن 
�رتفاع  �مل��ت��ح��رك��ة  �ملن�شة  م�شابقة 
ب��ع��د ح��ل��ول��ه يف �ملركز  م���رت و�ح����د 
فيما  �جلمعة،  ي��وم  ع�شر  �خلام�س 
ت�شفيات  تخطي  يف  مارينو  ف�شلت 
�أمتار   10 �رت��ف��اع  �لثابتة  �ملن�شة 
�ملركز  يف  بحلولها  �لثالثاء  �شباح 

�لتا�شع ع�شر.
ل  “�أين  م�����اري�����ن�����و  و�ع�������رتف�������ت 

ح�شل  م��ا  يل،  بالن�شبة  ��شتوعب. 
ك���ان ل ي�شدق،  �أوروب�����ا  ب��ط��ول��ة  يف 
و�لذي حتقق هنا يعني �أننا �أ�شبحنا 
�أنها  �ىل  م�شرية  �لعامل”،  �أب��ط��ال 
�شعرت  �ل���ذي  �لغ�شب  ��شتخدمت 
�شباح  معها  ح�شل  �ل���ذي  ب��ع��د  ب��ه 
�لثالثاء يف ت�شفيات 10 �متار من 
م�شابقة  يف  �لإجن�����از  حتقيق  �أج���ل 
هذه  توجيه  م��ن  “ومتكنت  �ل��ف��رق 

�لطاقة و�لتعبري عنها �ي�شا«.

�إذ  خمتلفا  رو�شيه  و�شع  يكن  ومل 
ي�شدق، ل  “ل  ما حتقق  �أن  �عتر 

ي�شدق. �شيء جنوين، جنوين
تقام  �لتي  �لثانية فقط  �ملرة  وهذه 
يف  ل��ل��ف��رق  �ل��غ��ط�����س  م�شابقة  فيها 
قبل  كانت  و�لأوىل  �لعامل،  بطولة 
ع��ام��ني يف ق�����از�ن �ل��رو���ش��ي��ة حيث 
ف����ازت ب��ري��ط��ان��ي��ا ب��ال��ذه��ب��ي��ة �أم����ام 
�وكر�نيا و�ل�شني، فيما حلت فرن�شا 
خام�شة بالثنائي ذ�ته وجاءت �ي�شا 

و�لوليات  �ملك�شيك  �أم���ام  مبا�شرة 
وثالثة  ثانية  حلتا  �للتني  �ملتحدة 
�نخيل  دل  فيفيانا  ع��ر  �ل��ث��الث��اء 
لالأوىل  بالن�شبة  بات�شيكو  وروم���ل 
وكري�شتا باملر وديفيد دين�شمور من 

جهة �لأمريكيني.
و���ش��ي��ح��اول رو����ش���ي���ه، �مل���ت���وج بطال 
�أرب���ع م���ر�ت )من�شة مرت  لأوروب����ا 
عامي  �م����ت����ار  و3   2015 ع������ام 
عام  و�ل���ف���رق  و2015   2012

�أخرى  ذه��ب��ي��ة  �إ���ش��اف��ة   ،)2017
ت�شفيات  �لأرب��ع��اء  يخو�س  عندما 

�ملن�شة �ملتحركة �رتفاع 3 �متار.
و�أح�����رز �ل�����ش��ب��اح �ل��ه��ول��ن��دي فريي 
ف���ريمت���ان �مل���ي���د�ل���ي���ة �ل��ذه��ب��ي��ة يف 
�مل���ي���اه �حل���رة  ك��ل��م يف   10 ���ش��ب��اق 

لبحرية بالتون.
ف����ريمت����ان  ح���ام���ل ذهبية  و�أن����ه����ى 
�ل�شباق   ،2016 ري�����و  �ومل����ب����ي����اد 
بزمن  �شرينت  �لنهائية  بال�شرعة 

����ش���اع���ة،   1.51:58،5 ق��������دره 
م��ت��ق��دم��ا ع��ل��ى �لم���ريك���ي ج���وردن 
ثانية،   0،1 ب��ف��ارق  ويليموف�شكي 
�أوليفييه  و�لفرن�شي مارك �نطو�ن 

بفارق 0،7 ثانية.
وك���ان �أول��ي��ف��ي��ي��ه �أح����رز ق��ب��ل ثالثة 
�يام ذهبية �شباق 5 كلم، وهو حامل 
�مليد�لية �لرونزية ل�شباق 10 كلم 

يف �أوملبياد ريو.
�شباق  يف  �ي�شا  �وليفييه  وي�شارك 
�لتتابع 5 كلم للمنتخبات �ملختلطة، 
“متعب  �أن�����ه  �ل���ث���الث���اء  �أك�����د  وه����و 
هذ�  عامليتان،  ميد�ليتان  وف��خ��ور. 

�أمر مذهل حقا«.
وكر�شت رو�شيا تفوقها يف مناف�شات 
�ل�����ش��ب��اح��ة �لي���ق���اع���ي���ة ب���اإح���ر�زه���ا 
ذه��ب��ي��ة �ل��ن��م��ط �ل��ف��ن��ي ل��ل��ف��رق بعد 

تفوقها على �ل�شني و�ليابان.
�لرو�شيات  �ل�����ش��ب��اح��ات  وج��م��ع��ت 
نقطة،   96،0109 �ل����ث����م����اين 
�ل�شينيات  نظري�تهن  ن��ال��ت  فيما 
 94،2165 و�ل������ي������اب������ان������ي������ات 

و93،1590 نقطة على �لتو�يل.
�أ�شل  ب���ث���الث م���ن  وف�����ازت رو���ش��ي��ا 
�أرب������ع ذه���ب���ي���ات وزع�����ت ح��ت��ى �لآن 
�ليقاعية  �ل�شباحة  م�شابقات  يف 
�لنمط  ذهبية  ووح��ده��ا  �ملتز�منة، 
�لفني للزوجي �ملختلط �أفلتت منها 
وتبقى  �ي��ط��ال��ي��ا.  مل�شلحة  وذه��ب��ت 
هناك خم�س ذهبيات على �ملحك يف 

م�شابقات �ل�شباحة �ليقاعية.

