
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 40 صفحة- الثمن درهمان

   

�ألف   16 توزع  �لإن�سانية  خليفة 
�سلة غذ�ئية على �ل�سعب �ل�سومايل

•• بربرة- ال�صومال-وام:

مل تكن ال�صومال يوماً خارج 
الإماراتي  الإن�����ص��اين  العطاء 
ان������ط������اق������اً م�������ن ال������واج������ب 
تتعامل فيه  ال��ذي  الإن�����ص��اين 
الإم������ارات م��ع اجل��م��ي��ع حيث 
الي�������ادي الم����ارات����ي����ة جتهد 
للتخفيف  ال�صاعة  م��دار  على 
من املعاناة ودعم ال�صقاء على 
التي ميرون  جت��اوز حمنتهم 

بها.
وعلى غرار كل منطقة منكوبة 
يف العامل كان اأبطال الإمارات 
باإن�صانيتهم  بقوة  حا�صرين 
ورج��ول��ت��ه��م وم��واق��ف��ه��م التي 
لتج�صيد  باتت مثاًل يحتذى 
الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  توجيهات 
من  انطاقا  الأ�صقاء  باإغاثة 
الذي  احلنيف  ديننا  تعاليم 
يح�صنا على الرحمة واملحبة 
وال�صام وما زرعه املغفور له 
اآل  �صلطان  ب��ن  زاي���د  ال�صيخ 
نهيان طيب اهلل ثراه، عندما 
ج���ع���ل ق���ي���م اخل�����ر م����رادف����اً 
الذي  ال��وط��ن  با�صم  يلت�صق 
وعنوان  الإن�صانية  قبلة  ب��ات 

خ�صالها ومواقفها.
)التفا�صيل �ص2(

حممد بن را�صد خال ح�صوره مهرجان رويال ا�صكوت يف بريطانيا  )وام(

حممد بن ر��سد ي�سيد باإجناز�ت خيول 
�لإمار�ت يف مهرجان رويال ��سكوت يف بريطانيا رئي�س �لدولة ي�سدر مر�سوما �أمرييا برتقية 175 

من �سباط ومنت�سبي �لقيادة �لعامة ل�سرطة �أبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأ�صدر 
175 �صابطا من خمتلف  ب�صاأن ترقية  اأمريا  )حفظه اهلل( مر�صوما 

مرتبات القيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي.
و�صمل املر�صوم ترقية 175 �صابطا، اإ�صافة اإىل ترقية 29 �صابطا ومن 
)التفا�صيل  التقاعد.     اإىل  �صباط   5 واإح��ال��ة   ، للتقاعد  اإحالتهم  ثم 

•• لندن-وام: 

اأ�صاد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال�����وزراء 
والنتائج  ب���الجن���ازات  دب��ي  ح��اك��م 
حققتها  التي  امل�صرفة  التناف�صية 
خيول دولة الإمارات خال افتتاح 

اأ�صكوت  روي��ال  مهرجان  فعاليات 
اخليل   ل�صباق  الربيطاين  امللكي 
احل���دث الأك����رب يف ع���امل اخليول 

الكا�صيكية حول العامل.
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ����ص���اح���ب  واأك�������د 
حممد بن را�صد اآل مكتوم ��� خال 
فعاليات اليوم الأول من مهرجان 
ت�صتمر  ال������ذي  ا����ص���ك���وت  روي�������ال 

مواقــيت ال�صالة
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»الليبية املقاتلة« ت�صعى اىل ا�صعال فتيل النار يف طرابل�ص

الدخان يت�صاعد من موقع تفجر حمكم للغام و�صعها الدواع�ص �صمال الرقة

مواقــيت ال�صالة

الدوحة متورطة بغ�سيل اأموال يف العراق مب�ساعدة من �سيا�سيني

مكتب جر�ئم �لحتيال �لربيطاين يدين باركليز بتعامالت غري قانونية مع قطر
اأ�سرتاليا تعلق عملياتها فوق �سوريا بعد التحذير الرو�سي

�لتحالف �لدويل ي�سقط طائرة للنظام �ل�سوري  
•• عوا�صم-اأ ف ب:

اأن التحالف  اأمركي  اأعلن م�صوؤول 
ال�������دويل ال������ذي ت����ق����وده ال����ولي����ات 
طيار  ب��دون  ط��ائ��رة  اأ�صقط  املتحدة 
�صيطرة  مناطق  يف  ال�صنع  ايرانية 
جنوب  يف  للنظام  امل��وال��ي��ة  ال��ق��وات 
ام�ص، يف ثاين حادثة  �صوريا �صباح 

من نوعها يف غ�صون اأ�صبوعني.
اأمركي  ع�����ص��ك��ري  م�����ص��وؤول  وق����ال 
مقاتلة  اإن  ب��ر���ص  ف��ران�����ص  ل��وك��ال��ة 
اف-15  ط��������راز  م�����ن  اأم�����رك�����ي�����ة 
الطائرة  دم������رت  اي���غ���ل  ����ص���راي���ك 
 129 �صاهد  بدون طيار من طراز 
قرب  التنف،  موقع  �صرق  �صمال  يف 
كانوا  م�صيفا  الأردن،  م��ع  احل���دود 

يهددون قواتنا على الأر�ص.
ا���ص��رال��ي��ا تعليق  اأع��ل��ن��ت  اىل ذل���ك، 
ع��م��ل��ي��ات��ه��ا اجل����وي����ة يف الأج��������واء 
ال���ت���ه���دي���دات التي  ب��ع��د  ال�������ص���وري���ة 
اأ�صدرتها رو�صيا اإثر اإ�صقاط القوات 
الأمركية طائرة للجي�ص ال�صوري.
ب��ا���ص��م اجلي�ص  م��ت��ح��دث��ة  واأع���ل���ن���ت 
اإج�������راء  يف  ب����ي����ان  يف  الأ�������ص������رايل 

ال��رق��ة اجلنوبي  ب��ري��ف  ال��ر���ص��اف��ة 
�صد  قتالية  مهمة  تنفيذها  اأث��ن��اء 

تنظيم داع�ص الإرهابي.
تدعم  التي  مو�صكو  ردت  والث��ن��ني 
ال�صد باإعان تعليق خط الت�صال 
يف  اقامته  ال��ذي  الت�صعيد  خلف�ص 
البنتاغون ملنع حوادث  2015 مع 
ال�صورية،  الج�������واء  يف  ا����ص���ط���دام 
متهمة وا�صنطن بعدم اباغها بانها 

�صت�صقط املقاتلة ال�صورية. 

اح��������رازي اأوق�������ف ج��ي�����ص ال���دف���اع 
ال�صرايل موؤقتا العمليات ال�صاربة 

التي يجريها يف �صوريا.
لهذا  تربير  اي  اجلي�ص  يقدم  ومل 
القرار الذي ياأتي على خلفية تدهور 
العاقات الرو�صية المركية ب�صاأن 

النزاع ال�صوري.
اأع����ل����ن اجل���ي�������ص ال���������ص����وري الأح�����د 
اإ���ص��ق��اط ال��ت��ح��ال��ف ال����دويل اإحدى 
منطقة  يف  احل����رب����ي����ة  ط����ائ����رات����ه 

ماكسي كير لتوريد العمالة
سرعة في الوصول ودقة في المواعيد

خادمات جاهزات للتنازل الفوري

 فحص طبي
مجاني للخادمة

خادمات - ممرضات 
سائقات- طباخات

الفلبين - إندونيسيا - الهند  
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حممد بن ز�يد ي�سل باري�س 
•• باري�س-وام:

عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  و�صل 
يف  ام�ص  باري�ص  اىل  امل�صلحة  للقوات  العلى  القائد  نائب  ابوظبي 

زيارة عمل للجمهورية الفرن�صية ت�صتغرق يومني .
ويجري �صموه خال الزيارة حمادثات مع اإميانويل ماكرون رئي�ص 
جمهورية فرن�صا وكبار امل�صوؤولني يف احلكومة الفرن�صية حول تعزيز 
وتطوير التعاون ال�صراتيجي امل�صرك بني البلدين وبحث جممل 

الق�صايا الإقليمية والدولية ذات الهتمام امل�صرك.
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  وك��ان 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة قد غادر القاهرة ام�ص 

بعد زيارة اأخوية جلمهورية م�صر العربية ال�صقيقة.
ال���دويل فخامة  ال��ق��اه��رة  ل��دى م��غ��ادت��ه م��ط��ار  ك��ان يف وداع �صموه 

الرئي�ص عبدالفتاح ال�صي�صي.                )التفا�صيل �ص2(

 20 الفرة من  مناف�صاته خال 
اجلاري  يونيو  �صهر  من   24 اإىل 
الإجنليزي  ا�صكوت  م�صمار  على 
حر�ص   ��������� اإجن����ل����را  يف  ال���ع���ري���ق 
دولة الإم��ارات على ال�صتمرار يف 
يف  وامل�صي  الفوز  من�صات  اعتاء 

طريق ح�صد املراكز الأوىل.
)التفا�صيل �ص17(

•• عوا�صم-وكاالت:

اخلطرة  الحتيال  جرائم  مكتب  حتقيقات  من  �صنوات   5 بعد 
وهيئة ال�صلوك املايل يف بريطانيا، �صدر ام�ص حكم يدين باركليز 

ل�صلوعه يف تعامات مالية غر قانونية مع قطر.
 12 بقيمة   2008 الأول حول متويل ح�صل عليه عام  التهام 
ملكية  ت��ف��ادي  ب��ه��دف  ق��ط��ري��ني،  م�صتثمرين  م��ن  جنيه  م��ل��ي��ار 

احلكومة الربيطانية اأثناء الأزمة املالية.
التهامات املوجهة لباركليز تخ�ص �صفقة ر�صملة مع م�صتثمرين 
قطريني اأبرمت عام 2008، واأي�صا متت اإدانة باركليز بالف�صل 
اأكتوبر  يف  قطر  مع  اأبرمها  اتفاقية  تفا�صيل  عن  الإف�صاح  عن 
ا�صرليني،  جنيه  مليون   322 قيمتها  بلغت   ،2008 عام  من 
اأعماله  تو�صيع  ب�صاأن  للبنك  مالية  ا�صت�صارات  توفر  على  ت  ن�صّ

يف اخلليج.

ا�صت�صاري  اتفاق  عن  الإف�صاح  عدم  ت�صمل  التهامات  ت�صمل  كما 
املايل  ال�صلوك  وهيئة   ،2008 ع��ام  قطريني  م�صتثمرين  م��ع 

غرمت باركليز 50 مليون جنيه عام 2013.
اأ�صدرت  قد  امل��ايل  ال�صلوك  هيئة  كانت  اأن  بعد  ياأتي هذا احلكم 
البنك  عليها  ح�صل  التي  الأم���وال  ب��اأن  يق�صي  لباركليز،  اإن���ذارا 
حتت غطاء توفر خدمات ا�صت�صارات، هي باحلقيقة كانت تهدف 
ومبوجب  البنك،  ر�صملة  عملية  يف  للم�صاركة  قطر  حتفيز  اإىل 
50 مليون  باركليز بقيمة  الإن��ذار مت فر�ص غرامة مالية على 

جنيه.
امل�صاعدة  قانون  خمالفة  لباركليز  املوجهة  التهامات  بني  ومن 

املالية غر ال�صرعية، واأن باركليز اأقر�ص قطر مبلغ الر�صملة.
لقطر  قر�صا  البنك  توفر  حول  باركليز  مع  التحقيق  وي�صتمر 
ما  وه��و  البنك،  ر�صملة  لإع���ادة  قطر  �صخته  ال��ذي  املبلغ  بنف�ص 
اإذ يعترب م�صاعدة مالية غر  ي�صكل خرقا للقانون الربيطاين، 

�صرعية تقلل من القيمة الفعلية حل�ص�ص امل�صاهمني الآخرين، 
وع��ق��ب هذه  ال�صهم.  �صعر  م���ربرة يف  غ��ر  زي���ادة  عنها  ينتج  ق��د 
الإق����رار  ي��ع��ت��زم  ب��ارك��ل��ي��ز  اأن  ب��ل��وم��ربغ  وك��ال��ة  نقلت  التحقيقات 

بالتهامات املوجهة �صده يف ف�صيحة تعاماته املالية مع قطر.
غ�صيل  يف  قطر  ت��ورط  ع��ن  عراقية  م�صادر  ك�صفت  ال��ع��راق  ويف 
اأمواٍل بالعراق، عرب �صركِة ات�صالت، ومب�صاندة �صيا�صيني بارزين 

وعدٍد من النواب و�صيا�صيني اأكراد.
تهرب  والتهمة  ات�����ص��الت،  �صركة  ه��ي  بالف�صاد  املتهمة  واجل��ه��ة 
�صريبي. ومتلك قطر يف ال�صركة ح�صة جتاوزت %65، وتقول 
اأكرث  اأمواًل لل�صركة لدى  اإن ال�صلطات العراقية حجزت  الأنباء 

من م�صرف عراقي اإىل حني �صداد ال�صرائب .
وت�صيف امل�صادر اأن قطر تدخلت عرب و�صطاء لإعادة تفعيل دور 
الأموال،  لتحويل  �صركة  اأي�صاً  التهام  الت�صالت. وطال  �صركة 
�صركة  ل�صاحب  و�صركات  ومعامل  م�صانع  جمموعة  اإىل  اإ�صافة 

مع جناح اجلي�ش الليبي يف حربه على الإرهاب:
مدعومة من قطر، ملي�سيات »�لليبية 

�ملقاتلة« حت�سد لإ�سعال طر�بل�س
•• ليبيا-الفجر- خا�س:

الإ�صام  التيار  ميلي�صيات  اأزم���ة  اإىل  ليبيا  يف  املت�صارعة  الأح����داث  ت�صر 
اجلماعات  تلقت  م��ا  بعد  خا�صة  امل�صهد،  م��ن  خ��روج��ه��ا  وق���رب  ال�صيا�صي 
وال�صرقية  الغربية  ليبيا  مناطق  خمتلف  يف  موجعة  ���ص��رب��ات  املتطرفة 
واجلنوبية، وخ�صارة هذه امليلي�صيات، وعلى راأ�صها اجلماعة الليبية املقاتلة، 
التي تتهمها جهات عديدة بالإرهاب، مواقع يف طرابل�ص. وقد ك�صف م�صدر 
اجتماعي مطلع يف ات�صال هاتفي مع املوقع الليبي بوابة اإفريقيا الإخبارية، 

مطالبة عدد من اأعيان ووجهاء قبائل مدينة ترهونة من ميلي�صيات وكتائب 
تابعة ملا ي�صمى احلر�ص الوطني الليبية املقاتلة والتي يقودها املدعو خالد 
العا�صمة  يف  العام  النائب  مكتب  قبل  من  عليه  القب�ص  املطلوب  ال�صريف 

طرابل�ص، مغادرة املناطق التي ي�صيطرون عليها.     )التفا�صيل �ص13(

ا�ست�سهاد �ساب قرب رام اهلل بر�سا�ش الحتالل
��سر�ئيل تبني م�ستوطنة جديدة يف �ل�سفة

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

الحتال  ج��ي�����ص  ب��ر���ص��ا���ص  ال��ث��اث��اء  ام�����ص  فل�صطيني  ���ص��اب  ا���ص��ت�����ص��ه��د 
ال�صرائيلي بحجة حماولته تنفيذ عملية طعن قرب م�صتوطنة ادم جنوب 
ا�صرائيلي  اأي  انه مل ي�صب  وقالت م�صادر جي�ص الحتال  رام اهلل.  �صرق 

باذى.
ويف تطور خطر اعلن رئي�ص الوزراء ال�صرائيلي بنيامني نتانياهو الثاثاء 
ي�صل  بينما  املحتلة،  الغربية  ال�صفة  يف  جديدة  م�صتوطنة  يف  العمل  ب��دء 
مبعوثا الرئي�ص المركي دونالد ترامب لدفع حمادثات ال�صام املتعرثة. 
وكتب نتانياهو يف تغريدة ام�ص  بداأ العمل، كما وعدت، لن�صاء م�صتوطنة 
جديدة ل�صكان عمونا يف ا�صارة اىل بوؤرة عمونا ال�صتيطانية الع�صوائية التي 
ازيلت يف �صباط فرباير باأمر ق�صائي. و�صتكون هذه اأول م�صتوطنة جديدة 
تبنى بقرار حكومي منذ 1992 اذ ان ا�صرائيل يف ال�صنوات املا�صية تو�صيع 

امل�صتوطنات القائمة وجميعها غر �صرعية.

بال�سولر  غ��زة  ت��زود  م�سر 
�لكهرباء �أزم����ة  لتخفيف 

•• غزة-وكاالـ:

اأفادت تقارير واردة من قطاع غزة 
باأن م�صر تعتزم اإر�صال 500 طن 
من ال�صولر اإىل القطاع املحا�صر، 
وذلك بهدف تخفيف اأزمة انقطاع 

الكهرباء هناك.
وق��ال م�صدر يف معرب رف��ح، الذي 
يربط بني م�صر وغزة، لبي بي �صي 
اإنه من املتوقع اأن ت�صل الإمدادات 
11 �صاحنة،  48 �صاعة، يف  خال 

وذلك لأول مرة منذ �صنوات.
واأفاد امل�صدر اأن �صلطة الطاقة يف 
قطاع غزة دفعت للجانب امل�صري 
ثمن كميات الوقود املقرر دخولها، 
ب��خ��م�����ص��ة مايني  ُي���ق���در  وال������ذي 

دولر.
هذا ومل يتاأكد هذا التفاق ر�صميا 
اأو حركة  م���ن ج��ان��ب م�����ص��ر  ب��ع��د 

حما�ص، التي تدير القطاع.
تخفي�ص  يف  اإ����ص���رائ���ي���ل  وب��������داأت 
اإىل قطاع غزة  الكهرباء  اإم���دادات 

منذ يوم الإثنني.

وتدمري  �إرهابيًا   12 م�سرع 
ع��ت��اده��م ���س��م��ال ���س��ي��ن��اء

•• القاهرة-رويرتز:

بيان  يف  امل�������ص���ري  اجل���ي�������ص  ق�����ال 
ال��ق��وات اجل��وي��ة ق�صفت  اإن  اأم�����ص 
اإرهابية يف  لقيادات جماعة  جتمعا 
 12 �صيناء وقتلت  حمافظة �صمال 
م��ن��ه��م ودم�����رت اأرب�����ع ع���رب���ات دفع 

رباعي.
بيان  يف  الع�صكري  املتحدث  وق���ال 
بتنفيذ  اجل����وي����ة  ال����ق����وات  ق���ام���ت 
اأ�صفر عن مقتل  قذف جوي مركز 
�صديدي  تكفريا  ف���ردا   12 ع���دد 
تنظيم  ق�����ي�����ادات  م����ن  اخل�����ط�����ورة 
اأن�صار بيت املقد�ص وتدمر عدد 4 
عنا�صر  خا�صة  رباعي  دفع  عربات 
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن ز�يد ي�سل باري�س

»دبي �خلريية« تنفذ م�سروع �إفطار �سائم يف �سري�ليون

رئي�س �لدولة ي�سدر مر�سوما �أمرييا برتقية 175 من �سباط ومنت�سبي �لقيادة �لعامة ل�سرطة �أبوظبي
توليها القيادة الر�صيدة لل�صباط ول�صباط ال�صف والأفراد للقيام 
تقدمي  ملوا�صلة  الأكمل  الوجه  على  واجباتهم  واأداء  مب�صوؤولياتهم 
مقايي�ص  اأف�صل  مع  املتوافقة  والأمنية  ال�صرطية  اخلدمات  اأف�صل 

اجلودة واأحدث املمار�صات العاملية.
املرفعني  واملنت�صبني  ال�صباط  اأبوظبي  �صرطة  ال��ع��ام  القائد  وه��ن��اأ 
العمل  متابعة  يتطلب  تكليفا مهماً  الرقيات متثل  اأن هذه  موؤكدا 
بجد واقتدار للم�صاهمة يف حتقيق الأهداف ال�صراتيجية ل�صرطة 
الذي  اآمن  اإقامة جمتمع  اأبوظبي نحو  املتوائمة مع خطة  اأبوظبي 
الواحد  الفريق  بروح  والعمل  البتكار  نهج  تبني  يتحقق من خال 
لارتقاء باجلهاز ال�صرطي والأمني خلدمة الوطن واحلفاظ على 

اأمنه وا�صتقراره وتقدمه.

•• اأبوظبي-وام:

اأ�صدر �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة 
حفظه اهلل مر�صوما اأمريا ب�صاأن ترقية 175 �صابطا من خمتلف 

مرتبات القيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي.
ترق�ي�������ة  اإىل  اإ�صاف����ة  �صابط�����ا،   175 ترقي�������ة  املر�ص�����وم  و�ص����مل 
اإىل  5 �صب���اط  واإحال�ة   ، للتقاع��������د  اإحالته���م  ثم  29 �صابطا ومن 

التقاعد.
وبناء على توجيهات �صاحب ال�صمو رئي�ص الدولة حفظه اهلل ، اأمر 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  �صاحب 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة رئي�ص املجل�ص التنفيذي لإمارة 

العامة  ال��ق��ي��ادة  م��رت��ب��ات  م��ن خمتلف   2260 ب��رق��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي، 
ل�صرطة اأبوظبي.

ال�صف  �صباط  م��ن   1500 و  ���ص��اب��ط��اً،   760 ال��رق��ي��ات  و�صملت 
والأفراد ، وترقية 82 �صابطا و�صابط �صف وفردا ومن ثم اإحالتهم 

للتقاعد ، واإحالة �صابطني اإىل التقاعد.
وبهذه املنا�صبة تقدم معايل اللواء حممد خلفان الرميثي القائد العام 
ل�صرطة اأبوظبي بجزيل ال�صكر وعظيم المتنان اإىل �صاحب ال�صمو 
رئي�ص الدولة “حفظه اهلل” و�صاحب ال�صمو ويل عهد اأبوظبي رئي�ص 
املجل�ص التنفيذي على هذه املكرمة، الأمر الذي يوؤكد حر�ص القيادة 
الر�صيدة على تعزيز منظومة الأمن وال�صتقرار وحماية املجتمع يف 
التي  الغالية  الثقة  جت�صد  املكرمة  اأن  اإىل  م�صرا   ، اأبوظبي  اإم���ارة 

حممد بن ز�يد يغادر �لقاهرة و�ل�سي�سي يف ود�عه

بن  الرئا�صة ومعايل علي  �صوؤون  ال��وزراء وزير  رئي�ص جمل�ص  نائب 
حماد ال�صام�صي نائب الأمني العام للمجل�ص الأعلى لاأمن الوطني 
التنفيذية  ال�����ص��وؤون  ج��ه��از  رئي�ص  امل��ب��ارك  خليفة  خ��ل��دون  وم��ع��ايل 

و�صعادة حممد مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل عهد اأبوظبي.

اأخوية جلمهورية م�صر العربية ال�صقيقة. كان يف وداع �صموه لدى 
ال�صي�صي  القاهرة الدويل فخامة الرئي�ص عبدالفتاح  مغادته مطار 
رئي�ص جمهورية م�صر العربية. يرافق �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان وفد ي�صم �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان 

•• القاهرة -وام:

عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  غ���ادر 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة القاهرة ام�ص بعد زيارة 

اخلر و م�صاعدة ال�صومال و�صعبه .. داعني اهلل العلي القدير اأن يحفظها 
و يدمي عليها نعمة الأمن والأمان يف ظل قيادتها الر�صيدة.

اآل نهيان طيب اهلل  ال�صيخ زايد بن �صلطان  املغفور له  وا�صتذكروا مناقب 
الدور  مثمنني  الأر����ص  بقاع  كل  تعم  ومكارمه  خراته  اأن  موؤكدين  ث��راه 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  موؤ�ص�صة  تقدمهما  ال��ل��ذي��ن  وامل�����ص��ان��د  ال��ك��ب��ر 
م�صيفني   .. العامل  دول  وجميع  ال�صومايل  لل�صعب  الإن�صانية  لاأعمال 
اأن املوؤ�ص�صة بادرت اىل تقدمي امل�صاعدات لاأ�صر املت�صررة وتوزيع ال�صال 

الغذائية عليهم والتي تت�صمن املواد الغذائية والتموينية الأ�صا�صية.
كما اأ�صاد م�صوؤولون �صوماليون بامل�صاعدات الإماراتية داعني اهلل تعاىل اأن 
ذل��ك يف  واأن يجعل  الإم���ارات وقيادتها و�صعبها من كل �صوء  يحفظ دول��ة 
ميزان ح�صنات قيادتها الر�صيدة التي تلبي النداء يف كل حمنة يتعر�ص لها 

�صعب ب�صبب ظروفه الطارئة.
حتمل  باخرة  ال�صومال  غ��رب  �صمال  بربرة  ميناء  اإىل  و�صلت  قد  وكانت 

حوايل 1700 طن من املواد الغذائية الأ�صا�صية واملاب�ص.

•• بربرة- ال�صومال-وام:

من  انطاقاً  الإم��ارات��ي  الإن�صاين  العطاء  خ��ارج  يوماً  ال�صومال  تكن  مل 
اليادي  الإم���ارات مع اجلميع حيث  فيه  تتعامل  ال��ذي  الإن�صاين  الواجب 
الماراتية جتهد على مدار ال�صاعة للتخفيف من املعاناة ودعم ال�صقاء على 

جتاوز حمنتهم التي ميرون بها.
الإم��ارات حا�صرين  اأبطال  العامل كان  وعلى غ��رار كل منطقة منكوبة يف 
بقوة باإن�صانيتهم ورجولتهم ومواقفهم التي باتت مثاًل يحتذى لتج�صيد 
ديننا  تعاليم  م��ن  انطاقا  الأ���ص��ق��اء  ب��اإغ��اث��ة  الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  توجيهات 
احلنيف الذي يح�صنا على الرحمة واملحبة وال�صام وما زرعه املغفور له 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه، عندما جعل قيم اخلر  ال�صيخ زايد بن �صلطان 
خ�صالها  وعنوان  الإن�صانية  قبلة  بات  ال��ذي  الوطن  با�صم  يلت�صق  مرادفاً 

ومواقفها.
وفى هذا الطار قام فريق من موؤ�ص�صة خليفة بن زايد اآل نهيان لاأعمال 

اآل  زاي��د  بن  خليفة  موؤ�ص�صة  رئي�ص  الرئا�صة  �صوؤون  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�ص 
نهيان لاأعمال الإن�صانية.

امل�صاعدات  الإن�صانية  لاأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  موؤ�صة  وقدمت 
ال�صومال تزامنا مع حملة لأجلك  الإغاثية للمت�صررين من اجلفاف يف 
الدولة  رئي�ص  ال�صمو  �صاحب  لتوجيهات  تنفيذاً  اأُطلقت  التي  �صومال  يا 
بها  مير  التي  املعي�صية  الظروف  تخطي  على  ال�صومايل  ال�صعب  مل�صاعدة 
وح�صد الدعم للمت�صررين من اجلفاف واإن�صجاماً مع مبادرة عام اخلر 
الإن�صانية واحل�صارية يف معاجلة  ور�صالتها  الم��ارات  دولة  لدور  وتعزيزا 
ال�صومالية  وال��ق��رى  الأقاليم  �صكان  واع��رب  ال�صومال.  يف  املجاعة  اأزم��ة 
ال�صومال  اأن �صعب  م��وؤك��دي��ن  امل�����ص��اع��دات  ل��ه��ذه  امل��ت�����ص��ررة ع��ن الم��ت��ن��ان 
الأ�صا�صية  احتياجاته  وتوفرها  جانبه  اىل  وقفتها  ل��اإم��ارات  ين�صى  لن 
ال��ذي ق�صى على جزء كبر من  بع�صا من عبء اجلفاف  وتخفيفها عنه 

ثروتهم احليوانية واأ�صاب العديد من املحا�صيل بالتلف.
واأ�صاد امل�صتفيدون من امل�صاعدات بدور دولة الإمارات ال�صباقة دائما يف عمل 

على  واط��ل��ع  املناطق  م��ن  العديد  يف  وجت��ول  ال�صومال  ب��زي��ارة  الإن�صانية 
وثروتها  وم��زارع��ه��ا  ال�صومالية  بالأ�صر  حلقت  التي  ال�صديدة  الأ���ص��رار 
فورية قدمت من  ان�صانية  القيام بحملة  ا�صتدعى  الذي  الأم��ر  احليوانية 
خالها املوؤ�ص�صة اآلف ال�صال الغذائية اىل ال�صعب ال�صومايل للتخفيف 
من ال�صعوبات القت�صادية التي يعانيها حيث �صملت زيارات فريق املوؤ�ص�صة 
اأقاليم خمتلفة يف ال�صومال واملناطق اجلبلية الوعرة التي ي�صعب الو�صول 
الإن�صانية،  لاأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  موؤ�ص�صة  ووزع���ت   . اليها 
اأربعة  ال�صقيق يف  ال�صومايل  ال�صعب  �صلة غذائية على  األف   16 اأكرث من 
هرجي�صا  و  واأدوي��ن��ي  وب��رب��رة  ب��رع��و  حمافظة  هما  �صومالية  حمافظات 

واملناطق والقرى املحيطة.
وياأتي توزيع امل�صاعدات تنفيذاً لتوجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن 
ال�صيخ  ال�صمو  ودع��م �صاحب  “حفظه اهلل”  الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 
امل�صلحة، ومبتابعة من �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص 

خليفة �لإن�سانية توزع 16 �ألف �سلة غذ�ئية على �ل�سعب �ل�سومايل

�لهالل �لأحمر �لإمار�تي يد�سن �مل�سروع �ل�سنوي �لثاين لتوزيع ك�سوة �لعيد يف �ملكال

خال  اأو  امل��ب��ارك  رم�صان  �صهر  يف 
الدينية  واملنا�صبات  الأعياد  فرات 

والوطنية وطيلة اأيام ال�صنة.
ون���وه اإىل ج��ه��ود ق��ي��ادات حمافظة 

امل�صاعب  ت��ذل��ي��ل  يف  ح�����ص��رم��وت 
والعقبات اأما هيئة الهال الأحمر 
لكل  وال��دع��م  ال��رع��اي��ة  ت�صل  حتى 

مواطن م�صتحق.

•• املكال -وام:

د����ص���ن���ت ه���ي���ئ���ة ال�����ه�����ال الأح����م����ر 
الإم��ارات��ي - يف مدينة املكا ع�صر 
لتوزيع  ال�صنوي  م�صروعها   - ام�ص 
ك�����ص��وة ال��ع��ي��د ع��ل��ى الأط���ف���ال ذوي 
الح���ت���ي���اج���ات اخل���ا����ص���ة والأي����ت����ام 
واأبناء الأ�صر ذات الدخل املحدود .. 

وذلك للعام الثاين على التوايل.
امل�صروع  تد�صني  اإن  الهيئة  وق��ال��ت 
تخفيف  يف  امل�����ص��اه��م��ة  اإىل  ي��ه��دف 
املعاناة عن اآلف الأ�صر وم�صاعدتهم 
م���ع قرب  اإىل ج��ان��ب��ه��م  وال���وق���وف 
ح����ل����ول ع���ي���د ال���ف���ط���ر امل�����ب�����ارك .. 
انطاقا من النهج الإن�صاين الرائد 
بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب 
زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه 

 .. الإم��ارات��ي  هيئة الهال الأحمر 
معربا عن �صكره لأهايل ح�صرموت 
ع��ل��ى ح�����ص��ن ت��ع��اون��ه��م م���ع فريق 
واملعونة  ال��دع��م  اإي�����ص��ال  يف  الهيئة 
اأعرب عن �صكره  .. كما  مل�صتحقيها 
التي  وال��ود  لر�صائل احلب والوفاء 
قدموها عرب حمات نظموها لهذا 

الهدف.
املهند�ص  اأث����ن����ى   .. ج���ان���ب���ه  م����ن 
ال��ع��م��ودي وك��ي��ل حمافظة  حم��م��د 
على  الفنية  ل��ل�����ص��وؤون  ح�����ص��رم��وت 
دور هيئة الهال الأحمر الإماراتي 
اجلبارة  وج��ه��وده��ا  ح�����ص��رم��وت  يف 
اليمنية  الأزم����ة  وط���اأة  تخفيف  يف 
الفقراء  وم�صاعدة  املواطنني  على 
العون  وت��ق��دمي  منهم  واملحتاجني 
املواطنني  لكل  وال��دع��م  وال��رع��اي��ة 

ال�صقيق  ج��ان��ب  اإىل  ب��ال��وق��وف  اهلل 
وال�صديق يف حمنته.

العمودي  حممد  املهند�ص  وافتتح 
وكيل حمافظة ح�صرموت لل�صوؤون 
عبدالباقي  وال����دك����ت����ور  ال���ف���ن���ي���ة 
احلوثري مدير عام مديرية املكا 
�صوقي  يرافقهما  امل�صروع  معر�ص 
الهال  م�صاريع  م�صرف  التميمي 

الأحمر الإماراتي بح�صرموت.
للمعر�ص  الأول  ال����ي����وم  و����ص���ه���د 
 - متتالية  اأي���ام   3 ي�صتمر  ال��ذي   -
اإقبال كبرا من اأ�صر الأطفال ذوي 
الأيتام  واأ�صر  اخلا�صة  الحتياجات 
الدخل  وذات  ال���ف���ق���رة  والأ������ص�����ر 
املحدود لقتناء ما ينا�صب اأطفالها 
اأقرانهم  م�صاركة  ي�صتطيعوا  حتى 

فرحة العيد.

.. معربا عن فرحته بفرحة الأ�صر 
الزائرة للمعر�ص.

اإىل ذلك .. اأ�صاد الدكتور عبدالباقي 
مديرية  ع�����ام  م����دي����ر  احل�����وث�����ري 

وق���ال اأح��م��د ال��ن��ي��ادي ن��ائ��ب فريق 
ال����ه����ال الأح����م����ر الإم������ارات������ي اإن 
امل�صروع الذي تبنته دولة الإمارات 
العربية املتحدة عرب الهيئة العاملة 
تعوي�ص  بهدف  جاء  ح�صرموت  يف 
الأزمة  لهم  �صببته  عما  الأط��ف��ال 
اقت�صادي  ت���ده���ور  م���ن  ال��ي��م��ن��ي��ة 
الفقراء  على  كبر  ب�صكل  وانعك�ص 
امل��ح��دود خا�صة من  ال��دخ��ل  وذوي 
ي��ح��ت��اج��ون لعناية  اأط��ف��ال  ل��دي��ه��م 
فقدت  التي  الأ���ص��ر  تلك  اأو  خا�صة 
باأطفال  مثقله  واأ���ص��ب��ح��ت  عائلها 
ولو  يعو�صهم  من  ينتظرون  اأي��ت��ام 

بالي�صر عما فقدوه.
الدعم  ا���ص��ت��م��رار  ال���ن���ي���ادي  واأك������د 
الإن�����ص��اين والإغ��اث��ي الإم���ارات���ي يف 
الإن�صاين  ذراع��ه��ا  ع��رب  ح�صرموت 

به  تقوم  ال��ذي  الهام  ب��ال��دور  املكا 
الإماراتي  الأح���م���ر  ال��ه��ال  هيئة 
عموما  ح�����ص��رم��وت  حم��اف��ظ��ة  يف 
�صواء  خ�صو�صا  امل��ك��ا  ىوم��دي��ن��ة 

•• باري�س-وام:

اآل نهيان  زاي��د  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  و�صل �صاحب 
ويل عهد ابوظبي نائب القائد العلى للقوات امل�صلحة 
الفرن�صية  للجمهورية  زي��ارة عمل  ام�ص يف  باري�ص  اىل 

ت�صتغرق يومني .
اإميانويل  ال��زي��ارة حم��ادث��ات مع  �صموه خ��ال  ويجري 
يف  امل�صوؤولني  وكبار  فرن�صا  جمهورية  رئي�ص  م��اك��رون 
احل��ك��وم��ة ال��ف��رن�����ص��ي��ة ح���ول ت��ع��زي��ز وت��ط��وي��ر التعاون 
ال���ص��رات��ي��ج��ي امل�����ص��رك ب��ني ال��ب��ل��دي��ن وب��ح��ث جممل 

الق�صايا الإقليمية والدولية ذات الهتمام امل�صرك .

ويرافق �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
وفد ي�صم �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة و�صمو ال�صيخ 
والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل 
الدويل ومعايل الدكتور �صلطان بن اأحمد اجلابر وزير 
الأمني  ن��ائ��ب  ال�صام�صي  ب��ن ح��م��اد  وم��ع��ايل علي  دول���ة 
العام للمجل�ص الأعلى لاأمن الوطني ومعايل خلدون 
و�صعادة  التنفيذية  ال�صوؤون  رئي�ص جهاز  املبارك  خليفة 
حممد مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل عهد اأبوظبي 
الدولة  �صفر  اخلييلي  مغير  ح��ارب  مع�صد  و�صعادة 

لدى اجلمهورية الفرن�صية.

•• دبي-وام:

ن����ف����ذت ج��م��ع��ي��ة دب������ي اخل���ري���ة 
ل�صالح  �صائم”  “اإفطار  م�صروع 
الحتياجات  وذوي  امل����ع����وزي����ن 
�صراليون  يف  امل�������ص���ل���م���ني  م�����ن 
املبارك  رم�����ص��ان  �صهر  مبنا�صبة 
يف  الدولة  �صفارة  باإ�صراف  وذل��ك 

ال�صنغال.
بتوزيع  الإم����ارات  �صفارة  وق��ام��ت 
غذائية  ���ص��ل��ة   300 م���ن  اأك�����رث 
حت���ت���وي ع���ل���ى ال�������ص���ك���ر وال���زي���ت 
عن  ممثل  بح�صور  وذل��ك  والأرز 
ال�صوؤون  اإدارة  وم��دي��ر  ال�����ص��ف��ارة 
الج���ت���م���اع���ي���ة ب����������وزارة ال����دول����ة 
بفريتاون  الجتماعية  لل�صوؤون 

بالعا�صمة  امل�صجد اجلامع  واإم��ام 
ممثلي  م��ن  وع��دد  ال�صراليونية 
اجل����م����ع����ي����ات اخل�����ري�����ة واأئ����م����ة 

امل�صاجد وممثلي القرى.
الغذائية  ال�������ص���ات  ت���وزي���ع  ومت 
واملتعففة  ال��ف��ق��رة  الأ����ص���ر  ع��ل��ى 

وامل�صاجد ودور الأيتام .
وث��م��ن اأح��م��د م�����ص��م��ار اأم����ني �صر 
جهود  اخل����ري����ة  دب������ي  ج��م��ع��ي��ة 
وتعاون �صفارة الدولة يف ال�صنغال 
اإق��ام��ة ه��ذا امل�صروع  اأن  م��وؤك��دا   .
�صرائح  ي���خ���دم  ال�������دول  ت���ل���ك  يف 
امتدادا  وي��ع��د  ك��ث��رة  جمتمعية 
الإن�صانية  امل���وؤ����ص�������ص���ات  جل���ه���ود 

الإماراتية خارج احلدود .
ونوه اإىل اأن جمعية دبي اخلرية 

تقيم م�صروع اإفطار �صائم يف عدة 
و�صرلنكا  بيارو�صيا  مثل  دول 
الأخ�صر  وال�����راأ������ص  وال�����ص��ن��غ��ال 
اإىل  اإ�صافة  واأ�صراليا  والفلبني 

اإقليم بر�صلونة يف اأ�صبانيا .
اجلمعية  اأن  م�����ص��م��ار  واأو������ص�����ح 
دره�����م  م���ل���ي���ون   15 خ�����ص�����ص��ت 
 1500 يف  ال�������ص���ائ���م  لإف�����ط�����ار 
اإىل  اإ�صافة  دول��ة   28 يف  م�صجد 
امل�صاجد التي تنفذ فيها اجلمعية 
�صفارات  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  امل�����ص��روع 

وقن�صليات الدولة .
توفر  اجل��م��ع��ي��ة  اأن  اإىل  م�����ص��را 
األف   75 ل��ن��ح��و  اإف���ط���ار  وج���ب���ات 
 2،250 باإجمايل  يوميا  �صخ�ص 
مليون وجبة خال �صهر رم�صان 
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان-وام:

ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  وا����ص���ل 
ع�صو  النعيمي  را���ص��د  ب��ن  حميد 
الأع���ل���ى ح��اك��م عجمان  امل��ج��ل�����ص 
ب��ح�����ص��ور ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ع��م��ار بن 
حميد النعيمي ويل عهد عجمان 
رم�صان  ب�صهر  املهنئني  ا�صتقبال 

املبارك.
التهاين  ���ص��م��وه��م��ا  ت��ق��ب��ل  ف���ق���د 

املنا�صبة  ب����ه����ذه  وال����ت����ربي����ك����ات 
الإ���ص��ام��ي��ة امل��ب��ارك��ة م��ن مدراء 
جهاز  وموظفي  الأق�صام  وروؤ�صاء 
يتقدمهم  املالية  للرقابة  عجمان 
�صعادة وليد خليل الها�صمي مدير 
ع����ام اجل���ه���از وال����ذي����ن ت���واف���دوا 
املا�صية  الليلة  الزاهر  ق�صر  على 
لل�صام على �صموه وتقدمي ا�صمى 
ب�صهر  والتربيكات  التهاين  اآي��ات 
امل��ب��ارك ..داع���ني اهلل عز  رم�صان 

الدولة  ال��ق��ب��ائ��ل وك��ب��ار رج����الت 
وجموع املواطنني واملقيمني واأبناء 
والإ�صامية  العربية  اجل��ال��ي��ات 

والأجنبية ..
يعيد  اأن  وج���ل  ع���ز  اهلل  ���ص��ائ��ل��ني 
املنا�صبة على �صموه مبوفور  هذه 

ال�صحة وال�صعادة.
بن  اأح��م��د  ال�صيخ  املقابلة  ح�صر 
ال��ن��ع��ي��م��ي مم��ث��ل �صاحب  ح��م��ي��د 
لل�صوؤون  ع��ج��م��ان  ح��اك��م  ال�����ص��م��و 

املنا�صبة على  ه��ذه  ان يعيد  وج��ل 
وال�صعادة  ال�صحة  مبوفور  �صموه 
بالتقدم  الم������ارات  ���ص��ع��ب  وع��ل��ى 
والزده��ار وعلى المتني العربية 
وال����ص���ام���ي���ة ب��ال��ي��م��ن واخل����ر 

والربكات.
وت�������ب�������ادل ����ص���م���وه���م���ا ال���ت���ه���اين 
�صهر  مب���ن���ا����ص���ب���ة  وال����ت����ربي����ك����ات 
ال�صيوخ  م����ع  امل����ب����ارك  رم�������ص���ان 
وكبار امل�صوؤولني والوجهاء واأبناء 

وال�صيخ  وامل�����ال�����ي�����ة  الإداري���������������ة 
النعيمي  حميد  ب��ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ال�صياحية  التنمية  دائ���رة  رئي�ص 
وال�صيخ را�صد بن حميد النعيمي 
البلدية والتخطيط  دائرة  رئي�ص 
وم��ع��ايل ال�����ص��ي��خ ال��دك��ت��ور ماجد 
رئي�ص  ال���ن���ع���ي���م���ي  ����ص���ع���ي���د  ب�����ن 
ال�����ص��م��و حاكم  ����ص���اح���ب  دي�������وان 
وكبار  ال�صيوخ  وع��دد من  عجمان 

امل�صوؤولني.