��شبانيا  �ل��ث��الث��اء يف ك��ل م��ن  �م�����س �لأول  200 ع��ن��و�ن  �ل��رق��م  ك��ان 
�لنجم  �أن  �لإ�شباين  بر�شلونة  �إد�ري يف  �أكد  و�لر�زيل حيث  وفرن�شا 
�لر�زيلي نيمار باق مع �لنادي �لكاتالوين بن�شبة 200 باملئة، يف حني 
حتدثت و�شائل �لإعالم عن �أن باري�س �شان جرمان �لفرن�شي م�شتعد 

لدفع �أكرث من 200 مليون يورو للح�شول على خدماته.
و�شبق ل�شان جرمان �أن حاول �لتعاقد مع نيمار �لعام �ملا�شي، فكانت 
بر�شلونة  مع  جديد  عقد  على  �لر�زيلي  �لنجم  ح�شل  �أن  �لنتيجة 

حتى 2021 مع زيادة ر�تبه �ل�شنوي.
و�أكد م�شدر يف �لنادي �لباري�شي ل�شحيفة ليكيب �أن �شان جرمان ل 
يريد �خلو�س باحلديث عن نيمار جم��دد�، م�شيفا ثمة بند جز�ئي 

�شخم وعلينا �ن نكون و�قعيني.
تتحدث يف  �ي م�شدر  �ىل  �ل�شتناد  ودون حتى  �لع��الم  و�شائل  لكن 
برين�س،  دي  ب��ارك  �ىل  نيمار  لنتقال  توجه  ع��ن  �لأخ���رية  �ل�شاعات 
�لر�زيلي منزعج يف  �لنجم  �أن  �لكاتالونية  �شبورت  وذك��رت �شحيفة 
قائد�  ي�شبح  �ن  ورغبته يف  �لفريق  �حل��ايل يف  دوره  ب�شبب  بر�شلونة 
... لكن عليه �لدر�ك �نه لي�س ثمة طرق خمت�شرة للقيادة، وهي �أمر 

يكت�شب ببطء، ب�شكل طبيعي، وب�شكل تدريجي.
وو���ش��ل �حل��دي��ث ع��ن ن��ي��م��ار و���ش��ان ج��رم��ان �ىل �ي��ط��ال��ي��ا ح��ي��ث �كد 
�لتو��شل  �ي��ط��ال��ي��ا ع��ر م��و�ق��ع  ���ش��ب��ورت  ���ش��ك��اي  �شبكة  �ل�����ش��ح��ايف يف 
�لجتماعي �أن رئي�س �شان جرمان �لقطري نا�شر �خلليفي “م�شتعد 
222 مليون  بر�شلونة” و�ل��ذي ي�شل �ىل  �لبند �جلز�ئي �ىل  لدفع 

نيمار  ب��ه  �أدىل  �ل��ذي  بالت�شريح  �شبورت  �شحيفة  وذك���رت  ي���ورو. 
�ل�شهر �حلايل حني قال  �لعا�شر من  �لر�زيلي يف  للتلفزيون 

من يدري ما �شيح�شل غد�. �أنا تكيفت مع �لو�شع لكن كل 
�حتمال  ي���دري.... �حلديث عن  �شيء قد يح�شل، من 

�نتقال نيمار �ىل �شان جرمان ت�شدر عناوين ثالث 
�شحف ريا�شية ��شبانية �أ�شا�شية، وهو �أمر نادر �ىل 

جرمان  �شان  باري�س   : ماركا  وعنونت  م��ا.  حد 
ح��ال ح�شل  �جل��ز�ئ��ي يف  �لبند  لدفع  م�شتعد 

ع��ل��ى م��و�ف��ق��ة ن��ي��م��ار: 222 م��ل��ي��ون يورو 
مع ر�تب �شنوي قدره 30 مليون يورو. 

يغازل  نيمار  فعنونت  �آ�س  �شحيفة  �أما 
�أن  �ىل  م�شرية  ج��رم��ان،  �شان  باري�س 
و�لد �لالعب �لذي يتوىل �ي�شا مهمة 
�د�رة �عماله، �شياأتي �ىل فرن�شا خالل 
مع  �لتفاو�س  �أجل  �لأ�شبوع من  هذ� 
�خل��ل��ي��ف��ي، ف��ي��م��ا ت���وؤك���د ���ش��ب��ورت �أن 

باري�س �شان جرمان يريد نيمار.
وو�شل �لأمر بال�شحايف �لر�زيلي 
يف  يكتب  �أن  �ىل  بي�شلر  مار�شيلو 
باأن  �نرت�تيفو”  “��شبورتي  موقع 
باري�س  ع��ر���س  على  “و�فق  نيمار 
�لإع������الن  وب�������اأن  جرمان”  ����ش���ان 

غ�شون  “يف  ���ش��ي��ت��م  �ل��ر���ش��م��ي 
نهاية  يف  �إم��ا  �أي  ��شبوعني”، 

�غ�شط�س  �و�ئ���ل  �أو  يوليو 
وي���ع���ن���ي ذل�����ك ب���ع���د �ي����ام 
قليلة على �ملبار�ة �لودية 
بر�شلونة  ب���ني  �مل��رت��ق��ب��ة 

وغ����رمي����ه ري�������ال م���دري���د 
كاأ�س  وم����ب����ار�ة  م��ي��ام��ي،  يف 

�ل�����ش��وب��ر �ل��ف��رن�����ش��ي��ة ب��ني �شان 
جرمان وموناكو �ملقررة يف طنجة 

�حلايل(.    29 يف  )�مل��ب��ار�ت��ان  �ملغربية 
و�ل�������ش���ح���ي���ف���ة �ل����وح����ي����دة �ل����ت����ي ����ش���ارت 

ديبورتيفو”  “موندو  ك��ان��ت  �ل��ت��ي��ار  عك�س 

“لن  �أن نيمار  �أك��دت بعد ظهر �لثالثاء يف موقعها  �لتي  �لكاتالونية 
يرتك” بر�شلونة، م�شيفة “�أن و�لد �لالعب �أعلمه باأنه لي�س هناك 
�أي نية على �لإطالق للرحيل«. على �ل�شعيد �لر�شمي، �أعرب بر�شلونة 
عن ثقته بن�شبة “200 باملئة” من بقاء �ملهاجم �لر�زيلي يف �شفوفه، 
مي�شرتي  ج��وردي  �لكاتالوين  �لنادي  رئي�س  نائب  ل�شان  على  وذل��ك 
�لذي �أجاب “200 باملئة” رد� على �شوؤ�ل لل�شحافيني عن بقاء نيمار 

 .2018-2017 مو�شم  يف  بر�شلونة  مع 
�أم���ا ب��اري�����س ���ش��ان ج��رم��ان، فاكتفى 

بر�س  فر�ن�س  لوكالة  بالقول 
يعلق  ل  “�لنادي  ب������اأن 

حول  ���ش��ائ��ع��ة  �ي  ع��ل��ى 
�شوق  يف  �ل���ت���ع���اق���د�ت 
�حلايل«.  �لن��ت��ق��الت 
�مل�شككون  وي��ت�����ش��اءل 
ع�����ن �ل�������ش���ب���ب �ل�����ذي 
ن����ي����م����ار �ىل  ي�����دف�����ع 

�ذله  ل��ف��ري��ق  �ل���ق���دوم 
�ملو�شم  ب��ر���ش��ل��ون��ة 

�ملا�شي يف 

دوري �بطال �أوروبا بالفوز عليه 6-1، لكن يف �لو�قع هناك ��شباب عدة 
�ل�شبانية  �ل�شلطات  �لبتعاد عن  �أولها  لباري�س،  �لنتقال  تدفعه �ىل 
�لثاين، فهو  �ل�شبب  �أما  �لتهرب من �ل�شر�ئب.  �لتي تالحقه بتهمة 
�نه �شيتقا�شى 30 مليون �شنويا، �أي �شعف ر�تبه �حلايل ما �شيجعله 
�ل��ر�ت��ب بعد �لرجنتيني  �ل��ع��امل م��ن حيث  �ل��ث��اين يف  �مل��رك��ز  �شاحب 
و�شيتخطى  �ل�����ش��ني(،  يف  �شنويا  ي���ورو  مليون   38( تيفيز  ك��ارل��و���س 
 23،6 بالتايل عمالقي ريال مدريد �لرتغايل كري�شتيانو رونالدو 

مليون يورو وزميله يف �لنادي �لكاتالوين مي�شي 20 مليون يورو.
كما هناك �شبب �آخر ي�شجع نيمار على �لقدوم �ىل �شان جرمان وهو 
تعاقد �لأخري مع زميله �ل�شابق يف بر�شلونة و�حلايل يف 
�لفي�س  د�ين  �ل��ر�زي��ل��ي  �ملنتخب 
�لأمريكية  �جل��ال��ي��ة  ووج�����ود 
�جلنوبية يف نادي �لعا�شمة 
�لفرن�شية، �إذ ي�شم �لأخري 
ماركينيو�س  �لر�زيليني 
ولوكا�س  �شيلفا  وت��ي��اغ��و 
و�لوروغوياين �دين�شون 
و�لأرجنتينيني  ك��اف��اين 
�نخل دي ماريا وخافيري 
وجيوفاين  ب���ا����ش���ت���وري 
�ىل  ����ش��اف��ة  �شيل�شو،  ل��و 
�لإي����ط����ايل-�ل����ر�زي����ل����ي 

تياغو موتا.
وخ��������������الل ت�����ق�����دمي 
�ل����ف����ي���������س  د�ين 
�ملا�شي،  �لأ���ش��ب��وع 
�أمل�����������ح �خل���ل���ي���ف���ي 
�ل������ت������وج������ه  �ىل 
لإج������������ر�ء �مل����زي����د 
م�����ن �ل���ت���ع���اق���د�ت 
بالقول  �ل���ه���ام���ة، 
على  ه��ن��ا  “ح�شلنا 
�ل���ذي  �لأول  لع��ب��ن��ا 
كبري�،  ب��ط��ال  ي��ع��ت��ر 
لكن �لآخرين قادمون 
و�������ش������وق �لن����ت����ق����الت 
 31 يف  �إل  ي��ق��ف��ل  ل 

�غ�شط�س«.
و�ل�����ش��ب��ب �لإ����ش���ايف 
يدفع  ق�����د  �ل���������ذي 
�ىل  ن����������ي����������م����������ار 
حت�������������د ج�������دي�������د 
�ل���ع���ا����ش���م���ة  يف 
�ل����ف����رن���������ش����ي����ة، 
ه�������و �أن�����������ه ف�����از 
ب���ك���ل �لأل����ق����اب 
�جل�����م�����اع�����ي�����ة 
مع  �مل����م����ك����ن����ة 
لكن  بر�شلونة 
�لفوز  �أج��ل  من 
�لذهبية  بالكرة 
لأف���������ش����ل لع������ب يف 
�ل��ع��امل، يجب �خل���روج من 

ظل مي�شي.

هل ينجح �سان جرمان باإخراج نيمار من ظل مي�سي؟ مورينيو “م�ستعد” للبقاء 15 عاما يف اأولد ترافورد 

ذهبيثثة تثثاريخيثثثة لفرن�سثثثثا يف الغثطثث�ض 

عقد يف �ملركز �لإد�ري ب�شويحان �أم�س �لول �لجتماع 
�لثاين ملالك �لإبل �خلا�س مبز�ينة �شفوة �شويحان 

�لتي تعمل حتت مظلة نادي تر�ث �لإمار�ت.
�ملدير  �ملهريي  �أحمد  �شنان  �شعادة  �لجتماع  ح�شر 
وعبيد  ب��ال��ن��ادي،  و�لفعاليات  لالأن�شطة  �لتنفيذي 
�لإبل،  مالك  كبار  �أح��د  �ملن�شوري  �شاملني  بن  �شعيد 
وم�شعود مهري �ملزروعي مدير مركز �شويحان �لتابع 
ل��ل��ن��ادي، وع���دد م��ن ك��ب��ار م���الك �لإب�����ل، وم�شوؤويل 

�لنادي.
وناق�س �ملجتمعون عدد� من �لأمور �ملتعلقة باملز�ينة 
�أهمها  �ملتوقع تنظيمها يف �شهر نوفمر �لقادم، من 
وماهية  و�إقليميا،  حمليا  للر�غبني  �مل�شاركة  جمال 
�لرعاية م��ن قبل  �مل��ز�ي��ن��ة، وك��ذل��ك مو�شوع  ج��و�ئ��ز 
�شيما  ل  �لإعالمية  �لتغطية  �إىل  �إ�شافة  �ل�شركات، 
�لحتياجات  بع�س  ناق�شو�  كما  منها،  �لتلفزيونية 

�لتي يتطلبها جناح �ملز�ينة.