حمد�ن بن ز�يد يزور غياثي ويوؤكد �سعي �لقيادة �إىل توفري �حلياة �لكرمية للمو�طنني

حاكم عجمان وويل عهده ي�ستقبالن مدر�ء وموظفي جهاز �لرقابة �ملالية و�ملهنئني ب�سهر رم�سان

•• غياثي-وام:

وا�صل �صمو ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان 
جولته  ال��ظ��ف��رة  منطقة  يف  احل��اك��م  مم��ث��ل 
اإطار  الظفرة يف  ع��دد من م��دن  التفقدية يف 
باملواطنني  واللتقاء  التوا�صل  على  حر�صه 

وتفقد اأحوالهم.
جموع  والتقى  غياثي  مدينة  �صموه  زار  فقد 
املهنئني بال�صهر الف�صيل الذين قدموا اأ�صمى 
اآيات التهاين والتربيكات داعني اهلل عز وجل 
مبوفور  �صموه  على  املنا�صبة  ه��ذه  يعيد  اأن 
ال�����ص��ح��ة وال�����ص��ع��ادة وع��ل��ى ���ص��ع��ب الإم������ارات 

بالتقدم والزدهار.
اآل نهيان  ونقل �صمو ال�صيخ حمدان بن زايد 
ل��ل��م��واط��ن��ني خ���ال ال��ل��ق��اء حت��ي��ات �صاحب 
ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص 
الدولة “حفظه اهلل” و�صاحب ال�صمو ال�صيخ 

يف منطقة الظفرة وعدد من امل�صوؤولني.
ال�����ص��ي��خ حمدان  ���ص��م��و  اأخ����رى زار  م��ن ج��ه��ة 
قران  بن  مبارك  املواطن  نهيان  اآل  زاي��د  بن 

املن�صوري يف منزله مبدينة غياثي.
وتبادل �صموه الأحاديث الودية مع مبارك بن 
قران املن�صوري واأفراد العائلة .. مثمنا �صموه 
منطقة  اأب��ن��اء  قدمها  التي  املخل�صة  اجلهود 
ال��ظ��ف��رة يف ب��ن��اء م�����ص��رة ال��ت��ن��م��ي��ة وم����ازال 
الن�صح حتى  اإ����ص���داء  يف  ي��ت��وا���ص��ل  ع��ط��اوؤه��م 
والتن�صئة  املعا�صرة  الأج��ي��ال  وتوجيه  اليوم 

ال�صاحلة لاأبناء.
املن�صوري  ق��ران  من جانبه رحب مبارك بن 
بالزيارة  امل��ن��ط��ق��ة  واأب����ن����اء  اأ����ص���رت���ه  واأف�������راد 
اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�صيخ  ل�صمو  الكرمية 
زيارتهم  على  وحر�صه  لهم  وت�صريفه  نهيان 

ومتابعة اأحوالهم .
كما قدم �صموه واجب العزاء اإىل �صالح وزايد 

اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  حممد بن 
راجيا  امل�صلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب 
�صهر اخلرات  يعيد  اأن  القدير  العلي  امل��وىل 
ع��ل��ى دول����ة الإم������ارات ب��ال��ي��م��ن وال���ربك���ات يف 
الأمتني  وعلى  للدولة  احلكيمة  القيادة  ظل 

العربية والإ�صامية باخلر والعزة.
الودية  الأح��ادي��ث  �صموه واحل�����ص��ور  وت��ب��ادل 
ال���ت���ي جت�����ص��د ع���م���ق ال���ع���اق���ة ال���ت���ي تربط 
القيادة احلكيمة باملواطنني ومدى اهتمامها 
ورع��اي��ت��ه��ا لأب��ن��ائ��ه��ا وح��ر���ص��ه��ا ع��ل��ى متابعة 
�صوؤون حياتهم وتلم�ص احتياجاتهم وتعزيز ما 
يقدم لهم من خدمات تنموية يف امل�صروعات 
اأر�ص  التي تخدم املواطنني يف كل بقعة على 

هذا الوطن املعطاء.
اآراء  اإىل  ال����زي����ارة  خ����ال  ���ص��م��وه  وا���ص��ت��م��ع 
الأمور  خمتلف  يف  املواطنني  نظر  ووج��ه��ات 
واطماأن  لهم  تقدم  التي  باخلدمات  املتعلقة 

ع��ل��ى اأح��وال��ه��م واط��ل��ع ع��ل��ى ���ص��ر ال��ع��م��ل يف 
قيد  واحليوية  اخلدمية  القطاعات  خمتلف 

التنفيذ هناك.
من جهتهم اأعرب اأهايل غياثي عن �صعادتهم 
ال�صيخ  ���ص��م��و  ب��ل��ق��اء  ال��ب��ال��غ��ني  وت��رح��ي��ب��ه��م 
اهتمام  �صاكرين  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ح��م��دان 
واحلياة  الأم��ان  �صبل  وتوفر  �صموه  ورعاية 
الكرمية لهم يف ظل م�صرة النه�صة والتقدم 
التي ت�صهدها دولة الإمارات عموماً واأبوظبي 
التوا�صل  ع��ل��ى  ���ص��م��وه  وح���ر����ص  خ�����ص��و���ص��اً 
يتقبل  اأن  تعاىل  اهلل  ..�صائلني  معهم  الدائم 
يوفق جهوده  واأن  الأعمال  �صالح  �صموه  من 

اخلرة واأن يجعل ذلك يف ميزان ح�صناته.
زاي���د بن  ال�صيخ  ال��زي��ارة  راف���ق �صموه خ��ال 
ه��زاع بن  وال�صيخ  نهيان  اآِل  زاي��د  حمدان بن 
حمدان بن زايد اآِل نهيان و�صعادة حممد حمد 
بن عزان املزروعي وكيل ديوان ممثل احلاكم 

•• ابوظبي-وام:

ممثل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�صيخ  �صمو  بتوجيهات 
اأم���ن���اء جامعة  رئ��ي�����ص جم��ل�����ص  ال��ظ��ف��رة  احل��اك��م يف منطقة 
اأبوظبي، بداأت اجلامعة اجراءات تنفيذ املبادرة التي اأطلقها 
والطالبات  للطاب  درا�صية  منحة   40 بتخ�صي�ص  �صموه 
وذلك  ال��دول��ة  م�صتوى  على  ع�صر  الثاين  ال�صف  يف  الأوائ���ل 
بزيادة 100 يف املائة عن العام املا�صي حيث ارتفع عدد املنح 

من 20 اإىل 40 منحة.
وتندرج هذه املبادرة �صمن ا�صراتيجية جامعة اأبوظبي لعام 
اخلر 2017 والتي تاأتي برعاية كرمية من �صموه وتت�صمن 
ت�صتهدف  وتطوعية  وثقافية  وجمتمعية  علمية  مبادرة   60
تعزيز ثقافة فعل اخلر وامل�صوؤولية الجتماعية وتر�صيخ قيم 

املودة والرحمة.
واعرب �صعادة علي �صعيد بن حرمل الظاهري رئي�ص جمل�ص 
املبادرة  اعتزاز اجلامعة بهذه  التنفيذي عن  اأبوظبي  جامعة 
�صمن  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�صيخ  �صمو  اأطلقها  التي 
التي   ”2017 اخل��ر  لعام  اأبوظبي  جامعة  “ا�صراتيجية 

الوطني  واجبها  تاأدية  من  ومتكنها  اجلامعة  ر�صالة  ترجم 
تر�صخ  ال��دول��ة  يف  ال��ع��ايل  التعليم  موؤ�ص�صات  اأرق���ى  ك��اإح��دى 
الإن�صانية  قيم  م��ن  وت��ع��زز  املعرفة  وتن�صر  الوطنية  الهوية 
يف  زرعها  التي  القيم  وه��ي  اخل��ر،  وفعل  والعطاء  والتكافل 
نفو�صنا املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل 
نهيان – طيب اهلل ثراه-، ونرجمها اليوم يف جامعة اأبوظبي 
ال�صيخ حمدان  ال��ك��رمي��ة م��ن �صمو  امل��ب��ادرة  م��ن خ��ال ه��ذه 
اأك��رب من  اأن تتيح لعدد  �صاأنها  اآل نهيان والتي من  زاي��د  بن 
�صمو  “منحة  من  لا�صتفادة  املتفوقني  والطالبات  الطاب 
ال�صيخ حمدان بن زايد” التي اأطلقها �صموه منذ عام 2009 
وتعد نقلة نوعية يف حياة كل طالب وطالبة من اأوائل ال�صف 
وت�صجيعهم  تعمل على حتفيزهم  واأنها  الثاين ع�صر، خا�صة 

ملوا�صلة متيزهم الأكادميي.
واأو�صح بن حرمل اأن هذه املبادرة تعد اإ�صافة نوعية تعزز من 
دور �صندوق املنح الأكادميية وامل�صاعدات املالية الذي جنح منذ 
تاأ�صي�ص اجلامعة عام 2003 وحتى العام الأكادميي املا�صي 
 7،729 ع��ن  املالية  الأع��ب��اء  تخفيف  يف   2016-  2015
طالب وطالبة من خال تخ�صي�ص مبلغ 117،544،179 

درهم للمنح الدرا�صية وامل�صاعدات املالية، بينما ا�صتفاد نحو 
املوارد  ذوي  م��ن  اأو  املتفوقني  م��ن  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب   2،015
اجلامعة  خ�ص�صتهم  دره��م  مليون   12 من  امل��ح��دودة  املالية 
والذي  الثاين  الدرا�صي  الف�صل  املالية يف  وامل�صاعدات  للمنح 
ك��اأول مبادراتها �صمن  وذل��ك   2017 ع��ام  بداية  تزامن مع 
م�صراً   ،”2017 لعام اخلر  اأبوظبي  ا�صراتيجية جامعة 
اإىل اأن منحة �صمو ال�صيخ حمدان بن زايد هي منحة �صاملة 
اأو  ال��واح��د  ���ص��ن��وات للطالب  اأرب���ع  ت��زي��د ع��ن  ت�صتمر م��دة ل 
املنحة  وتت�صمن  اأوًل،  ي��ح��دث  اأي��ه��م��ا  ال��ت��خ��رج،  م��وع��د  حتى 
ر�صوم الدرا�صة ور�صوم التقدمي والت�صجيل، ور�صوم اخلدمات 

الطابية وال�صحية.
فل�صفة  اأي�صاً  ترجم  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اأن  اإىل  حرمل  بن  ولفت 
الطلبة  ا�صتقطاب  على  دائماً  حتر�ص  التي  اأبوظبي  جامعة 
للدرا�صة يف  الدولة  اأنحاء  واملتميزين من خمتلف  املتفوقني 
خمتلف  يف  تطرحها  التي  واملاج�صتر  البكالوريو�ص  برامج 
البتكار  على  حتفزهم  تعليمية  بيئة  �صمن  التخ�ص�صات، 
كفاءتهم  من  وتعلي  القيادية  مهاراتهم  من  وتعزز  والب��داع 
حياتهم  يف  ج��دي��دة  علمية  اإجن���ازات  ت�صجيل  على  وقدرتهم 

ال�صحيحة،  ب��ال��ط��ري��ق  وجت���وي���ده 
ملنفعة  ودع��م��ه��م  حفظته  وت��وج��ي��ه 
جمتمعاتهم يف تو�صيع رقعة حفظة 
كتاب اهلل ال��ك��رمي م��ن الط��ف��ال يف 

وقتنا احلا�صر.
 واأك���د ب��ن حم���روم جن��اح اجلائزة 
ال��������ذي ي���ظ���ه���ر م�����ن ت�����زاي�����د ع����دد 
اجلن�صيات،  ك��اف��ة  م��ن  امل�����ص��رك��ني 
خ�����ص��و���ص��ا الط����ف����ال ال���ذي���ن لهم 
الهتمام،  م���ن  الك�����رب  ال��ن�����ص��ي��ب 
خ��ال ال��ع��ام��ني الخ��ري��ن، المر 
ال���ذي ي��دع��ون��ا اىل ب��ذل م��زي��د من 
وو�صائلنا  ادوات��ن��ا  لتطوير  اجل��ه��د 
اجلوائز  اح�����دى  اجل���ائ���زة  ل��ت��ك��ون 
يف  لي�ص  املتخ�ص�صة  او  امل��رم��وق��ة 
ف���اإمن���ا �صمن  ف��ح�����ص��ب  الإم���������ارات 

جوائز النخبة العربية والعاملية.

احلكومية  الفعاليات  اقامة  خال 
واملجتمعية التي تنظمها املوؤ�ص�صات 

العامة واخلا�صة والأهلية.
حممد  اآل  ع��ث��م��ان  ه��ا���ص��م  وق�����ال   
امل�����ص��وؤول الإع���ام���ي ل��ل��ج��ائ��زة: اأن 
ع���دد امل�����ص��ارك��ني ه���ذا ال��ع��ام تزايد 
م�صاركة  م�����ص��ج��ل��ة  ���ص��اب��ق��ي��ه،  ع���ن 
ال��و���ص��ائ��ل ومن  ك��اف��ة  ع��رب  اللف 
ومن  الجتماعي،  التوا�صل  مواقع 
ومن  الدولة  داخ��ل  من  امل�صركني 
يف  للم�صاركة  خا�صة  قدموا  الذين 

هذه امل�صابقة العاملية.
 واو�صح اإن اجلائزة وامل�صاركة فيها 
كان مفتوحاً جلميع اجلن�صيات ومن 
اجلائزة  اأن  م�صيفاً  ال����دول،  ك��اف��ة 
ت��ه��دف اإىل ت�����ص��ج��ي��ع امل�����ص��ل��م��ني يف 
ال��ع��امل ال��ع��رب��ي والإ����ص���ام���ي على 

 كما اأ�صار اإىل تزامن اختتام اجلائزة 
م����ع اح����ت����ف����الت دول�������ة الإم���������ارات 
الإن�صاين  للعمل  زاي��د  يوم  بذكرى 
التي ت�صادف يوم التا�صع ع�صر من 
رم�صان من كل عام املوافق لذكرى 
امل��غ��ف��ور له  ال��دول��ة  رح��ي��ل موؤ�ص�ص 
نهيان،  اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ 
اليوم  ث��راه، ويعترب هذا  طيب اهلل 
ع����ام����ة مم����ي����زة يف ت����اري����خ دول����ة 
الإمارات، اإذ اإن هذا الحتفال يعرب 
التي  عن جمموعة من الإجن���ازات 
العمل  الدولة على �صعيد  حققتها 
امل�صاعدات  خ���ال  م���ن  الإن�������ص���اين 
وال�صعوب  ل���ل���دول  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي 
املبادرات  اإط����اق  وع���رب  الأخ�����رى، 
احليوية  واخل����ري����ة  الإن�������ص���ان���ي���ة 
وال��ن��وع��ي��ة خ���ال ع���ام اخل���ر من 

القراآن  حفظ  جم��ال  يف  التناف�ص 
ال������ك������رمي وت�������اوت�������ه وجت������وي������ده، 
وتوجيه النا�صئة لفهم روح الإ�صام 
الإن�صانية  ور���ص��ال��ت��ه  وال��و���ص��ط��ي��ة 
للعامل كافة والت�صجيع على البحث 
يف العلوم املتعلقة بالقراآن الكرمي.

 واأ�صار اإىل اأن اأهداف اجلائزة تتمثل 
واملقيمني  امل���واط���ن���ني  ت�����ص��ج��ي��ع  يف 
م�����ن ك�����ا اجل���ن�������ص���ني يف ال����دول����ة 
العلوم  جم����ال  يف  ال��ت��ن��اف�����ص  ع��ل��ى 
الكرمي  ال��ق��راآن  وع��ل��وم  ال�صرعية، 
دولة  اأب��ن��اء  م��ن  امل��واه��ب  وت�صجيع 
العامل يف  واجلن�صيات يف  الإم���ارات 
القراآن  ت��رت��ي��ل  يف  ال�����ص��وت  ح�����ص��ن 
واختيار  ����ص���وت  واأج����م����ل  ال���ك���رمي 
وتنمية مهاراتهم  املواطنة  املواهب 

وال�صتفادة منها.

•• ابوظبي-وام:

بن  �صيف  ال�صيخ  �صمو  الفريق  كرم 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص 
ال��داخ��ل��ي��ة بح�صور  ال�����وزراء وزي���ر 
معايل ح�صني بن اإبراهيم احلمادي 
الفائزين  والتعليم  الربية  وزي��ر 
“التحبر للقراآن  بجوائز م�صابقة 
الكرمي وعلومه.. اأبوظبي 2017” 
يف ح��ف��ل اأق��ي��م ل��ه��ذه ال��غ��اي��ة اأم�ص 
الثاثاء يف قاعة امل�صرح الوطني يف 
بت�صليم  �صموه  وتف�صل  ظبي.   اأب��و 
واجلوائز  ال��ت��ق��دي��ري��ة  ال�����ص��ه��ادات 
على الفائزين التي اعلنتهم اللجنة 
العليا للم�صابقة العاملية والتي تقام 
�صهر  ع��ام خ��ال  �صموه كل  برعاية 
ن�صر  وت�صتهدف  امل��ب��ارك  رم�����ص��ان 
ال�����ص��م��ح��ة وتكرمي  الإ�����ص����ام  ق��ي��م 
ودرا�صي  ال���ك���رمي  ال���ق���راآن  ح��ف��ظ��ة 
ال���رت���ي���ل. ك��م��ا ك����رم �صموه  ع���ل���وم 
وال�صخ�صيات  ال�����ص��رك��اء  م��ن  ع���ددا 
ال��داع��م��ة.  واأع����رب م��ب��ارك عو�ص 
العام للجائزة  بن حمروم المني 
عن �صكره وتقديره لراعي اجلائزة 
الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد 
ومتابعته  دع���م���ه  ع��ل��ى  ن��ه��ي��ان  اآل 
امل�صتمرة الذي اثمرت باإجناح هذه 
ورافداً  معيناً  تعد  وال��ت��ي  اجل��ائ��زة 
من حفظة وقراء كتاب اهلل الكرمي 
من النا�صئة والطفال، م�صراً اىل 
بذور  ب��زرع  للفخر  مدعاة  ذل��ك  اأن 

اخلر يف هذا اجليل ال�صاعد.
القائمني  دور  اأهمية  اإىل  واأ���ص��ار    
مفاهيم  وغ����ر�����ص  ت���ر����ص���ي���خ  ع���ل���ى 
ال���ك���رمي وحفظه  ال����ق����راآن  ق������راءة 

�سيف بن ز�يد يكرم �لفائزين مب�سابقة �لتحبري للقر�آن �لكرمي وعلومه.. �أبوظبي 2017

جامعة �أبوظبي تبد�أ �جر�ء�ت تخ�سي�س 40 منحة در��سية �ساملة لأو�ئل �لثانوية �لعامة
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اأخبـار الإمـارات

�لنائب �لعام يحيل 54 متهما يف ق�سية �ملحفظة �لوهمية بتجارة �ل�سيار�ت �إىل �ملحكمة �ملخت�سة

�سعيد بن طحنون ي�ستقبل وفد� 
من د�ر ز�يد للرعاية �لأ�سرية

•• العني-وام:

ا�صتقبل معايل ال�صيخ �صعيد بن طحنون بن حممد اآل نهيان، وفدا من دار زايد 
فئة  الأب��ن��اء  من  معاليه  ا�صتمع  حيث  العني  مبدينة  بق�صره  الأ�صرية  للرعاية 
الدولة  التي حتققت بف�صل ما توفره  الإجن��ازات  الأ�صرية اىل  الرعاية  فاقدي 
من دعم ورعاية كاملة لهم من خال موؤ�ص�صاتها. وتعرف معاليه على اجنازات 
زايد الثمري الذي ح�صل علي العديد من امليداليات يف جمال ريا�صة ال�صباحة 
واإبراهيم حمدان الذي اجنز فى جمال الر�صم الت�صكيلي واملعار�ص التي �صارك 

بها م�صتف�صراً معاليه عن كل ما يهمهم من رعاية.

•• اأبوظبي- وام:

لإمارة  العام  النائب  البلو�صي  اهلل  عبد  حممد  علي  امل�صت�صار  �صعادة  اأم��ر 
بتجارة  املتعلقة  الوهمية  املحفظه  ق�صية  يف  متهماً   54 باإحالة  اأبوظبي، 
الحتيال  تهم  يواجهون  حيث  املخت�صة،  اجلزائية  املحكمة  اإىل  ال�صيارات 
باأن  اق��ت�����ص��ادي دون ترخي�ص م��ذك��را  ن�����ص��اط  وغ�����ص��ل الم�����وال، وم���زاول���ة 
ت�صل  م��دة  باحلب�ص  الحتيال  بجرمية  املدانني  يعاقب  اجلزائي  القانون 
اإىل ثاث �صنوات، بينما ت�صل عقوبة غ�صل الأموال اإىل احلب�ص مدة ت�صل 
ال�صرطية  اجلهات  دور  البلو�صي  امل�صت�صار  �صعادة  وثمن  �صنوات.  ع�صر  اإىل 
ك�صف  التحري يف  رج��ال  تقديره جلهود  عن  معرباً  الق�صية،  يف  والأمنية 
تفا�صيل اجلرمية و�صبط جميع املتهمني يف الق�صية م�صرا اإىل اأن جرائم 
ال�صنوات  خ��ال  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة  م��ن  اختفت  ق��د  كانت  الوهمية  املحافظ 
 .2012 عام  نوعها منذ  الأوىل من  الق�صية  املا�صية، وهذه هي  اخلم�ص 
مما يعترب موؤ�صرا وا�صحا على يقظة اجلهات املعنية مبكافحة اجلرمية، 
وجهودها املتوا�صلة يف توفر الأمن يف خمتلف جوانب احلياة القت�صادية 
منذ  معلن  غر  ب�صكل  ب��داأ  املحظة  ه��ذه  ن�صاط  ان  واو�صح  والجتماعية. 
فرة لي�صت بالق�صرة، فقد بداأ املتهم الول الرئي�صي ن�صاطه ب�صكل فردي، 
باأن قام ب�صراء �صيارة واحده مقابل �صيك اآجل بقيمة م�صاف اليها مبالغ 
كاأرباح عن قيمة ال�صياره وذلك بهدف بيعها يف ذلك الوقت وال�صتفادة من 

قيمتها ل�صداد ديونه ال�صخ�صية امل�صتحقة عليه.
ل�صداد  ال�صلوب  ب��ذات  اخ��رى  �صياره  ب�صراء  قام  ال�صيك  وعندما حان موع 
عدد  ب�صراء  ق��ام  حيث  الفكره  ا�صتهوته  ذل��ك  وب��ع��د  الول،  ال�صيك  قيمة 

 قتل زميله يف حلظة غ�سب وماز�ل 
ينتظر �لرحمة من �أولياء �لدم

•• منطقة الظفرة - لطيفة جابر

العامل الأ�صيوي )اأ ( ومل  ال�صيطان حقيقة غفل عنها  الغ�صب من 
ي�صتوعبها اإل بعد فوات الأوان واأ�صبح يعت�صره الأمل و الندم داخل 
ال�صجن يف انتظار الرحمة من اأولياء دم �صديقه الذي قتله يف حلظة 
اأن  قبل  �صنوات   5 بال�صجن  اجلنايات  حمكمة  عليه  وق�صت  غ�صب 
بلقا�صم  امل�صت�صار  برئا�صة  ال�صتئناف  حمكمة  اأم��ام  احلكم  ي�صتاأنف 
بكي الذي قرر تاأجيل نظر الق�صية حلني و�صول رد اأولياء دم القتيل 

عرب �صفارة موطنه اإىل جل�صة 15 �صبتمرب القادم .
بلحظة  اأح��داث��ه��ا  حلظة  يتذكر  ظ��ل  ال��ذي  بالعامل  الق�صة  وت��ع��ود 
ويتمنى لو عاد به الزمن اإىل الوراء لي�صحح من فعله ب�صديقه الذي 
ت�صاجر معه ب�صبب العمل لي�صعر بعدها العامل بحرج لكرامته وظل 
يفكر فيما حدث بينه وبني �صديقه وتراوده الأفكار اخلبيثة لانتقام 
منه وحتقق له ما اأراد عندما كان يف العمل مع �صديقه وخرجا �صويا 
ال�صناديق  بع�ص  جللب  ���ص��ي��ارة  داخ���ل  العمل  زم���اء  بع�ص  برفقة 
ال�صيارة  توقفت  ال��ط��ري��ق  ويف  امل����زارع  اإح���دى  م��ن  بالعمل  اخل��ا���ص��ة 
لي�صرب احد العمال وانتهزها العامل لي�صرب �صديقه بقطعة حديد 
ال��ذي �صرخ من  ي��راه احد وظل مم�صك بالعامل  على راأ�صه قبل ان 
ليتظاهر  منه  تنزف  وال��دم��اء  غيبوبة  يذهب يف  اأن  قبل  الأمل  �صدة 
اإنقاذه وكاد  اأمام زمائه انه �صقط من ال�صيارة وهو يحاول  العامل 
الإ�صابة  اأن  اأكد  ال�صرعي  الطبيب  اأن  بفعلته لول  اأن يفلت   العامل 
التي حدثت يف الراأ�ص وكانت �صبب يف حتطيم اجلمجمة التي اأدت اإىل 
الوفاة كانت ب�صبب �صكني اأو قطعة حديدية ولي�صت ب�صبب ال�صقوط 
من اأعلى ال�صيارة . واأمام املحكمة حاول دفاع املتهم اأن يحول الق�صية 
اأنهم  اأك��دوا  الذين  ال�صهود  اإىل ت�صارب  اأنها قتل خطا م�صتندا  على 
�صمعوا �صراخ املجني عليه وبعدها وجدوا العامل مم�صك به والدماء 
تنزف من راأ�صه ومل يقرر احد انه �صاهد العامل وهو ي�صرب املجني 
اأن ال�صيارة توقفت  اأي�صا  اأكد ال�صهود  اأو �صكني  كما  عليه بالة حادة 
بناء على رغبة ال�صاهد الثاين  ل�صرب املياه بعد النتهاء من حتميل 
ب�صائع  واأثناء ذلك نزل املتهم وبعدها بدقائق فوجئ اجلميع ب�صوت 
عايل وبالبحث عن م�صدر ال�صوت وجدوا املتهم يجل�ص على الأر�ص 
ب��ان املجني  بالدماء واق��ر لهم  مم�صك املجني عليه وراأ���ص��ه  ممتلئة 
عليه �صقط من ال�صيارة فيما اأقر ال�صاهد الثاين   خال �صهادته اأمام 
املحكمة باأنه كان يجل�ص بجوار ال�صائق واملتهم يف ال�صيارة من الداخل 
�صمع  ي�صرب  ك��ان  وعندما  املياه  ل�صرب  التوقف  ال�صائق  من  وطلب 
حتيطه  املياه  �صرب  مكان  لكون  ونظرا  ع��ايل  و�صوت  ارتطام  �صوت 
املتهم مم�صك  ليجد  ال�صوت  مل�صدر  ال��روؤي��ة  فذهب  اأ�صجار حتجب 

باملجني عليه والدماء ت�صيل منه .

�سرطة دبي ت�سبط 3 �آ�سيويني زورو� تاأ�سرية 
�إقامة ل�ستخد�مها يف �حل�سول على �سنغن

•• دبي-وام:

العامة  الإدارة  يف  الق��ت�����ص��ادي��ة  اجل���رائ���م  م��ك��اف��ح��ة  اإدارة  مت��ك��ن��ت 
للتحريات واملباحث اجلنائية ب�صرطة دبي من اإلقاء القب�ص على 3 
اآ�صيويني تورطوا يف جرمية تزوير اإقامة يف دولة الإم��ارات العربية 
املتحدة وذلك ل�صتخدامها �صمن م�صتندات ومتطلبات احل�صول على 

تاأ�صرة دخول لاأرا�صي الأوروبية �صنغن بطريقة غر قانونية.
واأكد �صعادة اللواء خبر خليل اإبراهيم املن�صوري م�صاعد القائد العام 
ل�صوؤون البحث اجلنائي اأن اإدارة مكافحة اجلرائم القت�صادية تلقت 
باغاً من القن�صلية الفرن�صية عن �صكوكها يف اأن اإقامة املتهم الأول 
يف الق�صية مزورة حيث قدمها �صمن طلب رغبته يف احل�صول على 

تاأ�صرة “�صنغن” مدعيا اإقامته يف دولة الإمارات ب�صورة قانونية.
اأن �صرطة دبي �صكلت فريق عمل ملتابعة  واأ�صار اللواء املن�صوري اإىل 
الباغ وحتققت من اأن الإقامة املن�صوب �صدورها اإىل الإدارة العامة 
لاإقامة و�صوؤون الأجانب مزورة ..م�صرا اإىل اأن املتهم الأول تقدم 
بطلب احل�صول على تاأ�صرة “�صنغن” عن طريق اأحد املكاتب التي 
تتعامل مع القن�صلية الفرن�صية حيث ن�صقت �صرطة دبي مع املكتب 

من اأجل اإلقاء القب�ص على املتهم وتقدميه للعدالة.

ومع  مببالغها،  ال���ص��ت��ف��اده  ببيعها  وال��ق��ي��ام  اآج��ل��ة  ب�صيكات  ال�����ص��ي��ارات  م��ن 
تو�صيع ن�صاطه قام بتوظيف عدد من الو�صطاء واملناديب لقناع املتعاملني 
بال�صتثمار يف هذا الن�صاط مع توزيع 2 % لكل منهم، يف املقابل مل يكن 
هنالك اي ن�صاط ا�صتثماري امنا عبارة عن اأموال عدد من املتعاملني يعاد 
توزيعها على متعاملني اخرين مما ادى ايل تو�صيع �صريحة املتعاملني مع 

زيادة املديونية وتدويرها بني النا�ص.
ويف املرحلة التالية تفرع عن هذا الن�صاط ا�صتقالية 3 متهمني رئي�صيني، 
وباأرباح  ال�صلوب  وبنف�ص  اخلا�ص  حل�صابهم  الن�صاط  نف�ص  مار�صوا  حيث 
هنالك  اأ�صبح  وب��ال��ت��ايل  امل��ب��اع��ه،  ال�صيارة  قيمة  % م��ن   100 اإىل  ت�صل 
اربع حمافظ وهمية حيث نتج عن الت�صويق للمحافظ على نطاق وا�صع، 
يتخذ  النا�ص  بني  املحافظ  لهذه  ال��روي��ج  واأ�صبح  العلنية،  اإىل  انتقالها 
عدة �صبل ومنها و�صائل التوا�صل الجتماعي. ومن جهتها قامت الأجهزه 
ال�صرطيه والمنيه بالتق�صي حول طبيعة عمل هذه املحافظ التي انت�صرت 
على نطاق وا�صع، حيث تبني عدم وجود ن�صاط ا�صتثماري فعلي، واأن مايتم 
منحه من ارباح ليتوافق مع قوانني ال�صوق القت�صاية وبناء عليه مت اتخاذ 
اجراءات الازمه ل�صبط املتهمني، وبلغ عددهم 54 �صخ�صا بعد ا�صتبعاد 

15 م�صتبهاً به.
واأو�صح �صعادة النائب العام اأن عدد الباغات �صد املحافظ الأربعة بلغ حتى 
وبلغت  مليون،   800 بقيمة  مودعة  مبالغ  مبجموع  باغاً،   1909 الآن 
ثاثمائة  و  ملياريني  م��ع  امل���ودع  املبلغ  املت�صمنة  املالية  املطالبات  قيمة 
وع�صرة مايني. اأما الأموال التي مت �صبطها مع املتهمني فقد بلغت 160 
وعددها  الق�صية  ذم��ة  على  املحجوزة  ال�صيارات  اإىل  اإ�صافة  دره��م  مليون 

 •• منطقة الظفرة - لطيفة جابر

مدير  امل��زروع��ي  حمد  خمي�ص  عتيق  املهند�ص  اع��ل��ن    
عام بلدية منطقة الظفرة بالإنابة عن توفر البلدية 
خل���دم���ات مم��ي��زة ل��ل��م��واط��ن��ني يف ب��ي��ن��ون��ة م���ن خال 
املوظف ال�صامل باأ�صلوب النافذة الواحدة وحتت �صقف 
واحد، وذلك انطاقاً من روؤية قيادتنا الر�صيدة التي 
ت�صعى اأن تكون �صمن اأف�صل احلكومات يف العامل مما 
زايد  مدينة  اىل  الن��ت��ق��ال  املدينة  �صكان  على  ي�صهل 
يف  اجنازها  ميكن  التي  الب�صيطة  معاماتهم  لجن��از 

مقر �صكنهم .
جاء ذلك خال لقاء مدير عام بلدية منطقة الظفرة 
ب��الن��اب��ة م���ع ���ص��ك��ان م��دي��ن��ة ب��ي��ن��ون��ة، ب���ه���دف  تعزيز 
التوا�صل بني البلدية واملواطنني وال�صتماع اإىل اآرائهم 
وم��ق��رح��ات��ه��م واإ���ص��راك��ه��م يف ق����رارات ال��ب��ل��دي��ة حول 
تنفيذ امل�صاريع اخلدمية مبا يعود على املجتمع املحلي 
الجتماعية  امل�صوؤولية  من  انطاقاً  والفائدة،  بالنفع 
توفر  اإىل  ال��رام��ي��ة  ال��ب��ل��دي  ال��ن��ظ��ام  وروؤي����ة  للبلدية 

امل�صتدامة  التنمية  يحقق  عاملية  كفاءة  ذو  بلدي  نظام 
املن�صودة ويعزز معاير جودة احلياة يف اإمارة ابوظبي. 
وتوفر متعة و�صهولة العي�ص ل�صكان املنطقة الغربية 
ال�صحية ومظاهرها  ببيئتها  تتميز  يف منطقة جاذبة 
وخدمات  حتتية  بنية  ت��وف��ر  خ���ال  م��ن  احل�����ص��ري��ة 

بلدية مميزة.
واأ�صاف املزروعي  باأن البلدية حري�صة على التوا�صل 
اأماكن  املواطنني وتقدمي خدمات متميزة لهم يف  مع 
قطع  وعناء  وال��وق��ت  اجلهد  توفر  بهدف  تواجدهم 
ب�صيطة  م��ع��ام��ات  اج���راء  اأج���ل  م��ن  طويلة  م�صافات 
ميكن تقدميها بكل ي�صر و�صهولة يف اأماكن تواجدهم. 
املواطنني يف  من  وا�صتح�صاناً  قبوًل  امل��ب��ادرة  ووج��دت   
بلدية  به  تقوم  ال��ذي  الكبر  ب��ال��دور  واأ���ص��ادوا  بينونة 
منطقة الظفرة من خال توا�صلها مع املجتمع املحلي 
املواطنني  تواجه  التي  ال�صعوبات  والعمل على تذليل 

واملقيمني باملنطقة.
وقد مت خال اللقاء مناق�صة العديد من الأمور التي 
ت�صهم يف اإ�صعاد املواطنني وتوفر اأف�صل اخلدمات لهم 

حيث مت التاأكيد على اأن البلدية تعتزم اإن�صاء حديقة 
والأطفال  ل��اأ���ص��ر  متنف�صاً  لتكون  بينونة  يف  ح���ارات 
جانب  اإىل  ه��ذا  الريا�صة،  ملمار�صة  مما�صي  وتت�صمن 
التي ت�صكل خطراً على ال�صحة  املنازل القدمية  اإزالة 

اأهمية  على  التاأكيد  اللقاء  خ��ال  مت  كما  وال�صامة. 
املحافظة على مظهر املدينة من خال اإزالة امل�صوهات 
وذلك  بالنظافة  واله��ت��م��ام  ال��ع��ام  املظهر  ت�صوه  التي 

بالتعاون مع العديد من اجلهات ذات الخت�صا�ص.

395 �صيارة. حيث اتخذت نيابة الأموال الكلية الإج��راءات الازمة نحو 
فيما  الق�صية  ل�صالح  قيمتها  وتوريد  العلني  امل��زاد  يف  ال�صيارات  هذه  بيع 
يتوقع ان ت�صل قيمة ال�صيارات امل�صبوطة اإىل اأكرث من 52 مليون درهم .

وكانت حتقيقات النيابة الكلية لاأموال اأ�صفرت عن وجود اأربعة حمافظ 
الأربعة  املتهمني  اأح��د  منها  ك��ل  يدير  ال�صيارات،  بتجارة  تتعلق  م�صتقلة 
الرئي�صيني، حيث يقوم كل منهم بجمع واإدارة واإعمال الأموال يف املحفظة 
ب�صكل م�صتقل، وذلك على الرغم من الت�صابه من حيث ت�صمن اآلية العمل 
وجود و�صطاء للرويج لهذه املحافظ واإقناع املجني عليهم بال�صتثمار من 
باأن  لادعاء  لل�صيارات وفقاً  اإىل معر�ص  املجني عليه  ثم توجيه  خالها، 
ال�صيارات، ومن جهته  ت�صتثمر فقط  واأنها  املالية  املبالغ  املحافظ ل تقبل 
يقوم �صاحب املعر�ص ببيعه عدد من ال�صيارات ح�صب املبلغ املتوفر لديه، 
الوهمية  املحفظة  ل�صاحب  ال�����ص��ي��ارات  ه��ذه  بت�صليم  عليه  املجني  ليقوم 
مقابل �صيك موؤجل لعدة اأ�صهر بقيمة املبلغ الذي دفعه م�صافاً اإليه اأرباحا 
ت�صل اإىل 70 اأو 80 باملئة، ثم يقوم ببيعها فوراً اإىل �صاحب نف�ص املعر�ص 
بقيمة اأقل ليح�صل �صاحب املعر�ص على ربحه من العملية بينما يح�صل 
ال�صم�صار على %2 واملندوب الذي يرافق املجني عليه خال عملية البيع 

. وال�صراء يح�صل اأي�صاً على 2% 
وقد اأكدت التحقيقات اأن ال�صيارة الواحدة كانت تباع يف اليوم الواحد ويعاد 

�صراوؤها من قبل اأ�صحاب املعار�ص لعدة مرات.
كما بينت التحقيقات اأن املتهمني قد ا�صتاأثروا باأموال املودعني حيث قاموا 
ا�صرى عدد منهم  كما  �صيارات مميزة،  واأرق��ام  الفارهة  ال�صيارات  باقتناء 

عقارات واأ�صهما، وقام اأحدهم ب�صراء هجن بقيمة 10 مايني درهم.

بلدية �لظفرة توفر خدماتها ل�سكان بينونة بنظام �لنافذة �لو�حدة

قائد كلية �لدفاع �لوطني ي�سهد حفل ت�سليم �سهاد�ت �ملاج�ستري خلريجي دورة �لدفاع �لوطني �لر�بعة
للقوات  العلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
جند  ن��ك��ون  ب���اأن  ون��ع��اه��ده��م  امل�صلحة 
الغايل  ورف��ع��ة وطننا  اأوف��ي��اء خل��دم��ة 
حتت قيادتهم الر�صيدة واأن نكون ثروة 

الوطن وم�صتقبله امل�صرق«.
البدر  ال����دك����ت����ور  ال���ق���ى  ج���ان���ب���ه  م����ن 
التوجيه  ه���ي���ئ���ة  ك���ل���م���ة  ال�������ص���اط���ري 
الأيام  ه��ذه  “ اإن��ن��ا يف  اىل  اأ���ص��ار فيها 
موؤ�ص�ص  ف������راق  ن���ت���ذك���ر  اإذ  امل���ب���ارك���ة 
بن  زايد  ال�صيخ  نه�صتنا  وباين  دولتنا 
وا�صكنه   “ ث���راه  اهلل  “طيب  �صلطان 
وال�صدقني  النبيني  مع  جنانه  ف�صيح 
اأولئك  وح�صن  وال�صاحلني  وال�صهداء 
من  نقتطف  ال��ي��وم  اأن��ن��ا  نتذكر  رفيقا 
اإل  غر�ص زايد اخلر وما هذه الكلية 
ثمرة من ثمار عطاءه وما اخلريجني 
القائد  وب��ن��ات  اأب��ن��اء  اإل  واخل��ري��ج��ات 
ع��ز على  وال���ذي  امللهم  وال��زع��ي��م  الفذ 

التاريخ اأن يجود مبثله ».
بخلفه  ح��ب��ان��ا  ق��د  اهلل  اأن  اىل  واأ����ص���ار 
ال�صيخ خليفة  ال�صمو  ال�صالح �صاحب 
ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����ص ال��دول��ة “ 
حفظه اهلل “.. خليفة املكارم الذي �صار 
ال�صيوخ  ال�صمو  اأ�صحاب  واإخ��وان��ه  هو 
حكام الإمارات على نهج الوالد املوؤ�ص�ص 
ورعوا وطوروا ما بناه الآباء املوؤ�ص�صون 
بالغايل  ����ص���ح���وا  وال����ذي����ن  امل���ي���ام���ني 
الكرمي  ال��وط��ن  ه��ذا  لعلية  والنفي�ص 
امل��ب��ارك وال���ذي اأ���ص��ح��ى من��وذج��ا لكل 
والرخاء  والتطور  التقدم  يف  البلدان 
وقيم الت�صامح والتعاي�ص وفاق نظراه 
البدر  الدكتور  واأ���ص��اف  الأق��ط��ار.  من 
ال�صاطري  علينا م�صوؤولية حملها لنا 
الراحل الكبر وقيادة هذا البلد جتاه 
لنحمل  الكرمي  الأب��ي  و�صعبنا  دولتنا 
�صعلة الأمل التي اأوقدها زايد واإخوانه 
حكام الإم��ارات يف الثاين من دي�صمرب 
من العام 1971 لت�صبح دولتنا واحة 
وال��ن��م��و وال���ص��ت��ق��رار والوئام  ال��ت��ق��دم 
ت���واج���ه كافة  م��ن��ط��ق��ة م�����ص��ط��رب��ة  يف 

التحديات وال�صعاب.

•• اأبوظبي -وام:

ر�صاد  طيار  الركن  اللواء  �صعادة  �صهد 
حم��م��د ����ص���امل ال�����ص��ع��دي ق���ائ���د كلية 
�صهادات  ت�صليم  حفل  الوطني  الدفاع 
الدفاع  دورة  خل��ري��ج��ي  امل��اج�����ص��ت��ر 
الوطني الرابعة خال الحتفال الذي 
القوات  �صباط  ب��ن��ادي  الكلية  اأقامته 
�صباط  ب��ح�����ص��ور  ب��اأب��وظ��ب��ي  امل�صلحة 

الكلية وهيئة التوجيه واملدعوين .
وق�������ال ال�����ل�����واء ال����رك����ن ط����ي����ار ر����ص���اد 
ان  املنا�صبة  بهذه  ت�صريح  يف  ال�صعدي 
الوطني مت�صي قدما يف  الدفاع  كلية 
واأهدافها  ور���ص��ال��ت��ه��ا  روؤي��ت��ه��ا  حتقيق 
واإقليمياً  حملياً  مكانتها  تر�صخ  لكي 
اأن دول��ة الإمارات  ودول��ي��ا. واأ���ص��ار اىل 
براجمها  حتقيق  نحو  بثبات  تخطو 
ال��ت��ن��م��وي��ة يف ���ص��ب��ي��ل حت��ق��ي��ق رخ����اء 
التحديات  تثني  ول  وتقدمه  ال�صعب 
�صبيل احل��ف��اظ على  ال��ق��ي��ادة يف  ع���زم 
الوطني  الأم����ن  م�����ص��احل��ه��ا وحت��ق��ي��ق 
بيئة  ت����وف����ر  م�����ن خ������ال  ال�������ص���ام���ل 
ملوارد  حكيم  وتوظيف  اآم��ن��ة  م�صتقرة 
لأدوات  ا�صتثنائي  وا�صتثمار  ال��دول��ة 
قيادتنا  مت�صك  حيث  الوطنية  ال��ق��وة 
الأم����������ور يف ظل  ب�����زم�����ام  ال����ر�����ص����ي����دة 
متغرات ع�صرية غر م�صبوقة وذلك 
ب���ت���وازن ���ص��دي��د ي��ث��ر اإع���ج���اب العامل 
اإقليميا  اأمن��وذج��اً  اأ�صبحت  ف��الإم��ارات 
وعاملياً يحقق معدلت متفوقة ويتبنى 
مبتكرة  وط�����رق  م���ت���ج���ددة  اأ����ص���ال���ي���ب 
والطموح.  الإيجابية  ملوؤها  وج��ه��وداً 
“ بعد م�صي ما  واأَ���ص��اف قائد الكلية 
اأربع  وتخريج  اأع���وام  اأرب��ع��ة  ع��ن  يزيد 
دورات دفاع وطني ت�صتمر كلية الدفاع 
لتحقيق  ق���دم���اً  امل�����ص��ي  يف  ال���وط���ن���ي 
روؤيتها ور�صالتها واأهدافها لكي تر�صخ 
مكانتها حملياً واإقليمياً ودولياً بف�صل 
اأ�صا�صية  وعوامل  وتعاىل  �صبحانه  اهلل 
اأن  احل���ل���م مي��ك��ن  اأن  اأك������دت  ع���دي���دة 
ي�صبح حقيقة دامغة ياأتي دعم القيادة 

العوامل  ت��ل��ك  راأ������ص  ع��ل��ى  ال��ر���ص��ي��دة 
الوا�صحة  ال����روؤي����ة  ب��ج��ان��ب��ه  وت����اأت����ي 
الأعلى  املجل�ص  من  احلثيثة  واملتابعة 
للكلية ومن القيادة اإ�صافة اإىل الهمم 
املنت�صبون  ب��ه��ا  يتحّلى  ال��ت��ي  ال��ع��ال��ي��ة 
ورتب  وم��وج��ه��ني  �صباط  م��ن  للكلية 

اأخرى ومدنيني ».
وك������ان ح���ف���ل ت�����ص��ل��ي��م ال�������ص���ه���ادات قد 
اآيات  تليت  ث��م  الوطني  بال�صام  ب���داأ 
م��ن ال��ذك��ر احل��ك��ي��م ث��م ع��ر���ص فيلم 
عميد  بعده  القى  الكلية  عن  وثائقي 
فيها  اأ�صار  كلمة  الوطني  الدفاع  كلية 
كوكبة  خل��ل��ق  ت�����ص��ع��ى  ال��ك��ل��ي��ة  اأن  اىل 
م���ن امل��ف��ك��ري��ن واأ����ص���ح���اب ال����ق����رارات 
الإ����ص���رات���ي���ج���ي���ة ل����دول����ة الإم���������ارات 
لهم  �صيكون  ال��ذي��ن  امل��ت��ح��دة  العربية 
�صناعة  يف  وال���ب���ن���اء  ال���ف���اع���ل  ال������دور 
الكلية  خريجي  اأن  اىل  واأ�صار  القرار. 
�صيبداأون مرحلة جديدة من حياتهم 
�صيقومون  اإذ  وال���ق���ي���ادي���ة  احل��رف��ي��ة 
ب��ت��وظ��ي��ف م��ا ت��ع��ل��م��وه م��ن خ����ربات يف 
عامهم  خ���ال  ال��وط��ن��ي  ال��دف��اع  كلية 
ال���درا����ص���ي امل��ن�����ص��رم يف ك���ل جم���الت 
عملهم كقادة واإداريني واأ�صحاب قرار 

قدراتهم  ورف����ع  وامل��دن��ي��ة  ال��ع�����ص��ك��ري��ة 
الأمن  حت��دي��ات  وتقييم  حت��دي��د  على 

الوطني والإقليمي والدويل«.
الدفاع  كلية  “ كما عهدنا من  وقالت 
ت��ق��دم نخبة من  اأن  ال��وط��ن��ي ك��ل ع���ام 
جمهزين  واخل���ري���ج���ات  اخل���ري���ج���ني 
الناقد  ال��ت��ق��ي��ي��م  وم���ه���ارات  ب��ك��ف��اءات 
لإعدادهم  ال�صروري  وال�صراتيجي 
التي  ال���ت���ح���دي���ات  ل��ت��ح��دي��د وت��ق��ي��ي��م 
والإقليمي  ال��وط��ن��ي  الأم�����ن  ت���واج���ه 
من  متكينهم  اإىل  بالإ�صافة  وال��دويل 
اإدارة وتوظيف موارد الدولة من اأجل 
ولتحقيق  ال��وط��ن��ي��ة  امل�����ص��ال��ح  ح��م��اي��ة 
التطلعات والروؤى امل�صتقبلية لقيادتنا 
منى  ال��دك��ت��ورة  وق��دم��ت  الر�صيدة”. 
لأع�صاء  والتقدير  ال�صكر  املن�صوري 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص��ي��ة وال��ق��ائ��م��ني على 
اإدارة الكلية على اجلهود التي بذلوها 
قدراتهم  وتطوير  الدار�صني  لتاأهيل 
والتقييم  والنقد  والتحليل  البحث  يف 
تعليمية  بيئة  �صمن  احل��وار  ومهارات 
ر�صم  م��ن  متكنهم  وب��ح��ث��ي��ة  ت��ف��اع��ل��ي��ة 
القرار  و�صناعة  الوطنية  ال�صيا�صات 
الإ�صراتيجي حول الق�صايا الوطنية 

املدين  اأو  الع�صكري  ال�صلك  يف  ���ص��واء 
بكافة فروعة وميادينه.

اأن ل نقف مكتويف  ���ص��رورة  اإىل  ون��وه 
الراأي  نبدي  واأن  الأزم���ات  الأي���دي يف 
والن�صيحة وذلك بناء على ما تعلموه 
اأن  وط���ب���ق���وه يف درا���ص��ت��ه��م م��و���ص��ح��ا 
القدرة  ع��دم  يف  ه��و  احلقيقي  الف�صل 
ال��وق��وف خ���ال الأي����ام ال�صعبة  ع��ل��ى 
الوطن  ل��ه��ذا  ك��رج��ال  حتتاجنا  ال��ت��ي 

املعطاء القوي.
ال��ك��ل��ي��ة يف خ��ت��ام كلمته  وق����دم ع��م��ي��د 
م�صاركة  ع���ل���ى  ل���ل���دار����ص���ني  ال�������ص���ك���ر 
خرباتهم مع اأع�صاء هيئة التدري�ص يف 
كل  لهم  متمنيا  زمائهم  ومع  الكلية 
التوفيق يف بناء م�صتقبل زاهر ومتني 
لأب��ن��ائ��ه��م واأب���ن���اء ه���ذا ال��وط��ن اخلر 
الدكتورة  األ��ق��ت  جهتها  م��ن  امل��ع��ط��اء. 
قالت  الدار�صني  كلمة  املن�صوري  منى 
التخرج  لأع��ت��اب  ال��ي��وم  “ ن�صل  فيها 
من مرحلة غنية بالذكريات والعطاء 
جديدة  رح���ل���ة  اإىل  ب��ع��ده��ا  ل��ن��ن��ط��ل��ق 
مت�صلحني باملعارف واملهارات والركائز  
القيادة  ح���ددت���ه���ا  ال���ت���ي  الأ����ص���ا����ص���ي���ة 
القيادات  وت��اأه��ي�����ل  لإع����داد  ال��ر���ص��ي��دة 

املقام  ه�����ذا  يف  ن��ن�����ص��ى  “ل  وق����ال����ت   .
التي  امل�صلحة  ال��ق��وات  ن�صكر  اأن  اأي�صا 
املميز  ال�����ص��رح  ه����ذا  ا���ص��ت�����ص��اف��ت��ن��ا يف 
وق�صينا فرة زمنية رائعة مع �صباط 
واأف��راد القوات امل�صلحة تعرفنا عليهم 
عن قرب وا�صتفدنا من جتربة التعليم 
�صر  وفهمنا  ع�صكرية  كلية  يف  ال��ع��ايل 
دولة  ق���وات  ال��ت��ي حققتها  الإجن�����ازات 
الإم�������ارات وح��ج��م ط��م��وح��ات��ه��ا وهذا 
الوطنية  املوؤ�ص�صة  بهذه  فخراً  يزيدنا 
ن�صكر  كما  الكثر  للوطن  تقدم  التي 
وحر�ص  ل��ل��ك��ل��ي��ة  احل��ث��ي��ث��ة  اجل����ه����ود 
لتوفر  املبا�صر  الكلية  قيادة  ومتابعة 
العقبات  وت��ذل��ي��ل  ال��ت�����ص��ه��ي��ات  ك��اف��ة 

التي يواجهها الدار�صني«.
اإكبار  حت��ي��ة  كلمتها  خ��ت��ام  يف  ورف��ع��ت 
خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  وولء 
بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة القائد 
الأعلى للقوات امل�صلحة “حفظه اهلل” 
و���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د 
رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال�������وزراء ح���اك���م دبي 
ال�صي�خ  ال�صمو  و�صاحب  اهلل”  “رعاه 
ن��ه��ي��ان ويل عهد  اآل  ب��ن زاي���د  حم��م��د 
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اأخبـار الإمـارات
اطلعوه على ما تعر�ست له دولهم من اأ�سرار وخ�سائر جراء دعم قطر للجماعات الإرهابية 

دبلوما�سيو �لإمار�ت و�ل�سعودية و�لبحرين وم�سر يجتمعون مع رئي�س جلنة جمل�س �لدوما
•• مو�صكو-وام:

اجتمع �صعادة حممد را�صد املن�صوري ال�صكرتر الأول يف �صفارة دولة الإمارات 
اأحمد عبدالرحمن ال�صاعاتي �صفر  لدى رو�صيا الحتادية و�صعادة كل من 
العربية  م�صر  جمهورية  �صفر  البدري  حممد  والدكتور  البحرين  مملكة 
مع  الول  اأم�ص  ال�صعودية  العربية  اململكة  �صفر  نائب  ال�صمري  وحممد 
ليونيد �صلوت�صكي رئي�ص جلنة ال�صوؤون اخلارجية مبجل�ص الدوما الرو�صي.

واأطلع الدبلوما�صيون الأربعة الربملاين الرو�صي على ما تعر�صت له دولهم 
الإره��اب��ي��ة خال  للجماعات  دول���ة قطر  دع��م  ج���راء  اأ���ص��رار وخ�صائر  م��ن 
ال�صنوات املا�صية واجلهود ال�صيا�صية التي بذلتها هذه الدول لإثناء الدوحة 

عن �صيا�صاتها العدوانية والتي مل جتد جتاوبا معها الأمر الذي ا�صطرت 
الدبلوما�صية مع قطر  العاقات  ق��رار قطع  اتخاذ  اإىل  الأرب��ع  ال��دول  معه 

حماية لأمنها الوطني و�صامة �صعوبها واأرا�صيها.
لإدان���ة  ال����دول  جميع  ج��ه��ود  ت�صافر  تتطلب  احل��ال��ي��ة  امل��رح��ل��ة  اإن  وق��ال��وا 

ومكافحة الإرهاب على امل�صتوى العاملي .
الرو�صي  ال��دوم��ا  مبجل�ص  اخلارجية  ال�صوؤون  جلنة  رئي�ص  ق��ال  جانبه  من 
والبحرين  وال�����ص��ع��ودي��ة  الإم�����ارات  م��ع  متميزة  ب��ع��اق��ات  تتمتع  ب���اده  اإن 
الق�صايا ذات الهتمام  بالت�صاور مع قادتها يف خمتلف  وم�صر وهي ترحب 

امل�صرك.
واأعرب عن تفهمه الكامل ملخاوف الدول الأربع والأ�صباب التي دعتها لتخاذ 

مثل هذا القرار .. ودعا قطر للجلو�ص على طاولة احلوار مع اأ�صقائها لإزالة 
هذه املخاوف وحل اخلاف ب�صكل �صلمي بينها.

وذكر اأن اتفاقية الريا�ص التي وقع عليها اأمر قطر عام 2014 كانت اأ�صا�صا 
جيدا حلل اخلاف الذي ن�صب اآنذاك ويجب على قطر اأن تلتزم بها.

الإرهابية  التي حاربت اجلماعات  ال��دول  اأوىل  رو�صيا كانت من  اأن  واأ�صاف 
اإنها اأدرجت جماعة الإخوان الإرهابية على القائمة ال�صوداء  .. م�صرا اىل 
بقرار من املحكمة العليا يف رو�صيا منذ ع�صرة اأعوام ب�صبب اأعمالها الإرهابية 
لذلك فاإنها تدعم اإدراج هذه اجلماعة على القائمة املحظورة التي اأ�صدرتها 
الدول الأربع كما تقرح تبادل املعلومات والقوائم والتن�صيق بينهما ملحاربة 

اجلماعات الإرهابية وجتفيف منابعهم.

�أمريكية �ل�سارقة تطرح ماج�ستري 
جديد� يف �لهند�سة �لطبية �حليوية

•• ال�صارقة ف-وام:

ماج�صتر  برنامج  طرح  ام�ص  ال�صارقة  يف  الأمركية  اجلامعة  اأعلنت 
جديد يف الهند�صة الطبية احليوية الأول من نوعه يف جمل�ص التعاون 
اخلليجي.  وبداأت اجلامعة تلقي طلبات القبول يف ماج�صتر العلوم يف 
الهند�صة الطبية احليوية على اأن تبداأ الدرا�صة فيه يف ف�صل اخلريف 
املقبل الذي يبداأ يف �صهر اأغ�صط�ص القادم. و ذكر الدكتور بيورن �صرفيه 
اأن برنامج ماج�صتر العلوم يف  مدير اجلامعة الأمركية يف ال�صارقة 
اإىل  ال�صارقة«  اأمريكية   « الطبية احليوية ينطلق من حتول  الهند�صة 
تاأهيًا  �صباب موؤهلني  ال�صتمرار يف تخريج  رائ��دة مع  بحثية  جامعة 

عالياً ي�صهمون يف النه�صة ال�صناعية والقت�صادية للمنطقة.

حاكم �أم �لقيوين ي�سهد �لحتفال �ل�سنوي ملوؤ�س�سة �سعود بن ر��سد �ملعال لالأعمال �خلريية و�لن�سانية
•• اأم القيوين -وام: 

�صعود  ال�صيخ  ال�صمو  �صهد �صاحب 
املجل�ص  ع�����ص��و  امل���ع���ا  را����ص���د  ب���ن 
الليلة  القيوين  اأم  ح��اك��م  الأع��ل��ى 
ال�صيخ  ���ص��م��و  ب��ح�����ص��ور  امل��ا���ص��ي��ة 
را���ص��د ب��ن ���ص��ع��ود ب��ن را���ص��د املعا 
احلفل  ال���ق���ي���وي���ن  اأم  ع���ه���د  وىل 
موؤ�ص�صة  اأق��ام��ت��ه  ال����ذي  ال�����ص��ن��وي 
امل��ع��ا لاأعمال  ب��ن را���ص��د  ���ص��ع��ود 
ال�صيخ  اخلرية والن�صانية بقاعة 
القيوين  ب������اأم  ل�����اأف�����راح  خ��ل��ي��ف��ة 
ال�صراتيجيني  ال�صركاء  لتكرمي 
التعاون  اط������ار  ف����ى  ل��ل��م��وؤ���ص�����ص��ة 
امل�صرك والبناء وتقديرا لدورهم 
اأهدافها  حت��ق��ي��ق  ف���ى  وج��ه��وده��م 

ال�صراتيجية.
�صعود  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  واأكد 
المارات  اأبناء  اأن  املعا  را�صد  بن 
ف��ى جمال  الأم��ث��ل��ة  اأروع  ���ص��رب��وا 
العمل اخلرى مل�صاعدة املحتاجني 
والهيئات  املوؤ�ص�صات  ب��دور  م�صيدا 
واجل���م���ع���ي���ات ورج��������ال الأع����م����ال 
الأعمال  دع���م  ف���ى  وم�����ص��اه��م��ت��ه��م 
و  الدعم  �صور  مبختلف  اخلرية 
يجعلهم  ما  الفئات  لهذه  امل�صاندة 
بنف�ص  امل�����ص��ت��ق��ب��ل  اىل  ي��ت��ط��ل��ع��ون 
طموحة را�صية تكن احلب والولء 
وقيادتهم  ل��وط��ن��ه��م  وال����ع����رف����ان 

الر�صيدة.
وث��م��ن ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ح��اك��م اأم 
يبذلها  ال���ت���ى  اجل���ه���ود  ال��ق��ي��وي��ن 
بن  �صعود  موؤ�ص�صة  على  القائمون 
ل��اأع��م��ال اخلرية  امل��ع��ا  را����ص���د 
والن�������ص���ان���ي���ة ال���ت���ى ���ص��اه��م��ت من 
خ���ال م��ب��ادرات��ه��ا ال��ع��دي��دة بدعم 

ومد  املحتاجة  الفئات  العديد من 
ي���د ال���ع���ون ل��ه��م وذل����ك مل���ا قدمته 
م���ن���ذ ت��اأ���ص��ي�����ص��ه��ا ل��ت��ع��زي��ز دوره�����ا 
الن�صاين  العمل  فى  وم�صئوليتها 
تعزيز  اىل  ب��الإ���ص��اف��ة  واخل����رى 
افراد  بني  والراحم  التكافل  روح 
���ص��م��وه جمل�ص  امل��ج��ت��م��ع. ووج�����ه 
احتياجات  بتلبية  املوؤ�ص�صة  اأم��ن��اء 
والعناية  املحتاجة  الفئات  جميع 
الأيتام فى جميع  فئة  بهم خا�صة 
والربوية  ال�����ص��ح��ي��ة  امل����ج����الت 
اأن  اأج���ل  م��ن  ال��ازم��ة  املجتمعية 
ي�صقوا طريقهم فى احلياة بنجاح 
ب��اع��ت��ب��اره��م ج����زءا ل ي��ت��ج��زاأ من 
اأفراد  توا�صل  اإىل  ودع��ا   . املجتمع 
املهمة  ال�صريحة  هذه  مع  املجتمع 
وتنمية  رع��اي��ت��ه��م  ف��ى  ي�صهم  مب��ا 
للم�صاركة  وت��اأه��ي��ل��ه��م  ق���درات���ه���م 

بفعالية فى املجتمع.
وبداأ احلفل بو�صول �صاحب ال�صمو 

حتقق جناحات كبرة فى ميادين 
العمل اخلرى التنموي من خال 
من  التخفيف  فى  بواجبها  القيام 
املجال  فى  املتعففة  الأ���ص��ر  معاناة 
اخلدمي والتعليمي ورعاية اليتام 

والرامل وكفالة الأ�صر املحتاجة.
املوؤ�ص�صة  اأهداف  اأن من  واأ�صار اىل 
امل�صتوى  ورف��������ع  ال������ص�����ر  ت���ب���ن���ى 
والنتاجي  وال��ت��اأه��ي��ل��ي  ال��ع��ل��م��ي 
على  ت��ع��اىل  اهلل  بعد  معتمدة  لها 
اخلر  اه���ل  م��ن  املح�صنني  ج��ه��ود 
والعطاء  ال���ب���ذل  واأه�����ل  وحم��ب��ي��ه 
اأ�صحاب الأيادي البي�صاء ال�صخية 
واجلمعيات  للموؤ�ص�صات  الداعمني 
كل  فلهم  ومعنويا  ماديا  اخلرية 

ال�صكر والتقدير.
ونوه اإىل اأن كل هذه الجنازات اإمنا 
ه��ى ح�����ص��اد ج��ه��ود ت��ب��ذل وتزدهر 
والتوجيهات  ال���رع���اي���ة  ب��ف�����ص��ل 
الكرمية التى حتظى بها موؤ�ص�صات 

املعا رئي�ص جمل�ص امناء املوؤ�ص�صة 
ال�صراتيجيني  ال�صركاء  بتكرمي 
للموؤ�ص�صة من الدوائر واملوؤ�ص�صات 
وتقدمي  والف����������راد  وال�������ص���رك���ات 
���ص��ه��ادات ال��ت��ق��دي��ر وال������دروع لهم 
امل��وؤ���ص�����ص��ة جلهودهم  م��ن  ت��ق��دي��را 
م�صرتها  ف���ى  م��ع��ه��ا  وت���ع���اون���ه���م 

اخلرية والن�صانية.
ب��ع��د ذل���ك ق���ام ال�����ص��ي��خ م��اج��د بن 
يرافقه  امل���ع���ا  را����ص���د  ب���ن  ���ص��ع��ود 
���ص��ع��ادة را���ص��د احل��م��ر امل��دي��ر العام 
على  ال��ه��داي��ا  ب��ت��وزي��ع  للموؤ�ص�صة 
احلفل  ح�صر  وامل��ع��اق��ني.  الي��ت��ام 
م��ع��ايل ال�����ص��ي��خ ح��م��ي��د ب���ن اأحمد 
املعا وال�صيخ خالد بن را�صد املعا 
وال�صيخ  الأم��رى  ال��دي��وان  رئي�ص 
�صيف بن را�صد املعا رئي�ص دائرة 
وال�صيخ  الق���ت�������ص���ادي���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
مروان بن را�صد املعا رئي�ص دائرة 
الأرا�صي والأماك وال�صيخ اأحمد 

حاكم اأم القيوين يرافقه �صمو وىل 
ت��اوة عطرة  ثم  القيوين  اأم  عهد 
اأعقبها  ال��ذك��ر احل��ك��ي��م  اأي����ات  م��ن 
بن  �صعود  ب��ن  م��اج��د  ال�صيخ  كلمة 
اأمناء  جمل�ص  رئي�ص  املعا  را���ص��د 
م��وؤ���ص�����ص��ة ���ص��ع��ود ب���ن را����ص���د املعا 
والن�صانية  اخل���ري���ة  ل���اأع���م���ال 
حاكم  ال�صمو  ب�صاحب  فبها  رحب 
و�صمو  احل��ف��ل  راع���ي  ال��ق��ي��وي��ن  اأم 
وال�صيوف  القيوين  اأم  عهد  وىل 
وقال: لقد كانت انطاقة موؤ�ص�صة 
امل��ع��ا لاأعمال  ب��ن را���ص��د  ���ص��ع��ود 
 2013 عام  والن�صانية  اخلرية 
لتكون اإحدى املوؤ�ص�صات ذات النفع 
املالية  امل�صاعدات  تلبي  التي  العام 
وال��ع��ي��ن��ي��ة وامل�����ص��اه��م��ة ف��ى حتقيق 

التكافل الجتماعي.
واأ�������ص������اف اإن�������ه ب��ف�����ص��ل م����ن اهلل 
املخل�صني  ج��ه��ود  وت�صافر  ت��ع��اىل 
اأن  املوؤ�ص�صة  ا�صتطاعت  اخل��ري��ن 

ال��ع��م��ل اخل����ري وال��ت��ط��وع��ي من 
خليفة  ال�����ص��ي��خ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب 
الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال�صمو  �صاحب  واأخيه  اهلل  حفظه 
اآل مكتوم  را�صد  بن  ال�صيخ حممد 
نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
ال����������وزراء ح����اك����م دب�����ى رع�������اه اهلل 
و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
اأبوظبى  عهد  وىل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
ال�صيخ  ال�صمو  و���ص��اح��ب  امل�صلحة 
�صعود بن را�صد املعا ع�صو املجل�ص 
وقال   .. القيوين  ام  حاكم  الأعلى 
اإن كل ما يتحقق من عمل خرى 
ت�صريف  م��ن  يحتويه  مب��ا  تنموى 
نعتز به ونعتربه تكليفا ي�صع على 
عاتق املوؤ�ص�صة م�صوؤوليات جديدة.

ق����ام �صاحب  وف����ى خ���ت���ام احل���ف���ل 
يرافقه  القيوين  اأم  حاكم  ال�صمو 
را�صد  ب��ن  �صعود  ب��ن  ماجد  ال�صيخ 

ب��ن ���ص��ع��ود ب��ن را���ص��د امل��ع��ا نائب 
رئي�ص املجل�ص التنفيذي لإمارة اأم 
القيوين وال�صيخ حممد بن �صعود 
بن را�صد املعا رئي�ص جمل�ص اأمناء 
جائزة را�صد بن احمد املعا للقراآن 
الإ�صامية  وال���ث���ق���اف���ة  ال����ك����رمي 
وال�صيخ ماجد بن �صعود بن را�صد 
املعا رئي�ص جمل�ص اأمناء موؤ�ص�صة 
امل��ع��ا لاأعمال  ب��ن را���ص��د  ���ص��ع��ود 
وال�صيخ  والن�������ص���ان���ي���ة  اخل����ري����ة 
ع��ل��ى ب���ن ���ص��ع��ود ب���ن را����ص���د املعا 
القيوين  باأم  البلدية  دائ��رة  رئي�ص 
خالد  بن  اأحمد  ال�صيخ  واملهند�ص 
التخطيط  دائ������رة  رئ��ي�����ص  امل���ع���ا 
نا�صر  و�صعادة  وال�صيوخ  وامل�صاحة 
���ص��ع��ي��د ال����ت����اي م���دي���ر ال����دي����وان 
الأم������ري و���ص��ع��ادة را����ص���د حممد 
اأحمد مدير الت�صريفات وال�صركاء 
وعدد  للموؤ�ص�صة  ال�صراتيجيني 

من امل�صوؤولني.

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�صت�صفى املفرق                     5823100
 م�صت�صفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�صيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�صت�صفى توام                         7677444
م�صت�صفى اجليمى                   7635888

دبى 
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م�صت�صفى الو�صل                    2193000
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م�صت�صفى القا�صمى                 5386444
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ام القيوين

م�صت�صفى ام القيوين                7656888
را�ش اخليمة 

م�صت�صفى �صقر                       2223666
م�صت�صفى �صيف بن غبا�ص       2223555

الفجرية
م�صت�صفى الفجرة                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
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العني
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�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
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�صيدلية النور اجلديدة          6264264
�صيدلية الرازى                      6326671
ال�صيدلية الأهلية املركزية     6269545
�صيدلية رميا                          6744214
�صيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
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�صيدلية عجمان                     7446031 
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دبى 
�صيدلية املدينة                       2240566 
�صيدلية اجلامعة                    3967335 
�صيدلية الأحتاد                      3935619
�صيدلية ابن �صينا -  بر دبى   3556909 
�صيدلية جراند بن �صينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�صيدلية العني                        7655120  
�صيدلية فرح                           7630120 
�صيدلية ال�صام اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�صيدلية م�صافى                      5732221 
�صيدلية حمد                          5582800
�صيدلية مكة                           5656994 
�صيدلية الرازى                      5565262 
�صيدلية نادين                        5733311 
�صيدلية ابن  �صينا الكورني�ص  5726885 
�صيدلية ال�صارقة                    5623850 
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�صيدلية احلرم                       7660292
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خطوط �شاخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �شاعة

بلدية مدينة �أبوظبي تنظم م�سابقة حتفيظ �لقر�آن �لكرمي ل� 107 �أطفال يف �أبوظبي و�لوثبة
•• اأبوظبي –الفجر:

نظمت بلدية مدينة اأبوظبي م�صابقتني لتحفيظ القراآن الكرمي 
يف كل من اأبوظبي والوثبة ا�صتقطبت من خالها 107 اأطفال 
، وذلك بالتعاون مع مركز ال�صيخ زايد لتحفيظ القراآن وهيئة 

ال�صوؤون الإ�صامية والأوقاف باأبوظبي .
البلدية  ال�صوؤون  دائ��رة  اإط��ار حر�ص  امل��ب��ادرة �صمن  ه��ذه  وتاأتي 
مع  والتفاعل  املجتمعية  امل�صوؤولية  قيم  جت�صيد  على  والنقل 
امل��ن��ا���ص��ب��ات ال��دي��ن��ي��ة وا���ص��ت��ث��م��اره��ا م��ن اأج���ل غ��ر���ص ق��ي��م اخلر 
والإيجابية لدى اأفراد املجتمع ،كما تندرج املبادرة �صمن برنامج 

الج��ت��م��اع��ي��ة وحتفيز  ال��ق��ي��م  لتفعيل  اأب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة 
الطاقات الإبداعية والروحية خال ال�صهر الف�صيل وخ�صو�صا 

ل�صريحة الأطفال.
نف�صية  بيئة  ت��وف��ر  على  البلدية  ح��ر���ص  ع��ن  ك��ذل��ك  تعرب  و   .
الإ�صامية  بالقيم  وع��ي��ه��م  م�صتوى  ورف���ع  للطفولة  �صحية 
يف  املبارك  رم�صان  اأي��ام  من  ال�صت����������فادة  خ�����ال  من  القومية 
حتفيظهم القراآن الكرمي وحتفيزهم على القراءة وغر�ص قيم 
الت�صامح يف قلوبهم ل �صيما بالتزامن مع بدء العطلة ال�صيفية 

لطلبة املدار�ص.
واأ�صارت البلدية اأن هذه م�صابقة اأبوظبي لتحفيظ القراآن ت�صكل 

وال�صراكة  بالتعاون  تنظمها  التي  نوعها  من  الأوىل  هي  ب��ادرة 
ت�صتهدف  التي  الفعاليات  م��ب��ادرات  �صمن  ال��زع��اب  جمل�ص  مع 
على  امل�صابقة  رك��زت  حيث   ، ال�صكنية  الأحي�����������������������������اء  جمال�ص 
ت�صجيع الأطفال والن�صء على امل�صاركة يف اأن�صطة املجال�ص ، وقد 
 )12 40 طفا تراوح اأعمارهم بني )-6  ان�صم اإىل امل�صابقة 

�صنة ، وقد لقيت امل�صابقة اإقبال كبرا.
ان�صم  القراآن  لتحفيظ  م�صابقة  الوثبة  يف  البلدية  نظمت  كما 
اإليها 67 طفا تلقوا من خالها اأ�صول ومبادئ تاوة القراآن 
الروحانية  الأج���واء  م��ن  ال�صتفادة  لاأطفال  واأت��اح��ت  ال��ك��رمي 

لل�صهر الكرمي .

على ال�صعيد ذاته اأعرب اأهايل و�صكان منطقة الزعاب والوثبة 
لتحفيظ  زاي��د  ومركز  البلدية  ملبادرة  وتقديرهم  �صكرهم  عن 
ال��ق��راآن وهيئة ال�����ص��وؤون الإ���ص��ام��ي��ة والأوق�����اف ال��ذي��ن قدموا 
ب�صكل  ال��ق��راآن  ق���راءة  على  و�صجعوهم   ، قيمة  م���ادة  ل��اأط��ف��ال 
اإيجابيا  اأث���را  ت��رك  ال��ذي  الأم���ر  وب��اإ���ص��راف متخ�ص�صني  منظم 

لدى الأطفال واأهاليهم .
التجربة  ه��ذه  جن��اح  بعد  تعتزم  اأن��ه��ا  اأ���ص��ارت  ب��دوره��ا  البلدية 
تعميمها على جميع املراكز  واملناطق وذلك من خال برنامج 
مدرو�ص يغطي كافة املناطق الواقعة �صمن اخت�صا�ص البلدية ، 

لت�صمل كافة جمال�ص الأحياء ال�صكنية يف ابوظبي .

�سحة خلدمات �لغ�سيل �لكلوي تفتتح ق�سم 
غ�سيل كلى �لأطفال يف م�ست�سفى تو�م 

•• العني-وام:

افتتحت “�صحة” خلدمات الغ�صيل الكلوي � اإحدى من�صاآت �صركة اأبوظبي 
يف  الأط���ف���ال  ك��ل��ى  لغ�صيل  ج��دي��دا  ق�صما   � “�صحة”  ال�صحية  ل��ل��خ��دم��ات 
الق�صم عمليات غ�صيل كلى متقدمة  . يقدم  العني  م�صت�صفى توام مبدينة 
اإ�صراف  حتت  وذلك  الكلوي  الف�صل  من  يعانون  الذين  الأطفال  للمر�صى 
كلى  اأم��را���ص  و فنيني يف  اأط��ب��اء وممر�صني  يتاألف من  ك��ادر طبي موؤهل 
اأط���ف���ال ممن  ع�����ص��رة  اإىل  ال�صتيعابية  ال��ق�����ص��م  ط��اق��ة  وت�����ص��ل   . الأط���ف���ال 
يعانون من الف�صل الكلوي اإ�صافة اإىل غرفة عزل واآخرى خا�صة للغ�صيل 
البريتوين مع مراعاة توفر اأجواء منا�صبة للطفل واأ�صرته خا�صة اأنهم 
يق�صون �صاعات طويلة لتلقي العاج . واأكد الدكتور مطر را�صد الدرمكي 
املبادرات  تنفيذ  على  ال�صركة  “�صحة” حر�ص  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص 
املري�ص  حمورها  خدمات  توفر  وت�صمن  املر�صى  جتربة  من  تعزز  التي 
الغ�صيل  خ��دم��ات  �صمنها  م��ن  اخل��دم��ات  لهذه  الو�صول  �صهولة  وحت�صني 

الكلوي التي يتطلبها الأطفال مر�صى الكلى يف مدينة العني. 
خمتلف  يف   “ �صحة   “ من�صاآت  ب��ني  ال�صحية  ال��رع��اي��ة  تن�صيق  اإن  وق���ال 
ال�صركة  تتبعه  ال��ذي  النهج  هو  املن�صاآت  بها  تتميز  التي  املقدمة  اخلدمات 
لتحقيق التميز ال�صريري وعليه فاإن التعاون امل�صرك بني كل من م�صت�صفى 
توام و”�صحة” خلدمات الغ�صيل الكلوي ي�صمن تقدمي الرعاية ال�صحية 

املتكاملة واملتميزة باأعلى معاير اجلودة وال�صامة الدولية .

�لإد�رة �لعامة جلمارك �أبوظبي حتبط حماولة ت�سلل �إىل �لدولة عرب مركز جمرك مزيد �حلدودي
•• اأبوظبي-الفجر: 

مفت�صيها  ك����ف����اءة  ع���ل���ى  ت����اأك����ي����داً 
وقدرتهم على اإحباط اأي حماولة 
وا�صتقراره،  املجتمع  ب��اأم��ن  مت�ص 
جلمارك  ال��ع��ام��ة  الإدارة  اأع��ل��ن��ت 
يف  مفت�صيها  مت��ك��ن  ع��ن  اأب��وظ��ب��ي 
م���رك���ز ج���م���رك م���زي���د احل�����دودي 
مبدينة العني من احباط حماولة 
لدخول  م�������ص���روع���ة  غ����ر  ت�����ص��ل��ل 
اأ�صخا�ص  ث��اث  قبل  م��ن  ال��دول��ة 

من اإحدى الدول العربية. 
ا�صتبه  ال����واق����ع����ة،  ت��ف��ا���ص��ي��ل  ويف 
مزيد  ج����م����رك  م����رك����ز  م��ف��ت�����ص��و 
جن�صية  ي��ح��م��ل  ���ص��اح��ن��ة  ب�����ص��ائ��ق 
ويقوم  ال��ع��رب��ي��ة  ال������دول  اإح������دى 
ب���اإن���ه���اء اج��������راءات ال��ن��ق��ل ال���ربي 
ا���ص��ت��ع��دادا ل��دخ��ول ال���دول���ة، حيث 
ال�صاحنة  باإخ�صاع  املفت�صون  ق��ام 
من  ال��دق��ي��ق  التفتي�ص  لإج�����راءات 
ال��ك�����ص��ف احلديثة،  اأج���ه���زة  خ���ال 
وتنفيذ عمليات التفتي�ص اليدوي، 

ال�صلبية  الظاهرة  ه��ذه  من  للحد 
على املجتمع.