نادي تراث الإمارات 
ومالك الإبل يناق�سون 
مزاينة �سفوة �سويحان



    
تغرمي بريطانية اأدعت ت�سممها 

�أمرت حمكمة بريطانية �مر�أة من ويلز تبلغ من �لعمر 28 عاماً 
ل�شركة  دره��م(  �أل��ف   120 ��شرتليني )نحو  �أل��ف جنيه   25 بدفع 
غذ�ئي  لت�شمم  تعر�شها  كذبا  �أدع��ت  �أن  بعد  لل�شياحة  طوم�شون 
عام  �مل�شري  �ل�شيخ  �شرم  منتجع  ف��ن��ادق  �أح��د  يف  �إقامتها  خ��الل 
2011. وكانت �ملر�أة تطالب بتعوي�س عن �لأ�شر�ر �ملزعومة �لتي 

حلقت بها.
تاأتي  �لعقوبة  هذه  �أن  �لريطانية  ميل(  )ديلي  �شحيفة  وذك��رت 
ع�شر�ت  قدم  بعدما  �لريطانيني  لل�شائحني  جاد  حتذير  مبثابة 
�لآلف منهم على مدى �لأعو�م �ملا�شية مطالبات باحل�شول على 

تعوي�شات بدعوى �إ�شابتهم باأمر��س خالل ق�شاء عطالت.
�ل�شائحني  ت�شجع  �ملحاماة  مكاتب  بع�س  �أن  �ل�شحيفة  و�أ�شافت 
على رفع هذه �لدعاوى كي يح�شلو� على تعوي�شات �شخمة من 
حال  يف  �أت��ع��اب  على  �ملكاتب  ه��ذه  حت�شل  ول  �ل�شياحة.  �شركات 

خ�شارتها للق�شية وهو ما يغري �لكثريين على خو�س �لتجربة.
لغر�مات  �شيتعر�شون  منهم  �لكاذبني  �أن  من  �ل�شحيفة  وح��ذرت 

قا�شية �أو رمبا حتى �ل�شجن.
فندق  يف  ي��وم��ا   11 ق�شت  ه��ي��وز  �إمي���ي  �أن  �ل�شحيفة  و�أو���ش��ح��ت 
يوليو  يف  �ل�شيخ،  ب�شرم  جنوم  خم�س  فندق  وهو  بال�س،  �إبروتيل 
�شركة  م��ن  تعوي�س  بطلب   2013 ي��ول��ي��و  يف  وت��ق��دم��ت   .2011

طوم�شون عر مكتب حماماة يف ويلز.
�لفندق طو�ل فرتة  �أي طعام خارج  �أنها مل تتناول  �مل��ر�أة  وزعمت 
�أن تنظر حمكمة هذه  م��ق��رر�  �ل�����ش��ي��خ.  وك���ان  ���ش��رم  �إق��ام��ت��ه��ا يف 
�لدعوى يف �أكتوبر �ملا�شي لكنها تنازلت عن �لدعوى دون تو�شيح 
�إميي  �أن  �أثبتت  �لتحقيقات  �إن  طوم�شون  �شركة  وقالت  �لأ�شباب. 
تناولت وجبات �إفطار قليلة د�خل �لفندق بينما �أكدت �شديقة لها 

�أنها تناولت طعاماً �شينياً خارج �لفندق.

جزيرة بثمن �سقة 
�إن كنت قد �شئمت من �لطق�س �لبارد �أو �حلار يف بالدك، وتريد �أن 
تنتقل �إىل مكان يتمتع مبناخ معتدل، ما عليك �إل �أن تتوجه �إىل هذه 
�جلزيرة �لتي تقع يف �أ�شرت�ليا.  تقع جزيرة ويدغ �ل�شتو�ئية �لتي 
23 فد�ناً على بعد خم�شة كيلومرت�ت من �شاحل  تبلغ م�شاحتها 
�شتيت" يف مقاطعة كوينزلند، ويبلغ متو�شط درجة  �شاين  "�شان 
�حلر�رة فيها يف يوليو �لذي يعتر من �شهور �ل�شتاء يف �أ�شرت�ليا 
21 درجة مئوية.  وبح�شب �شحيفة ديلي �شتار �لريطانية، فقد 
 500000 يتجاوز  ل  مببلغ  موؤخر�ً  للبيع  �جلزيرة  هذه  ُعر�شت 
دولر �أ�شرت�يل �أي ما يعادل ثمن �شقة متو�شطة �حلجم يف مدينة 
نيوكا�شتل �لريطانية.  ويذكر باأن �جلزيرة كانت معرو�شة للبيع 
يف �ل�شابق مببلغ 850000 دولر �أ�شرت�يل من قبل �أ�شحابها وهم 
منتجعاً  �جلزيرة  يتخذون  كانو�  �لذين  �لأ�شدقاء  من  جمموعة 

خا�شاً بهم.  
وتتمتع �جلزيرة باحتو�ئها على جمموعة من �لقو�رب، وخز�نات 
�أن  غري  للكهرباء.  مولد  �إىل  �إ�شافة  مياه،  ودورة  �لأم��ط��ار،  مياه 

�جلزيرة ل حتتوي على �أي منزل �أو �أي بناء. 
على  �جل��زي��رة  حتتوي  هانهوف  ريت�شارد  �لعقاري  �لوكيل  وق��ال 
�جلديد  �شاحبها  يحتاج  ول  �ل�شرورية،  �حليوية  �ملر�فق  جميع 
رغبة  ه��و  للبيع  عر�شها  يف  �ل�شبب  �إن  عليها.  م��ن��زل  ل��ب��ن��اء  �إل 
�لأ�شدقاء لال�شتقر�ر يف مكان �آخر، ب�شبب عملهم و�أ�شاف �لوكيل 
�لعقاري �متالك �جلزيرة يعد فر�شة جيدة لل�شيد، فمياهها تعج 
�أماكن جميلة كثرية على �جلزيرة ف�شو�طئها  بالأ�شماك. هنالك 