الو�صع  »ي�صتدعي  الهاملي  وق��ال 
الراهن يف املنطقة منا بذل املزيد 
التدقيق  عمليات  يف  اجل��ه��ود  م��ن 
التفتي�ص  اإج��������������راءات  وت����ع����زي����ز 
ت�صديد  م��ع  وامل���راق���ب���ة،  وامل��ت��اب��ع��ة 
له  ت�صول  م��ن  ك��ل  ال��ع��ق��وب��ات على 
اأم��ن ال��دول��ة، حيث  نف�صة زع��زع��ة 
الت�صلل عرب احلدود واحداً  ي�صكل 
تلقي  ال��ت��ي  العمليات  اأخ��ط��ر  م��ن 
باأثارها ال�صلبية على اأمن املجتمع، 
به دولة  وخا�صة يف ظل ما تتمتع 
الإمارات العربية املتحدة من تقدم 
يجعلها  كبر،  وتنموي  اقت�صادي 
العمل  وه���م  ع��ن  للباحثني  ه��دف��اً 
والك�صب غر امل�صروع، متنا�صني يف 
وقوانني  لأنظمة  خمالفتهم  ذلك 

الدولة.
الدارة  اأن  اىل  ال������ص�����ارة  جت�����در 
حتر�ص  اأبوظبي  جلمارك  العامة 
امل�صافرين  ح���رك���ة  ت��ي�����ص��ر  ع��ل��ى 

اأ�صخا�ص  ث��اث  على  العثور  ليتم 
ال���دول  اإح�����دى  جن�صية  ي��ح��م��ل��ون 
الطربال  حتت  خمتبئني  العربية 
لل�صاحنة.  اخل��ل��ف��ي  ال�����ص��ن��دوق  يف 
اجلمركيون  املفت�صون  ق��ام  وعليه 
بتحويل كل من ال�صائق واملت�صللني 
املخت�صة  اجل���ه���ات  اإىل  ال���ث���اث 
القانونية  الج����������راءات  لت����خ����اذ 

الازمة بحقهم.
واأ�صاد حممد خادم الهاملي، مدير 
عام جمارك ابوظبي بالإنابة بدور 
وجاهزيتهم  اجل���م���ارك  م��وظ��ف��ي 
ال��ع��ال��ي��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع م��ث��ل هذه 
كفائتهم  ع��ل��ى  م���وؤك���داً  احل������الت، 
امل�صبوهة  امل����رك����ب����ات  مت���ي���ي���ز  يف 
املت�صللني  و���ص��ب��ط  وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا، 
وحت��وي��ل��ه��م ل��ل��ج��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة، ملا 
ينجم عن حماولتهم من خماطر 
املهددات  م��ن حجم  ت��رف��ع  ك��ب��رة، 
واجلرائم قد ت�صل اإىل حد القتل 
تتخذ  والتي  والع��ت��داء،  وال�صرقة 
حيالها  �صارمة  اإج����راءات  ال��دول��ة 

مراكزها  ج��م��ي��ع  يف  وال��ب�����ص��ائ��ع 
اجلمركية من خال اعتماد اأحدث 
اأنظمة واأجهزة التفتي�ص اجلمركي 
لتفتي�ص  بالأ�صعة  الك�صف  واأجهزة 

امل�صافرين  وم��رك��ب��ات  ال�����ص��اح��ن��ات 
الربيدية  وال����ط����رود  واأم��ت��ع��ت��ه��م 
ب�����ص��ورة ت��رف��ع م��ن ك��ف��اءة عمليات 

التفتي�ص اجلمركي.
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اأخبـار الإمـارات
دبي لأ�سحاب �لهمم يكرم 

�لفائزين يف �أن�سطته �لرم�سانية
•• دبي -وام:

الريا�صية  الأل��ع��اب  الأوىل يف  ب��امل��راك��ز  ال��ف��ائ��زي��ن  الهمم  دب��ي لأ���ص��ح��اب  ن���ادي  ك��رم 
والعاملني يف خمتلف الفعاليات الثقافية والتوعوية املتنوعة التي نظمها خال �صهر 
رم�صان املبارك . تاأتي هذه الفعاليات يف اإطار ا�صراتيجية النادي ملنح اأ�صحاب الهمم 
باملجتمع  اإندماجهم  وتعزيز  وقدراتهم  طموحاتهم  بح�صب  الأن�صطة  ملمار�صة  املجال 

وال�صتفادة بق�صاء الأوقات باأمور تعود عليه بالفائدة البدنية واملعنوية والذهنية.
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  بالرقاد  جمعة  ثاين  الرم�صاين  الن�صاط  ختام  احتفالية  ح�صر 
ح�صن  واأحمد  للنادي  التنفيذي  املدير  الع�صيمي  وماجد  الهمم  لأ�صحاب  دبي  نادي 

احلمادي وفوزيه البلو�صي من النادي.

�خلري و�لعطاء يف �لإمار�ت .. ثقافة �سعب ونهج حكومي وقيمة وطنية ر��سخة
•• اأبوظبي-وام: 

الق�صايا  التعامل مع  را�صخا يف  نهجا  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  تتبع 
الإن�صانية وحتر�ص دائما على اأن تكون واحة عاملية للخر والعطاء فا مير 
�صهر اإل وي�صهد اإطاق فكرة عطاء جديدة اأو مبادرة خر متفردة من قيادة 
الإمارات  يف  ال�صائعة  املفردات  من  »اخل��ر«  كلمة  اأ�صبحت  حتى  ا�صتثنائية 

ا�صطاحا وممار�صة.
ورغم �صعوبة ح�صر اأفكار ومبادرات اخلر التي اأطلقتها القيادة الر�صيدة يف 
الفرة الأخرة اإل اأن جميعها ت�صتدعي الروؤية ال�صتباقية يف الطرح لتكون 
منا�صبة من جهة م�صمونها وتوقيتها وت�صاهم ب�صكل فاعل يف حتقيق منفعة 

اأو ت�صاهم يف عاج مع�صلة قائمة .
يف  رائ��د  ب��دور  تقوم  اأن  الإم����ارات  ا�صتطاعت  املا�صية  ال�صنوات  م��دار  وعلى 
تعزيز م�صرة اخلر والعطاء يف العامل وتبواأت مكانة متقدمة �صمن »هرم 
اخلر« العاملي واأ�صبحت عن�صرا فاعا يف جهود املواجهة الدولية لاأزمات 
والكوارث والتحديات الإن�صانية وباتت حا�صرة بقوة يف جمالت امل�صاعدات 
الإن�صانية وم�صاعدات الإغاثة الطارئة وطويلة الأمد يف مناطق العامل كافة 
تقدمي  تت�صمن  وال��ت��ي  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  توؤديها  التي  الأن�صطة  لتنوع  وذل��ك 
التربعات واملعونات املالية والعينية اإىل البلدان املت�صررة �صواء بالتعاون مع 
ثنائية  ترتيبات  طريق  عن  اأو  و�صناديقها  وبراجمها  املتحدة  الأمم  اأجهزة 
مبا�صرة مع تلك البلدان لإغاثتها وم�صاعدتها من اأجل اإعادة بناء هياكلها 

الوطنية والنظر مل�صتقبلها .
وتطلق دولة الإمارات مبادرات اخلر والعطاء ذات الأفكار املتجددة ب�صورة 
م�صتمرة مثل مبادرة عام اخلر والربية الأخاقية و�صناع الأمل وغرها 

الكثر ويف طيات هذه املبادرات النوعية مبادرات متفرعة كثرة .
فقد ا�صتملت ال�صراتيجية الوطنية لعام اخلر على اأكرث من األف مبادرة 
املبادرات  وت�صت�صيف  للخر  عاملية  مبادرات  الدولة  تطلق  كما   .. وبرنامج 
الدولية ملواجهة التحديات التي تواجه العامل مثل الفقر واملر�ص والطعام 

وم�صكات املاء وغرها .
وحتيي الإمارات هذه الأيام ذكرى رحيل موؤ�ص�صها املغفور له ال�صيخ زايد بن 
�صلطان اآل نهيان »طيب اهلل ثراه« عرب يوم زايد للعمل الن�صاين .. كقائد 
اأر�صى معامل اخلر واأحيا �صنة الوقف يف اأرجاء املعمورة وكان عنوانا للعطاء 
لاإن�صانية  عاملية  الإم���ارات حمطة  والإي��ث��ار حتى جعل من  للجود  ومنبعا 
اأعمال  بتبني  التزامها  دائما  توؤكد  احلالية  القيادة  اأن  كما   .. وعمل اخلر 
البوؤ�ص وعاجلت  الأم��ل وهزمت  التي طاملا غر�صت  »زاي��د اخلر«  ومبادرات 

ال�صعف وتعاملت مع الفقر يف اأنحاء املعمورة .
والإمارات التي اأنعم اهلل عز وجل عليها بقيادة ر�صيدة ا�صتثنائية متمثلة يف 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة »حفظه اهلل« 
واأخيه �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة 
رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة تاأبى 
اإل موا�صلة النهج الإن�صاين العظيم ل�� »زايد اخلر« مبا قام عليه من ثوابت 
متفردا  اإن�صانيا  اإم��ارات��ي��ا  تكوينا  اأوج���دت  وجليلة  اأ�صيلة  اإن�صانية  وم��ب��ادئ 
يزخر باأرقى قيم اخلر والعطاء وال�صام وي�صعى اإىل تر�صيخ العطاء ثقافة 
م�صتدامة داخل الدولة وخارجها مبا يوؤديه من دور رائد ي�صهم لي�ص يف مد 
يد العون اإىل ال�صعوب الفقرة واملعوزة فقط ول يف اإغاثة ال�صعوب املنكوبة 
يف مناطق الأزم��ات والكوارث بل يف حت�صني حياة الب�صرية جمعاء و�صياغة 

م�صتقبلها لاأف�صل اأي�صا.
وحتتفي الإمارات هذا العام ب�صهر رم�صان املبارك وهي يف عام اخلر الذي 
وجه به قائد م�صرة اخلر والعطاء �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل .. كما �صهد اإطاق �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم 
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  رع��اه اهلل و�صاحب  دب��ي 

اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة لعدة مبادرات خر اأخرى .
وحتر�ص دولة الإمارات منذ احتادها على مد اأياديها البي�صاء اإىل اأ�صقائها 
واأ�صدقائها والوقوف اإىل جانب الإن�صان حول العامل يف اأزماته دون متييز 
اآخ��ر من  ال��دي��ن وال��ل��ون ولأي معيار  اأو  اأو اجلن�ص  ال��ع��رق  ���ص��واء م��ن حيث 
مراتب  اح��ت��ال  على  املا�صية  ال�صنوات  ط��وال  داأب���ت  وق��د  التمييز  معاير 
متقدمة عامليا يف هذا املجال توجتها باملرتبة الأوىل يف بع�ص ال�صنوات بني 

وتعترب  العامل  حول  والإن�صانية  الإمنائية  للم�صاعدات  املانحة  الدول  اأكرب 
مبادرة عام اخلر امتدادا طبيعيا لهذا النهج الوطني الذي يقوم على ن�صر 

اخلر والعطاء با حدود.
رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  ال��ع��امل  ينظر  و 
املبادرات  �صاحب  الإن�صان  القائد  ميثل  رم��ز  اأن��ه  على  اهلل«  »حفظه  الدولة 
العطاء والعمل اخلري  باملئات ويعترب رائدا من رواد  التي تعد  الإن�صانية 
على امل�صتويني العربي والعاملي وتظهر الأبعاد الجتماعية ملبادرات �صموه يف 
امل�صاريع التي مت�ص حياة النا�ص ب�صورة مبا�صرة وتنعك�ص نتائجها يف تر�صيخ 
و�صعادتهم  النا�ص  وال�صام الجتماعي وحتقيق ر�صا  والأم��ان  الأم��ن  اأ�ص�ص 

وراحتهم .
وجرت العادة حتت قيادته الر�صيدة على اإطاق الدولة فكرة عطاء ا�صتثنائية 
اأنها منوذج ملهم لدول  اأو مبادرة خر فريدة بني الفينة والأخ��رى لتثبت 

املنطقة والعامل اأجمع خا�صة يف جمال اخلر والبذل والعطاء .
ومن هذا املنطلق بادر �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص 
الدولة »حفظه اهلل« يف دي�صمرب عام 2016 بالإعان اأن يكون العام 2017 
عاما للخر بال�صتناد اإىل ثاثة حماور اأ�صا�صية هي: امل�صوؤولية الجتماعية 

والتطوع وخدمة الوطن .
التي  وال��ت��ع��اون  والعطاء  اخل��ر  لثقافة  فعلية  ترجمة  الختيار  ه��ذا  ي��اأت��ي 
قامت عليها روؤية الدولة امل�صتندة اإىل هويتها العربية والإ�صامية و النهج 
الذي اأر�صاه موؤ�ص�صها املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان »طيب اهلل 
ثراه.« وتهتم الإمارات بالبعد الإن�صاين يف �صيا�صتها اخلارجية من منطلق 
روؤيتها لطبيعة العاقات الدولية وهي روؤية تدرك اأهمية الت�صامن الدويل 
اإن�صانية  م�صوؤولية  ثمة  واأن  الإن�صانية  والتحديات  ال��ك��وارث  مواجهة  يف 
لتخفيف  والفاعل  ال�صريع  التحرك  ���ص��رورة  اإىل  تدفع  واأخاقية  ودينية 
الب�صر يف مناطق ال�صراعات واحلروب والكوارث لأن من �صاأن ذلك  معاناة 
التفاهم على  ال�صعوب مبا يعمق من عوامل  والثقة بني  التوا�صل  يعزز  اأن 
ح�صاب عوامل ال�صراع وم�صبباته وهذا يخدم التنمية وال�صام وال�صتقرار 

يف العامل كله .
للمحتاجني  امل�صاعدة  لتقدمي  كبرة  اأول��وي��ة  تعطي  الإم����ارات  ف��اإن  ول��ه��ذا 
اإليها يف املناطق الفقرة اأو التي ت�صهد نزاعات م�صلحة اأو تتعر�ص لكوارث 
اأن  املناطق وحل م�صاكلها حيث تدرك  طبيعية مبا ي�صاعد على تنمية هذه 
هذه النوعية من امل�صاكل متثل اأحد اأهم م�صببات تهديد ال�صتقرار العاملي 

لأنها تخلق بيئات خ�صبة وحا�صنة لنمو اأفكار التطرف والتع�صب والعنف.
و كما تركز مبادرة »عام اخلر« على ال�صاأن الداخلي فاإنها متتد اإىل اخلارج 
لتعزز منظومة اخلر التي تقودها الإمارات على امل�صتوى ال�صامي والعاملي 
واأكرب  اأه��م  ور�صا  ا�صتح�صان  تنال  اخلرية  ومبادراتها  عطاءها  جعل  مما 
راأ�صها  وعلى  والعطاء  اخلر  جمال  يف  العاملة  العاملية  والهيئات  املنظمات 

»جلنة امل�صاعدات الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون القت�صادي والتنمية« .
وح�صب اللجنة فقد اأ�صبحت امل�صاعدات اخلارجية لدولة الإمارات منوذجا 
عامليا يحتذى يف جمال العمل الإن�صاين والتنموي لي�ص لكونها تاأتي للعام 
القومي  لدخلها  قيا�صا  الدوليني  املانحني  اأكرب  �صمن  التوايل  على  الرابع 
غ�صون  »يف  الثالثة  للمرة   2016 للعام  عامليا  الأول  للمركز  واحتالها 
باأهمية  الدولة  اإمي��ان  من  تنبع  امل�صاعدات  تلك  لكون  ولكن  قليلة«  �صنوات 
اأو  العرق  عن  النظر  بغ�ص  املعوزة  والفئات  لاأفراد  احلياة  نوعية  حت�صني 
الهوية اأو اللغة اأو الدين وامل�صاهمة يف تعزيز ال�صلم وال�صتقرار العاملي وذلك 

من خال الق�صاء على الفقر ب�صوره واأ�صكاله كافة.
التوايل على مكانتها �صمن  الرابع على  للعام  الإم��ارات  وقد حافظت دولة 
قيا�صا  الر�صمية  التنموية  امل�����ص��اع��دات  جم��ال  يف  ال��دول��ي��ني  امل��ان��ح��ني  اأك���رب 
لدخلها القومي لت�صبح يف املركز الأول يف العامل للعام 2016 للمرة الثالثة 

حيث كانت يف املقدمة اأي�صا للعامني 2013 و2014.
وتاأتي �صهادة »جلنة امل�صاعدات الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون القت�صادي 
والتنمية« كثمرة جلهد وفكر القيادة الإماراتية التي و�صعت اخلر والبذل 
ال�صمو  �صاحب  تاأكيد  من  �صبق  ما  على  اأدل  ولي�ص  عينيها  ن�صب  والعطاء 
كلما   « اخل��ر:  ع��ام  مل��ب��ادرة  اإط��اق��ه  اهلل« مبنا�صبة  ال��دول��ة »حفظه  رئي�ص 
اأعطينا اأكرث زادنا اهلل من نعمه عطاء وا�صتقرارا واأمنا واأمانا وراحة وحياة 
كرمية« . و�صمن اإطار اإ�صهامات المارات اجلليلة ومبادراتها وم�صروعاتها 
اأبوظبي  اإع��ان »�صندوق  العامل جاء  التنمية حول  امل�صهودة يف دعم جهود 
العام  بنهاية  وا�صتثماراته  متوياته  اإجمايل  ارتفاع  عن  موؤخرا  للتنمية« 

املا�صي اإىل 80 مليار درهم منها 35 مليار درهم كقرو�ص و42 مليار درهم 
العام  ال�صندوق خال  دول��ة حيث مول   83 منها  ا�صتفادت  كمنح حكومية 
منها  دره��م  مليار   5.6 بلغت  اإجمالية  بقيمة  تنمويا  م�صروعا   17 املا�صي 
3.9 مليار قرو�صا مي�صرة و1.7 مليار منحا تنموية مقدمة من حكومة 

اأبوظبي ا�صتفادت منها 7 دول نامية .
الإماراتية  امل�����ص��اع��دات  يف  التنموي  البعد  ري���ادة  م��دى  على  الأرق����ام  وت���دل 
التنمية يف  ب�صكل عام يف دفع عجلة  الدولة  توا�صله  ال��ذي  العظيم  وال��دور 
الدول العربية ال�صقيقة على وجه اخل�صو�ص حيث اأظهرت البيانات املالية 
76 باملائة من حجم متويات »�صندوق  اأن الدول العربية ا�صتحوذت على 
اأبوظبي للتنمية« بنهاية عام 2016 بعدما مول ال�صندوق 339 م�صروعا 

تنمويا بقيمة 58 مليار درهم .
اخلطة  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأطلق  ذل��ك  اإىل 
 1000 م��ن  اأك��رث  على  ت�صتمل  التي  اخل��ر  لعام  الوطنية  ال�صراتيجية 
مبادرة وبرنامج وفعالية �صاركت يف اإعدادها 100 جهة حكومية وخا�صة.. 
كما اأطلقت اإمارات الدولة خططها املحلية التي ت�صم ما يزيد على 1400 

مبادرة وفعالية وبرنامج .
وحتديد   »2017 اخل��ر  »ع���ام  لتفعيل  �صامل  اإط���ار  بو�صع  �صموه  وج��ه  و 
امل�صتهدفات و�صياغة املبادرات والربامج ور�صم ال�صراتيجيات التي تهدف 
اإىل منهج العطاء والعمل اخلري والإن�صاين يف الدولة حيث يحر�ص �صموه 
وا�صحة  وا�صراتيجية  برنامج عمل  اإماراتية  مبادرة  كل  مع  يكون  اأن  على 
املبادرة وحتقيقها لأهدافها  الواقع وهذا ي�صمن جدية  اأر�ص  للتنفيذ على 

املرجوة وتاأثرها يف املجتمع املحلي والإقليمي والعاملي .
امل�صت�صار  اإبراهيم حممد بو ملحة  امل�صت�صار  اأكد �صعادة  ويف هذا اخل�صو�ص 
الثقايف ل�صاحب ال�صمو حاكم دبي لل�صوؤون الثقافية والإن�صانية اأن الإمارات 
تتبواأ مكانة متقدمة �صمن منظومة »القوى اخلرة« عامليا وتقدم منوذجا 

للعطاء الإن�صاين.
تاأ�صيل عمل اخلر يف نف�ص  اأن مبادرة »عام اخلر« تعمل على  اإىل  اأ�صار  و 
امل��واط��ن اأو امل��ق��ي��م مم��ا ي��دف��ع��ه اإىل ح��ب ع��م��ل اخل���ر ب��اع��ت��ب��اره ج���زءا من 

�صخ�صيته وتكوينه الأخاقي .
وقال اإن مبادرة »عام اخلر« تتوازي وتلتقي ب�صكل مبا�صر مع مبادرة الربية 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  موؤخرا  اأطلقها  التي  الأخاقية 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة لأن اأهم القيم 
الأخاقية التي حتتاج اإليها الأجيال اجلديدة هي غر�ص قيم العطاء والبذل 
للوطن يف نفو�صهم من دون انتظار مقابل خا�صة يف ظل انت�صار ثقافة حب 
احلديثة  احل��ي��اة  حت���ولت  بفعل  الجتماعي  التكافل  قيم  وت��راج��ع  ال���ذات 

والعوملة اإ�صافة اإىل تزايد خماطر امل�صتقبل املجهول يف اكرث بقاع العامل .
و اأ�صاف بو ملحة اإن الهدف من مبادرة عام اخلر يتجاوز الدائرة ال�صيقة 
للخر التي تنح�صر يف »العمل اخلري« الذي يقوم على تقدمي امل�صاعدات 
وهو  وع��ي��ا  واأك���رث  اأك���رب  معنى  اإىل  واملحتاجني  للفقراء  العينية  اأو  املالية 
�صناعة الفرق كما قال �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم يف 
مقاله حول املبادرة حتت عنوان: ماذا نريد من عام اخلر؟.. فاملق�صود هو 
بناء قيم حتث على اخلر واإن�صان حمب للخر وم�صتعد للعمل من اأجله لأن 
هذا اخلر قد اأ�صبح جزءا اأ�صا�صيا من منظومته القيمية والأخاقية ومن 

ثم ميكنه اإحداث الفارق الإيجابي يف جمتمعه وعامله .
العطاء ومبادرات اخلر  روح  اأن  بو ملحة  اإبراهيم  امل�صت�صار  �صعادة  واأو�صح 
املتاألقة �صرت يف كيان موؤ�ص�صات الدولة واأفراد املجتمع حيث تبداأ دائما باأفكار 
باإجنازات  لتنتهي  مبدعة  وم�صاريع  برامج  اإىل  تتحول  ما  �صرعان  جميلة 
�صريعة م�صهودة وهي ذات متيز خا�ص فهي كثرة من جهة الكم متميزة من 
الأه��داف واملخرجات  النوع متنوعة من جهة املجال �صامية من جهة  جهة 
وديناميكية من جهة تاأثرها الإيجابي الفعال وا�صتمراريتها املتجددة دون 

انقطاع لت�صنع وطنا عاما وجمتمعا حيويا يعمل لارتقاء والتطوير« .
و ح��ول اأه��م م��ي��زات م��ب��ادرات الإم����ارات اخل��ري��ة.. �صدد على اأن��ه��ا موؤطرة 
م�صار  وذات  الع�صوائية  ع��ن  بعيد  منظم  عمل  ذات  فهي  املوؤ�ص�صي  بالعمل 
املنافع املرجوة منها وذات تفاعل  من�صبط يف ظل القيادة احلكيمة لتحقق 
وتفعيل لل�صراكة املجتمعية فاملوؤ�ص�صات واملجتمع �صريكان يف اإجناح املبادرات 
اأولوية  اأنها ذات  اأي�صا  اإن من مميزات مبادرات اخلر الإماراتية  . واأ�صاف 
وتهدف  وهمومهم  النا�ص  حاجات  وتام�ص  وظروفه  الواقع  تعاي�ص  فهي 
لأنها  واإ�صاحا  وتنمية  تطويرا  املجتمع  يف  الإيجابي  التغير  اإح��داث  اإىل 

تنطلق من معاي�صة القيادة لهموم الوطن واأبنائه واملقيمني عليه وتطلعها 
لهذا  ال��ري��ادة  وحتقيق  املجالت  خمتلف  يف  لهم  الأف�صل  لتحقيق  امل�صتمر 
الروح  من  ذل��ك  يتطلبه  وم��ا  العاملية  ال�صدارة  عر�ص  على  ليربع  الوطن 
ال�صتباقية وال�صت�صرافية التي تدفع اإىل املعاجلة بطرح الربامج والأن�صطة 
التطويرية« . وفيما يتعلق باأكرث املبادرات اخلرية ابتكارا .. قال بوملحة 
: ياأبى �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم الحتفال مبنا�صبة 
توليه مقاليد احلكم يف اإمارة دبي قبل 11 عاما واإل ويتواكب معه كل عام 
لهم  عونا  وتكون  الب�صرية  منها  ت�صتفيد  خرية  مبادرة  اإط��اق  الحتفال 
وتدخل ال�صعادة اإىل قلوبهم.. وكانت اآخر تلك املبادرات مبادرة اإن�صاء »بنك 
الإمارات للطعام« ا�صتجابة لإعان �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل 

نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل 2017 عام اخلر يف دولة الإمارات .
و لفت اإىل اأن »تلك املبادرة النوعية تدل على اأن القيادة يف الإمارات ا�صتثنائية 
اأكرب  اإطاقها  عن  عجزت  مبادرة  فهي  ال�صتثنائية  املبادرات  اإل  تطلق  ول 
الدول واأفكار مل تخطر ببال اأعظم القادة والعامل اأجمع تعجب منها لكن 
الده�صة تا�صت تدريجيا عندما فهم العامل تفا�صيلها الدقيقة وهي عبارة 
عن اأول »بنك للطعام« يف العامل �صيكون موظفوه كافة من املتطوعني ويقدر 
راأ�ص ماله بحوايل 13 مليار درهم �صنويا 3.5 مليار دولر عبارة عن تكلفة 
فائ�ص الطعام الذي يتم التخل�ص منه يف الإم��ارات يف حني �صي�صعى البنك 
اإىل توزيعه على املحتاجني داخل الدولة وخارجها و�صي�صكل بنك الإمارات 

للطعام منظومة اإن�صانية متكاملة لر�صيخ قيمة اإطعام الطعام« .
اآل  اأنه بهذه املبادرة اختار �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد  ونوه اإىل 
املبادرة  روح  فيها  وتبث  الإم��ارات  تر�صخ مكانة  ماألوفة  مكتوم طريقة غر 

والإبداع .
وقال بو ملحة اإن �صموه اأكد من خال تلك املبادرة اأن دولة الإمارات مركز 
لإطاق املبادرات ال�صتثنائية كونها تطلق مع بداية كل عام مبادرة ا�صتثنائية 
قبل اأي دولة يف العامل حيث جرت العادة اأن يطلق �صموه يف الرابع من يناير 
اإن�صانية فقد  اإم��ارة دبي مبادرات  كل عام وهو ذكرى تويل �صموه احلكم يف 
لها �صدى حمليا  كان  التي  امل��ب��ادرات  �صل�صلة من  املا�صية  الأع��وام  اأطلق يف 
وعامليا كبر بدءا بتكرمي الأيتام والأمهات مرورا ب� »�صكرا خليفة« و«�صكرا 

حماة الوطن« وانتهاء مببادرة هذا العام 2017 بنك الإمارات للطعام« .
بالتزامن مع ذلك  اأنه  ال�صمو حاكم دبي  الثقايف ل�صاحب  امل�صت�صار  واأو�صح 
مقاليد  وتوليه  جلو�صه  بيوم  اخلا�صة  الحتفالت  توجيه  اإىل  �صموه  دع��ا 
احلكم يف اإمارة دبي لإطاق مبادرات تركز على عمل اخلر وذلك جت�صيدا 

لروؤية احلكومة باختيار عام 2017 عاما للخر.
واأكد اأن مبادرة �صموه هذا العام »اإن�صاء بنك الإمارات للطعام« لقت اهتماما 
كبرا حمليا ودوليا باعتبارها متثل بادرة فريدة من نوعها كما اأنها تعترب 

جت�صيدا لريادة الإمارات الإن�صانية يف »عام اخلر« .
واأ�صاف : يحظى �صموه بكل احلب والتقدير والح��رام وال��ولء من �صعب 
التي  العامل كرمز للقيادة احلكيمة والر�صيدة  الإم��ارات و�صعوب عديدة يف 
اأوطانهم  �صاأن  اإع��اء  اأجل  باتخاذ مبادرات عقانية ومو�صوعية من  تبادر 
الدول  �صعوب  واإىل  بل  واملقيمني  للمواطنني  ال�صعادة  من  املزيد  وحتقيق 

ال�صقيقة وال�صديقة اأي�صا .
القيادة من  يتابع ما تطرحه  العامل  دائما فيما  تبادر  الإم��ارات  اأن  واأو�صح 
وتعظيم  والجتماعي  القت�صادي  ال��رف��اه  تعزيز  اجت��اه  يف  ت�صب  م��ب��ادرات 
املبادرات  خ��ال  م��ن  امل��ج��الت  خمتلف  يف  ل�صعبها  حتققت  التي  املكت�صبات 
يف  �صرب  كل  اإىل  لت�صل  متتد  وامن��ا  �صعبها  على  تقت�صر  ل  والتي  املتوالية 
اأرجاء املعمورة« .. واأكد اأن الإم��ارات وطن ينرث اخلر والعطاء بني الب�صر 

يف اأرجاء املعمورة ..
ويرى املخت�صون يف املجال اخلري اأن للمبادرات الوطنية اخلرية ثمرات 
التعاون  مبداأ  على  قائم  منتج  حيوي  جمتمع  بناء  يف  ت�صاهم  فهي  كثرة 
والتكافل ل�صالح خر الفرد واملجتمع والباد موؤمن بامل�صوؤولية الجتماعية 
هذه  اأن  كما  البناء  والتفكر  الإب���داع  ب��روح  متحل  واملعرفة  بالعلم  مت�صلح 
املبادرات من �صاأنها ا�صتثمار الطاقات الب�صرية ليكون الأفراد جميعا فاعلني 

نافعني« .
اإن التجربة الإماراتية املتفردة كما ونوعا يف خمتلف ميادين العمل الإن�صاين 
والتنموي لي�صت م�صدر اعتزاز وفخر لل�صعب الإماراتي وحده بل هي جتربة 
يعتز بها العرب جميعا كون الإم��ارات الدولة العربية الوحيدة �صمن اأكرث 
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» �ساركني م�سوؤوليتي » تعزز قيمة �مل�سوؤولية �ملجتمعية 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

اإدارة  عام  �صعيد احلميدي مدير  الدكتور حممد  العميد  اأك��د 
راأ�ص اخليمة على  ل�صرطة  العامة  بالقيادة  املركزية  العمليات 
املختلفة  التوعوية  واملبادرات  وتنفيذ احلمات  اإطاق  اأهمية 
لأفراد املجتمع باختاف فئاتهم العمرية والتي تعك�ص توجهات 
اأك��رث دول العامل  وزارة الداخلية يف جعل دول��ة الإم���ارات من 
اأمناً واأماناً ، حيث ترتكز تلك الربامج التوعوية – املجتمعية 
على التقيد بالقواعد املرورية حفاظاً على حياة واأرواح اجلميع 
وهي دعوة �صريحة ووا�صحة من اجلهات املعنية للم�صاركة يف 

ال�صائقني  ل��دى  ال��وع��ي  درج���ة  ورف���ع  امل��روري��ة  الثقافة  تعزيز 
الذين باتوا اليوم لديهم م�صتويات عالية من الوعي مببادئ 

ال�صامة املرورية .
واأ�صار باأن �صرطة راأ�ص اخليمة حتقق اجنازات وجناحات متتالية 
يف ظل ت�صافر اجلهود بني ال�صرطة و ال�صركاء ال�صراتيجيني 
لتعزيز النتائج املتميزة التي حتققت يف اإطار ال�صامة املرورية 
وتر�صيخ الوعي املروري بني خمتلف �صرائح املجتمع �صعياً منهم 
لتقليل احلوادث ون�صر الوعي بني موظفيهم واملجتمع . واأفاد 
باأنه وفقاً لاإح�صائيات ال�صادرة من اجلهات املتعاونة وعددها 
والتي  م�صوؤوليتي«  »�صاركني  امل��ب��ادرة  ف��اإن  حملية  جهات   5

2017/6/18م  املوافق  املا�صي  الأحد  يوم  انطلقت ميدانياً 
، بلغ عدد امل�صتفيدين منها نحو اأكرث عن 1850 م�صتفيداً . 
باأنه �صيتم تطبيق القانون الحتادي اجلديد  وذكر احلميدي 
بعد التعديات الأخرة على قواعد واإجراءات ال�صبط املروري 
القادم  يوليو  �صهر  بداية  من   176 رق��م  املخالفات  وحترير 
بالقواعد  اللتزام  اإىل  ال�صائقني  احلميدي  ودع��ا   ،  2017
الأمن  تعزيز  الفعلية يف  وامل�صاهمة  التعليمات  واإتباع  املرورية 
وتر�صيخ  امل��روري  والتثقيف  الوعي  ون�صر  للجميع  وال�صامة 
ن�صب  اإىل  للو�صول  امل��روري��ة  احل���وادث  م��ن  للحد  متطلباته 

حوادث قليلة .

�سفري منظمة �لأ�سرة �لعربية يطلع 
على خدمات مركز �لنور لذوي �لإعاقة 

•• دبي-وام: 

اط��ل��ع امل��ه��ن��د���ص ف��ت��ح��ي ج���رب عفانة 
العربية  الأ������ص�����رة  م��ن��ظ��م��ة  ���ص��ف��ر 
مركز  يقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  ع��ل��ى 
الأ�صخا�ص  وت��اأه��ي��ل  ل��ت��دري��ب  ال��ن��ور 
على  وت���ع���رف  ب���دب���ي  الإع����اق����ة  ذوي 
احلديثة  التعليم  واأ���ص��ال��ي��ب  ال��ط��رق 
امل�����ص��ت��خ��دم��ة ل��ت��اأه��ي��ل ودع�����م طاب 

املركز من اأ�صحاب الهمم.
و اأ�صاد �صفر منظمة الأ�صرة العربية 
خ���ال زي���ارت���ه امل��رك��ز ب��ح�����ص��ور عدد 
التي  ب�����الإجن�����ازات  امل�������ص���وؤول���ني  م���ن 
الإم������������ارات يف ظل  ح��ق��ق��ت��ه��ا دول�������ة 
العظيمة  واملكا�صب  الر�صيدة  قيادتها 
التي حتفظ لاأ�صرة كيانها وت�صمن 
لأف�����راده�����ا ال����ص���ت���دام���ة م����ن خال 
املنا�صبة  الجتماعية  احلماية  توفر 
مبا يكفل احلرية وامل�صاواة والكرامة 
اجلهود  وث��م��ن   . للجميع  الإن�صانية 
املبذولة من القيادة الر�صيدة بالدولة 
لدعم اأ�صحاب الهمم من ذوي الإعاقة 
جمتمعا  الإم���ارات���ي  املجتمع  وج��ع��ل 
عربت  جانبها  من   . للجميع  ومكانا 
النور  مركز  مديرة  اخلطيب  اأ�صفانا 
ل��ت��دري��ب وت��اأه��ي��ل الأ���ص��خ��ا���ص ذوي 
الزيارة  ب��ه��ذه  �صعادتها  ع��ن  الإع��اق��ة 

ونتائجها الإيجابية علي الطاب.

توزعها �سرطة ر�أ�س �خليمة �ملجتمعية  �فطار  وجبة   353
•• راأ�س اخليمة – الفجر

املجتمعية  ال�صرطة  اإدارة  من  علينا«  »فطوركم  مبادرة  اأع�صاء  فريق  وا�صل 
بالتعاون مع اإدارة مراكز ال�صرطة ال�صاملة براأ�ص اخليمة ، ومب�صاركة �صعادة 
�صامل علي النار ال�صحي ع�صو املجل�ص الوطني ، توزيع وجبات اإفطار ال�صائم 
ب�صكل يومي طيلة �صهر رم�صان املبارك والتي تبلغ عددها نحو 353 وجبة 
. وقال العميد  ال�صائقني ومرتادي الطريق قبيل موعد الإفطار  يومياً على 
�صليمان حممد الكيزي مدير اإدارة مراكز ال�صرطة ال�صاملة براأ�ص اخليمة باأن 
�صرطة راأ�ص اخليمة متمثلة بال�صرطة املجتمعية بالتعاون مع مراكز ال�صرطة 
ال�صاملة وعددها 7 مراكز على م�صتوى الإمارة ، حتر�ص على دورها املجتمعي 
يف تعزيز قيمة امل�صوؤولية املجتمعية من خال دعم اجلانب اخلري للجهاز 
ال�صرطي اجتاه اأفراد املجتمع ، مما يوؤكد النظرة الإيجابية التي �صتعك�صها على 
املواطنني واملقيمني يف تعزيز مبداأ التكافل الذي يعترب �صمة را�صخة ملجتمع 
اأرواح��ا ل�صائمني و�صامتهم  للحفاظ على  �صعيها  اإىل  بالإ�صافة   ، الإم��ارات 
. واأفاد النقيب را�صد  عند قيادتهم ملركباتهم ب�صرعة للحاق مبوعد الإفطار 
بلهون رئي�ص فريق مبادرة »فطوركم علينا« ، اأن املبادرة حققت نحو 10،600 
م�صتفيد من وجبات اإفطار ال�صائم التي مت اإطاقها منذ بداية �صهر رم�صان 
املبارك على م�صتوى الإمارة من خال مراكز ال�صرطة ال�صاملة بالتعاون مع 

اإدارة ال�صرطة املجتمعية ، مبعدل 353 وجبة يومياً .
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اأخبـار الإمـارات
�سمن مبادرات »ا�سرتاتيجية جامعة اأبوظبي لعام اخلري 2017«

»�سفر�ء �خلري« من خريجي جامعة �أبوظبي يزورون مر�سى م�ست�سفى �أمانة �لتخ�س�سي للرعاية �ل�سحية يف �أبوظبي
•• اأبوظبي- الفجر

 »2017 اأبوظبي لعام اخلر  �صمن »ا�صراتيجية جامعة 
اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�صيخ  �صمو  رعاية  حتت  تاأتي  والتي 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف منطقة ال��ظ��ف��رة رئ��ي�����ص جمل�ص 
اأمناء جامعة اأبوظبي، زار وفد »�صفراء اخلر« من خريجي 
جامعة اأبوظبي عدد من الأطفال ومر�صى »م�صت�صفى اأمانة 
التخ�ص�صي للرعاية ال�صحية« يف اأبوظبي )مدينة خليفة 
وال��روي��ح عنهم خال  الأط��ف��ال  ع��ن  للتخفيف  وذل��ك  اأ( 
ل��ه��م هدايا  ق��دم��وا  ح��ي��ث  امل��ر���ص،  معاناتهم وحم��ارب��ت��ه��م 

تذكارية و�صاركوهم وعدد من العاملني يف امل�صت�صفى وجبة 
التطوير  اأول ق�صم  الها�صمي مدير  �صارة  واأك��دت  الإفطار. 
و�صوؤون املانحني بجامعة اأبوظبي اأهمية هذه املبادرة التي 
ترجم مدى حر�ص خريجي اجلامعة على تبني املبادرات 
التي تعزز من دور امل�صاركة املجتمعية الفاعلة وتعمل على 
تعزيز قيم التكاتف والرحمة واملودة يف املجتمع، وتتيح لهم 
ركيزة  ي�صكل  وال���ذي  واملجتمعي  التطوعي  العمل  فر�صة 
اأ�صا�صية يف ر�صالة وفل�صفة وبرامج جامعة اأبوظبي، م�صرة 
اإىل اأن هذه املبادرة هي اأوىل مبادرات »�صفراء اخلر« من 
خريجي جامعة اأبوظبي حيث �صيت�صمن عام 2017 عدداً 

من املبادرات العلمية واملجتمعية والثقافية والتطوعية التي 
واخلريجات  اخلريجني  اهتمامات  وت��رج��م  �صينفذونها 
املحلي  املجتمع  مع  التفاعل  على  حر�صهم  م��دى  وتعك�ص 
بهدف ن�صر ثقافة فعل اخلر وتر�صيخ قيم التكافل ون�صر 
امل��ح��ت��اج��ني.  ولفتت  الب�صمة على وج���وه  ور���ص��م  ال�����ص��ع��ادة 
اأبوظبي  اأن »�صفراء اخلر« من خريجي جامعة  الها�صمي 
مت اختيارهم خال فعاليات »ملتقى جامعة اأبوظبي لعودة 
اخلريجني 2017« وذلك لتميزهم يف �صناعة الأمل ون�صر 
قيم اخلر ونهج العطاء الذي تربينا عليه جميعاً يف دولة 

الإمارات العربية املتحدة. 

حمالت تفتي�سية ت�سمل �سالونات احلالقة و مراكز التجميل و املغا�سل

بلدية مدينة �لعني  حترر 1087 خمالفة  خالل زيارتها �لتفتي�سية ملر�كز �لتجميل و �سالونات �حلالقة
•• العني -الفجر

العني  م����دي����ن����ة  ب����ل����دي����ة  ب����������داأت 
املو�صعة  ال��ت��ف��ت��ي�����ص��ي��ة  ح��م��ات��ه��ا 
ل����ل����رق����اب����ة ع����ل����ى ال���������ص����ال����ون����ات 
التجميل  م���راك���ز  و  ال���رج���ال���ي���ة 
و  الأطفال  �صالونات  و  الن�صائية 
لعيد  ا�صتعداداً   ، املاب�ص  مغا�صل 
الفطر ال�صعيد ، و تنتهي احلملة 
يف اآخر اأيام �صهر رم�صان املبارك 
، �صمن جهود الرقابة والتفتي�ص 
و يف جمال ال�صحة العامة ، وقد 
بلغت جممل الزيارات التفتي�صية 
حترير  عنها  نتج  زي��ارة   8524
1087 خمالفة و 1757 انذار 

موجود يف املكان و اللتزام بوجود 
بطاقة الفح�ص الطبي لعامات، 
لأتاأكد من خلوها من المرا�ص.

اأما يف جمال نظافة املغا�صل فيتم 
التدقيق على نظافة طاولت كوي 
اخلا�ص  ال���زي  ارت���داء  و  املاب�ص 
تغليف  �����ص����رورة  و  ب���ال���ع���ام���ل���ني 
امل��اب�����ص ب��ع��د ت��ق��دمي اخل���دم���ة ، 
املواد  ن��وع  على  التدقيق  يتم  كما 
امل�صتخدمة يف غ�صيل املاب�ص من 
حيث �صاحيتها و عدم احتوائها 

على ما ي�صر ب�صحة الن�صان .
اأنه بلدية مدينة  اجلدير بالذكر 
توعوية  ب��ح��م��ل��ة  ت����ق����وم  ال����ع����ني 
ل��ل��ج��م��ه��ور ق���ب���ل ف�����رة الأع����ي����اد 

واملواد  الأدوات  على  التفتي�صية 
ال�����ص��ح��ي��ة امل�����ص��ت��خ��دم��ة وم����دى 
واملوا�صفات  لل�صروط  مطابقتها 
ومدى التزام العاملني بالأن�صطة 
ال�صحية والتزامهم بالفحو�صات 
ال�صحة  و��������ص�������روط  ال����ط����ب����ي����ة 

وال�صامة .
ب������زي������ارة  امل����ف����ت���������ص����ني  ي������ق������وم  و 
و مراكز  ال��رج��ال��ي��ة  ال�����ص��ال��ون��ات 
من  ل��ل��ت��اأك��د  الن�صائية  التجميل 
نظافة  ع���ل���ى  ال���ع���ام���ل���ني  ت���وع���ي���ة 
ال��ر���ص��م��ي، وارت����داء الكمام  ال���زي 
والقفازات للوقاية من المرا�ص 
اثناء تقدمي خدمة للزبون ، اإىل 
املحلول  بنظافة  التوعية  جانب  

و تعهد .
و  ال���رق���اب���ة  اإدارات  ق��ام��ت  ح��ي��ث 
منطقة  ق��ط��اع��ات  يف  ال��ت��ف��ت��ي�����ص 
الدورية  الزيارات  بتكثيف  العني 
ال�صالونات  ع���ل���ى  ال��ت��ف��ت��ي�����ص��ي��ة 
الرجالية والن�صائية على فرتني 
مناوبات  و  وم�����ص��ائ��ي��ة  ���ص��ب��اح��ي��ة 
ال�صبت  و  اجلمعة  اأي���ام  ا�صبوعية 
ا���ص��ت��ي��ف��اء وتطبيق  ل��ل��ت��اأك��د م��ن   ،
ال�صحية  ال����ص���راط���ات  ج��م��ي��ع 
وخمالفة غر امللتزمني و توزيع 
لالتزام  ال���ت���وع���وي���ة  ال���ن�������ص���رات 
 ، ال�صحية  ال�صراطات  وتطبيق 
و التوا�صل عرب الر�صائل الن�صية 
احلمات  رك�����زت  و   ، ال��ق�����ص��رة 

واملق�صات  الم�صطه  يعقم  ال��ذي 
وغ�صل  م��رة  اأ���ص��ب��وع  ك��ل  وتغيره 
مبا�صر  ال�صتعمال  بعد  املنا�صف 
التعقيم  ج���ه���از  يف  وت��ع��ق��ي��م��ه��ا 
التاأكد  على  و احلر�ص  احل��راري 
�صاحية   ان����ت����ه����اء  ت����اري����خ  م����ن 
ال�صبغات باأنواعها وم�صتح�صرات 
ال���ت���ج���م���ي���ل وال����ك����رمي����ات وع����دم 
ا����ص���ت���خ���دام خ���ل���ط���ات ل���ل���وج���ه او 
خ��ل��ط��ات ال���زي���وت ل�����ص��ع��ر، و عدم  
منتهية  م�������واد  اأي  ا����ص���ت���خ���دام 
ق���د ت�����ص��ب��ب ح�����ص��ا���ص��ي��ة ، ك��م��ا يتم 
الل���ت���زام بنظافة  ع��ل��ى  احل��ر���ص 
والتعقيم  ب��ا���ص��ت��م��رار  ال�����ص��ال��ون 
جراثيم  اأي  لتجنب  ب��امل��ط��ه��رات 

غ�صل العامل لليدين قبل تقدمي 
اخلدمة ، و و�صع الأدوات يف جهاز 
و�صاحية  احل�������راري  ال��ت��ع��ق��ي��م 

ا�صتخدام  ب�صرورة  ال��وع��ي  لرفع 
يف  ال����واح����دة  امل�����رة  ذات  الأدوات 
من  التاأكد  و  احلاقة  �صالونات 

حر�صاً  للزبون  امل�صتخدمة  امل��واد 
لنت�صار  وم���ن���ع���اً  ���ص��ام��ت��ه  ع��ل��ى 
 الم���را����ص اخل��ط��رة وامل��ع��دي��ة .

»ليلة القدر« طاعات بال حدود »

�ل��جميع يت�س��اب�قون ل�ينالو� ث��و�به��ا و�مل�س��اجد ت�عّج بامل�عتكفني
•• حتقيق: رم�صان عطا 

يف  ال��ع��ط��رة  ال��ق��در  ل��ي��ل��ة  ن�صتقبل 
رم�صان  م���ن  الأخ�������رة  ال��ع�����ص��رة 

بطاعات وت�صابق على اخلرات 
وم�صاكلها  املعي�صة  ظ����روف  ف��ه��ل 
وال�����ص��رع��ة ال��ت��ي اأ���ص��اب��ت ك��ل �صيء 
كبر  ح��اج��ز  اأ�صبحت  حولنا  م��ن 
الليلة  ه������ذه  خ��������رات  لغ����ت����ن����ام 
العتكاف  اأ���ص��ب��ح  وه���ل   ، ال��ع��ط��رة 

مهمة �صعبة ؟.
جديًدا  م��ول��ًدا  القدر  ليلة  ولتكن 
ل��ك��ل اإن�����ص��ان ط��ام��ع يف رح��م��ة اهلل 
يغفر  واأن  ور�صاه،  وعفوه  وقبوله 
ل��ه ك��ل ذن��وب��ه وي��ع��ي��ده كما ولدته 
فطرة  ع��ل��ى  اهلل  خلقه  وك��م��ا  اأم���ه 
الإ���ص��ام �صاهًدا ب��اأن اهلل رب��ه ورب 

العاملني.
وكانت البداية مع عاطف عبداهلل 
وال�������ذي ع����رب ع����ن راي������ة ق���ائ���ا : 
من  نعي�صها  ال��ت��ي  الأي����ام  ه��ذه  اإن 
هي  والعتكاف  ال�صنة  اأي��ام  اأجمل 
احدي ال�صمات املنت�صرة يف الع�صرة 
الأواخر من �صهر رم�صان الكرمي 
يذهب  ل  ال���ك���ث���ر  ه���ن���اك  ول���ك���ن 
مب�صالح  لن�����ص��غ��ال��ه  ل��اع��ت��ك��اف 
دنيوية وهذا بالتاأكيد يحدث لكل 

واحد فينا .
ال��ع��ب��ادة هلل ع��ز وجل  اأن  واأ����ص���اف 
وهي تختلف من �صخ�ص اإىل اأخر 
واأي�صا يعترب العمل عبادة والكثر 
لظروف  الع���ت���ك���اف  ي�����ص��ت��ط��ي��ع  ل 
ع��م��ل��ة او ب�����ص��ب��ب ظ����روف ب��ي��ت��ه او 
امل�صجد  يف  ب���ال�������ص���اة  الك���ت���ف���اء 
وب��ال��ط��ب��ع اجل��م��ي��ع ل��ه ث����واب على 

قدر عملة.

حقوق واجبة
وع��ن راأي���ه ي��ق��ول ���ص��امل امل�صجري 
تكريرالعتكاف  �صركة  يف  موظف 
من ال�ُصنن املهجورة التي قلَّ العمل 
النا�ص،  من  كثر  عنها  وغفل  بها 
وقت،  اأي  يف  م�صنون  والع��ت��ك��اف 
العتكاف  ي��ب��ت��ديء  اأن  فللم�صلم 
متى �صاء وينهيه متى �صاء، واأ�صاف 
واملحافظة  �صنة،  العتكاف  ع��زت، 
على بيتك واأبنائك من الواجبات، 
ن�صيع  ل  اأن  ع��ل��ي��ن��ا  ي���ج���ب  ل�����ذا 
الرعاية،  اأم����ر  يف  ون��ف��رط  الأه����م 

دينية  ب��درو���ص  امل�صلمني  لتثقيف 
والهتمام  بينهم  م�صابقات  وعمل 
حلقات  خ������ال  م�����ن  ب�����الأط�����ف�����ال 
حتفيظ القراآن والعتكاف فر�صة 
لكي  ذل��ك  لتطبيق  امل�صجد  لإم���ام 
الطويلة  الأي���ام  امل�صلم  على  يهون 
الأواخر  الع�صرة  يف  يق�صيها  التي 

من  رم�صان .  
وين�صحنا ال�صيخ حممد الحمدي 
القريب  ب���الأم�������ص  ����ا  ُك����نَّ ق����ائ����ا: 
بالبهجة  رم���������ص����ان  ن�������ص���ت���ق���ب���ل 
وال�صرور، وقد اأ�صرعت الأيام حتى 
ذه��ب اأك���رثه وق��د اأح�صن اأَن��ا���ص يف 
النهار  ف�����ص��ام��وا  امل��ا���ص��ي��ة  الأي������ام 
وق���ام���وا ال��ل��ي��ل، وق������راأوا ال���ق���راآن، 
وت�������ص���دق���وا واأح�������ص���ن���وا، وت���رك���وا 
الأجر  فلهم  وال�صيئات،  املعا�صي 
وعليهم  الكبر،  والثواب  العظيم، 
اأي��ام رم�صان  الباقي من  املزيد يف 
فاأخلُّوا  اآخ��رون  اأ�صاء  وقد  املبارك، 
و�صهروا  القيام،  وتركوا  بال�صيام، 
وقال،  قيل  على  ال��ط��وال  ال��ل��ي��ايل 
واإ�صاعة املال، ومنع وهات، وهجروا 
ب��اأم��وال��ه��م، لكن  ال��ق��راآن،  وبخلوا 
العظيم  ال��ف�����ص��ل  ذو  ت���ع���اىل  اهلل 
التوبة  يقبل  العميم،  والإح�����ص��ان 
ويعفو عن ال�صيئات ملن تاب واأناب، 
وقد جعل �صبحانه الع�صر الأواخر 
يف  اأح�صن  ملن  فر�صة  رم�صان  من 
اأن  اأ�صاء  ومل��ن  ي��زاد،  اأن  ال�صهر  اأول 
هذه  ويغتنم  ف��ات��ه؛  م��ا  ي�����ص��ت��درك 
الأي������ام ال��ع�����ص��ر يف ال���ط���اع���ات وما 
والع�صر  ت���ع���اىل،  اهلل  م���ن  ي��ق��رب��ه 
وف�صائل  خ�صائ�ص  لها  الأواخ����ر 
الع�صر  يف  ال�����ق�����راآن  ن������زول  م��ن��ه��ا 
ليلة  رم�������ص���ان، يف  م���ن  الأواخ��������ر 

القدر، قال اهلل تعاىل:
   اإِنَّا اأَْنَزْلَناُه يِف َلْيلَِة اْلَقْدِر   . وقال 
َلْيلٍَة  اأَْن���َزْل���َن���اُه يِف  ����ا  ع��ز وج����ل:   اإِنَّ

ُمَباَرَكٍة اإِنَّا ُكنَّا ُمْنِذِريَن 
الع�صر  ف�صائل  اأع��ظ��م  م��ن  وه���ذا 
املبني  ال���ن���ور  ه����ذا  اأن������زل  اهلل  اأن 
ف�����اأخ�����رج ب����ه م����ن ال���ظ���ل���م���ات اإىل 
العلم  نور  اإىل  اجلهل  ومن  النور، 
ال��ق��راآن العظيم  والإمي�����ان، وه���ذا 
للموؤمنني،  ورح��م��ٌة  وه���دًى  �صفاٌء 
ال�صدور،  مل��ا يف  و���ص��ف��اء  وم��وع��ظ��ة 
َفِبَذِلَك  َوِبَرْحَمِتِه   ِ اهللَّ ِل  ِبَف�صْ ُقْل 
َيْجَمُعوَن. ا  ُهَو َخْرٌ مِمَّ َفْلَيْفَرُحوا 

 

ب���ل ع��ل��ي��ن��ا اجل��م��ع ب���ني الأم���ري���ن، 
فيه  اعتكافك  ي��ك��ون  ان  ي�صح  ول 
تي�صر  واإن  واج��ب��ة.  حل��ق��وق  �صياع 
العتكاف  يف  اأب��ن��اوؤك  ي�صحبك  اأن 
تربية،  ط����ري����ق  ذل�����ك  يف  ف�������اإن  ؛ 
بينكم،  واأُل��ف��ة  ل��ك،  نف�صية  وراح���ة 
وت��ع��وي��د ل��ه��م ع��ل��ى ال��ع��ب��ادة ؛ واإن 
اأق��ل من  �صعب الأم���ر عليهم ف��ا 
واأجزل  معك،  فيها  يعتكفون  ليلة 
ذلك.  على  و�صجعهم  العطية   لهم 
الطاعات  موا�صم  امل�صجري،  وتابع 
اإىل  امل�صافر  فيها  ي��ت��زود  حمطات 
والأر�ص،  ال�صماوات  عر�صها  جنة 
ويجب علينا اأن نكون من العقاء 
ال��ف��ط��ن��اء ال��ذي��ن ل ت��ف��وت��ه��م هذه 
ال��ف��ر���ص وه���ذه امل��ح��ط��ات اإل وقد 
ن���ال���وا م���ن ن��ف��ح��ات ال����رب وجزيل 
فاحر�ص  امل��ث��وب��ة.  وعظيم  الأج���ر 
�صادقة،  ب��ن��ي��ة  الع����ت����ك����اف  ع���ل���ى 
والرياء، وحب  املباهاة  وابتعد عن 

املدح والثناء.

طماأنه نف�سية
واأك�������د  اح���م���د ع����زت م���دي���ر مايل 
واإداري قائا: نحن يف هذه الليايل 
املباركات يف اأ�صد احلاجة لأن نحيي 
عليه  اهلل  ���ص��ل��ى  اهلل  ر���ص��ول  ���ص��ن��ة 
لليلة  التما�ًصا  العتكاف  يف  و�صلم 
واأن  اهلل  رحمة  يف  طامعني  القدر 
ي�صرق علينا بلم�صات حنانه واآلئه 
اق�صر  يعترب  ،والعتكاف  الكربى 
ال���ط���رق ال��ت��ى ت�����ص��ل ال��ع��ب��د بربة 
بحالة  خ��ال��ه  م��ن  امل�صلم  وي�صعر 
روحانية وطماأنه نف�صية جتعله يف 

قمة �صعادته .
اإىل ف��وائ��د العتكاف  واأ���ص��ار ع��زت 
والتى من اهمها اإدراك ليلة القدر 

هنا هدفت امل�صاجد يف الإ�صام اإىل 
الجتماعية  ال�صورة  ه��ذه  حتقيق 
املتما�صك  املجتمع  واإقامة  القوية 
الذي تربطه يف املقام الأول روابط 

العقيدة. 
ر�صول  عهد  على  امل�صجد  ك��ان  ل��ذا 
مكاناً  �صلم  و  عليه  اهلل  �صلى  اهلل 
والتعليم  والع����ت����ك����اف  ل���ل���ع���ب���ادة 
والتوجيه، ومكاناً لت�صاور امل�صلمني 

وتنا�صحهم فيما بينهم.
واأكد عبد ال�صتار ، على اأن امل�صجد 
ي��ك��ون الع��ت��ك��اف، وم��ع��ن��اه عكوف 
له.  ط��اع��ًة  ت��ع��اىل  اهلل  على  القلب 
عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر���ص��ول  وك���ان 
الأواخ���ر  الع�صر  يف  يعتكف  و�صلم 
م��ن رم�����ص��ان، وك���ان ي��اأم��ر بخباء 
فيه  يخلو  امل�صجد  يف  له  في�صرب 
اإحدى  فالعتكاف  وج��ل  ع��ز  بربه 

الوظائف الدينية للم�صجد. 
واأ�صتطرد يف حديثة قائا ، تعتمد 
ف��اع��ل��ي��ة امل�����ص��ج��د يف امل��ج��ت��م��ع على 
اإم����ام����ه، ف��امل�����ص��ج��د لي�ص  ف��اع��ل��ي��ة 
فقد  املكان.  ب�صعة  ول  املبنى  بقوة 
ورواده  جداً  �صغراً  امل�صجد  يكون 
بالآلف وخدماته ملمو�صة لأفراد 
الإمام  فيه  يوجد  حيث  املجتمع، 
داع����ي����ة خم��ل�����ص��اً وا�����ص����ع امل������دارك 
لق�صايا  م��ت��ف��ه��م��اً  ل��دي��ن��ه،  ف��اه��م��اً 
باجلمهور،  ي��ل��ت��ح��م  جم���ت���م���ع���ه، 
الراأي والفرح وامل�صيبة،  ي�صاركهم 
يقوم بدوره طبيباً ملعاجلة مر�صى 
ال��ق��ل��وب وا����ص���ط���راب ال��ن��ف��و���ص، ، 
ك��م��ا اأن����ه م�����ص��ل��ح اج��ت��م��اع��ي يقود 
الجتماعي  العلم  اإىل  اجلماهر 
بجوانبه املختلفة يف اأيام العتكاف 
امل�صجد  يف  امل�صلم  يق�صيها  ال��ت��ي 
،وه����ن����اك م����ن ي��ع��م��ل ع���ل���ى خطة 

وال��ت��ع��ر���ص ل��ن��ف��ح��ات اهلل ف��ي��ه��ا : 
�صلى  تخ�صي�صه  ف��ائ��دة  م��ن  ف���اإن 
الأواخ����ر  الع�صر  و���ص��ل��م  عليه  اهلل 
م���ن رم�������ص���ان ب���الع���ت���ك���اف وك���ون 
العتكاف فيها لذلك �صنة موؤكدة 
الأواخ���ر هي مظنة  الع�صر  تلك  و 
ل��ي��ل��ة ال���ق���در : ل��ق��ول��ه ���ص��ل��ى اهلل 
الع�صر  التم�صوها يف   : و�صلم  عليه 
الأواخر ، فاإذا كان املعتكف يق�صي 
والدعاء  ال��ذك��ر  اع��ت��ك��اف��ه يف  م���دة 
وال�����ص��اة ون��ح��و ذل���ك ف��ق��د اأدرك 

واأنا  امل�صجد  اأ�صتطيع العتكاف يف 
العتكاف  لدية فر�صة  اح�صد من 
�صهر  م����ن  الأواخ���������ر  ال���ع�������ص���رة  يف 
بالربكة  مليئة  اأي��ام  فهي  رم�صان 
فيها  امل�صلمني  ويت�صابق  والرحمة 
ل���ك���ي ي���ح�������ص���دوا اك�����رب ق�����در من 

احل�صنات .
الظاهرة  ت��ك��ون  ق��د   ، ك��ام��ل  وزاد 
ال�����ص��ل��ب��ي��ة ال����ت����ي ت���ظ���ه���ر يف اأي�����ام 
العتكاف هي تراكم الف�صات يف 
امل�����ص��اج��د وت��واج��د ع���دد ك��ب��ر من 

وتعر�ص  مغامنها  القدر  ليلة  من 
لنفحات اهلل فيها ، واأ�صاب منها ما 
اأ�صاب ، وهذا من اأعظم الفوائد ، 

واأبلغ الثمرات  .
مهند�ص  ك��ام��ل   حممد  و�صارحنا 
باأنه اعتكف مرة واحدة  كهربائي  
ك��ان��ت يف مرحلة  وه���ي  ح��ي��ات��ه  يف 
اجلامعة وكان مع ا�صدقائه وقال 
كامل ،بالطبع كل اإن�صان يتمني اأن 
يتقرب اإىل اهلل اأك��رث واأك��رث ولكن 
الآن جت��ع��ل��ن��ي ل  ع��م��ل��ي  ظ�����روف 

الأط���ف���ال وه���م ل ي���درك���ون معنى 
�صنهم   ل�صغر  احلقيقي  العتكاف 
ينزعج  ���ص��و���ص��اء  يف  يت�صبب  مم��ا 

منها امل�صليني واملعتكفني .
يتحدث  الج��ت��م��اع��ي��ة  وال��ن��اح��ي��ة 
ع����ن����ه����ا حم�����م�����ود ع����ب����د ال�������ص���ت���ار  
اأخ�صائي علم الجتماع حيث قال: 
امل�صلم  ال��ف��رد  الإ���ص��ام  يت�صور  ل 
راهباً  اأو  خ��ل��وة  يف  منعزًل  اإن�����ص��ان��اً 
يف  دائ��م��اً  يت�صوره  بل  �صومعة،  يف 
جماعة حتى يف عبادته لربه. ومن 
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اأخبـار الإمـارات

مينحون وقتهم لن�سر القيم الإيجابية وتهيئة بيئة عمل �سعيدة

روؤ�ساء تنفيذيون لل�سعادة و�لإيجابية يطلقون مبادرة »�سعادة بال حدود«
عهود الرومي: املبادرة تعك�ش توجهات احلكومة يف دعم الكفاءات الوطنية وتعزيز قدراتها 

•• دبي-الفجر: 

لل�صعادة  ت��ن��ف��ي��ذي��ون  روؤ������ص�����اء  اأط����ل����ق 
“�صعادة با حدود”  والإيجابية مبادرة 
ال�صعادة  مفاهيم  تر�صيخ  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
وتعزيزها لت�صبح ممار�صة وثقافة ونهج 

حياة يف جمتمع المارات.
وتقوم فكرة املبادرة على تخ�صي�ص جزء 
لتقدمي  التنفيذيني  الروؤ�صاء  وقت  من 
للموؤ�ص�صات  جمانية  ا�صت�صارية  خدمات 
احل��ك��وم��ي��ة واخل���ا����ص���ة، ي��وظ��ف��ون من 
التي  وال����ت����ج����ارب  اخل��������ربات  خ���ال���ه���ا 
اكت�صبوها يف الربنامج التدريبي العلمي 
الوطني  الربنامج  نفذه  ال��ذي  ال�صامل 
هذه  م�صاعدة  يف  والإيجابية،  لل�صعادة 
�صعيدة  عمل  بيئات  تهيئة  على  اجلهات 
واإي��ج��اب��ي��ة، واإط����اق م���ب���ادرات وبرامج 
عملية تعزز �صعادة موظفيها ومتعامليها 

واملجتمع ب�صكل عام. 
واأكدت معايل عهود بنت خلفان الرومي 
مبادرة  اأن  ل��ل�����ص��ع��ادة  ال����دول����ة  وزي������رة 
توجهات  تعك�ص  حدود”  ب��ا  “�صعادة 
ح��ك��وم��ة دول���ة الإم������ارات يف دع���م وبناء 
ال��وط��ن��ي��ة وتعزيز  وامل���واه���ب  ال��ك��ف��اءات 
والتدريب  بالتعليم  واإمكاناتها  قدراتها 
العلم  لتكت�صب  ال��ربام��ج  يف  واإ���ص��راك��ه��ا 
واخلربة وعنا�صر القوة الازمة لقيادة 
م�صرة العمل واإطاق املبادرات وحتقيق 
الإجنازات وامل�صاهمة الفاعلة يف م�صرة 
اإطاق  اإن  ال���روم���ي  ال��ت��ن��م��ي��ة.  وق��ال��ت 
ف��ع��ال��ي��ة الربنامج  ي��وؤك��د  امل���ب���ادرة  ه���ذه 
التدريبي للروؤ�صاء التنفيذيني لل�صعادة 
وجناحه  اأهدافه،  وحتقيقه  والإيجابية 
ويربز  واخل���ربات،  باملهارات  بتزويدهم 
اأهمية دورهم الذي يتعدى موؤ�ص�صاتهم 
اإىل املجتمع، مو�صحة اأن مبادرة “�صعادة 
حيث  النجاح،  على  موؤ�صر  حدود”  ب��ا 

تعترب اأوىل ثمار الربنامج.

“�صعادة با  ال��روم��ي مب��ب��ادرة  واأ���ص��ادت 
قيم  لن�صر  اأداة  م��ن  متثله  حدود” وم��ا 
وق���ي���ادة عملية  والإي���ج���اب���ي���ة  ال�����ص��ع��ادة 
وثمنت  واملوؤ�ص�صات،  املجتمع  يف  التغير 
لل�صعادة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني  ال���روؤ����ص���اء  دور 
والإي��ج��اب��ي��ة ال��ذي��ن ط����وروا ف��ك��رة هذه 
املبادرة املهمة وحولوها اإىل واقع، داعية 
لل�صعادة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني  ال���روؤ����ص���اء  ك��اف��ة 
امل���زي���د من  اإط������اق  اإىل  والإي���ج���اب���ي���ة 

املبادرات املجتمعية الهادفة.
واأ����ص���ارت وزي����رة ال���دول���ة ل��ل�����ص��ع��ادة اإىل 
الذي  امل��ه��م  ال�����دور  امل���ب���ادرة جت�����ص��د  اأن 

لل�صعادة  التنفيذيون  ال��روؤ���ص��اء  ي��وؤدي��ه 
بالوقت  العطاء  خال  من  والإيجابية، 
خلدمة النا�ص ما ي�صهم يف ن�صر ال�صعادة 

ويدعم توجهات ومبادرات عام اخلر.
هادف  تطوعي  عمل  الها�صمي:  �صاح 
لن�صر الفائدة ودعم توجهات عام اخلر

التنفيذي  املدير  الها�صمي  �صاح  وقال 
الهيئة  يف  والي����ج����اب����ي����ة  ل���ل�������ص���ع���ادة 
الحت���ادي���ة ل��ل��رق��اب��ة ال��ن��ووي��ة: اأردن����ا يف 
الروؤ�صاء  من  املكون  املبادرة  عمل  فريق 
نقل  والي��ج��اب��ي��ة  لل�صعادة  التنفيذيني 
اكت�صبناها  ال���ت���ي  وخ���ربات���ن���ا  جت���ارب���ن���ا 

نظمه  ال��ذي  التدريبي  الربنامج  خال 
والإيجابية،  لل�صعادة  الوطني  الربنامج 
تطوعي  كعمل  ال��دول��ة  م��وؤ���ص�����ص��ات  اىل 
ال��ف��ائ��دة وت��ع��م��ي��م املنفعة  ن�����ص��ر  ب��ه��دف 
الإمارات  لأه��داف وتوجهات دولة  دعماً 

يف عام اخلر.
واأو�صح الها�صمي اأن الفكرة تبلورت من 
الروؤ�صاء  م��ن  جمموعة  توا�صل  خ��ال 
الذين  واليجابية  لل�صعادة  التنفيذيني 
يقومون بدور فعال يف موؤ�ص�صاتهم لن�صر 
ثقافة ال�صعادة ودعم توجهات القيادة يف 

ان نكون من ا�صعد ال�صعوب يف العامل. 

واأ�صاف اأطلقنا ا�صم “�صعادة با حدود” 
دورنا  باأن  نوؤمن  املبادرة لأننا  على هذه 
ب���ل ميتد  ي��ن��ح�����ص��ر يف م��وؤ���ص�����ص��ات��ن��ا،  ل 
باأنه يجب  نعلم  ذل��ك،  ابعد من  ما  اىل 
البيت  يف  ال�����ص��ع��ادة  ث��ق��اف��ة  ن�����ص��ر  علينا 
وب���ني زم��ائ��ن��ا ول��ك��ل م��ن ي��رغ��ب يف ان 
ي��ك��ون ج���زءاً م��ن ه��ذه امل�����ص��رة، ولذلك 
ن��ح��ن ع��ل��ى ي��ق��ني ب���اأن���ن���ا ق�������ادرون على 
ان ننقل  ا�صتطعنا  واإذا  التغير،  �صناعة 
من  جمموعة  اإىل  وال��ت��ج��رب��ة  املعلومة 
الأفراد فهوؤلء �صيوؤثرون على جمموعة 
اأخرى، لتت�صع احللقة ون�صل اإىل هدفنا 

وروؤيتنا.
لتعزيز  تفاعلية  عمل  ور�ـــش 

ال�سعادة املوؤ�س�سية
حدود”  با  “�صعادة  مبادرة  وتت�صمن 
ت�صميمها  مت  ع���م���ل  ور��������ص  ت��ن��ظ��ي��م 
اأ�ص�ص  ع��ل��ى  تعتمد  تفاعلية  ب��ط��ري��ق��ة 
ت��ط��وي��ر حمتواها  و����ص���ارك يف  ع��ل��م��ي��ة، 
لل�صعادة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ون  ال�����روؤ������ص�����اء 
حكومة  ع��م��ل��ت  ال����ذي����ن  والي���ج���اب���ي���ة 
الوطني  وال���ربن���ام���ج  الإم�������ارات  دول����ة 
تاأهليهم  ع��ل��ى  والإي��ج��اب��ي��ة  ل��ل�����ص��ع��ادة 
ل��ي��ك��ون��وا حم��رك��اً داف���ع���اً ف��ع��اًل جلهود 

وحتقيق  الإيجابية  قيم  وتعزيز  ن�صر 
ال�����ص��ع��ادة يف امل��ج��ت��م��ع.  وت��ت��ك��ون ور�ص 
ع��دة، من  التفاعلية من فقرات  العمل 
الوطني  بالربنامج  التعريف  �صمنها 
وا�صتعرا�ص  والإي���ج���اب���ي���ة،  ل��ل�����ص��ع��ادة 
العاملية  وال��ت��ج��ارب  امل��م��ار���ص��ات  اأف�����ص��ل 
بيئة عمل حتقق  اإي��ج��اد  وال��وط��ن��ي��ة يف 
واملتعاملني،  ل��ل��م��وظ��ف��ني  ال�������ص���ع���ادة 
ال�صعادة  وم����ب����ادرات  خ��ط��ط  وت��ط��وي��ر 
وتو�صيح  وتفاعلية  مبتكرة  بطريقة 
اإ�صافة  ال�ص�ص العلمية ملفهوم ال�صعادة 
لأهدافها  للو�صول  املوؤ�ص�صات  دعم  اىل 
امل��ب��ادرات. وتدعم هذه  تلك  يف تطبيق 
امل�وؤ�ص�صات يف ن�صر ثقافة  املبادرة جهود 
حتمل  دون  م��ن  والإي��ج��اب��ي��ة،  ال�صعادة 
ب�صركات  ال���ص��ت��ع��ان��ة  ت��ك��ال��ي��ف  ع����بء 
خرباء  خدمات  توفر  حيث  ا�صت�صارية، 
الربنامج  م���ن  وم��ع��ت��م��دي��ن  م��وؤه��ل��ني 
يقدمون  واليجابية،  لل�صعادة  الوطني 
يف  ي�صاعدها  م��ا  للموؤ�ص�صات  امل�����ص��ورة 
الأهداف،  وا�صحة  ا�صراتيجيات  ر�صم 
���ص��ع��ادة املوظفني  ت��رك��ز ع��ل��ى حت��ق��ي��ق 
واملتعاملني ما يوؤدي اىل حتقيق �صعادة 
امل��ج��ت��م��ع، و���ص��ي��ق��وم  ف��ري��ق ال��ع��م��ل من 
لل�صعادة  التنفيذيني  امل��دراء  متطوعي 

واليجابية اىل املتابعة وتقدمي امل�صورة 
املبادرة  ت��ل��ك  ل�����ص��م��ان ال���ص��ت��ف��ادة م��ن 

بال�صكل الأمثل.
احلكومية  ل���ل���م���وؤ����ص�������ص���ات  ومي�����ك�����ن 
هذه  يف  بامل�صاركة  ال��راغ��ب��ة  واخل��ا���ص��ة 
ف���ري���ق العمل  ال��ت��ن�����ص��ي��ق م���ع  امل����ب����ادرة 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ ور��������ص ال���ع���م���ل وال������ن������دوات، 
الربيد  ع��رب  املنظمني  م��ع  وال��ت��وا���ص��ل 
 ،hwb@happy.ae اللكروين 
اأو عرب احل�صاب الر�صمي للمبادرة على 

.hwb.uae »ان�صتغرام“
فريق عمل املبادرة .. نخبة من الروؤ�صاء 

التنفيذيني لل�صعادة والإيجابية
امل�����ب�����ادرة ع�صرة  ع���م���ل  ف���ري���ق  وي�������ص���م 
لل�صعادة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني  ال���روؤ����ص���اء  م���ن 
م�����ن �صاح  ك�����ل  ه�����م  والي�����ج�����اب�����ي�����ة، 
الت�������ص���ال  اإدارة  م����دي����ر  ال���ه���ا����ص���م���ي 
احلكومي يف الهيئة الحتادية للرقابة 
اإدارة  النووية، حممد املطرو�صي مدير 
الوراق  ه��ي��ئ��ة  والت�����ص��ال يف  الع����ام 
امل��ال��ي��ة وال�����ص��ل��ع، اأح����ام ال��ف��ي��ل مدير 
الهيئة  يف  امل��وؤ���ص�����ص��ي  الت�����ص��ال  اإدارة 
ل��ت��ن��ظ��ي��م الت���������ص����الت، خلود  ال���ع���ام���ة 
الر�صتماين الرئي�ص التنفيذي لل�صعادة 
املجل�ص  يف  والب����ت����ك����ار  والإي����ج����اب����ي����ة 
موزة  ال�صكانية،  للركيبة  الحت����ادي 
اإدارة املوارد الب�صرية يف  الفر�ص مدير 
نائب مدير  كياف  م��وزة  ال��ع��دل،  وزارة 
وزارة  يف  وامل�����ص��ت��ق��ب��ل  ال���ص��رات��ي��ج��ي��ة 
امل��ال��ي��ة، ن��ا���ص��ر ال��را���ص��دي م��دي��ر اإدارة 
وكالة  يف  الف�صاء  وت�صريعات  �صيا�صات 
المارات للف�صاء، رقية البلو�صي رئي�ص 
يف  والفعاليات  احلكومية  الهوية  ق�صم 
�صيخة  ال��وزراء،  ملجل�ص  العامة  الأمانة 
املتعاملني  ا�صعاد  مكتب  مدير  علي  اآل 
والبيئة  امل���ن���اخ���ي  ال��ت��غ��ي��ر  وزارة  يف 
وطارق اجلناحي نائب املدير التنفيذي 

يف مركز دبي لاإح�صاء.

•• ال�صارقة -وام:

اأ�صدر �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�ص الأعلى حاكم 
ال�صارقة القرار الإداري رقم “6” ل�صنة 2017 ب�صاأن ت�صكيل جمل�ص اإدارة م�صت�صفى ال�صارقة 
للخيول. ون�ص القرار على اأن ي�صكل جمل�ص اإدارة امل�صت�صفى برئا�صة ال�صيخ عبداهلل بن ماجد 
ميك���ي  والدكتورة  للرئي�ص  نائبا  اليحيائي  خليفة  �صلطان  ال�صيد  من  كل  وع�صوية  القا�صمي 
ويليام  الدكتور  ال�صتاذ  يعني  اأن  على  ع�صوا.   »Dr. Mieke De Rijck« ريجي����ك  دي 
ملجل�ص  م�صت�صارا   »Professor William Richard Twink« توينك  ريت�صارد 
امل�صت�صفى. ويعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره وعلى اجلهات املعنية تنفيذه كل فيما  اإدارة 

يخ�صه وين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

�سلطان �لقا�سمي ي�سدر قر�ر� �إد�ريا بت�سكيل 
جمل�س �إد�رة م�ست�سفى �ل�سارقة للخيول

ويل عهد �ل�سارقة ي�سدر قر�ر� باإعادة ت�سكيل 
جمل�س �إد�رة نادي خورفكان للمعاقني

•• ال�صارقة -وام:

اأ�صدر �صمو ال�صيخ �صلطان بن حممد بن �صلطان القا�صمي ويل عهد ونائب حاكم ال�صارقة رئي�ص املجل�ص التنفيذي  
القرار الإداري رقم 8 ل�صنة 2017م باإعادة ت�صكيل جمل�ص اإدارة نادي خورفكان للمعاقني برئا�صة �صعادة الدكتور 
عبدالرزاق اأحمد بني ر�صيد و ع�صوية كل من حممد عبدالرحمن القوا�صي و اأحمد ح�صن القا�صي و خليل حممد 
جمعة املن�صوري و لوؤي �صعيد عاي و حممد اأحمد عبيد الكندي و اإبراهيم �صعيد بغداد و اإبراهيم حممد النقبي 
و عائ�صة اأحمد عبداهلل احلمودي. ون�ص القرار على اأن يوزع املجل�ص املنا�صب الإدارية بني اأع�صائه يف اأول اجتماع 
له .. واأن تكون مدة الع�صوية به ثاث �صنوات يجوز متديدها ملدة اأو مدد مماثلة وي�صتمر املجل�ص يف ت�صريف 
اأعماله لدى انتهاء مدته اإىل اأن يتم تعيني جمل�ص جديد ويجوز اإعادة تعيني من انتهت ع�صويتهم. يعمل بهذا 

القرار من تاريخ �صدوره وعلى اجلهات املعنية كل يف ما يخ�صه تنفيذ اأحكامه وين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

•• ال�صارقة -وام:

اأ�صدر �صمو ال�صيخ �صلطان بن حممد بن �صلطان القا�صمي 
ويل عهد ونائب حاكم ال�صارقة رئي�ص املجل�ص التنفيذي 
القرار الإداري رقم 7 ل�صنة 2017 ب�صاأن اإعادة ت�صكيل 
جمل�ص اإدارة نادي الثقة للمعاقني. ون�ص القرار الإداري 
�صعادة  النادي برئا�صة  اإدارة  اأن يعاد ت�صكيل جمل�ص  على 
الدكتور طارق �صلطان اأحمد بن خادم وع�صوية كل من 
وحميد  املطرو�صي  بخيت  عبيد  كلثم  وال�صادة  ال�صيدات 
وعبداهلل  ن�صار  بن  اإبراهيم  وعبداهلل  العبار  علي حميد 

�صالح  علي  وعبدالغفور  الزعابي  �صالح  علي  اإب��راه��ي��م 
الرئي�صي و بدرية عبيد �صلمان عبيد ال�صويدي و مرمي 
علي عبداهلل ال�صحي وحيدر طالب اأربيع.. على اأن يوزع 
اجتماع  اأول  يف  اأع�صائه  ب��ني  الإداري����ة  املنا�صب  املجل�ص 
�صنوات  ث��اث  املجل�ص  يف  الع�صوية  م��دة  وتكون  يعقده. 
يجوز متديدها ملدة اأو مدد مماثلة وي�صتمر يف ت�صريف 
اأعماله لدى انتهاء مدته اإىل اأن يتم تعيني جمل�ص جديد 
انتهت ع�صويتهم. ويعمل بهذا  اإع��ادة تعيني من  ويجوز 
القرار من تاريخ �صدوره وعلى اجلهات املعنية كل يف ما 

يخ�صه تنفيذ اأحكامه وين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

ويل عهد �ل�سارقة ي�سدر قر�ر� �إد�ريا باإعادة 
ت�سكيل جمل�س �إد�رة نادي �لثقة للمعاقني 

•• اأبوظبي : رم�صان عطا

املجتمعي  بالعمل  ال��وع��ي  اأه��م��ي��ة  م��ن  ان��ط��اق��اً 
وال����دع����م الإن���������ص����اين وال���وط���ن���ي مل��ج��ت��م��ع دول����ة 
و�صهر  اخلر2017  ع��ام  مع  وتزامناً  الإم���ارات 

رم�صان املبارك، اأقامت كلية اخلوارزمي الدولية 
و���ص��رك��ة اخل���وارزم���ي ال��ق��اب�����ص��ة ف��ع��ال��ي��ات اليوم 
التوحد.حيث  امل�صابني مبر�ص  املفتوح لاأطفال 
ا�صت�صافت الكلية اأطفال مركز الإمارات للتوحد 

يف مبنى الكلية باأبوظبي يوم الأحد املا�صي.

للتوحد  الم���ارات  مركز  من  طالب   24 وح�صر 
الفعاليات  من  العديد  اخلوارزمي  كلية  وقدمت 
والن�����ص��ط��ة ال��ت��ي ح���ازت ع��ل��ى ت��رح��ي��ب ك��ب��ر من 
من  ت��ف��اع��ل  الغنائية  امل�����ص��اب��ق��ات  ولق���ت  الطلبة 
ال�صيوف ، وكان يف ا�صتقبال الطلبة الدكتور بوند 

الرئي�ص التنفيذي للمجموعة القاب�صة والدكتور 
كاثلني  وال��دك��ت��ورة  ال��ك��ل��ي��ة  رئ��ي�����ص  اأح��م��د غنيم 
 رئي�صة ق�صم العلوم الطبية وال�صحية يف الكلية.
واعرب  الدكتور احمد غنيم عن �صعادتة ل�صتقبال 
الكلية  ت�صت�صيف  التي  الويل  امل��رة  وهي  الطلبة 

مركز المارات للتوحد .
وتعريف  املجتمعي  العطاء  املركز يف  ب��دور  وا�صاد 
دور  واإب���راز  واأغرا�صه  بالتوحد  املجتمع  وتوعية 

املراكز املتخ�ص�صة يف خدمة املجتمع .
روؤي  اخل��وارزم��ي  كلية  ترجمة  على  غنيم  واك���د 

قيادتنا الر�صيدة يف التوا�صل والتكاتف وبناء ج�صور 
بامارة  املجتمعية  واملوؤ�ص�صات  الكلية  ب��ني  ق��وي��ة 
ابوظبي . ويف نهاية فعاليات اليوم املفتوح لاأطفال 
ال��ت��وح��د مت ت��ك��رمي القائمني  امل�����ص��اب��ني مب��ر���ص 
الكلية. قبل  م��ن  لهم  واملمثلني  امل��رك��ز  ه��ذا   على 

من خالل �سعيها الدوؤوب للم�ساركة املجتمعية

كلية �خلو�رزمي �لدولية ت�ست�سيف مركز �لإمار�ت للتوحد مبقرها باأبوظبي

موزة الفر�ص�صيخة اآل عليرقية البلو�صيخلود الر�صتمايناأحام الفيلمعايل عهود الرومي

نا�صر الرا�صدي �صاح الها�صمي حممد املطرو�صيطارق اجلناحيموزة كياف

•• دبي –الفجر:

من  وف��داً  الإع��ان  بق�صم  دب��ي متمثلة  ا�صتقبلت حماكم 
اأف�صل املمار�صات يف جمال  النيابة العامة لاطاع على 
ت��ع��ه��ي��د الإع����ان����ات ال��ق�����ص��ائ��ي��ة اىل ال��ق��ط��اع اخل���ا����ص ، 
واملوؤ�ص�صات  املحاكم  امل�صرك بني  التعاون  اإط��ار  وذلك يف 

احلكومية والحتادية واملحلية بالدولة .
الع��ان يف  ق�صم  رئي�ص  �صريف  اأ���ص��ار عمر حممد  حيث 
حماكم دبي، اأن الزيارة جاءت لتبادل الأفكار و التجارب 
من  الق�صائية  الإع��ان��ات  تعهيد  جم��ال  يف  املمار�صات  و 
خال ال�صراكة مع القطاع اخلا�ص، كما قام ب�صرح  للوفد 

الزائر الدرا�صة املعدة لتطوير اإجراءات الإعان بال�صركة 
مع القطاع اخلا�ص مبراحلها التدريجية .