�لرملية منا�شبة ملمار�شة �لريا�شات �ملائية و�لغو�س.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

دورية �سرطة ومروحية وكلب تالحق طفاًل 
طاردت دورية �شرطة بريطانية ومروحية وكلب، طفاًل عمره 8 �شنو�ت كان يلعب لعبة "ع�شكر وحر�مية" حاماًل يف 

يده م�شد�شاً، وهو لعبة مك�شورة ثمنها نحو 10 جنيهات �إ�شرتليني.
وبد�أت عملية �ملطاردة عقب تلقي �شرطة مدينة بورمنوث يف �إنكلرت� مكاملة هاتفية من �شخ�س جمهول عر هاتف 

عمومي �أخرهم بوجود �شخ�شني بحيازتهما �أ�شلحة نارية.
ومل متر دقائق معدود�ت �إل وهاجمت �شيارة �شرطة �ملكان �ملو�شوف من قبل �ملت�شل، حيث قفز �شباط �ل�شرطة 

حاملني �مل�شد�شات، حملقة فوقهم طائرة مروحية للت�شويب نحو �لهدف.
و�أ�شيب �ل�شباط بحالة من �لذهول �لتام، حلظة روؤيتهم لطفل �شغري يدعى "قا�شم �أ�شرف" عمره 8 �شنو�ت يحمل 
3 �شنو�ت وما فوق، فاأدركو� وقتها  14.5 بو�شة منا�شب لعمر �لأطفال من  م�شد�شاً لعبة خا�س بالأطفال، طوله 
�أن �لبالغ خاطئ. وكان �لطفل قا�شم مع و�لدته يف بلدية دور�شت يف مدينة بورمنوث �أثناء زيارتها لأحد �لأقارب 
فخرج مع بقية �لأطفال يلهو معهم لعبة "ع�شكر وحر�مية"، وعندما �شمعت �لأم و�لأقارب �شوت �شيارة �ل�شرطة 
ور�أت �ملروحية يف �ل�شماء، هرولت �شريعاً �إىل �خلارج، لتبحث عن طفلها، خ�شية �أن يحدث له مكروه. وفوجئت �لأم 
�أن �ل�شرطة كانت قادمة لبنها، ب�شبب بالغ �شك �أن �مل�شد�س حقيقي، وطماأنت �ل�شرطة �لأم ومزحت مع �لطفل بعدم 
�لتوقف عن ممار�شة لعبة "ع�شكر وحر�مية"، ومل تغادر �ل�شرطة �ملكان �إل بعد �أن �لتقط كبري �ل�شباط �شورة مع 

قا�شم للذكرى.
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مغامر يخطف الأ�سواء
 من مو�سيقي 

بينما كان رجل �أمريكي يقوم بت�شوير مو�شيقي �أثناء عزفه يف �أحد �ملقاهي 
بولية تك�شا�س �لأمريكية، وقع �أمر خطف �نتباه جميع �حلا�شرين وحول 
ي�شري  وه��و  ق��ط��ار  �شطح  على  بالرك�س  مغامر  ق��ام  حيث  �إل��ي��ه،  �لأن��ظ��ار 

ب�شرعة. 
يوم  كوجينز  ك��ودي  للمو�شيقي  فيديو  مقطع  ي�شور  فوينت�س  ج��ورج  ك��ان 
�شكة قطار، عندما فوجئ برجل  د�خل مقهى يطل على  �ملا�شي  �خلمي�س 

يرك�س على �شطح قطار م�شرع بالجتاه �ملعاك�س لجتاه �شري �لقطار. 
�شهدته يف حياتي، لقد  �أغ��رب ما  ه��ذ�  "كان  وعلق كوجينز على ما ح��دث 
متكن �لعد�ء من �لرك�س مبهارة على �شطح �لقطار، لقد �شعرت �أنا ومن 

معي بالده�شة من �شجاعة هذ� �لرجل".
ت�شويره  �آخ��ر مت  فيديو  �ل��ع��د�ء ظهر يف مقطع  ب��اأن  بالذكر  من �جلدير 
من ز�وية خمتلفة، حيث حظي �لفيديو برو�ج كبري على مو�قع �لتو��شل 
باأيام قليلة،  ن�شره  �مل�شاهد�ت بعد  �لجتماعي وح�شل على عدد كبري من 

بح�شب ما ورد يف موقع "يو بي �آي" �لإلكرتوين. 

كعكة فراولة عمالقة
�حيا طاه فرن�شي �شباق فرن�شا للدر�جات بكعكة �شخمة من �لفر�ولة مع 

مرور �ل�شباق على قريته �شان بونيل لوفو�ه .
و�شل قطر �لكعكة �ل�شخمة �إىل 5.1 مرت و�حتاجت �إىل ثمانني كيلوغر�ماً 
�لفر�ولة وزينت بخطوط من  �أخرى من  �ل�شكر وثمانني كيلوغر�ماً  من 

�ل�شكر تاأخذ هيئة �أ�شالك �إطار �لدر�جة.
من  �لرئي�شية  �مل��ج��م��وع��ة  م���رور  ب��ع��د  ز�ئ���ر  �أل��ف��ي  لنحو  �لكعكة  وق��دم��ت 

�ملت�شابقني بالقرية �شمن �ملرحلة �ل�شاد�شة ع�شرة من �ل�شباق.
وقال �لطاهي ريجي�س ماركون �لذي ح�شل مطعمه ريجي�س جاك ماركون 
على ثالث جنمات يف دليل مي�شالن �ل�شهري "كان حتدياً. �أردنا �لرتحيب 

بالزو�ر �لذين جاءو� مل�شاهدة �ل�شباق".
�إىل وجود ثمانية مطاعم رغم  "نحن قرية ذو�قة" م�شري�ً  و�أ�شاف قائاًل 

�قت�شار عدد �شكانها على 250 فرد�ً فقط.
و�أ�شاف قائاًل "قلنا لأنف�شنا هذ� مو�شم �لفو�كه �حلمر�ء و�لطق�س جميل 

هيا ن�شنع و�حدة من �أكر �لكعكات يف �لعامل".  