وفد  ا�صتف�صارات  كافة  على  ال��رد  ال��زي��ارة  خ��ال  مت  كما 
النيابة العامة الزائر ، ومت التفاق على تبادل اخلربات يف 
جمال تعهيد الإعانات الق�صائية بال�صراكة مع القطاع 
اخلا�ص بني حماكم دبي و النيابة العامة على حد �صواء.

 ح�����ص��ر الج���ت���م���اع م����ن حم���اك���م دب�����ي حم���م���د عبداهلل 
خدمات  ادارة  مدير  باأعمال  القائم  املحمد  عبدالرحمن 
الق�صايا ومن النيابة العامة ح�صر كًا من، �صعاد اأحمد 
ابراهيم  واأحمد   ، الق�صايا  خدمات  ادارة  مدير  عمر  اآل 

خمي�ص رئي�ص ق�صم الإعان.

حماكم دبي ت�ستقبل وفدً� من �لنيابة �لعامة لالإطالع على �أف�سل 
•• ال�صارقة-وام: �ملمار�سات يف جمال تعهيد �لإعالنات �لق�سائية �إىل �لقطاع �خلا�س 

اأ�صدر املجل�ص التنفيذي لإمارة ال�صارقة القرار رقم 7 ل�صنة 2017 
ب�صاأن الائحة التنفيذية للقانون رقم 6 ل�صنة 2015 ب�صاأن املوارد 
الب�صرية لإمارة ال�صارقة على اأن يبداأ العمل به اعتبارا من 21 مايو 
طارق �صلطان بن خادم ع�صو املجل�ص  الدكتور  �صعادة  وقال   .2017
الإ�صدار  اإن  الب�صرية  امل��وارد  دائ��رة  رئي�ص  ال�صارقة  التنفيذي لإم��ارة 
الن�صو�ص  يف  و���ص��وح��ا  اأك���رث  ج���اء  التنفيذية  ال��ائ��ح��ة  م��ن  ال��ث��اين 
القانونية لتايف وجود اأي اإلتبا�ص يف فهمها .. مو�صحا اأنه زاد اأي�صا 
يف الأمور التف�صيلية لاإجراءات لتكون اأ�صهل يف التطبيق. واأ�صاف اإن 
التعديات التي طراأت على الإ�صدار الثاين جاءت بعد اأن مت العمل 
بالإ�صدار الأول من الائحة ملدة عام كامل قامت خاله دائرة املوارد 
والهيئات  بالدوائر  املخت�صني  ماحظات  وو�صع  بتطبيقه  الب�صرية 
و�صع مقرحات  اأنه مت  والإهتمام مو�صحا  العتبار  احلكومية عني 

التعديات وفقا لهذه املاحظات اأمام اللجنة العليا للموارد الب�صرية 
حلكومة ال�صارقة والتي قامت بدرا�صتها واإقرار الائحة يف �صورتها 
�صعادته  واأو�صح  لعتمادها.  التنفيذي  املجل�ص  اإىل  ورفعها  الأخ��رة 
الب�صرية  امل��وارد  لقانون  التنفيذية  الائحة  من  الثاين  الإ�صدار  اأن 
�صمل تعديات جوهرية نتيجة �صدور بع�ص التعديات يف القوانني 
املرتبطة اإرتباطا وثيقا باملوارد الب�صرية واملوؤثرة عليه ومن اأهم هذه 
التعديات تعديل جداول الكوادر اخلا�صة باملواطنني واإ�صافة جداول 
للرقيات  �صوابط  وو���ص��ع  املهند�صني  وك���ادر  ال��ع��ام  للكادر  اخل���ربات 
اأنه مت تعديل الكادر الطبي  خا�صة يف الدرجات القيادية. واأ�صار اإىل 
وزارة  و�صعتها  التي  اجل��دي��دة  وامل�صميات  التقييمات  م��ع  ليتنا�صب 
ال�صحة ووقاية املجتمع. من جانبه قال �صعادة عبداهلل �صامل امل�صوي 
مدير دائرة املوارد الب�صرية اإن الائحة التنفيذية يف اإ�صدارها الأول 
بع�ص  بها  يوجد  ك��ان  اأن��ه  اإل  تطبيقها  و�صهولة  بالرغم من متيزها 
الن�صو�ص ي�صعب على غر املخت�صني فهمها فيما يتم فهم البع�ص 

الآخر على غر مراد امل�صرع منها ولذلك نظمت الدائرة ور�صا مكثفة 
اإلكروين  املا�صي لتو�صيح الإج��راءات مع تد�صني بريد  العام  خال 
خا�ص لتلقي الإ�صتف�صارات والرد عليها يف الوقت نف�صه ل�صمان ح�صن 
�صر العمل وعدم اإهدار حقوق املوظفني وهذا الأمر مت مراعاته يف 
منذ  به  العمل  ب��داأ  وال��ذي  التنفيذية  الائحة  الثاين من  الإ���ص��دار 
ال�صهر املا�صي مايو 2017. من جهته اأكد هيثم خالد �صهيل مدير 
اإدارة اأنظمة املوارد الب�صرية بالدائرة اأن الائحة اجلديدة جاءت لإزالة 
الن�صو�ص  بع�ص  و�صوح  عدم  عن  نتجت  التي  القانونية  الإلتبا�صات 
كما اأن القوانني التي مت تعديلها اأثرت على بع�ص الإجراءات الإدارية 
الأمر الذي تتطلب تعديات يف الائحة التنفيذية وياأتي على راأ�ص 
هذه التعديات اعتماد الراتب الأ�صا�صي بجداول الرواتب للمواطنني 
واإلغاء الراتب اأو الراتب الإجمايل وذلك ب�صبب �صدور القانون رقم 
القانون رقم “ 6 “ 2015 م ب�صاأن  ب�صاأن تعديل  م   2017 ل�صنة   3

املوارد الب�صرية لإمارة ال�صارقة .

تنفيذي �ل�سارقة ي�سدر قر�ر� ب�ساأن �لالئحة �لتنفيذية لقانون �ملو�رد �لب�سرية للعام 2015
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�لدفاع �ملدين يوؤكد جاهزيته ل�ستقبال عيد �لفطر �ل�سعيد
•• اأبوظبي-وام:

رفعت القيادة العامة للدفاع املدين يف وزارة الداخلية جاهزية جميع اإداراتها العامة 
والإقليمية ومراكزها املنت�صرة على امتداد الدولة ل�صتقبال عيد الفطر ال�صعيد.

ياأتي ذلك �صمن خطتها ال�صنوية املنبثقة من ا�صراتيجية وزارة الداخلية الهادفة 
اإىل تطبيق اأف�صل املمار�صات يف جمال الإطفاء والوقاية والإنقاذ ومواجهة الأزمات 

والكوارث وحماية الأرواح واملمتلكات واملكت�صبات الوطنية.
واأكد اللواء جا�صم حممد املرزوقي قائد عام الدفاع املدين اأن القيادة اعتمدت حزمة 
من الإجراءات الوقائية على امتداد الدولة لتحقيق اأعلى معدلت ال�صامة والوقاية 

من خماطر احلرائق ورفع درجة ال�صتعداد للتعامل مع اأي حادث طارئ .

ل�صتقبال  وم�صتعدة  جاهزة  ومراكزها  امل��دين  الدفاع  اإدارات  جميع  اأن  اإىل  م�صرا 
عيد الفطر ال�صعيد وفق برنامج عمل موحد كما هو احلال يف كل الأوق��ات حر�صا 
من الدفاع املدين على تقدمي اأف�صل اخلدمات لأفراد املجتمع للحفاظ على �صامة 

اجلميع.
م�صببات  من  والوقاية  ال�صامة  با�صراطات  الل��ت��زام  ���ص��رورة  اإىل  امل��رزوق��ي  ودع��ا 
التيار  ف�صل  مثل  وقوعها  دون  حتول  التي  والتعليمات  الإر���ص��ادات  واإتباع  احلرائق 
الكهربائي عن الأجهزة الغر م�صتخدمة وغلق اأ�صطوانات الغاز عند مغادرة املنازل 
اأو  الت�صبب باحلريق  ال�صرفات ملخاطرها يف  املنازل ويف  داخل  ال�صواء  والمتناع عن 
الختناق بالغازات والأدخنة ال�صامة وكذلك التاأكد من �صاحية واأمان املركبات عند 

اخلروج برحات طويلة.

وال�صريع عن احلوادث  الفوري  بالباغ  املدين  الدفاع  التعاون مع  ونا�صد اجلمهور 
التجمهر  وع���دم  والإن��ق��اذ  الإط��ف��اء  وف���رق  مركباته  اأم���ام  الطريق  وف�صح  وت�صهيل 
وعمل  �صاحية  من  والتاأكد  احلريق  فوهات  اأم��ام  الوقوف  اأو  احل��وادث  مواقع  يف 
الألعاب  وم��واق��ع  الرفيه  ح��دائ��ق  مراقبة يف  دون  الأط��ف��ال  ت��رك  وع��دم  الطفايات 

وال�صواطئ والأماكن العالية واإبعاد م�صادر النار عن مواقع اخليم.
وتقدم قائد عام الدفاع املدين بهذه املنا�صبة بالتهنئة للقيادة الر�صيدة وللمواطنني 
عيد  ح��ل��ول  ق��رب  مبنا�صبة  امل���دين  ال��دف��اع  ولعنا�صر  الإم����ارات  و�صيوف  واملقيمني 
الفطر .. موؤكدا اأن فرق الدفاع املدين يف جميع املراكز بالدولة على اأهبة ال�صتعداد 
لتلقي الباغات على مدار ال�صاعة لتلبية النداء يف خمتلف الأوقات على رقم هاتف 

الطوارئ 999 اأو 997 متمنيا للجميع الأمن وال�صامة.

دعت اإىل زيادة التفاعل مع مبادرة »اأنا اأ�ستحق احلياة« جلمع زكاة الفطر

»�أ�سدقاء مر�سى �ل�سرطان« تنظم جولة ت�سّوق »ك�سوة �لعيد« ل� 27 طفل م�ساب بال�سرطان

�نطالق حملة �حلالقة �لآمنة على م�ستوى مدن منطقة �لظفرة

•• ال�صارقة-الفجر

موا�صلة جلهودها يف دعم املعنوي 
مل��ر���ص��ى ال�������ص���رط���ان يف ال���دول���ة، 
مر�صى  اأ���ص��دق��اء  جمعية  نظمت 
ال�صرطان، جولة ت�صوق ل� 27 من 
الأطفال امل�صابني، قاموا خالها 
ب���ان���ت���ق���اء م����ا ي���رغ���ب���ون ف���ي���ه من 
ك�صوة عيد الفطر املبارك، قبل اأن 
ي�صاركوا يف حفل اإفطار رم�صاين 
جماعي. و�صارك يف جولة الت�صوق 
والإفطار اجلماعي اللذين ياأتيان 
اأحد  عاملي«،  »ل��ّون  برنامج  �صمن 
بتوفر  املعنية  اجلمعية  ب��رام��ج 
جلميع  واملعنوي  النف�صي  ال��دع��م 
اإ�صابتهم  اكت�صاف  منذ  امل��ر���ص��ى 
وح���ت���ى ���ص��ف��ائ��ه��م ال����ت����ام، ك���ل من 
ال�صتاذة اأمل املزمي مدير �صوؤون 
امل��ر���ص��ى وال�������ص���وؤون امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ، 
امل��ت��ط��وع��ني وموظفي  وع���دد م��ن 

اجلمعية

حوايل 2.2 مليون درهم.
واملوؤ�ص�صات  الأف��������راد  وب���اإم���ك���ان 
ع����رب خدمة  ل���ل���م���ب���ادرة  ال����ت����ربع 
الر�صائل الن�صية الق�صرة، وذلك 
م���ن خ���ال اإر����ص���ال ك��ل��م��ة »زك����اة« 
اأو  )ات�صالت   4425 الرقم  اإىل 
دراه���م،   10 مببلغ  ل��ل��ت��ربع  دو(، 
وللتربع مببلغ 100 درهم اأر�صال 
 2307 الرقم  اإىل  ن�صية  ر�صالة 
وللترّبع   ، دو(  اأو  )ات���������ص����الت 
ر�صالة  اإر�صال  دره��م   500 مببلغ 
)ات�صالت   2308 الأرق�����ام  اإىل 
املبالغ  اإي����داع  مي��ك��ن  ك��م��ا  دو(،  اأو 
احل�صاب  يف  م���ب���ا����ص���رة  امل����ال����ي����ة 
عاجهم«،  ل����«زك���ات���ك���م  امل�����ص��ريف 
ل�«م�صرف  ال��رئ��ي�����ص��ي  ال���ف���رع  يف 
الإ�صامي«:002- ال�������ص���ارق���ة 
)رق�����م   0011-364854
احل�صاب امل�صريف الدويل »اآيبان«: 

.)AE:440410000011364854002
الزكاة  حت�صيل  نقاط  تتوزع  كما 

هوؤلء الأطفال الرائعني.
»م����ن خ����ال خربتنا  واأ����ص���اف���ت: 
امل�صاندة  ت����وف����ر  يف  ال���ط���وي���ل���ة 
اأدركنا  ال�صرطان،  ملر�صى  والدعم 
العيد«  »ك�����ص��وة  مثل  امل��ب��ادرات  اأن 
م��ع��ان كبرة،  حت��م��ل يف ط��ي��ات��ه��ا 
عظيمة،  قيمة  ل��اأط��ف��ال  ومت��ث��ل 
لي�صوا  اأن���ه���م  ل��ه��م  ت���وؤك���د  لأن���ه���ا 
يهتم  م���ن  ث��م��ة  واأن  مب���ف���رده���م، 
بهم ويعمل على اإ�صعادهم واإدخال 

البهجة يف نفو�صهم«.
املا�صي  �صو�صن  الدكتورة  واأك���دت 
العيد«  »ك�����ص��وة  م���ب���ادرة  اأن  ع��ل��ى 
بدعم  اأهدافها  حتقيق  يف  جنحت 
وم�صاهمة اأهل اخلر من الأفراد 
مبادرة  زال����ت  ول   ، وامل��وؤ���ص�����ص��ات 
جمعية اأ�صدقاء مر�صى ال�صرطان 
الباب  تفتح  احلياة«،  اأ�صتحق  »اأن��ا 
اأم���ا ال��راغ��ب��ني يف ال��ت��ربع، جلمع 
وتوظيفها  ال��ف��ط��ر،  زك����اة  اأم�����وال 
ل��ت��وف��ر ال��ع��اج��ات وغ��ره��ا من 

وت�صمنت اجلولة زيارة الأطفال، 
كبر  لعدد  وال��ب��ن��ات،  الأولد  م��ن 
العربي  م���رك���ز  يف  امل���ت���اج���ر  م����ن 
للت�صوق يف اإمارة دبي، واختيار ما 
املاب�ص  معرو�صات  من  ينا�صبهم 
لك�صوة  والك�ص�صوارات  والأحذية 
لهم  الفر�صة  اأتيحت  كما  العيد، 
لتجربة الأزياء اجلديدة والتقاط 
ال�صور اجلماعية بها مع اأقرانهم. 
املا�صي،  �صو�صن  الدكتورة  وقالت 
اأ�صدقاء  جل��م��ع��ي��ة  ال���ع���ام  امل���دي���ر 
ي�صعدنا  لكم  ال�صرطان:  مر�صى 
اأن نكون قادرين على ر�صم الب�صمة 
على وجوه اأطفالنا، واأن مننحهم 
وفرحة  ببهجة  لل�صعور  الفر�صة 
»ك�صوة  م��ب��ادرة  خ��ال  م��ن  العيد 
اجلمعية  اطلقتها  ال��ت��ي  ال��ع��ي��د«، 
هذا العام لأول مرة، ويف احلقيقة 
ف�����اإن ال�������ص���ع���ادة ال���ت���ي ي�����ص��ع��ر بها 
والقائمون  امل��ب��ادرة،  يف  امل�صاركون 
�صعادة  ت�����ص��اوي  اجل��م��ع��ي��ة،  ع��ل��ى 

ال�صرطان  م��ر���ص��ى  اح���ت���ي���اج���ات 
املدير  ودع������ت  ال����ق����ادري����ن.  غ����ر 
مر�صى  اأ���ص��دق��اء  جلمعية  ال��ع��ام 
اإىل  واملوؤ�ص�صات  الأفراد  ال�صرطان 
م��وا���ص��ل��ة ت��ق��دمي زك��ات��ه��م طوال 
اأجل  امل��ب��ارك، م��ن  �صهر رم�����ص��ان 
التي�صر على فئة غالية من فئات 
املعروف  الإم����ارات،  دول��ة  جمتمع 
والت�صامن  ل���ل���خ���ر،  ب���ت���ق���دي���ره 
امل�صاعدة،  ي���ح���ت���اج���ون  م����ن  م����ع 
انطاقاً من اإرث ح�صاري وقيمي 

واأخاقي متاأ�صل يف اأبنائها.
»اأنا  اأن مبادرة  اإىل  املا�صي  ولفتت 
اأ�صتحق احلياة« تتزامن مع اإعان 
بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
الدولة  رئ��ي�����ص  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي����د 
للخر  عاماً   2017 اهلل،  حفظه 
يف دولة الإم��ارات، قائلة: »نتطلع 
توفر  اإىل  امل����ب����ادرة  خ����ال  م���ن 
مري�ص   400 ل���  ال��ع��اج  تكاليف 
تبلغ  اإجمالية  بتكلفة  بال�صرطان، 

•• الظفرة-الفجر:

الظفرة  م��ن��ط��ق��ة  مب����دن  ان��ط��ل��ق��ت 
حملة احلاقة الآمنة التي تنظمها 
بلدية منطقة الظفرة حتت �صعار« 
اأدوات�����ك اخل��ا���ص��ة ِخيار  ا���ص��ت��ع��م��ال 

اأف�صل للوقاية«. 
منطقة  ب���ب���ل���دي���ة  م�������ص���در  وق�������ال 
الظفرة اإن احلملة تت�صمن تنظيم 
ع��م��ل توعوية  حم��ا���ص��رات وور�����ص 
واملتعاملني  ل��ل��ع��ام��ل��ني  واإر������ص�����اد 
م����ع حم������ات احل����اق����ة وم����راك����ز 
باملخاطر  وت��وع��ي��ت��ه��م  ال��ت��ج��م��ي��ل، 
املمار�صات  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  ال�صحية 
لنتقال  ت������وؤدى  وال���ت���ي  ال�����ص��ل��ب��ي��ة 
ال����ص���رار  اأو  امل���ع���دي���ة  الأم�����را������ص 
وتوعيتهم  وال�������ص���ع���ر.  ب��ال��ب�����ص��رة 
اأدوات  ت��ن��ق��ل��ه��ا  ال���ت���ي  ب���الأم���را����ص 
احل���اق���ة وط��ري��ق��ة ال��ت��ع��رف على 
م��وؤ���ص��رات��ه��ا و���ص��ب��ل ال��وق��اي��ة منها 
اللتزام  ���ص��رورة  ع��ل��ى  وال��ت�����ص��دي��د 
ال�صحية  وال�������ص���واب���ط  ب��امل��ع��اي��ر 
ل�صمان  ال���ب���ل���دي���ة  ت�����ص��ع��ه��ا  ال���ت���ي 
متميزة  ح���اق���ة  خ���دم���ة  ت���ق���دمي 
ال�صحة  احتياطات  كل  فيها  تتوفر 
احلملة  اأن  اإىل  م�صراً  وال�صامة. 
تخ�ص�صية  دورات  تنظيم  تت�صمن 
ح��ول احل��اق��ة الآم��ن��ة للحاقني 

اأف��راد املجتمع املتعلقة  ال��واردة من 
ال�صحية  ال�����ص��روط  تطبيق  ب��ع��دم 
ل���ه���ذه ال�������ص���ال���ون���ات، ف�������ص���ًا عن 
بوا�صطة  املنقولة  الأمرا�ص  انعدام 
اأدوات احلاقة لالتزام با�صتخدام 
للزبائن  اخلا�صة  احلاقة  �صنطة 
واأي�صا عدم ا�صتخدام اأدوات حاقة 
ذات ا�صتعمال متكرر، بالإ�صافة اإىل 
للعاملني  ال�����ص��ح��ي  ال���وع���ي  زي�����ادة 
تطبيق  ب���اأه���م���ي���ة  ب���ال�������ص���ال���ون���ات 
املطلوبة  ال�������ص���ح���ي���ة  ال���������ص����روط 

للحفاظ على ال�صحة العامة.  
اأ����ص���ه���م���ت يف  احل����م����ات  اإن  وق������ال 
حت��ق��ي��ق الأه��������داف امل���ن�������ص���ودة من 
خ���ال اله��ت��م��ام ال��ك��ب��ر م��ن قبل 
ال�صراطات  بتطبيق  احل��اق��ني 
بالنظافة  واله���ت���م���ام  ال�����ص��ح��ي��ة 
وتنظيفها  الأدوات  وتعقيم  العامة 
واأدوات  املعقمات  اأف�صل  وا�صتخدام 
الزي  بلب�ص  وال��ت��زام��ه��م  ال��ن��ظ��اف��ة 
والكمامات اأثناء احلاقة. وانت�صار 
اخلا�صة  الأدوات  ا�صتخدام  ثقافة 
وخا�صة  املحلى  املجتمع  فئات  بني 
التغير  ج��ان��ب  اإىل  ال�����ص��ب��اب،  ب��ني 
�صالونات  يف  ح���دث  ال���ذي  ال��ك��ب��ر 
احلاقة من حيث النظافة العامة 
واللتزام بجميع ال�صروط ال�صحية 

املعتمدة.

تكثيف  ع���ل���ى  احل���م���ل���ة  ب����رن����ام����ج 
والتفتي�صية  امل��ي��دان��ي��ة  ال����زي����ارات 
والتاأكد  احل��اق��ة  ���ص��ال��ون��ات  ع��ل��ى 
ال�صحية  ب��امل��ع��اي��ر  الل���ت���زام  م���ن 
امل��م��ار���ص��ات و�صرح  وال���وق���وف ع��ل��ى 
تعقيم  يف  ال�����ص��ح��ي��ح��ة  الأ���ص��ال��ي��ب 
بلدية  ب�����اأن  واأ�����ص����اف  الأدوات.   
ت��ن��ف��ذ حمات  ال���ظ���ف���رة  م��ن��ط��ق��ة 
دورية على  ب�صفة  الآمنة  احلاقة 
اأ�صبوع  وملدة  املنطقة  م�صتوى مدن 
ور�صالة  روؤي���ة  م��ن  انطاقا  ك��ام��ل، 
نظام  توفر  اإىل  الرامية  البلدية 
بلدي ذو كفاءة عاملية يحقق التنمية 

والعامات يف مراكز التجميل.   
الرت����ق����اء  اإىل  احل���م���ل���ة  وت����ه����دف 
احلاقة  ملحات  ال�صحي  بالو�صع 
وتعزيز  ال��ن�����ص��اء،  جتميل  وم���راك���ز 
املحلي  للمجتمع  ال�صحي  ال��وع��ي 
ا�صتخدام  مب���خ���اط���ر  وال���ت���ع���ري���ف 
ودورها  نظيفة  غر  حاقة  اأدوات 
ع�����اوة  الأم��������را���������ص،  ان����ت����ق����ال  يف 
املمكنة  ب��ال��ب��دائ��ل  ال��ت��ع��ري��ف  ع��ل��ى 
ذات  احل���اق���ة  اأدوات  ك��ا���ص��ت��خ��دام 
واقتناء  ال��واح��دة.  مل��رة  ال�صتخدام 
خا�صة  اأدوات  حل��ق��ي��ب��ة  ال����زب����ون 
وي�صمل  ل��ل��وق��اي��ة،  اأف�����ص��ل  ك��خ��ي��ار 

معاير  ويعزز  املن�صودة  امل�صتدامة 
ابوظبي.  اإم�����ارة  يف  احل���ي���اة  ج����ودة 
احل���م���ات  ه������ذه  اأن  اإىل  لف�����ت�����اً 
اأق�صام  مهام  م��ع  دوره���ا  يف  تتكامل 
ال�صحة العامة الأخرى املتمثلة يف 
ال�صحي  والتفتي�ص  الرقابة  اأعمال 
ملحات احلاقة والتجميل بجانب 

الأن�صطة اخلدمية الأخرى.   
للعاملني  بينت  احلمات  اأن  واأك��د 
احلاقة  اأدوات  ا���ص��ت��خ��دام  اأه��م��ي��ة 
ذات ال�صتعمال ملرة واحدة للوقاية 
تنتقل  التي  املعدية  الأم��را���ص  من 
ال�صكاوى  قللت  كما  طريقها.  ع��ن 

ال�صاعة  من  الأوىل  فرتني  على 
 6:00 وح���ت���ى  ع�������ص���را   4:00
ال�صاعة  م����ن  وال���ث���ان���ي���ة  م�������ص���اًء، 
 12:00 وح��ت��ى  م�����ص��اء   9:30

منت�صف الليل.
وت�������ه�������دف ج����م����ع����ي����ة اأ������ص�����دق�����اء 
تاأ�ص�صت  التي  ال�صرطان  مر�صى 
الوعي  ن�����ص��ر  اإىل   ،1999 ع����ام 
القابلة  ال�����ص��ت��ة  ب���ال�������ص���رط���ان���ات 
للك�صف املبكر وهي: »الثدي، وعنق 
واجللد،  وال��ربو���ص��ت��ات��ا،  ال���رح���م، 

 24 حتى  مبادرتها  ت�صتمر  التي 
ب���ف���روع جمعية  ي��ون��ي��و اجل������اري، 
ال�����ص��ارق��ة ال��ت��ع��اون��ي��ة يف ك���ل من 
والقرائن،  وح��ل��وان،  ال�صويحات، 
وت���ت���ي���ح »اأن��������ا اأ����ص���ت���ح���ق احل����ي����اة« 
واملوؤ�ص�صات  امل��ج��ت��م��ع  اأف�����راد  ل��ك��ل 
فر�صة  واخل����ا�����ص����ة  احل���ك���وم���ي���ة 
الإن�صاين  العمل  ه��ذا  يف  امل�صاركة 
ال���ن���ب���ي���ل، ح���ي���ث ت�����ص��ت��ق��ب��ل ف���رق 
امل���ب���ادرة ك��ل ال��راغ��ب��ني يف اإخ���راج 
الكرمي  ال�صهر  اأي��ام  زكاتهم طيلة 

والقولون وامل�صتقيم«، واإىل جانب 
اجلمعية  تعمل  ال��ت��وع��وي  عملها 
على تقدمي الدعم املعنوي واملادي 
ممن  وعائاتهم  املر�صى  لآلف 
بغ�ص  ال�صرطان،  مبر�ص  ت��اأث��روا 
النظر عن جن�صياتهم واأعمارهم، 
تقدمي  يف  الآن  ح���ت���ى  وجن���ح���ت 
الدعم لأكرث من 3700 م�صاب 
والن�صاء  الأطفال  من  بال�صرطان 
وال���رج���ال امل��ق��ي��م��ني يف الإم�����ارات 

واأ�صرهم.

جامعة �ل�سارقة حتتفل بيوم ز�يد للعمل �لإن�ساين
•• ال�صارقة -الفجر:

بجامعة  الإداري����ة  الهيئة  اأع�صاء  جلنة  اأن�صطة  �صمن 
ال�����ص��ارق��ة وال���ت���ي م���ن اأه�����م  اأه���داف���ه���ا ت��ع��زي��ز اأوا�صر 
من  اجلامعة  ملوظفي  الداخلية  الجتماعية  العاقات 
والإن�صانية  الجتماعية  املنا�صبات  يف  م�صاركتهم  خال 
املوظفني،  ب��ني  متينة  ع��اق��ات  بناء  وب��ه��دف  املختلفة، 
، حفل  باجلامعة  الإداري���ة  الهيئة  اأع�صاء  نظمت جلنة 
اأف��راد الأم��ن والنظافة  130 من  اإفطار جماعي لعدد 
الإن�صاين  للعمل  زاي��د  ي��وم  ذك��رى  مبنا�صبة  باجلامعة، 
من  رم�صان  �صهر  من  ع�صر  التا�صع  ي��وم  ت�صادف  التي 
ك��ل ع���ام، امل��واف��ق ل��ذك��رى رح��ي��ل امل��غ��ف��ور ل��ه ب����اإذن اهلل 
ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان، بح�صور �صعادة ماجد 

اجلروان نائب مدير اجلامعة ل�صوؤون العاقات العامة 
اخلدمات  اإدارة  مدير  الها�صمي  الرحمن  عبد  وال�صيد 

باجلامعة.
���ص��رح م��اج��د اجل�����روان اأن ه���ذه امل���ب���ادرة ت��اأت��ي �صمن 
مبادرات عام اخلر التي اأطلقها �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل، واأكد 
الراحم  مظاهر  اأه��م  م��ن  يعد  اجلماعي  الإف��ط��ار  اأن 
والتكافل الجتماعي خال �صهر رم�صان املبارك والتي 
واأ�صاد  �صنويا،  اإق��ام��ت��ه  على  ال�����ص��ارق��ة  جامعة  حت��ر���ص 
اجلروان بامل�صاركة الإيجابية والفعالة ملوظفي اجلامعة 
اإمي��ان��ا وتقديرا  امل��ب��ادرة ال�صنوية  يف دع��م واإح��ي��اء ه��ذه 
منهم  باأهمية الدور الذي يقوم به زمائهم من اأفراد 

الأمن وعمال النظافة.

جمعية �ل�سحفيني تنظم حفل �إفطار لأطفال مركز �مل�ساعر �لإن�سانية
•• دبى-وام:

حفل  ال�صحفيني  جمعية  نظمت 
امل�صاعر  م���رك���ز  لأط����ف����ال  اف���ط���ار 
وذلك  �صان�صي�ص”   “ الإن�����ص��ان��ي��ة 

مب��ق��ره ب����اأم ���ص��ق��ي��م يف دب���ي وذلك 
����ص���م���ن م����ب����ادرات����ه����ا وب���راجم���ه���ا 
املتميزة واملنتقاة بعناية تزامنا مع 
فعاليات يوم زايد للعمل الإن�صاين 

على م�صتوى اإمارات الدولة.
خليل  ن����ادي����ة   .. احل����ف����ل  ح�������ص���ر 
واأ�صحاب  امل��رك��ز  م��دي��رة  ال�صايغ 
جلنة  رئي�ص  ث��اين  ول��ول��وة  الهمم 
وال��ف��ع��ال��ي��ات يف جمعية  الأن�����ص��ط��ة 

ال�صحفيني .
ال�����ص��اي��غ مببادرة  ن��ادي��ة  واأ����ص���ادت 
جمعية ال�صحفيني واأ�صارت اإىل اأن 
الجتماعي  والتكافل  اخلر  عمل 
رك��ن اأ���ص��ا���ص��ي م��ن دع��ائ��م املجتمع 
املركز  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت  الإم���ارات���ي 
خدمات  ت����ق����دمي  ع���ل���ى  ي���ح���ر����ص 

تاأهيلية عاجية وتربوية متكاملة 
املتخ�ص�صة  الربامج  متزج ما بني 
واحلديثة �صمن موا�صفات عاملية 
الهمم  اأ����ص���ح���اب  ت����زوي����د  ب���ه���دف 
والأي�����ت�����ام وال����ذي����ن ي���ع���ان���ون من 
و  و�صلوكية  انفعالية  ا�صطرابات 
تزويدهم مب�صكن ي�صمن راحتهم 
املتابعة  م��ع  واجل�����ص��دي��ة  النف�صية 
واأنظمة  الذاتية  والرعاية  الطبية 
جانب  اإىل  للحالت  تبعا  غذائية 
ت�صم  التي  الأ�صر  وتدريب  تثقيف 
���ص��م��ن اأف�����راده�����ا اأ����ص���ح���اب همم 
ب�صاأن كيفية التعامل مع اأطفالهم 

وتدريبهم �صمن برامج دورية.
ما  اأن  اإىل  ث���اين  ل���ول���وة  واأ�����ص����ارت 
والأن�صطة  الربامج  خمتلف  مييز 

ال�����ت�����ي ت���ن���ظ���م���ه���ا اجل����م����ع����ي����ة يف 
دب����ي اأن���ه���ا ت�����ص��م��ل خم��ت��ل��ف فئات 
العمل  اإرث  م��ع  مت��ا���ص��ي��ا  امل��ج��ت��م��ع 
الإن�����ص��اين ال���ذي ت��رك��ه امل��غ��ف��ور له 
نهيان  اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ 
الإن�صانية  بامل�صوؤولية  والل���ت���زام 
واملحتاجني  امل�����ص��ت�����ص��ع��ف��ني  جت���اه 
متييز  اأو  ا�صتثناء  دون  املجتمع  يف 
اإقامة حفل  ارتاأت اجلمعية  لذلك 
امل�صاعر  م���رك���ز  لأط����ف����ال  اإف����ط����ار 
الإن�صانية وتوزيع هدايا لإ�صتقبال 
ع��ي��د ال��ف��ط��ر ال�����ص��ع��ي��د ع���ب���ارة عن 
خمتلفة  ت�صكيلة  ت�����ص��م  ب��ط��اق��ات 
الألعاب  ب���ني  م���ا  امل�����ص��ري��ات  م���ن 
التعليمية واملبتكرة واللكرونيات 

احلديثة وامللبو�صات.

�ل�سحة ت�سحب م�ستح�سر� �سيدلنيا وت�سغيالت و�سائل طبية
•• دبي -وام:

اأربعة  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  اأ���ص��درت 
ت�صغيات من م�صتح�صر  ب�صحب  اإداري��ة  تعاميم 
وفقا  وذل��ك  طبية  و�صائل  وت�صغيات  �صيدلين 
مهنة  ب�����ص��اأن   1983 ل�صنة  الحت�����ادي  للقانون 
والقرار  ال�����ص��ي��دلن��ي��ة  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  ال�����ص��ي��دل��ة 
الوزاري ل�صنة 2010 ب�صاأن الإعان عن �صحب 
اأو تعليق اأو وقف اأو منع تداول املنتجات الدوائية 

والطبية.
ت�صمنت التعاميم �صحب ت�صغيات من امل�صتح�صر 
 HUMAN ALBUMIN ال�صيدلين 
 5% & 20% Solution for
 BIOTEST �صركة  اإنتاج  من   infusion
ب�صحب  طوعا  قامت  املنتجة  ال�صركة  ب��اأن  علما 
ت�����ص��غ��ي��ات م����ن امل���ن���ت���ج وذل������ك ب�����ص��ب��ب خ���ل���ل يف 
 ethylene“ مب��ادة   بتلوثها  ت�صبب  الت�صنيع 
عملية  يف  ل��ل��ت��ربي��د  ت�����ص��ت��خ��دم  ال��ت��ي   glyco
البومني-  دواء  وه��و   - املنتج  اأن  حيث  الت�صنيع 
وي�صتخدم  الب�صري  ال��دم  بازما  من  م�صتخل�ص 
حلفظ توازن حجم الدم يف الأوعية الدموية وهو 
ال�صحة ووقاية  ال��دواء يف وزارة  اإدارة  م�صجل يف 
املجتمع وعليه تقرر اإلزام الوكيل املعتمد ب�صحب 
ت��ل��ك ال��ت�����ص��غ��ي��ات م��ن اأ����ص���واق ال���دول���ة وحتذير 
ا�صتخدام  الرعاية ال�صحية عدم  جميع ممار�صي 

الت�صغيات املتاأثرة اإن وجدت لديهم.
و طالب التعميم الثاين ب�صحب ت�صغيلتني من املنتج  
 mLiner 200mg/100aPlastic
 Cont ntraviaFluconazole
لالتهابات  م�صاد  وه��و   Injection in I
ال��ف��ط��ري��ة وي�����ص��ت��خ��دم ل��ل��ع��اج وال���وق���اي���ة من 

الزرع  نتيجة  اأث��ب��ت��ت  اإذا  ال��ف��ط��ري��ة  الل��ت��ه��اب��ات 
 Baxter“ �صركة  قبل  م��ن  وامل�صنع  فعاليته 
“علما   Healthcare Corporation
ب�����اأن ال�����ص��رك��ة امل�����ص��ن��ع��ة ق���ام���ت ط���وع���ا ب�صحب 
ت�صرب  وج��ود  ب�صبب  وذل��ك  املنتج  من  ت�صغيلتني 
يف  م�صجل  غر  املنتج  اأن  كما   .. املنتج  عبوة  من 
اإدارة الدواء بوزارة ال�صحة ووقاية املجتمع واإمنا 
حر�صا على �صامة املر�صى ارتاأت الوزارة الإباغ 
اإن وجدت  ال���ازم���ة  ب��ذل��ك لت��خ��اذ الإج�������راءات 

الت�صغيلتان املتاأثرتان.
ت�صغيلة  ب�صحب  الثالث  التعميم  طالب  حني  يف 
 plus”وهي ال��ط��ب��ي��ة  ال���و����ص���ائ���ل  م���ن  واح������دة 
 Serum Sepator tube BD
 “ ����ص���رك���ة  اإن�����ت�����اج  “من   Vacutainer
ب����اأن  ع��ل��م��ا   Becton ”Dickinson
ت�صغيلة  ب�صحب  ط��وع��ا  ق��ام��ت  امل�صنعة  ال�صركة 
حتمل  وال��ت��ي  امل��ذك��ورة  الطبية  للو�صيلة  واح���دة 
بتاريخ  �صاحيتها  وتنتهي  الرقم 6166824 

جمع  كاأنبوب  وامل�صتخدمة   2017/31/12
يف  ���ص��غ��رة  وج���ود ج�صيمات  ب�صبب  وذل���ك  ال���دم 
غر  املنتج  ب���اأن  علما  امل��ت��اأث��رة  الت�صغيلة  اأن��ب��وب 
ووقاية  ال�صحة  ب���وزارة  ال���دواء  اإدارة  يف  م�صجل 
املر�صى  �صامة  على  منا  حر�صا  واإمن��ا  املجتمع 
الإجراءات  التعميم بذلك لتخاذ  ال��وزارة  ارت��اأت 
الازمة اإن وجدت تلك الت�صغيلة . ويف تعميمها 
ال��وزارة �صحب ت�صغيلة واح��دة من  الرابع طلبت 
 BD PrecisionGlide“ الو�صيلة الطبية
اإنتاج �صركة  “من   Needle 18G x 1 RB
باأن  علما   “  Becton ” Dickinson
ت�صغيلة  ب�صحب  ط��وع��ا  ق��ام��ت  امل�صنعة  ال�صركة 
وال��ت��ي حتمل  الطبية  الو�صيلة  ه��ذه  م��ن  واح���دة 
للحقن  كاإبرة  وامل�صتخدمة   5299561 الرقم 
حت���ت اجل��ل��د وذل����ك ب�����ص��ب��ب ك�����ص��ر وت�����ص��رب عند 
امل��ن��ت��ج غ��ر م�صجل يف  ب���اأن  ال���ص��ت��خ��دام.. علما 
اإدارة الدواء بوزارة ال�صحة ووقاية املجتمع واإمنا 

حر�صا على �صامة املر�صى .