�سفحة �سريان تعود 
للظهور على تويرت 

ع������ادت ���ش��ف��ح��ة �مل���غ���ن���ي وم���وؤل���ف 
�شري�ن  �إد  �ل���ري���ط���اين  �لأغ������اين 
�لأول  �م�����س  ت��وي��رت  علي  للظهور 
ب��ع��د �خ��ت��ف��ائ��ه��ا لفرتة  �ل���ث���الث���اء 
باأنه  ت��ك��ه��ن��ات  �أث������ار  وج���ي���زة مم���ا 
�لتو��شل  م���وق���ع  م����ن  �ن�������ش���ح���ب 
�لجتماعي بعد ردود فعل متفاوتة 
ع��ل��ى ظ���ه���وره ل���ف���رتة ق�����ش��رية يف 

م�شل�شل تلفزيوين.
ي���ب���دو �شفحة  و�خ��ت��ف��ت ع��ل��ى م���ا 
���ش��ري�ن ع��ل��ى ت��وي��رت ي���وم �لثنني 
من  كثري�  ولكن  للظهور  .وع���ادت 
 30 �ل��ت��ي يبلغ ع��دده��ا  ت��غ��ري��د�ت��ه 
ويتباهى  ُح���ذف���ت.  ت��غ��ري��دة  �أل����ف 
 14 �شري�ن باأن عدد متابعيه يبلغ 
ي���رد ممثل  ���ش��خ�����س. ومل  م��ل��ي��ون 

ل�شري�ن على طلبات للتعليق .
�ن�شتجر�م ون�شر  �إىل  وجلاأ �شري�ن 
���ش��ورة قطة و���ش��ورة م��ن م�شل�شل 
جيم �وف ذ� ثرونز. ون�شر �شري�ن 
ومقطعا  ���ش��ور�  �لأح���د  ي��وم  �أي�شا 
فيه  ظهر  �ل��ذي  للم�شهد  م�شور� 

يف �مل�شل�شل.
بردود  �مل�شل�شل  يف  ظهوره  وقوبل 
ق��ب��ل متابعي  ف��ع��ل م��ت��ف��اوت��ة م���ن 
�مل�����ش��ل�����ش��ل. و�ن��ت��ق��د ك��ث��ريون دوره 
ب���و����ش���ف���ه ت���اف���ه���ا يف م�����ش��ل�����ش��ل ل 

ي�شتعني عادة بامل�شاهري.
ديفايد  ����ش���ري�ن  �أل����ب����وم  وت�������ش���در 
هذ�  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  �لقو�ئم 
�لعام وقد كان �شري�ن )26 عاما(

���ش��ري��ح��ا يف �إع�����الن ����ش��ت��ي��ائ��ه من 
موقع تويرت وقال ل�شحيفة �شن 
�لأمر  �إن  �ل�شهر  هذ�  �لريطانية 
يقولون  "�أ�شخا�شا  �أن  �شوى  لي�س 
عن  ت���وق���ف  و�إن������ه  �شيئا"  ك���الم���ا 

��شتخد�م تويرت ب�شكل منتظم.

ع�سابة تدير مزارع 
للمخدرات بث2 مليون دولر

�شبطت �ل�شرطة �لت�شيكية ع�شابة 
دولية لالجتار باملخدر�ت و�شادرت 
تبلغ  ح�شي�س  م��اري��غ��و�ن��ا  ن��ب��ات��ات 

قيمتها �أكرث من مليوين دولر.
ومت �عتقال 16 م�شتبهاً بهم، وفقاً 
�ل�شرطة  با�شم  متحدثة  ذكرته  ملا 

�لثالثاء.
"�إن عملية �شبط  وقالت �ل�شرطة 
�حل�شي�س متت بدعم من �أ�شخا�س 
يوغو�شالفية  ج���م���ه���وري���ات  م���ن 

�شابقة".
مزرعة   11 ت��دم��ري  مت  و�إج���م���ال، 
تقنية  مبعد�ت  مزودة  للماريغو�نا 

حديثة يف منطقة بر�غ �لكرى.
ومت ����ش��ت��خ��د�م ���ش��م��اد خ��ا���س على 
�إىل  للو�شول  �لنباتات يف حماولة 
�ملن�شطة  للمو�د  �لأق�شى  �لرتكيز 

و�ملوؤثرة على �لعقل يف �لنباتات.

العثور على جثتني لزوجني فقدا قبل 75 عامًا   
عرث يف �شوي�شر� على جثتني لزوجني فقد �أثرهما قبل 75 
عاماً يف جبال ديابلريت�س يف �شوي�شر� على �رتفاع 2615 
مرت�ً، وقد حفظهما �جلليد من �لتحلل، بح�شب ما نقلت 

و�شائل �لإعالم �ل�شوي�شرية �م�س �لأول �لثالثاء.
�ل���ت���زل���ج يف  م���دي���ر  "لو ماتني" ع���ن  ���ش��ح��ي��ف��ة  ون��ق��ل��ت 
�جلثتني  �أن  ت�شانني  برنار   "3000 "غال�شييه  حمطة 
ممددتني  عليهما  وع��رث  ج���د�ً،  جيد  ب�شكل  حمفوظتان 
م��ق��رب��ة منهما  وع��ل��ى  �لأخ�������رى،  �إىل ج��ان��ب  �ل����و�ح����دة 
يف  �أن موظفا  و�أو�شح  و�شاعة.  وكتاب  وزجاجة  حقيبتان 
حمطة �لتزلج عرث عليهما �خلمي�س �ملا�شي، وقال �إنهما 
رجل و�مر�أة يرتديان ثيابا تعود �إىل حقبة �حلرب �لعاملية 