فقدان جواز �شفرت
فيكى  /جيما  املدعو  فقد 
بريطانيا    ، ب���وي���ن���ت���ون 
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
 )511030686( رقم 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

 056/3988378

فقدان جواز �شفرت
فقد املدعو / جمانه احمد 
حليمه،  ك��م��ال  م�صطفى 
ك���ن���دا اجل��ن�����ص��ي��ة - ج���واز 
�صفره رقم )756596( 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

 050/4000622

فقدان جواز �شفرت
ف��ق��د امل���دع���و /اورلن�������دو 
الفلبني   ، ماجنو  توما�ص 
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
 )8258050( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

 050/3850624

فقدان جواز �شفرت
فقد املدعو / ا�صامه احمد 
حليمه  ك��م��ال  م�����ص��ط��ف��ى 
جواز   - اجلن�صية  ك��ن��دا   ،
�صفره رقم )786755( 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

 050/4000622

فقدان جواز �شفرت
فقد املدعو / حمزه احمد 
 ، حليمه  ك��م��ال  م�صطفى 
جواز   - اجلن�صية  ك��ن��دا   
�صفره رقم )786751( 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

 050/4000622



األربعاء   21   يونيو    2017  م   -   العـدد  12052  
Wednesday  21   June   2017  -  Issue No   12052

10

األربعاء   21   يونيو    2017  م   -   العـدد  12052  
Wednesday  21   June   2017  -  Issue No   12052

∂›afiA ≈mBä

 


   
      
 "


 "


         
      
      
 



        



     
    
 
       




 
 

          

         


 
      


 

        
        
       
  


 
          
        
  
 







 



       
    
       
 
  
        









  





        

 


    

    
   
    
     
   
  



 




    
   
     
    
     
    
   
   



        
   
    
   
    

     


    
  

   
    










    






     


    
    




     
     


    


   
  
   
  



 


 





 


        



      
      
       


 
 " 
     "    "
   "      
 "
        
 "


       





      
       
      
       


  
   


       
       
      
      


 






 





       
       


        
       
         
 
         


        
       




        

         


        

     
        
 
         
        
      


      
 
      
       
       

  



  

   







  
   
 
   



      




     



" "
 "  


 "



         
      
        

     
          
         
       
       
       

  



  "
  "        
 
 "          
 

 
       
 "
        



        
        
 

      
         


   
        




      
      
       
       
       
        
        


   
       




         
       




         






        
        


      
     



    

        


      
      
       


      


    


      


         
     
      








األربعاء   21   يونيو    2017  م   -   العـدد  12052  
Wednesday  21   June   2017  -  Issue No   12052

11



األربعاء   21   يونيو    2017  م   -   العـدد  12052  
Wednesday  21   June   2017  -  Issue No   12052

             
      
     
       
      

     



      
           

   
              


  
 

 
              
              

  
    
      
     
      
                      

       
                 
                     


       
              
         
 
        
          


       
            
 



         

        
         

      


           
       
           


        
     
     
               


  
        
                  
    
 
   
    



               
           


 

    
         
      
       
        
  
     


  
  
     
   
 
 
     
 
 
      


           

       

           
  



       
 
  

   
        
      

       
  
 
 
    

  
      
 
  
  
  
   
 

  
        
      
       


 
        
 

 


                    
   

                     
   

             
  
      

           
    
              


         

        
            
           
           
         
 
 


               
       

 

         
        
 
                 
                

   

         




        
          
       
            

 
     
         
       
        
        


 
 

 




 "    
                                
                           
 "                       
        




     
  



       




   



      
 

         


      





wwwzeinelsammakcom






105                   

                  
     

        106             
           

108              107             
   



        





 
      
       



       




    






        
 






          
        


        


  

  
       











      
      
      


      
        
  "   
      


"


     "   
   
"

      
       
      






     


      


     
   
     
  


     
     




       
      
      
      

 
     
   × 
        
      



       

      
       





      
       





      
      
     
        







      



      
      
     
       
        




       








األربعاء   21   يونيو    2017  م   -   العـدد  12052  
Wednesday  21   June   2017  -  Issue No   1205212

العدد 12052 بتاريخ 2017/6/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ الهدهد الذهبي لنقل الركاب باحلافات 

املوؤجرة رخ�صة رقم:CN 2195188  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة �صليمان �صعيد حممد �صامل ال�صاعدي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف يو�صف حممد حمد الكا�صبي اجلنيبي
تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

 تعديل ا�صم جتاري من/الهدهد الذهبي لنقل الركاب باحلافات املوؤجرة
AL HUDHUD AL DHAHABI PASSENGER TRANSPORTION VIA RENTED BUSES

اىل/ اي كلني للنظافة العامة وتركيب احلجر
I CLEAN GENERAL CLEANING AND STONE FIXING

تعديل ن�صاط/ا�صافة خدمات التنظيف الداخلية للمباين وامل�صاكن )8121001(
تعديل ن�صاط/ا�صافة اعمال تركيب احلجر )4330002(

تعديل ن�صاط/حذف نقل الركاب باحلافات املوؤجرة )4922006(
فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12052 بتاريخ 2017/6/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ اهل الربكة للهواتف املتحركة

 رخ�صة رقم:CN 1010128  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�صاحة 1*3 اىل 1*1
 تعديل ا�صم جتاري من/اهل الربكة للهواتف املتحركة

AHLUL BARAKA MOBILE PHONE
اىل/ املميز لركيب املواد العازلة

AL MUMAIAZ FOR INSTALL INSULATION MATERIALS
تعديل عنوان/ Building Owner Name من بناية عبيد مع�صد عبيد النعيمي 

اىل بناية ن�صب �صهيل حممد العامري
Shop من - اىل UNIT TYPE/تعديل عنوان

تعديل ن�صاط/ا�صافة تركيب املواد العازلة يف البنية واملن�صاأت )4390002(
تعديل ن�صاط/حذف بيع الهواتف املتحركة ولوازمها - بالتجزئة )4741011(

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12052 بتاريخ 2017/6/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ اآتون للخدمات اللكروميكانيكية

  رخ�صة رقم:CN 1138667  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/خالد احمد قا�صم �صام النعمان من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ خالد احمد قا�صم �صام النعمان من 100% اىل %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة ح�صني طال عادل ال�صامن %49

تعديل راأ�ص املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل راأ�ص املال/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
 تعديل ا�صم جتاري من/اآتون للخدمات اللكروميكانيكية

ATONE ELECTROMECHANICAL SERVICES
اىل/ اآتون للخدمات اللكروميكانيكية ذ.م.م

ATONE ELECTROMECHANICAL SERVICES LLC
تعديل �صركاء/حذف احمد ح�صني احمد احلمادي

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12052 بتاريخ 2017/6/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/النجاح 

CN 1150782:للو�صاطة التجارية رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12052 بتاريخ 2017/6/21

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�صادة/ امرلد 
 CN رقم:1171723  الرخ�صة  احلديدية  لاعمال 
قد ابدوا رغبتهم يف الغاء العان ال�صابق ال�صادر يف 
جريدة الوحدة يف العدد رقم 13529 بتاريخ 2017/5/2 

واعادة الو�صع كما كان عليه.
العان  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خال  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12052 بتاريخ 2017/6/21

اإعــــــــــالن
ون  ثري  ال�ص�����ادة/بقالة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ثري رخ�صة رقم:CN 2312639  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة افراح حممد م�صلح %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف مهره حم�صن نا�صر مبارك احلارثي
فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
العان وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12052 بتاريخ 2017/6/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ركن الهدف لتجارة معدات 
حقول النفط ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 1163432  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة �صعيد علي ربيع هال املزروعي %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة �صاجان �صيتي جيفاندا�ص %25
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة فا�صان �صيتي جيفاندا�ص %24

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صامل �صعيد بطي الكعبي
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صاجان �صيتي جيفاندا�ص
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف فا�صان �صيتي جيفاندا�ص

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان  القت�صادية خال 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12052 بتاريخ 2017/6/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/خمبز وردة ال�صحراء 

ذ.م.م  رخ�صة رقم:CN 1142956 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة علي ح�صني �صالح العوذيل %24
تعديل ن�صب ال�صركاء

نايف �صالح قا�صم من 49% اىل %25
فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12052 بتاريخ 2017/6/21

اإعــــــــــالن
ال�صماء  ال�ص�����ادة/زينة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1155677:للمقاولت العامة رخ�صة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة �صامل قران النوبي مزينه العامري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف �صيف �صعيد فار�ص �صعيد املزروعي

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
العان وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك: اوربت للتدريب والتطوير ذ.م.م

ORBIT Training & Development:طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية

املودعة بالرقم:270104       بتاريخ:2017/3/21 م
با�ص��م:اوربت للتدريب والتطوير ذ.م.م

 0097128152888 فاك�ص:   0097128152891 هاتف  ذ.م.م  للعقارات  ارزن��ة  الريا�صية  زاي��د  وعنوانه:مدينة 
�صندوق الربيد: 144276 امييل info@orbitize.com ابوظبي

ا�صت�صارات  الداري���ة  والنظم  العمال  على  التدريب  بالفئة:41  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�صلع  لتمييز  وذل��ك 
ودرا�صات الدارية خدمات حقول ومن�صاأت النفط والغاز الربية والبحرية التدريب على ال�صعافات الولية 

التدريب على الرجمة. 
 Training & يدنوها  ال�صود  باللون  الجنليزية  باللغة   ORBIT عن  عبارة  العامة:العامة  و�صف 
الجنليزية  اللغة  من   O حرف  ال�صكل  ي�صار  وعلى  ال�صود  باللون  الجنليزية  باللغة   Development

باللونني الزرق وال�صود على �صكل هالني متقابلني وال�صكل على خلفية باللون ال�صود. 
ال�ص��راطات:. 

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  21  يونيو 2017 العدد 12052

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك: ايفر�صت لتجارة الطارات

NEW METHOD RIMS:طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية

املودعة بالرقم:269617       بتاريخ:2017/3/12 م
با�ص��م:ايفر�صت لتجارة الطارات

وعنوانه:دولة المارات العربية املتحدة امارة ال�صارقة ال�صناعية الثانية ال�صارع الول ال�صناعي حمل رقم 
10+11 ملك عبداهلل �صامل باطريف هاتف: 0507575763 �صندوق الربيد: 35590

 امييل amedan_tahi@yahoo.com ال�صارقة
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:12 املركبات واجهزة النقل الربي او اجلوي او املائي. 

مميز  ب�صكل  الاتينية  باللغة   NEW METHOD RIMS عبارة  التجارية  العامة:العامة  و�صف 
بخط ا�صود. 

ال�ص��راطات:. 
فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
العدد 12052 بتاريخ 2017/6/21الأربعاء  21  يونيو 2017 العدد 12052

اإعالن عن ت�شجيل �شفينة وطنية

والبحرية  الربية  للموا�صات  الهيئة الحتادية  تعلن 

تقدم  قد  النزهة  ق��وارب  لتاأجري  هوك  كابنت  /�شركة  ب��ان 

بطلب ت�صجيل ال�صفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�صفينة  ه��ذه  ت�صجيل  على  اع��را���ص  له  كل من  على 

مدة  خ��ال  ابوظبي  ال�صفن  ت�صجيل  مكتب  مراجعة 

اق�صاها 60 يوما من تاريخ هذا العان.

 مدير اإدارة مراكز خدمة املتعاملني

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�شالت

�شيا�شة الرتاخي�ص والت�شجيل البحري

                   اإ�سم ال�سفينة                    رقم الت�سجيل ال�سابق          العلم ال�سابق
                 جيك 77                  جديد                  الإمارات

منوذج اإعالن الن�سر
املالك: الذهب ال�صود لتجارة الفحم واحلطب  الت�صجيل/  التجارية عن تقدم وكيل  ادارة العامات  تعلن 

Fire-Maple:ص.ذ.م.م طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية�

املودعة بالرقم:272752       بتاريخ:2017/5/6 م
با�ص��م:الذهب ال�صود لتجارة الفحم واحلطب �ص.ذ.م.م

وعنوانه:دولة المارات العربية املتحدة امارة دبي الق�صي�ص ال�صناعية م�صتودع رقم 3 ملك عقارات حكومة 
دبي هاتف: 0557770267 فاك�ص: 042675474 �صندوق الربيد:86531

 امييل: esmaeilkarim1971@gmail.com دبي
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:34 التبغ وادوات املدخنني واعواد الثقاب. 

و�صف العامة:العامة التجارية عبارة عن م�صتطيل برتقايل اللون وبداخله كلمة Fire-Maple باللغة 
الاتينية باللون البي�ص ب�صكل مميز ومن اعلى الكلمة �صكل نار. 

ال�ص��راطات:. 
فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  21  يونيو 2017 العدد 12052

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك: جلوبال بيز ذ.م.م

globzone.com:طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية 

املودعة بالرقم:270976       بتاريخ:2017/4/5 م
با�ص��م:جلوبال بيز ذ.م.م

وعنوانه:ديرة �صارع نايف هاتف 042686264 �صندوق الربيد: 380307 
دبي  mohdfaridshaikh@hotmail.com :امييل

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 خدمات جتميع جمموعة من اللكرونيات ال�صتهاكية 
والجهزة املنزلية ومنتجات الت�صالت وامللحقات لغاية عر�صها و�صرائها من قبل امل�صتهلكني عند احلاجة 
ول ينطوي ذلك على خدمة النقل وقد تقدم مثل هذه اخلدمات من خال متاجر البيع بالتجزئة ا�صواق 
املواقع  مثل  الل��ك��رون��ي��ة  الو���ص��اط  بوا�صطة  او  املبا�صر  ال��ربي��د  ع��رب  الطلب  كتالوجات  باجلملة  البيع 

اللكرونية او برامج الت�صوق التلفزيونية. 
 .Online sales brand name of Global Biz LLC:و�صف العامة

ال�ص��راطات:. 
فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  21  يونيو 2017 العدد 12052

منوذج اإعالن الن�سر عن التعديل بعد الت�سجيل

تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك: 
 بن�صر التعديات املو�صحة ادناه وكيل عن العامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم:267072       بتاريخ:2017/1/24 م
امل�صجلة بالرقم: 267072 بتاريخ 2017/4/2

با�ص��م:�صركة احمد كل�ص واولده لللتجارة الدولية ذ.م.م
وعنوانه:دبي ديرة ال�صوق الكبر

واملن�صورة يف اجلريدة الر�صمية العدد: 177 بتاريخ 2017/6/22
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:املاب�ص ولبا�ص القدم واغطية الراأ�ص. 

التعيدلت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:
تعديل �صكل العامة كما هو مو�صح اعاه.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  21  يونيو 2017 العدد 12052 العدد 12052 بتاريخ 2017/6/21

توب بيك ل�ست�سار�ت تطوير �مل�ساريع- ذ م م
واخلا�ص  عادية  الغر  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
بت�صفية ال�صركة املذكورة اأعاه )توب بيك ل�صت�صارات تطوير 
لتدقيق  الهاملى  مكتب   / امل�صفى  يعلن  م(  م  ذ   - امل�صاريع 
له  من  فكل  اعاه  املذكورة  ال�صركة  ت�صفية  عن  احل�صابات 
التقدم  عليه  اعاه  املذكورة  ال�صركة  على  حقوق  اأو  مطالبة 
مبطالبته مع امل�صتندات املوؤيدة لذلك اإىل امل�صفى، وذلك خال 
الدوام الر�صمي وملدة 45 يوماً من تاريخ الإعان، وكل من مل 
باملطالبة.   حقه  ي�صقط  بالإعان  املحددة  املدة  خال  يتقدم 
تليفون امل�صفى 6321546 / 02 ، فاك�ص 6210478 /02، ابوظبى 
�صارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق )6( �صقة )17( 

مكتب الهاملى و �صركاه – حما�صبون قانونيون. 

�إع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  21  يونيو 2017 العدد 12052

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  21  يونيو 2017 العدد 12052

يعلن ق�صم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
الرواد الدولية للملكية الفكرية

 بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم  266191            بتاريخ : 10 / 01 / 2017
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ص��م: : :  راب اأ بورتيه كومبني اإل اإل �صي.   
وعنوانه: 2711  �صنرفيل رود، �صويت 400 ، ويلمنجتون، دي اإي 19808 ، الوليات املتحدة المريكية.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
موقع الكروين خلدمات الطلب على النرنت خا�ص بالورق و التغليف واملطبوعات، و خ�صو�صا الإعانات 
واملظاريف،  والقرطا�صية،  واملل�صقات،  الهدايا،  وعلب  الربيدية،  والبطاقات  املعايدة،  بطاقات  و  والدعوات 

اأوراق تغليف الهدايا و الهدايا ال�صخ�صية و هدايا ال�صركات.
الواق�عة بالفئة: 35

W كتب ب�صكل مميز على �صكل خطوط متداخلة يف بع�صها  و�صف العامة: عبارة عن احلرف الاتيني 
البع�ص و اأ�صفلها خط م�صتقيم، و حتت اخلط كتبت العبارة الاتينية )WRAP A PORTER( بني 

نقطتني و العامة ب�صكل مميز باللون الأ�صود كما هو مو�صح بال�صكل املرفق.   
ال�ص��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العامات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .

 اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد -  اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية   
الأربعاء  21  يونيو 2017 العدد 12052

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اكتومارك انرنا�صيونال للملكية الفكرية 

بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العامة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم : 164538         بتاريخ : 2011/10/31
امل�صجلة حتت رقم : 164538         بتاريخ : 2016/12/15
با�ص��م: ت�صاينا توباكو ت�صوانيو اند�صريال كو، ال تي دي

وعنوانه: منرب 2. ت�صينغلونغ رود، نا�صيونال )ت�صينغدو(، ايكونوميك اند تكنيكال، ديفلومبنت زون، لونغكواين دي�صريكت، 
ت�صينغدو، �صيت�صوان، جمهورية ال�صني ال�صعبية

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )     /      /  200 م (
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

خمففة  ن��اب�����ص��ة  واأج������زاء  امل���رك���ب���ات؛  يف  ال�����ص��دم��ات  لتخفيف  واأدوات  ل��ل��م��رك��ب��ات(،  ك��م��ال��ي��ة  )اأدوات  ال���ه���واء  م�����ص��خ��ات 
التدخني،  غليون  وق�صر"،  رفيع  ال�صجائر  من  "نوع  �صيجاريللو  ال�صجائر،  ال�صيجار،  التبغ،  يف  لا�صتخدام  لل�صدمة 
اأو �صناديق ذات درجة حرارة  "ال�صجائر"، جرار للتبغ، مطافىء ال�صجائر للمدخنني، علب  حافظات"ال�صيجار"، حافظات 

ورطوبة ثابتة حلفظ ال�صجائر وال�صيجار وا�صابع التبغ، يف الفئة )34(
الواق�عة بالفئة: )34(

* التعديات على الطلب بعد الن�صر ال�صابق: 
تن���ازل رقم : 06389510

ا�صم مالك العامة: ت�صاينا توباكو ت�صوانيو اند�صريال كو، ال تي دي
ا�صم املتنازل له :  ت�صاينا توباكو �صي�صوان اند�صريال كو، ال تي دي

مه�نته:
جن�صيته: جمهورية ال�صني ال�صعبية.

عنوانه وحمل اإقامته: منرب 2، لجنقوان �صيك�صن، ت�صينغلونغ افنيو، منطقة نا�صيونال ت�صينغدو ايكونوميك اند تكنيكال 
ديفلومبنت، مقاطعة لونغكواين، مدينة ت�صينغدو، اإقليم �صيت�صوان، جمهورية ال�صني ال�صعبية. 

تاري�خ انت�قال امللكية:  2016/12/09
 تاريخ التا�صر يف ال�صجل:     /     /    200

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  21  يونيو 2017 العدد 12052
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عربي ودويل

تويف ال�صحايف الفرن�صي �صتيفان فيلنوف متاأثرا با�صابته يف انفجار 
داع�ص  وتنظيم  العراقية  ال��ق��وات  ب��ني  امل��ع��رك��ة  تغطيته  اث��ن��اء  لغم 
الإره���اب���ي يف ح���ادث ق��ت��ل خ��ال��ه يف احل���ال ���ص��ح��ايف ك���ردي عراقي 
اأعلنت فجر ام�ص  اآخ��ران بجروح، كما  وا�صيب �صحافيان فرن�صيان 

الثاثاء ادارة قنوات التلفزة الفرن�صية احلكومية.
وقالت ادارة العام يف “فران�ص تلفزيون” يف بيان ان فيلنوف الذي 
�صبي�صيال  اآنفوييه  اع��داد حلقة لربنامج  املو�صل يعمل على  كان يف 
2 العامة ا�صيب يف النفجار مع اثنني  التي تبث على قناة فران�ص 
العراقي  مرافقهم  احل��ال  يف  قتل  حني  يف  الفرن�صيني  زمائه  من 
ال�صحايف  الفريق  يعمل مع  ك��ان  ك��ردي  وه��و �صحايف  ح��داد  بختيار 

الفرن�صي من�صقا ومرجما.
يف  يت�صاركون  وطواقمها  تلفزيون  فران�ص  اإدارة  ان  البيان  واأ�صاف 
احلزن مع زوجته �صويف وابنائه الأربعة وعائلته وجميع اقاربه. انتم 

يتقدمون باأحر التعازي منهم.
ام���ا ال�����ص��ح��اف��ي��ان ال��ف��رن�����ص��ي��ان الآخ�����ران ال��ل��ذان ا�صيبا م��ع��ه فهما 
فرونيك روبر و�صامويل فوري، وقد نقلت الوىل اىل امل�صت�صفى 
امليداين المركي حيث ما زالت تتعالج من ا�صابتها، يف حني اكد 
كانت طفيفة  ا�صابته  ان  توير  تغريدة على ح�صابه على  ف��وري يف 

وانه بخر.
وا�صيب الطاقم ال�صحايف الفرن�صي اثناء مرافقته القوات اخلا�صة 
العراقية يف معركتها الرامية لطرد مقاتلي تنظيم داع�ص من اآخر 
ال��ع��راق حمررة  م��دن  ث��اين  لإع���ان  املو�صل متهيدا  لهم يف  معقل 

بالكامل من التنظيم الإرهابي.

اأدان جمل�ص حكماء امل�صلمني برئا�صة ف�صيلة الأمام الأكرب الدكتور 
اأحمد الطيب �صيخ الأزهر ال�صريف ب�صدة عملية الده�ص الإرهابية 
ب��ارك يف  امل�صلني قرب م�صجد فين�صربي  ع��ددا من  ا�صتهدفت  التي 
العا�صمة الربيطانية لندن واأ�صفرت عن مقتل �صخ�ص واإ�صابة 10 

اآخرين.
الإرهابي  العمل  ه��ذا  اأن  له  بيان  يف  امل�صلمني  حكماء  جمل�ص  واأك��د 
ي��ت��ن��اف��ى م��ع ال��ق��ي��م الأخ��اق��ي��ة والإن�����ص��ان��ي��ة ك��اف��ة وق��ي��م التعاي�ص 
امل�صرك وقبول الآخر التي تن�ص عليها ال�صرائع ال�صماوية والتقاليد 

والأعراف الإن�صانية والقوانني الدولية.
ودعا املجل�ص يف بيانه اإىل �صرورة تكثيف اجلهود للحد من ظاهرة “ 
الإ�صاموفوبيا “ وجترمي خطابات العن�صرية والكراهية والتطرف 

مبا ي�صمن للجميع العي�ص يف �صام واأمان.
وتقدم جمل�ص حكماء امل�صلمني بخال�ص التعازي لأهل واأ�صرة �صحية 
هذا احلادث العن�صري .. �صائا املوىل عز وجل اأن يتغمده برحمته 

وي�صكنه ف�صيح جناته واأن مين على امل�صابني بال�صفاء العاجل.

ينبغي  اإنه  الثاثاء  ام�ص  كوريا اجلنوبية مون جيه-اإن  رئي�ص  قال 
كوريا  من  حتتجزهم  مواطنني  �صريعا  تعيد  اأن  ال�صمالية  لكوريا 

اجلنوبية والوليات املتحدة.
اأوت���و وارم��ب��ر الطالب الأم��ري��ك��ي الذي  وع��رب م��ون ع��ن تعازيه يف 
احتجز يف كوريا ال�صمالية ملدة 17 �صهرا وتويف اأم�ص الأول بعد اأقل 

من اأ�صبوع من عودته لباده يف غيبوبة.
ونقل ق�صر الرئا�صة يف كوريا اجلنوبية عن مون قوله من املوؤ�صف اأن 

كوريا ال�صمالية ل حترم حقوق الإن�صان.
اأ�صل  من  وهم  اآخرين،  اأمريكيني  ثاثة  ال�صمالية  كوريا  وحتتجز 

كوري، و�صتة من كوريا اجلنوبية.

عوا�صم

باري�س

�سول

القاهرة

مع جناح اجلي�ش الليبي يف حربه على الإرهاب:

مدعومة من قطر، »�لليبية �ملقاتلة« حت�سد لإ�سعال طر�بل�س

ح�سور طالبان قد ازداد يف الدوحة منذ 2010 

�إرهابيو غو�نتانامو �أر�سلو� �ىل قطر.. و�لآن عاودو� ن�ساطهم! 

وّفر النزاع على ال�سلطة فر�سًا كربى للنهب 

�قت�ساد ليبيا �حلربي يعرقل �ل�سالم ويهدد �لدولة
•• جوبا-رويرتز:

ال�صودان  املتحدة يف جنوب  ل��اأمم  التابعة  ال�صام  بعثة حفظ  رئي�ص  قال 
اإن احلرب الأهلية يف الباد حتولت من اقتتال بني طرفني هما الرئي�ص 
ونائبه ال�صابق اإىل �صراع بني اأطراف عدة مما يزيد من �صعوبة راأب ال�صدع 
ويجعل ال�صام بعيد املنال اإىل حد اأكرب. ورحب ديفيد �صرر رئي�ص بعثة 
حفظ ال�صام وقوامها 13 األف فرد باإ�صارات على اإحياء زعماء اإقليميني 
الف�صائل مبا  كل  ت�صمل  اأن  مبادرة يجب  اأي  اإن  قال  لكنه  ال�صام  لعملية 
يف ذلك التابعة لريك م�صار النائب ال�صابق للرئي�ص �صلفا كر وتثني عن 

م�صاعفة عدد اجلماعات امل�صلحة.
و�صقط جنوب ال�صودان يف براثن احلرب الأهلية عام 2013 اأي بعد عامني 
فقط من ا�صتقاله عن ال�صودان وفر نحو اأربعة مايني �صخ�ص اأي ثلث 
اأو اإىل جيوب تنعم بالأمان الن�صبي داخل  اإىل دول جماورة  تعداد ال�صكان 
اإىل تطهر  نزاع بني كر وم�صار  ب�صبب  ن�صب  الذي  القتال  واأدى  الباد. 
عرقي بني قبيلتي الدنكا التي ينتمي اإليها كر والنوير التي ينحدر منها 
م�صار.  لكن ت�صاعد القتال منذ يوليو متوز ب�صكل اأجرب م�صار على الفرار 
من الباد بعد ذلك ب�صهر اأدى اإىل امتداد ال�صتباكات اإىل مناطق مل ي�صل 
ال�صابق. وقال �صرر لرويرز يف مقابلة يف �صاعة متاأخرة  اإليها العنف يف 
عام  قبل  عليه  كان  عما  ال�صيء  بع�ص  خمتلف  الآن  املوقف  املا�صية  الليلة 
عندما كان ثنائيا اإىل حد بعيد. نرى اأن ال�صراع ينت�صر على م�صتوى حملي 
اأ�صبح من  ب�صدة ويثر هذا الأم��ر القلق لأنه كلما ت�صرذمت الأم��ور كلما 
الأ�صعب جمع القطع مرة اأخرى. واأثر القتال على وجه اخل�صو�ص على 
املناطق ال�صتوائية اجلنوبية التي تفادت العنف اإىل حد بعيد يف ال�صابق. 
واأ�صفر ت�صاعد القتال عن تنامي اأعداد الاجئني يف جنوب ال�صودان بوترة 
هي الأ�صرع يف العامل اإذ يتدفق املدنيون على اأوغندا. وفر ع�صرات الآلف 
ق���وات الأمم  ال�����ص��ودان حتر�صها  اإىل خميمات داخ���ل ج��ن��وب  امل��دن��ي��ني  م��ن 
بذل  يف  لف�صلها  انتقادات  ال�صام  حفظ  ق��وات  تواجه  ما  وكثرا  املتحدة. 
اإن  تقول  املتحدة  الأمم  قيادة  لكن  املدنيني  يكفي من اجلهود حلماية  ما 

اجلي�ص يعيق جهود قواتها.

•• كارديف-اأ ف ب:

ك�صفت �صحف بريطانية ا�صم امل�صتبه به يف عملية الده�ص التي 
ا�صتهدفت م�صلني قرب م�صجد فين�صربي بارك يف لندن، وهو 

يدعى دارن اوزبورن وعمره 47 عاما وهو اب لربعة اولد.
واأدى الهجوم اىل ا�صابة ت�صعة ا�صخا�ص نقلوا اىل امل�صت�صفيات 
امل�صجد وهو  ابي�ص على ده�ص ح�صد قرب  بعد ان اقدم �صائق 

بح�صب �صهود عيان. يهتف “اريد قتل كل امل�صلمني”، 
اأ�صارت  واأعلنت ال�صرطة وفاة �صخ�ص يف موقع الهجوم، لكنها 
اإذا م��ا كانت وف��ات��ه على عاقة  املبكر اجل��زم م��ا  اأن��ه م��ن  اإىل 

بالهجوم اأم ل.
وقام مدنيون بال�صيطرة على �صائق ال�صاحنة اإىل حني و�صول 

ال�صرطة التي اعتقلته واوقفته لحقا بتهمة “تخطيط وتنفيذ 
وقام املحققون  عمل ارهابي يت�صمن القتل وحماولة القتل”. 
مبداهمة منزل يف كارديف عا�صمة ويلز ميلكه منفذ الهجوم 

دارن اوزبورن بح�صب ما ك�صف الإعام.
ويف حديث اىل �صحافيني من وكالة بر�ص ا�صو�صيي�صن تعرف 
خم�صة من ال�صكان على �صور املوقوف اوزبورن على انه جارهم. 
وقال �صليم نعيمة )50 عاما( انا اعرفه. اأقيم هنا منذ خم�ص 

�صنوات وكان يقيم هنا من قبل قدومي.
وتابع نعيمة متى احتجت امرا ما كان ياأتي. ل ا�صدق انه قام 

بذلك. انا م�صلم.
وقالت جارة تدعى خديجة �صريزي قالت ان اوزب��ورن كان ابا 

واقام مع عائلته يف البيت املجاور لها.

ال��ه��ي+ انه  “راأيته على الخ��ب��ار وق��ل��ت +ي��ا  ���ص��ري��زي  وت��اب��ع��ت 
جاري«.

وقالت �صريزي لفران�ص بر�ص “كان طبيعيا جدا. بالأم�ص كان 
يف مطبخه يغني مع اأولده«.

اأحيانا كثرة  اأنه كان بالإمكان روؤية اوزب��ورن  اآخر  وروى جار 
يتجادل مع زوجته يف ال�صارع.

مل�صور  تفتي�صه  يتم  ال��ذي  امل��ن��زل  تقيم يف ج��وار  �صيدة  وق��ال��ت 
فران�ص بر�ص ان جارها يدعى اوزبورن، بدون ان تربط مبا�صرة 

بينه وبني العتداء.
وع��رف��ت �صبكة ب��ي ب��ي �صي وغ��ره��ا م��ن و���ص��ائ��ل الع���ام عن 
لن  انها  لندن  �صرطة  اعلنت  فيما  اوزب���ورن،  انه  املوقوف على 

تك�صف عن ا�صمه قبل توجيه التهام ر�صميا اإليه.

�ل�سلطات �لربيطانية تك�سف هوية منفذ هجوم لندن

اأزم��ة ميلي�صيات  اإىل  ليبيا  املت�صارعة يف  الأح��داث  ت�صر 
امل�صهد،  م��ن  خروجها  وق��رب  ال�صيا�صي  الإ���ص��ام  التيار 
خا�صة بعد ما تلقت اجلماعات املتطرفة �صربات موجعة 
الغربية وال�صرقية واجلنوبية،  يف خمتلف مناطق ليبيا 
وخ�صارة هذه امليلي�صيات، وعلى راأ�صها “اجلماعة الليبية 
مواقع  بالإرهاب،  عديدة  جهات  تتهمها  التي  املقاتلة”، 
يف ط��راب��ل�����ص.     وق��د ك�صف م�صدر اجتماعي مطلع يف 
ات�صال هاتفي مع املوقع الليبي بوابة اإفريقيا الإخبارية، 
ترهونة  مدينة  قبائل  ووجهاء  اأعيان  من  عدد  مطالبة 

من ميلي�صيات وكتائب تابعة ملا ي�صمى احلر�ص الوطني 
ال�صريف  املدعو خالد  يقودها  والتي  املقاتلة”  “الليبية 
يف  العام  النائب  مكتب  قبل  من  عليه  القب�ص  املطلوب 
ي�صيطرون  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  م��غ��ادرة  ط��راب��ل�����ص،  العا�صمة 
عليها وعدم اإدخال ترهونة يف اأي �صراع م�صلح، اأو جعلها 

نقطة انطاق للهجوم على العا�صمة طرابل�ص.
اأفريقيا  ب��واب��ة  م��ع  توا�صلت  ع�صكرية  م�صادر  وك��ان��ت     
م�صلحة  وجتهيزات  حت�صيدات  وج��ود  اأك��دت  الإخ��ب��اري��ة، 
بنغازي  و�صورى  املقاتلة  الليبية  قيادات  قبل  من  كبرة 

يقودهم  الإرهابيني،  من  وع��دد  مدينتهم،  من  الفارين 
واجلماعات  القطرية  العاقات  ذات  القيادات  من  ع��دد 
الإ�صامي  الوطن  امل�صلح حلزب  ال��ذراع  الإرهابية، وهي 
علي  من  ومدعومني  بلحاج،  عبداحلكيم  يراأ�صه  الذي 
لانطاق  امل�صلمني،  الإخ����وان  ق��ي��ادات  اأح���د  ال�صابي 
والهجوم على مطار طرابل�ص من متركزات يف منطقة 
القادمة  الفرعية  الطرق  والتجهيزات عرب  الأحد  �صوق 
حيث  وم�صراتة،  واخلم�ص  وزل��ي��ن  م�صاتة  م��دن  م��ن 
حت��رك��ت ع�����ص��رات الآل��ي��ات الثقيلة وامل��درع��ة ل��ي��ا، عرب 

طرق زراعية.    وي�صار اإىل انه مع جناح اجلي�ص الليبي 
يف حربه على التنظيمات امل�صلحة وقلب موازين القوى 
اأذرع  املقاتلة  الليبية  للجماعة  كانت  اأن  وبعد  الباد،  يف 
�صوى  لها  يعد  مل  واأجدابيا،  ودرن��ة  بنغازي  يف  ع�صكرية 
لعدة  املتتالية  وجود ه�ص يف طرابل�ص يف ظل خ�صائرها 
نهاية  اأن���ه  ي��ب��دو  م��ا  وه��و  الليبية،  العا�صمة  يف  م��واق��ع 
و�صيكة للجماعة الليبية املقاتلة التابعة لتنظيم القاعدة 
التي قد يكون الهجوم الذي تعد له باإ�صناد قطري مبثابة 

رق�صة الديك املذبوح.

•• وا�صنطن-وكاالت:

يف م��ق��اب��ل اإط����اق ���ص��راح اجل��ن��دي الأم��ري��ك��ي املختطف 
ال�صابق  الأم��ري��ك��ي  ال��رئ��ي�����ص  اإدارة  نقلت  ب���رغ���دال،  ب��و 
من  خطرين  طالبانيني  �صجناء  خم�صة  اأوب��ام��ا  ب���اراك 
ال�صديقة  ببيئتها  “املعروفة  اإىل قطر  �صجن غوانتنامو 

لاإرهاب” يف مايو )اأّيار( 2014.
اإدوي���ن م��ورا مقاله  ب��ه الكاتب  ت��ذك��راً، افتتح  ك��ان ه��ذا 
اإىل  النظر  يلفت  اأن  قبل  الأمريكي،  بريتبارت  موقع  يف 
اخلم�صة  ه����وؤلء  ت��وج��ي��ه  اإع�����ادة  يف  حمتمل  ق��ط��ري  دور 
اإيب�صن، املدير  اإىل الإره��اب. فقد نقل الكاتب عن دايفد 
منظمة   - التطرف”  مكافحة  ل�”م�صروع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
“�صيب”  با�صم  اخت�صاراً  معروفة  حكومّية  غ��ر  دول��ّي��ة 
ان��خ��راط معتقلي  اإع����ادة  ق��ط��ري يف  ل��ت��اأث��ر  - ترجيحه 

غوانتنامو يف ن�صاطات اإرهابّية. 
ي�صر مورا اإىل اأن �صبعة معتقلني �صابقني يف غوانتنامو 
�صمحت  “التي  ق��ط��ر  يف  ب��وج��وده��م  ُيعتقد  الأق����ل،  ع��ل��ى 
داخل  ت��زده��ر  ب��اأن  طالبان  مثل  الإره��اب��ّي��ة  للمجموعات 

حدودها” وجميع هوؤلء تابعون لطالبان الأفغانية. 
اأقّله  اأّن  اأم��ري��ك��ي  م�����ص��وؤول  ك�����ص��ف   2015 م��ار���ص  ويف 

الذين  من  طالبانيني  اإرهابيني  خم�صة  اأ�صل  من  ثاثة 
اإىل  مّت تبادلهم مع ب��رغ��دال، ح��اول��وا ال��دخ��ول جم��دداً 

�صبكتهم الإرهابية القدمية. 
بالتاأكيد ف�سلت بالتزامها

منظمة  م���ن  ع��ل��م  “بريتبارت”  م��وق��ع  اأّن  م����ورا  ك��ت��ب 
“�صيب” عن اجتاه عدد من اأع�صاء طالبان ب�صكل متزايد 
املت�صاهلة  بيئتها  الأخ��رة جذبتهم بف�صل  اإىل قطر لأّن 
جت��اه الإره����اب. م��ن ه��ن��ا، ُيحتمل اأن ت��ك��ون ال��دوح��ة قد 
�صاعدت يف عودة الإرهابيني اخلم�صة من طالبان واآخرين 

من غوانتنامو، اإىل الإرهاب. 
وقال اإيب�صن للموقع: على الرغم من عدم و�صوح ما اإذا 
املعتقلني  ع��ودة  مبا�صرة  بطريقة  �صّهلت  قد  قطر  كانت 
بالتاأكيد  ف�صلت  قطر  ف���اإّن  الإره��اب��ي��ة،  الن�صاطات  اإىل 
الطالبانيني  لن�صاطات  الكافية  ب��امل��راق��ب��ة  ال��ت��زام��ه��ا  يف 

اخلم�صة من غوانتنامو. 
واأ�صاف: لقد وّقعت قطر على مذكرة تفاهم مع الوليات 
ن�صاطات  مبراقبة  قطر  ُت��ل��ِزم   ،2014 مايو  يف  املتحدة 

الطالبانيني اخلم�صة.
ملاذا اأ�سكنتهم يف اأغنى الأحياء؟

واإ�صافة اإىل ما �صبق، اأّمنت حكومة قطر امل�صكن واملوؤونة 

اأحد  اأكرث الأحياء ترفاً يف الدوحة بح�صب  يف واحد من 
املال،  “قطر،  ع��ن��وان:  حت��ت  ورد  ال��ذي  “�صيب”  تقارير 
اإيب�صن  ولفت  اخلطرة”.  الدوحة  �صيا�صات  والإره���اب: 
نظر مورا اإىل حتذير من جلنة املخابرات يف جمل�ص النواب 
الأمريكي وّجهته اإىل باراك اأوباما �صنة 2015 جاء فيه: 
ن�صاطات تهدد  �صاركوا يف  ال�صابقون  “املعتقلون اخلم�صة 
م�صالح  ويعّر�صون  التحالف  واأع�صاء  املتحدة  الوليات 
قبل  اأن�صطتهم  يعاك�ص  ل  ب�صكل  للخطر  القومي  الأم��ن 

اإلقاء القب�ص عليهم على اأر�ص املعركة«.
و�سلوا اإليها.. ثّم تابعوا ن�ساطهم!

بتمويل  املرتبطة  “�صيب”  درا���ص��ة  اأّن  اإىل  م���ورا  ي�صر 
الإرهاب، اأظهرت كون “عدد” من املعتقلني الطالبانيني 
ن�صاطات  يف  الن��خ��راط  اأع���ادوا  باأنهم  “ُيعتقد  اخلم�صة 
اإرهابية منذ و�صولهم اإىل قطر”. وبح�صب قاعدة بيانات 
الأمريكّية،  تامي�ص”  “نيويورك  �صحيفة  بها  حتتفظ 
نقلت اإدارة اأوباما �صتة معتقلني على الأقل من غوانتنامو 
وقطري   2014 �صنة  ط��ال��ب��ان  م��ن  خم�صة  ق��ط��ر:  اإىل 
ولفت   .2008 �صنة  معاً  والقاعدة  بطالبان  �صلة  على 
اإيب�صن اإىل اأّن �صجيناً �صابعاً �صابقاً مرتبطاً اأي�صاً بطالبان 
منذ  – ين�صط يف قطر  زئيف  ال�صام  – عبد  والقاعدة 

�صنة 2011 بعدما نقلته الوليات املتحدة اإىل اأفغان�صتان 
�صنة 2005. واأ�صاف اإيب�صن خال املقابلة اأّن خم�صة من 
املعتقلني ال�صابقني ال�صبعة، “ما زالوا معاقبني من الأمم 
دولية”،  حكومية  ومنظمات  اأخ���رى  وحكومات  املتحدة 
م�صراً اإىل اأّن قطر هي مركز جذب للمعتقلني ال�صابقني 

املرتبطني بطالبان اإ�صافة اإىل عائاتهم.
املكتب الوحيد يف العامل!

مورا يكتب اأي�صاً عن �صدور تقرير اآخر ملنظمة “�صيب” 
حتت عنوان “قطر: التطرف ومكافحة التطرف” وجد 
 2010 �صنة  منذ  قطر  يف  ازداد  قد  طالبان  ح�صور  اأّن 
تقريباً. على �صبيل املثال، اإّن املعتقل ال�صابق يف غوانتنامو 
زئيف،  ال�صام  عبد  امل��ّا  باك�صتان،  اإىل  طالبان  و�صفر 
2011. وبعد �صنة  اأفغان�صتان اإىل قطر �صنة  انتقل من 
2010 كان لطالبان مكتب ديبلوما�صي يف الدوحة حتى 
املكتب الوحيد يف العامل”  “لقد كان هذا   .2014 �صنة 
بح�صب التقرير الذي اأ�صار اأي�صاً اإىل اأّن عمل هذه احلركة 
يف قطر ما زال مرّجحاً بغ�ّص النظر عن اّدعاءات حكومة 
الدوحة جتاه اإقفال املكتب. طالبان لفتت اإىل املكتب على 
الطالبانية  للمفاو�صات  ي�صمح  حيث  الوحيد  الكيان  اأّنه 

باأن جتري داخله.