�لثانية، وقد �أدى �جلليد دوره يف حفظ �جلثتني متاماً.
ورجح �أن يكون �لزوجان �شقطا يف هوة يف �جلليد، ثم عادت 
�ملناخي.  �لح���رت�ر  بفعل  �ل�شطح  على  لتظهر�  �جلثتان 
�ل�شخ�شني،  هوية  من  �لتحقق  على  �ل�شرطة  و�شتعمل 
�أن �لرجل  �أبناء �لزوجني  �أحد  لكن �ل�شحيفة نقلت عن 
كان �شانع �أحذية يف �لأربعني من �لعمر وزوجته مدّر�شة 
يف �ل�شابعة و�لثالثني، و�أنهما �إنطلقا يف رحلتهما �لأخرية 
يف �خلام�س ع�شر من �أغ�شط�س من �لعام 1942 لإطعام 
�ملا�شية يف �جلبال على �أن يعود� يف �ليوم نف�شه. وملا فقد 

�أثرهما، و�شع �لأطفال �ل�شبعة يف د�ر لالأيتام.
وقال �لبن �لذي كان يف �لر�بعة من �لعمر لدى �ختفاء 
�أننا لن  �لبحث عنهما، ظننا  "�أم�شينا عمرنا يف  و�لديه 

ن�شتطيع �أن نقيم مر��شم ود�ع لهما كما ي�شتحقان". 

حفرة تبتلع منزًل باأكمله 
يوتيوب  م��وق��ع  ع��ل��ى  ن�شر  م��ري��ع  م�����ش��ور  ت�شجيل  �أظ��ه��ر 
ملنزل برمته يف  �بتالع حفرة �شخمة  �لإلكرتوين، حلظة 
ولي��ة ف��ل��وري��د� �لأم��ري��ك��ي��ة. وق��د دم��رت �حل��ف��رة منزلني 
10 منازل جماورة لها وتركت  بالكامل، وت�شببت باإخالء 
100 منزل يف �ملنطقة بدون كهرباء.  وقد مت ت�شوير هذه 
�للقطات �ملخيفة يف منطقة "لند �أو ليك" بفلوريد�، حيث 
ظهر �ملنزل وهو يغو�س باأكمله د�خل �حلفرة �لتي تنامت 
ب�شرعة كبرية وو�شلت �إىل �لطريق �لعام.  يذكر �أن �حلفرة 
ت�شكلت بقطر 100 مرت وبعمق و�شل �إىل 25 مرت�ً. وقال 
بحرية  مع  �حلفرة  �ندماج  من  يخ�شون  �إنهم  �مل�شوؤولون 
جم���اورة، وق��ام��و� ب��اإخ��الء �لعديد من �مل��ن��ازل �لأخ���رى يف 
�ل�شليب  ملنظمة  �لتابعة  �لإن��ق��اذ  ف��رق  وه��رع��ت  �ملنطقة. 
�لأحمر �لدويل �إىل مكان �حلادث، لإغاثة �ملت�شررين من 
هذه �لكارثة �ملروعة. وبح�شب �لتقارير �لو�ردة من �ملكان، 
�أ�شر�ر ب�شرية، بح�شب ما  �أي  ف��اإن �حل��ادث مل ينجم عنه 

ورد يف �شحيفة ديلي �شتار �لريطانية. 

فتى يحل مكعب روبيك يف 17 ثانية 
ق��د يتمكن �ل��ك��ث��ري م��ن��ا م��ن ح��ل م��ك��ع��ب روب��ي��ك خالل 
�شاعات طويلة، ولكن هذ� �لفتى جنح يف حله خالل 17 

ثانية فقط، �أثناء تو�جده على من �لقطار. 
حقق د�نيال تاي �إجناز�ً مهماً عندما متكن من حل مكعب 
روبيك، وهو ي�شافر على من قطار يف مدينة بريث ليلة 
�لأحد �أمام ح�شد من �لركاب.  وقال د�نيال يف تعليق له 
على �لإجناز: "عادة �أحل �ملكعب خالل 15 ثانية فقط، 

ولكني كنت متعباً ليلتها فتجاوزت هذ� �لوقت.

مادونا توقف مزادا لبيع خطاب انف�سالها 
توباك  �لر�حل  �ل��ر�ب  �أر�شله مغني  لبيع خطاب  و�شيك  م��ز�د  �إىل منع  مادونا  �شعت 
�ل�شجن يبلغها بانتهاء عالقتهما ومذكرة �شخ�شية و�شفت فيها �ملغنية  �شاكور من 

ويتني هيو�شتون و�ملمثلة �شارون �شتون باأنهما �شيئتنان ب�شكل فظيع.
نيويورك  يف  �لعليا  للمحكمة  طلبا  هارت"  "ريبيل  �أغنية  �شاحبة  م��ادون��ا  وقدمت 
نيويورك لوقف  للمز�د�ت يف  �إت كولكتيبلز  د�ر جوتا هاف  �أمر موؤقت �شد  لإ�شد�ر 
�لبيع �لذي من �ملقرر �أن يبد�أ �م�س �لأربعاء. وقالت مادونا يف �لوثائق �لتي قدمتها 

�ملتعلقات  من  كثري�  �أن  �ل�شحف  تقارير  ق��ر�أت  �أن  �إىل  تعلم  مل  �إنها  للمحكمة 
�شاكور، مل  �ل�شابق  �مل��ز�د، مبا يف ذلك �خلطاب من �شديقها  �ملعرو�شة يف 

تعد يف حوزتها. وهذه �ملتعلقات قدمتها للمز�د د�رلني لوتز، �لتي و�شفتها 
وقالت  فنية  وم�شت�شارة  �شابقة  �شديقة  باأنها  �ملحكمة  وثائق  يف  م��ادون��ا 
دون علمي  للح�شول على ممتلكاتي  "خانت ثقتي مبحاولة م�شينة  �إنها 

�أر�شل عر �لريد  �مل��ز�د�ت ولوتز يف بيان  �أو مو�فقتي". وقال ممثل لد�ر 
�لإلكرتوين �إن حماولة مادونا وقف �ملز�د "ت�شرف يفتقر �إىل �أي �أ�شا�س �أو 

��شتحقاق" و�إنهما �شيطعنان على مز�عمها �أمام �ملحكمة.

فنانو جزر البهاما يوؤدون عر�شا خالل حفل افتتاح دورة األعاب الكومنولث لل�شباب لعام 2017 يف ملعب توما�س روبن�شون الوطني.    )ا ف ب(

ي�ستمتعون داخل مطعم 
غمرته الفي�سانات

على  ن�شر  ف��ي��دي��و  مقطع  �أظ��ه��ر 
ردة  �لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع 
فعل زبائن �أحد �ملطاعم �ل�شينية 
ت��دف��ق��ت مياه  ب��ع��دم��ا  �ل��غ��ري��ب��ة 
�ملطعم  د�خ����ل  �إىل  �ل��ف��ي�����ش��ان��ات 
�لطعام  ي��ت��ن��اول��ون  ك���ان���و�  �ل����ذي 

فيه. 
ويظهر �لفيديو �لذي مت ت�شويره 
يوم �خلمي�س �ملا�شي يف مطعم يف 
جيلني،  مبقاطعة  ت�شانغت�شون 
جم��م��وع��ة م��ن �لأ���ش��خ��ا���س وهم 
يتابعون وجبتهم رغم تدفق �ملياه 
وحما�شرتها  �ملطعم  د�خ���ل  �إىل 

لطاولتهم.
فبينما جل�س �لزبائن ي�شتمتعون 
�ملطعم  يف  �ل�����ش��اخ��ن��ة  ب��وج��ب��ت��ه��م 
�لفي�شانات  م���ي���اه  م��ت��ج��اه��ل��ني 
�ل��ت��ي ب���د�أ م�����ش��ت��و�ه��ا يف �لزدي����اد 
�أ�شخا�س  ظ��ه��ر  �مل��ط��ع��م،  د�خ����ل 
�آخ����رون وه��م ي��ح��اول��ون �لهروب 

من �ملكان. 
ولي�شت هذه �حلادثة �لأوىل من 
�أظهر  �ملا�شي  �لعام  ففي  نوعها، 
كبري�ً  رو�ج��اً  لقي  فيديو  مقطع 
على �لإن��رتن��ت، رج��اًل من هونغ 
باحت�شاء  ي�����ش��ت��م��ت��ع  وه����و  ك���ون���غ 
ك����وب م���ن �ل��ق��ه��وة د�خ����ل مقهى 
بح�شب  �لفي�شانات،  مبياه  غ��رق 
�آي"  ب���ي  "يو  م���وق���ع  يف  ورد  م���ا 

�لإلكرتوين. 

تاأجيل مهرجان "القد�ض 2017" ب�سبب الحداث
�لدورة  �إرج��اء   "2017 "�لقد�س  �إد�رة مهرجان  �أعلنت 
ب�شبب  �لأول  �م�س  �نطالقها  م��ق��رر�ً  ك��ان  و�لتي  �ل�22 

�لأحد�ث �جلارية يف حميط �مل�شجد �لأق�شى.
و�أغ��ل��ق��ت �ل�����ش��رط��ة �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة �حل���رم �ل��ق��د���ش��ي يوم 
�أ���ش��ف��ر ع��ن مقتل  �جل��م��ع��ة �مل��ا���ش��ي ب��ع��د ه��ج��وم م�شلح 
�شرطيني �إ�شر�ئيليني و�إ�شابة ثالث لكنها عادت وفتحته 
عن  للك�شف  �إلكرتونية  ب��و�ب��ات  و�شع  بعد  �لأح���د،  ي��وم 
ورف�شو�  �مل�شلني  �أغ�شبت  �لتي  �خلطوة  وه��ي  �مل��ع��ادن 

�ملرور للحرم عر هذه �لبو�بات.
�شالة  بعد  مناو�شات  �شاهد  �إن��ه  �شحفي،  م�شور  وق��ال 
ع�شاء �لإثنني، بني �لقو�ت �لإ�شر�ئيلية و�مل�شلني �لذي 
�لدخول  لرف�شهم  �لأق�شى  �مل�شجد  خارج  �ل�شالة  �أدو� 

عر �لبو�بات �جلديدة.
وقال مركز "يبو�س" �لثقايف �لذي ينظم �ملهرجان �شنوياً 
مب�شاركة فرق حملية ودولية يف بيان �ليوم، �إن "مركز 
�لثقايف  م�شروعه  جوهر  مع  و�ن�شجاماً  �لثقايف  يبو�س 
�ل�شارع  بنب�س  �لوثيق  �رتباطه  ع��ن  وتعبري�ً  �لوطني 

و�لنب�س �لوطني �لفل�شطيني �لعام يف �شاحات وحار�ت 
�لقد�س، فقد تقرر تاأجيل مهرجان �لقد�س 2017 �إىل 

موعد لحق يحدد وفقاً للظروف و�ملتغري�ت".
�إرجاء  �إنه تقرر  �إليا�س،  ر�نية  �ملهرجان،  و�أك��دت مديرة 
�ل���ف���رق �مل�شاركة  �ل���رغ���م م���ن و����ش���ول  �مل��ه��رج��ان ع��ل��ى 
�لذي  �مل��ه��رج��ان  وك��ان  �مل��دي��ن��ة.  �إىل  بالفعل  باملهرجان 
حمل هذ� �لعام �شعار )مهرجان �لقد�س ي�شيء م�شاعل 

�لبقاء( �شيمتد حتى 25 يوليو �جلاري.
ي�����ش��م ح��ف��الت م��و���ش��ي��ق��ي��ة وغنائية  �ل���رن���ام���ج  وك����ان 
�شعرية ومعار�س كتب وور�س فنية وعرو�س  و�أم�شيات 

فلكلورية يف �ل�شاحات و�مل�شارح �ملفتوحة.
تاأ�ش�س �ملهرجان عام 1996 وتوقف لأول مرة يف 2006 
ثم توقف مرة ثانية يف 2014 وهذ� هو ثالث توقف له.  
وذكرت مدينة رو�بي بال�شفة �لغربية يف بيان �أنها �أجلت 
حفاًل للمغني �لأردين عمر �لعبد�لالت كان مقرر�ً يوم 
�لأ�شخا�س  لآلف  يت�شع  �ل��ذي  مدرجها  على  �جلمعة 

ب�شبب �لأو�شاع يف �لقد�س.