•• وا�صنطن-وكاالت:

اإي���ات���ون، ب��اح��ث يف برنامج  ت��ن��اول ت��ي��م 
ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا، م�صكلة 
امل�����ص��ل��ح��ة للنفط  امل��ي��ل��ي�����ص��ي��ات  ت��ه��ري��ب 
الرثوة  ت��ل��ك  ح���ول  و���ص��راع��ه��م  الليبي 
الوطنية، لفتاً يف مقال ن�صره يف موقع 
خط  قطع  اإىل  روك�ص”،  ذا  اأون  “وور 
كيلومراً،   1500 ط��ول��ه  ل��ل��ك��ه��رب��اء 
النفط.   تهريب  عمليات  وق��ف  ب��ه��دف 
الوطنية  ال��ن��ف��ط  ���ص��رك��ة  ات��ه��م��ت  ف��ق��د 
ميلي�صيا  امل��ا���ص��ي،  ي��ن��اي��ر  يف  ال��ل��ي��ب��ي��ة، 
نفط  مل�����ص��ف��اة  الأم����ن  ب��ت��وف��ر  م�صلحة 
منطقة الزاوية من اأجل �صرقة وتهريب 
ال��ن��ف��ط. ومل مي�ص وق��ت ط��وي��ل حتى 
الطاقة  حمطة  ع��ن  ال��ك��ه��رب��اء  قطعت 
يف نف�ص املدينة من قبل حمتجني قيل 
اأدى  اإنهم على �صلة بتلك امليلي�صيا، ما 
�صهدتها  للتيار  انقطاع  ح��ال  اأك��رب  اإىل 

ليبيا يف تاريخها احلديث. 
ر�سالة وا�سحة

احلادثة  تلك  كون  اإىل  الباحث  وي�صر 
امليلي�صيات  م��ن  وا���ص��ح��ة  ر���ص��ال��ة  متثل 
م��ف��اده��ا اأن���ه���ا ���ص��ت��ق��اوم اأي����ة حم���اولت 
بو�صع  ي���ك���ن  ومل  دخ����ل����ه����ا،  ل���ت���ه���دي���د 
اأن حترك  امل��دع��وم��ة دول���ي���اً  احل��ك��وم��ة 
حمللون  ي����ح����اول  وع���ن���دم���ا  ����ص���اك���ن���اً. 
الا  م��ن  متقطعة  دورات  اأ�صباب  �صرح 
يركزون  ليبيا،  يف  وال�����ص��راع  ا���ص��ت��ق��رار 
والأمن.  ال�صيا�صية  العملية  على  ع��ادة 

ولكنهم غالباً ما يتجاهلون اأي�صاً دافعاً 
ل��ل�����ص��راع، الق��ت�����ص��اد احلربي  رئ��ي�����ص��ي��اً 
ال�صام،  اأم��ام  اأكرب  اأ�صبح معوقاً  الذي 

وميثل تهديداً مل�صتقبل الدولة. 
�سبكة معقدة

الأحداث  �صل�صلة  اإن  اإي��ات��ون،  وبح�صب 
تعك�ص  ل  الكهرباء  لنقطاع  اأدت  التي 
الف�صائل  م���ن  م��ع��ق��دة  ���ص��ب��ك��ة  ����ص���وى 
بالقت�صاد  ت��ت��ح��ك��م  ال���ت���ي  وامل�������ص���ال���ح 
ال�����ص��ي��ا���ص��ي ال��ل��ي��ب��ي. وي��ع��ك�����ص احل����ادث 
ال����دول����ة، وال���ت���ح���دي���ات التي  ه�����ص��ا���ص��ة 
ت��واج��ه��ه��ا م��وؤ���ص�����ص��ات��ه��ا، وق������درة تلك 
امل��ي��ل�����ص��ي��ات ع��ل��ى ت��اأك��ي��د وج���وده���ا على 
الدولة  ل�صعف  ف���اإن  املحلي.  امل�صتوى 
يف ليبيا اآثاره وتبعاته ملا وراء حدودها. 
معدل  زي��������ادة  يف  دور  ل����ه  ك������ان  ف���ق���د 
الهجرة اإىل اأوروبا، ويوفر بيئة خ�صبة 
وتنتع�ص.  لتعمل  متطرفة  جل��م��اع��ات 
وي��ت��ف��ق امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل ع��ل��ى وجوب 
يف  احلكم  اأزم���ة  ملعاجلة  بجدية  العمل 
ليبيا. ولتحقيق ذلك الهدف ل بد من 

الت�صدي لقت�صادها احلربي. 
موؤ�س�سات مت�سررة

لتفاقم حالة القت�صاد  الباحث  ويلفت 
ليبيا،  يف  الدولة  �صعف  ج��راء  احلربي 
ول��ك��ن حم�����اولت ت��ع��زي��ز واإع�������ادة بناء 
الذي  احل��واف��ز  نظام  يقو�صها  ال��دول��ة 
ن�������ص���اأ ع����ن الق���ت�������ص���اد احل����رب����ي. فقد 
الليبية  الف�صائل  ب��ني  التناف�ص  اأدى 

لتقوي�ص �صلطة الدولة وموؤ�ص�صاتها. 

وتعم الفو�صى يف ظل تناف�ص حكومتني 
عاجز  منهما  ك��ًا  ولكن  ال�صلطة،  على 
وتطبيق  وا�صح،  حكم  نظام  فر�ص  عن 

قانون اأو تاأمني اخلدمات الأ�صا�صية. 
بني حكومة الوفاق وجمل�ص النواب

الوفاق  ح��ك��وم��ة  اإن  اأي����ات����ون  وي���ق���ول 
برعاية  ال��وط��ن��ي يف ط��راب��ل�����ص حت��ظ��ى 
جمل�ص  ولكن  ال��دويل،  املجتمع  معظم 
عام  يف  �صكلت  منتخبة  هيئة  ال���ن���واب، 
2014 ومقرها طربق، �صرق ليبيا، مل 

ي�صادق على تلك احلكومة. 
الليبية  امل��ح��اك��م  ق�����ص��ت  ل����ه،  ون��ت��ي��ج��ة 
ب���ع���دم الع���������راف ب���ح���ك���وم���ة ال���وف���اق 
النواب.  اإىل جمل�ص  الوطني، وانحازت 
ويف ال��وق��ت ن��ف�����ص��ه، ان��ت��ه��ت م���دة ولية 
ت�صويتاً  اإجرائه  من  وبالرغم  املجل�ص، 

لتمديد وليته، فهو يحظى بدعم دويل 
حمدود. 

حتديات كربى
وي���رى ال��ب��اح��ث اأن ح��ال��ة ال�����ص��راع بني 
احلكومتني املتناف�صتني اأثارت حتديات 
ك���ربى اأم�����ام امل��وؤ���ص�����ص��ات ال��ع��ام��ة التي 
ت�صمن بقاء الدولة، وهي �صركة النفط 
امل���رك���زي و�صلطة  وامل�����ص��رف  ال��وط��ن��ي��ة 
من  ك��ل  جن��ح  وق��د  الليبية.  ال�صتثمار 
وامل�صرف  ال���وط���ن���ي���ة  ال���ن���ف���ط  ����ص���رك���ة 
النق�صام  تفادي حم��اولت  امل��رك��زي يف 
�صرق  يف  املتناف�صتني  احلكومتني  ب��ني 
وغ�����رب ال���ب���اد. ول���ك���ن ال�������ص���راع على 
النفوذ على املوؤ�ص�صتني متوا�صل، ويثر 
م�صاكل متجددة اأمام م�صوؤولني يعملون 

على املحافظة عليها واإدارتها. 

�لأمم �ملتحدة: �حلرب بجنوب 
�ل�سود�ن �سر�ع متعدد �لأطر�ف 

توقيف 4 من عائلة منفذ 
�عتد�ء �ل�سانزيليزيه 

•• باري�س-اأ ف ب:

اأوقفت ال�صرطة الفرن�صية اأربعة من اأفراد عائلة املتطرف الذي قتل الثنني 
لدى حماولة تنفيذ اعتداء يف ال�صانزيليزيه واعتقلتهم رهن التحقيق، على 
ما اأفاد م�صدر ق�صائي ام�ص الثاثاء. واأو�صح امل�صدر اأنه خال عملية دهم 
على  بلي�صي�ص-باتيه  بلدة  يف  اجلزيري  اآدم  العتداء  حماولة  منفذ  ملنزل 
م�صافة اأقل من 30 كلم جنوب باري�ص، مت توقيف زوجته ال�صابقة و�صقيقه 

وزوجة �صقيقه ع�صر ام�ص الأول الثنني.
واأ�صاف امل�صدر اأن والد املهاجم اأي�صا “اأوقف رهن التحقيق يف امل�صاء عند 

ح�صوره اإىل املنزل«.
ومل ي�صبق اأن اأدين اآدم اجلزيري )31 عاما( املتحدر من عائلة �صلفية، لكنه 
كان مدرجا على قوائم الذين ي�صكلون خطرا اأمنيا منذ 2015 لنتمائه 

اإىل التيار املتطرف.
وقال والده ردا على اأ�صئلة وكالة فران�ص بر�ص فيما كان يعود اإىل منزله اأن 
اآدم اجلزيري “كان يحمل �صاحا م�صرحا به، وكان يتدرب على الرماية«.

حلمل  ترخي�صا  ميلك  ك��ان  الأم��ن��ي��ة،  القوائم  على  اإدراج���ه  م��ن  وبالرغم 
ال�صاح، بح�صب م�صدر مطلع على امللف.

ووقعت حماولة العتداء التي مل تعلن اأي جهة م�صوؤوليتها عنها بعد ظهر 
�صهرين  ح��واىل  بعد  باري�ص،  يف  ال�صياحية  ال�صانزيليزيه  ج��ادة  يف  الثنني 
على مقتل �صرطي يف 20 ني�صان اأبريل على اجلادة ذاتها بر�صا�ص جهادي 

قتلته قوات الأمن.
العتداءات  من  موجة   2015 يناير  الثاين  كانون  منذ  فرن�صا  وت�صهد 

اأوقعت 239 قتيا وا�صتهدفت ب�صورة خا�صة قوات الأمن.

الفرقاء يف جنازة الوالد»الليبية املقاتلة« ت�صعى اىل ا�صعال فتيل طرابل�ص
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�صيا�صة  �صنلغي  اننا  م��ون،  واأ���ص��اف 
الطاقة  على  ترتكز  ال��ت��ي  الطاقة 
حقبة  اىل  و���ص��ن��ت��وج��ه  ال���ن���ووي���ة 
النووي،  من  التدريجي  التخل�ص 
و����ص���ن���ل���غ���ي مت�����ام�����ا خ����ط����ط ب���ن���اء 
امل��ف��اع��ات اجل���دي���دة ال��ت��ي يجري 

تطويرها.
80 مفاعال بحلول عام 2030

بني  ال����ذي  كوري-1،  اإغ�����اق       
 587 ط��اق��ت��ه  وب��ل��غ   1977 ع���ام 
ميغاوات، قرار اتخذته عام 2015 
هذا  وبتثبيت  ال�صابقة.  احلكومة 
ال���ق���رار، ي���وؤك���د م����ون، ل��ي�����ص فقط 
اأول اغاق نهائي لوحدة يف كوريا 
م�صارا  ي���ح���دد  واإمن������ا  اجل���ن���وب���ي���ة، 
�صامل  خ�����ال حم����و  م����ن  ك����ام����ا 
راهنا  املعتمدة  الطاقّية  لل�صيا�صة 

يف الباد.
ال��ي��وم، متلك ك��وري��ا اجلنوبية       
ثلث  بحوايل  تزودها  مفاعا   25

اح����ت����ي����اج����ات����ه����ا 
الكهرباء.  م���ن 
�صتة  وه������ن������اك 
ع���������ص����ر وح��������دة 
اأو  ك����م���������ص����روع 
ق���ي���د الإن�������ص���اء، 
خ���ا����ص���ة ك�����وري 
وكوري-6   5
ال���������ل���������ذي���������ن يف 

مرحلة متقدمة من الجناز، ولكن 
مون  واأك���د  نهائيا.  وقفهما  ميكن 
اقيم  ال��ذي  ول�صونغ-1،  اأن  اأي�صا 
1982 قرب مدينة جيوجنو  عام 
غلقه  قريبا  �صيتم  �صرق(،  )جنوب 
مع الخذ يف العتبار الحتياجات 

من الكهرباء.
    يف زم���ن غ��ر ب��ع��ي��د، ك���ان ُينظر 
مبوؤ�ص�صاتها  اجل��ن��وب��ي��ة،  ل��ك��وري��ا 
على   ،“ “ت�صايبول  ال���ع���م���اق���ة 
اأن��ه��ا واح���دة م��ن ال���دول الرئي�صية 

امل�صدرة م�صتقبا 
النووية  للطاقة 
جل���م���ي���ع اأن�����ح�����اء 
امل�����ع�����م�����ورة. ع����ام 
ك�صب   ،2009
ك����ون���������ص����ورت����ي����وم 
اري�����ف�����ا ال����ك����وري 
عقودا  اجل��ن��وب��ي 
مهمة.  خ��ارج��ي��ة 
اأكد فيها  كان ذلك يف الفرة التي 
باده  ان  ب��اك،  ميونغ  يل  الرئي�ص 
عام  بحلول  مفاعا   80 �صت�صّدر 
2030.. فهل �صيوا�صل مون هذه 

اخلطة العظيمة؟
ذعر بعد فوكو�سيما

الرئي�ص  ق�������ال 
الكوري اجلنوبي 
اجلديد الثنني، 
وقت  “حان  ان���ه 
لقد  ال���ت���غ���ي���ر، 
ت����غ����ر ال���و����ص���ع 
الق���ت�������ص���ادي يف 
وتغّر  ال����ب����اد، 
باأهمية  وع��ي��ن��ا 

وحياة  �صامة  اأن  وف��ك��رة  البيئة.. 
اأ�صبحت  اأهم من كل �صيء  ال�صعب 

توافقا اجتماعيا را�صخا«.
     وي���اأت���ي ق����راره ت��ت��وي��ج��ا ملرحلة 
هناك   .2010 ع���ام  اأوائ�����ل  ب����داأت 
والذعر  ف��وك��و���ص��ي��م��ا،  ت���اأث���ر  اأول 

ال������ذي اأث���������اره يف 
الأق�صى  ال�����ص��رق 
اأ����������ص���������واأ ح�������ادث 
نووي منذ كارثة 
عام  ت�����ص��رن��وب��ي��ل 
واأ�صار   .1986
م�������ون الث�����ن�����ني، 
اىل �صياق ما بعد 
 :2011 م��ار���ص 
فوكو�صيما  ح�����ادث  اأظ���ه���ر  “لقد 
اآمنة  لي�صت  املفاعات  اأن  بو�صوح 
ول اقت�صادية ول �صديقة للبيئة«. 
بعد  ي��ب��داأ  ال���ذي مل     فوكو�صيما، 
ت��ط��ه��ر م��وق��ع��ه، وح���ي���ث ل ي���زال 
تقنيا،  املجهول  من  العديد  هناك 

�صيكلف  وال�����ذي 
دافعي ال�صرائب 
اليابانيني 177 
ي��ورو على  مليار 

الأقل.
   وعند مقارنته 
ب������ال������و�������ص������ع يف 
ال�����ي�����اب�����ان، ق����ال 
الكوري  الرئي�ص 

اجلنوبي، اأن اأكرث من 3.8 مليون 
 30 حم��ي��ط  يف  ي��ع��ي�����ص��ون  �صخ�ص 
ك��ي��ل��وم��را م��ن م��رك��ز ك����وري. ويف 
 160 اأكرث من  اليابان، مت اخاء 
املحيطة  املنطقة  م��ن  ن�صمة  األ���ف 
مار�ص  يف  داي��ت�����ص��ي  ب��ف��وك��و���ص��ي��م��ا 

وبعد   .2011
���ص��ت ����ص���ن���وات، ل 
ت����زال ع���دة قرى 
ح���������ول امل�������ص���ن���ع 
من  م������ه������ج������ورة 
اأو  ������ص�����ك�����ان�����ه�����ا، 
ي�������ص���ك���ن���ه���ا ك���ب���ار 
من  اأو  ال���������ص����ن، 
على  اج���������������ربوا 

العودة.
�سالمة مزّورة

ال����ك����وري  الكبر”  »ال����ت����ح����ول     
اجلنوبي، ُيف�ّصر اأي�صا مبناخ الأعمال 
 ،2012 ال���ن���ووي. ع���ام  ال��ق��ط��اع  يف 
الف�صاد  املتتالية  الف�صائح  ك�صفت 
الكورية  داخ����ل  وا����ص���ع  ن��ط��اق  ع��ل��ى 
عرب  النووية  والطاقة  الكهرمائية، 

الر�صاوى املدفوعة للفوز بعقود.
   والأ�صواأ من ذلك، اكت�صف الباحثون 
الطاقة  ملحطات  م��زودي معدات  اأن 

قد زّوروا �صهادات ال�صامة واجلودة 
الازمة  ال��غ��ي��ار  م��ن قطع  ل���اآلف 
العديد  على  موزعة  �صنوات،  طيلة 

من املواقع منهم يونغغوانغ.
   لقد جعل مون “ال�صامة النووية 
ان��ه، كما  غر  اأم��ن قومي”،  ق�صية 
ه��و احل���ال غ��ال��ب��ا يف ق��ط��اع النووي 
التحول  ه����ذا  ���ص��ي�����ص��ت��غ��رق  امل������دين، 
وقتا  ال���ك���ب���ر  اجل���ن���وب���ي  ال�����ك�����وري 
فقط  كوري-1  تفكيك  اإن  طويا. 
�صيكّلف على الأقل 644 مليار وون 
)508 مليار ي��ورو(، و�صيمتد حتى 

عام 2032.
اىل  �صيول  تتطلع  الن��ت��ظ��ار،     ويف 
املتجددة  الطاقة  م��ن  ح�صتها  رف��ع 
املزيد  وا���ص��ت��راد  ب��امل��ائ��ة،   20 اإىل 
ان كوريا تدخل  ال�صائل..  الغاز  من 

“بداية” ع�صر تفكيك النووي.

م�سوؤول : �نح�سار �ملوجة �ملناه�سة لالجئني يف �أوروبا
•• جنيف-رويرتز:

اإن  ال��دول��ي��ة  الإن�صانية  ال�����ص��وؤون  يف  خم�صرم  م�����ص��وؤول  ق��ال 
واملعادية  ل��اأج��ان��ب  املناه�صة  ال�صلبية  ال�صعبوية  امل��وج��ة 
لاجئني بداأت تنح�صر يف اأوروبا واإن تلك امل�صاعر �صتنح�صر 

اأي�صا يف الوليات املتحدة.
ال��روي��ج��ي لاجئني  املجل�ص  رئي�ص  اإي��ج��ان��د  ي��ان  ورح���ب 
بنتائج النتخابات يف عدة بلدان اأوروبية قائا اإنه يجب األ 
ي�صمح الناخبون لل�صيا�صيني بت�صويه �صورة ال�صعفاء الذين 

فروا من بيوتهم.

الإغاثة  ومن�صق  الإن�صانية  ال�صوؤون  م�صوؤول  اإيجاند،  اأدىل 
الطارئة �صابقا يف الأمم املتحدة، بت�صريحاته بعدما ن�صرت 
واملجل�ص  الاجئني  ل�صوؤون  العليا  املتحدة  الأمم  مفو�صية 
من  قيا�صي  ع��دد  وج��ود  تظهر  بيانات  لاجئني  الرويجي 
النازحني يف العامل بلغ 65.6 مليون بينهم 25.4 مليون 
لجئ. وقال يف مقابلة مع رويرز يوم الثنني اإن العامة يف 

اأوروبا والوليات املتحدة اأبدوا دعما لاجئني يف 2015. 
غر اأن املعنويات حتولت ب�صكل مثر يف 2016، العام الذي 
املتحدة على وعد  الوليات  برئا�صة  ترامب  دونالد  فيه  فاز 
ببناء �صور على احلدود املك�صيكية ومنع امل�صلمني موؤقتا من 

دخول الوليات املتحدة. واأ�صاف اإيجاند جرى ن�صر تقارير 
واكت�صح  خ��ط��اأ.  وه��ذا  بالاجئني  مرتبط  الإره����اب  اأن  ع��ن 
ال�صيا�صيون ال�صعبويون غرهم من ال�صيا�صيني الذين باتوا 
العاملني يف م�صاعدة الاجئني مل نكن  ت��رددا. نحن  اأك��رث 
املعركة  خ�صرنا  ثم  ومن  موقفنا..  عن  الدفاع  على  قادرين 

من اأجل ك�صب الراي العام.
اأن  اأرى  وق��ال  تنح�صر.  ب��داأت  املوجة  اأن  يرى  اإيجاند  لكن 
 2016 يف  لاأجانب  واملناه�صة  ال�صلبية  ال�صعبوية  املوجة 
انتخابات يف  ع��دة  اأظ��ه��رت  ولقد   ..2017 تنتهي يف  ب��داأت 

اأوروبا ذلك.

بعد خم�سة اأ�سابيع من و�سوله اىل الرئا�سة:

مون: كوريا �جلنوبية تبد�أ حتولها �لنووي �لكبري...!

كارثة فوكو�صيما ارعبت ال�صرق الق�صىتفكيم النووي الكوري اجلنوبيحياة النا�ص وال�صامة النووية

اخلروج من عامل الطاقة النووية

•• الفجر – خرية ال�صيباين
اأ�سابيع من و�سوله اىل  ُي�سّمى فرملة قوية. بعد خم�سة   هذا ما قد 
وقف  الثنني،  ايــن،  جاي  مون  اأعلن  اجلنوبية،  الكورية  الرئا�سة 
جميع م�ساريع بناء مفاعالت نووية جديدة. كما تعّهد بعدم متديد 
ت�سغيل تلك تقرتب من نهاية دورتها الأولية بني ثالثني واأربعني عاما 

ح�سب الوحدات. وحتدث الرئي�ش اجلديد للدولة عن التحول الكبري 
مل�ستقبل بالده، وهذه مل تكن جمرد �سياغة ان�سائية جميلة. ا�ستح�سر 
احلملة  خالل  الرئا�سية:  النتخابات  خالل  طرحه  مقرتحا  مون 
يف  الرئي�ش  قال   ، الآمنة  كوريا  جمهورية  ببناء  وعدت  النتخابية، 
البالد،  يف  نووي  مفاعل  لأول  النهائي  الإغالق  مبنا�سبة  اقيم  موكب 

كوري1- يف بو�سان )300 كيلومرتا جنوب �سرق �سيول(.

- متلك كوريا 
اجلنوبية 25 مفاعال 
تزودها بحوايل ثلث 

احتياجاتها من الكهرباء

- اأظهر حادث فوكو�سيما 
بو�سوح اأن املفاعالت 

لي�ست اآمنة ول اقت�سادية 
ول �سديقة للبيئة

- جعل مون جاي 
اين من ال�سالمة 
النووية ق�سية 

اأمن قومي

- ياأتي قرار التخلي عن النووي نتيجة تاأثري حادث فوكو�سيما وما اأثاره من ذعر يف ال�سرق الأق�سى
عن ليبريا�سيون الفرن�سية- تتطلع �سيول اىل الرفع يف ح�ستها من الطاقة املتجددة اإىل 20 باملائة

••عوا�صم-وكاالت:

ا���ص��ت��ع��ر���ص��ت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة واإي�����ران قوتهما 
الع�صكرية با�صتخدام اأ�صاليب مل ي�صبق لها مثيل 
يف  وم�صاحلهما،  حلفائهما  على  هجمات  ل���ردع 
�صتتعامل  باأنها  وا�صنطن،  مو�صكو  ح���ذرت  ح��ني 
مع اأي طائرات للتحالف بقيادة الوليات املتحدة 
حت��ل��ق يف م��ن��ط��ق��ة ع��م��ل��ي��ات��ه��ا ع��ل��ى اأن���ه���ا اأه����داف 
حمتملة، وذلك بعدما اأ�صقطت القوات الأمريكية 

طائرة �صورية.
الأمريكي  اأ�صقط اجلي�ص  اأن  التوتربعد  وت�صاعد 
متحالفة  ق���وات  لق�صفها  ال��رق��ة  ق���رب  ال��ط��ائ��رة 
اأطلقت  كما  الأر�����ص،  على  املتحدة  ال��ولي��ات  م��ع 
اإي���ران ���ص��واري��خ على اأه���داف لتنظيم داع�����ص، يف 
�صرق �صوريا، وذلك يف حترك هو الأول من نوعه 

بالن�صبة للبلدين يف احلرب ال�صورية.
تنظيم  الإي��ران��ي��ة  ال�صربة  ا�صتهدفت  ح��ني  ويف 
ا اإبراز للقوة الع�صكرية يف جزء  داع�ص، فاإنها اأي�صً
من �صوريا ميثل اأولوية كبرة لدم�صق وحلفائها، 
الآونة  يف  وا�صنطن  مع  ت�صاحن  اأعقاب  يف  وتاأتي 
ال�صورية  احل�������دود  م����ن  ق���ط���اع  ح�����ول  الأخ��������رة 

العراقية.
ر�صالة  اإن��ه��ا  لدم�صق،  م���واٍل  ع�صكري  قائد  وق��ال 
لكل الأط���راف يف احل��رب ب��اأن ه��ذا ميكن تكراره، 
خطوًطا  ر�صمتا  ووا�صنطن  ط��ه��ران  اأن  مو�صًحا 

حمراء يف الأيام الأخرة.
ورًدا على اإ�صقاط الطائرة ال�صورية اأ�صدرت رو�صيا، 
وهي كاإيران حليفة للرئي�ص ال�صوري ب�صار الأ�صد، 
اأي  اإنها �صتعترب  املتحدة قائلة،  حتذيًرا للوليات 
طائرات حتلق غربي نهر الفرات اأهداًفا، لكنها مل 

ت�صل اإىل حد القول اإنها �صت�صقطها.
تناف�ص حمموم

املناطق  على  املناف�صة  ت�صاعد  التطورات  وتعك�ص 
�صوريا،  داخ��ل  داع�ص  مقاتلو  فيها  يراجع  التي 
الأرا�������ص������ي متاحة  ق���ط���اع���ات م����ن  ي��ج��ع��ل  مم����ا 

ال�صيا�صة  ينتظر  عما  ���ص��وؤاًل  وي��ط��رح  لل�صيطرة، 
اإىل  �صيء  اأي  وقبل  اأوًل  ت�صتند  التي  الأمريكية 

اأولوية الق�صاء على املت�صددين.
الع�صكرية  الطائرة  اإن  املتحدة:  الوليات  وقالت 
قرب  قنابل  اأ�صقطت   ، اأ�صقطتها  التي  ال�صورية 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة، وهو  ���ص��وري��ا  مقاتلني م��ن ق���وات 
حت��ال��ف ت��دع��م��ه وا���ص��ن��ط��ن وي�����ص��م م��ق��ات��ل��ني من 
ي��ح��ارب لن��ت��زاع ال�صيطرة على  ال��ع��رب والأك����راد 

مدينة الرقة من داع�ص.
مع  ت��ع��اون  بتعليق  الرو�صية  ال��دف��اع  وزارة  وردت 
وا�صنطن يهدف لتفادي اأي حادثة جوية يف �صوريا، 
حيث تنفذ القوات اجلوية الرو�صية �صربات دعًما 

جلهود الأ�صد �صد مقاتلي املعار�صة وداع�ص.
وقال اجلي�ص ال�صوري، اإن طائرته اأ�صقطت بينما 
�صوريا  ق��وات  لكن  داع�ص.  �صد  مهمة  تنفذ  كانت 
الدميقراطية اتهمت احلكومة ال�صورية مبهاجمة 

مواقعها بالطائرات واملدفعية والدبابات.
�صوريا  ق���وات  با�صم  امل��ت��ح��دث  �صلو،  ط��ال  وق���ال 
ا���ص��ت��م��رار النظام  اأن  ن��وؤك��د  اإن��ن��ا  ال��دمي��ق��راط��ي��ة: 
الرقة  م��واق��ع��ن��ا يف حم��اف��ظ��ة  ع��ل��ى  ه��ج��وم��ه  يف 

�صي�صطرنا اإىل الرد باملثل.
ال�صهر  هذا  ال�صورية  احلكومية  القوات  وتوغلت 
يف حمافظة الرقة من ناحية الغرب، لكنها تفادت 
ال�صراع مع قوات �صوريا الدميقراطية حتى اآخر 

واقعة.
وقال القائد الع�صكري املوايل لدم�صق، وهو لي�ص 
�صورًيا، وحتدث اإىل رويرز طالًبا عدم ذكر ا�صمه، 
تقع  ق��د  متعجرفة.  الدميقراطية  �صوريا  ق��وات 
اإىل  اإ�صارة  يف  احل�صن،  �صهيل  وبني  بينها  م�صاكل 
يقود حملة احلكومة يف حمافظة  �صوري  �صابط 

الرقة.
وق�����ال ي���زي���د ����ص���اي���غ، وه����و زم���ي���ل ك��ب��ر مبركز 
ب����روت: النظام  ل��ل�����ص��رق الأو����ص���ط يف  ك��ارن��ي��ج��ي 
ال�صوري دائًما ما يخترب ويدفع احلدود. ل اأعتقد 
احلمراء.  اخل��ط��وط  ي��خ��ت��ربون  الأم��ري��ك��ي��ني  اأن 

واإذا  لنا  بالن�صبة  اأحمر  خط  ه��ذا  يقولون:  اإنهم 
نغر  اأننا  يعني  ل  ه��ذا  لكن  ف�صرد،  اختربمتوه 
طماأنة  ا  اأي�صً يريدون  لأنهم  الآن  ال�صراتيجية 

الرو�ص.
“ر�صالة وا�صحة” من اإيران

الأخرة  حتركاتها  اإن  املتحدة،  ال��ولي��ات  وقالت 
ال�����ص��وري��ة واجلماعات  احل��ك��وم��ي��ة  ال���ق���وات  ���ص��د 
النف�ص  عن  الدفاع  بهدف  كانت  معها،  املتحالفة 
ووق����ف ال��ه��ج��م��ات ع��ل��ى ق����وات ال��ت��ح��ال��ف بقيادة 

وا�صنطن اأو حلفائها املحليني.
وم���ن ب��ني ه���ذه ال��ت��ح��رك��ات ع���دد م��ن ال�صربات 
اجلوية على القوات املوالية للحكومة، التي ت�صعى 
اأمريكية يف جنوب  للتقدم �صوب قاعدة ع�صكرية 
�صرق �صوريا قرب احلدود مع العراق، حيث يدرب 
يحاربون  م��ع��ار���ص��ة  مقاتلي  الأم��ري��ك��ي  اجل��ي�����ص 
داع�ص. واملنطقة ذات اأهمية ا�صراتيجية لطهران، 
فيما ت�صعى لتاأمني ممر بري حللفائها يف العراق 
و�صوريا ولبنان وتاأ�صي�ص هال �صيعي للنفوذ يثر 
منذ وقت طويل قلق دول حليفة للوليات املتحدة 

يف ال�صرق الأو�صط.
وا�صتهدفت ال�صواريخ التي اأطلقها احلر�ص الثوري 
الإيراين، التنظيم املت�صدد يف حمافظة دير الزور 
قدم  موطئ  اآخ��ر  مت�صارعة  ب��وت��رة  ت�صبح  التي 
معلنة  ع�صكرية  واأول��وي��ة  �صوريا  يف  للمت�صددين 

حللفاء طهران يف احلكومة ال�صورية.
الع�صكري  ال��وج��ود  عمق  ع��ن  الهجمات  وك�صفت 
اإيرانية  ط��ائ��رات  �صمحت  اإذ  �صوريا،  يف  الإي���راين 
بدون طيار انطلقت من مناطق حميطة بدم�صق 
لقادة احلر�ص الثوري بتقييم ال�صرر الذي ت�صببت 

به ال�صواريخ على الفور.
وق���ال اث��ن��ان م��ن ك��ب��ار ق���ادة احل��ر���ص ال��ث��وري، اإن 
ملنفذي  ر�صالة  تو�صيل  هو  ال�صربات  من  الهدف 
هجومني يف طهران الأ�صبوع املا�صي، اأعلن تنظيم 
 18 �صحيتهما  وراح  عنهما  م�صوؤوليته  داع�����ص 

ا، وكذلك اأن�صارهم. �صخ�صً

�أمريكا و�إير�ن ت�ستعر�سان �لقوة يف �سوريا وحتذير رو�سي لو��سنطن 

•• ماراوي-رويرتز:

ق�صفت طائرات فلبينية مواقع للمتمردين و�صنت القوات الربية هجوما 
جديدا على مت�صددين متح�صنني يف مدينة جنوبية ام�ص الثاثاء وقال 
الفطر يف مطلع  القتال قبل عيد  اإنهاء  الهدف  اإن  با�صم اجلي�ص  متحدث 

الأ�صبوع القادم.
جاء الهجوم و�صط خماوف من احتمال و�صول تعزيزات للمت�صددين بعد 
اأن القتال يف مدينة م��اراوي الذي دخل  اإح�صاء ر�صمي اإىل  العيد. وي�صر 

اأ�صبوعه اخلام�ص اأودى بحياة نحو 350 �صخ�صا.
وقال �صكان فارون اإنهم �صاهدوا ع�صرات اجلثث يف حطام منازل دمرت يف 

الق�صف وو�صط تبادل اإطاق النار.
ب��ا���ص��م اجلي�ص  امل��ت��ح��دث  ب��ادي��ا  ري�صتيتيوتو  ج���رال  ال��ربي��ج��ادي��ر  وق���ال 

ن�صتهدف تظهر ماراوي بنهاية رم�صان.
مدينة  يف  وال�صرطة  اجلي�ص  م��ن  ق��ادة  اجتمع  بعدما  ت�صريحاته  ج��اءت 
كاجايان دي اأورو القريبة لتقييم ال�صراتيجية والعمليات �صد املت�صددين 

الذين اأعلنوا الولء لتنظيم داع�ص.
واأ�صاف املتحدث ل ميكننا اأن نقول ب�صكل حمدد متى ميكننا النتهاء من 

هذا لأننا نقاتل من بيت لبيت وهناك فخاخ ت�صكل خطرا على قواتنا.
واأثارت �صيطرة املت�صددين على ماراوي القلق يف دول جنوب �صرق اآ�صيا التي 
تخ�صى اأن حتاول داع�ص - الآخذة يف الراجع يف �صوريا والعراق- تاأ�صي�ص 

معقل لها يف جنوب الفلبني ميكن اأن يهدد املنطقة باأكملها. 
وقال باديا اإن اجلي�ص يهدف ملنع ت�صاعد ال�صراع بعد رم�صان.

واأ�صاف نتابع عن كثب جماعات معينة وناأمل األ تن�صم اإىل القتال. ويقول 
�صكان م�صلمون يف ماراوي اإن جماعات اأخرى قد تن�صم للقتال بعد رم�صان. 
وقال في�صل اأمر الذي بقي يف املدينة برغم القتال يف رم�صان حمرم علينا 

كم�صلمني متدينني.. وبالتايل فقد تاأتي جماعات جديدة بعده.
وت�صاعد القتال يف ال�صاعات الأوىل من �صباح ام�ص الثاثاء مع قيام قوات 

الأمن بحملة لطرد املت�صددين املتح�صنني يف احلي التجاري يف ماراوي.
وحلقت الطائرات يف الأجواء واأ�صقطت القنابل بينما ا�صتمر اإطاق النار 

على الأر�ص وتخلله دوي انفجارات القنابل وقذائف املدفعية.

•• كراكا�ص-رويرز:
يف  ك��راك��ا���ص  يف  الأم����ن  ق���وات  م��ع  الفنزويلية  امل��ع��ار���ص��ة  م��ن  ن�صطاء  ا�صتبك 
ب�صاأن  ال�صكوك  املا�صية، بهدف تبديد  الأ�صابيع  اأكرب املظاهرات يف  واحدة من 
اليومية  �صبه  ال�صتباكات  اأكرث من �صهرين من  بعد  الدافعة حلركتهم  القوة 
بال�صوارع. ولقي �صاب حتفه بعد اإ�صابته بالر�صا�ص يف اأحدث ا�صتباكات واأ�صيب 

عدد اآخر لرتفع اإجمايل القتلى منذ اأبريل اإىل 73 على الأقل.
ال���رثي. ويف  العا�صمة  ���ص��رق  ال�����ص��وارع يف  اإىل  اآلف حمتج   10 ق��راب��ة  ون���زل 
اأطلقتها قوات الأمن،  مواجهة مدافع املياه وقنابل الغاز امل�صيل للدموع التي 
دروع  النارية من خلف  والألعاب  والقنابل احلارقة  املحتجون باحلجارة  األقى 

خ�صبية بدائية ال�صنع.
خماطباً  جيفار  ف��ري��دي  امل��ع��ار���ص   ال�صعبية  الإرادة  ح��زب  ع��ن  امل�����ص��رع  وق���ال 

املحتجني 80 يوماً من املقاومة ومل يتعب النا�ص.
واأ�صيب  ع��ام��اً(   17( اأورب��ي��ن��ا  فابيان  ي�صمى  القتيل  اإن  البلدية  رئي�ص  وق��ال 

بالر�صا�ص يف ال�صدر م�صيفا اأن 27 اآخرين على الأقل اأ�صيبوا.
ويقول معار�صو الرئي�ص نيكول�ص مادورو اإنه ي�صعى لتاأ�صي�ص حكم ديكتاتوري 
الد�صتور،  تعديل  وحماولة  املعار�صة  ن�صطاء  و�صجن  النتخابات  تاأجيل  عرب 
ويقول مادورو، الذي انتخب بعد وفاة هوجو �صافيز عام 2013، اإن املظاهرات 

جزء من موؤامرة اأجنبية لاإطاحة بحكومته.
اندلع  املا�صية مع  الأ�صابيع  امل�صرات يف  بع�ص  امل�صاركني يف  اأع��داد  وتراجعت 
اأن حركة املعار�صة ل تزال تتمتع بقوة  العنف، لكن احتجاجات اليوم اأظهرت 

دافعة.

�لفلبني ت�ستهدف ��ستعادة 
مار�وي قبل �لعيد 

�رتفاع ح�سيلة �سحايا 
�حتجاجات فنزويال �إىل 72
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عربي ودويل

رئ��ي�س �أوكر�ني��ا يلتق��ي تر�م��ب 
•• وا�صنطن-رويرتز:

قال مكتب رئي�ص اأوكرانيا بيرو بورو�صينكو 
دونالد  الأم��ري��ك��ي،  ب��ال��رئ��ي�����ص  �صيلتقي  اإن���ه 
ترامب، يف وا�صنطن، لإجراء حمادثات ب�صاأن 

ق�صايا اأمنية و�صيا�صية واقت�صادية.
بالفعل  املوجود  بورو�صينكو  عن  املكتب  ونقل 
اأن  “من املهم جداً  يف الوليات املتحدة قوله 
البيت  يف  اأوكرانيا،  رئي�ص  ب�صفتي  اجتماعي، 
الرو�صي  الرئي�ص  اجتماع  قبل  ياأتي  الأبي�ص 

فادمير بوتني«. و�صيكون هذا هو اأول لقاء 
من�صبه  ترامب  توىل  اأن  منذ  الرئي�صني  بني 
يف 20 يناير . وقال بورو�صينكو اإنه �صيجتمع 
اأي�صاً مع م�صوؤولني بوزارة اخلارجية ووزارات 

الدفاع والتجارة والطاقة.
الزيارة  ق��ط مثل ه��ذه  “مل حت��دث  واأ���ص��اف 
ال��ف��ر���ص��ة للحديث  امل��ه��م��ة خ��ا���ص��ة لإت���اح���ة 
وال�صيا�صية  الأمنية  املجالت  يف  تعاوننا  عن 

والقت�صادية«.
الأمريكي  ال�����ص��ي��وخ  جم��ل�����ص  ب���ق���رار  واأ�����ص����اد 

قائًا  رو���ص��ي��ا،  على  ج��دي��دة  عقوبات  بفر�ص 
املعتدي  لإرغ���ام  ح�صارية  اآل��ي��ة  العقوبات  اإن 
القوات  و�صحب  اأوك��ران��ي��ا،  م��ن  اخل���روج  على 

واملعدات.
وكان جمل�ص ال�صيوع الأمريكي �صوت الأ�صبوع 
املا�صي باأغلبية كا�صحة ل�صالح فر�ص عقوبات 
النتخابات  يف  لتدخلها  مو�صكو  على  جديدة 
ترامب  ولإرغ������ام   ،2016 ع���ام  الأم��ري��ك��ي��ة 
قبل  الكونغر�ص  موافقة  على  احل�صول  على 

تخفيف العقوبات القائمة حالياً.

رئي�ص الوزراء وزوجته يف قف�ص التهام الفرقاء يف جنازة الوالد

ثالث اأغنى بلد يف العامل:

�سنغ���اف���ورة: ن��ز�ع ع��ائل���ي عل���ى ر�أ�س �ل����دول���ة ...!
   ك���ان يل ك���وان ي���و، وال���ده���م، ال��زع��ي��م امل��وؤ���ص�����ص جلمهورية 
�صنغافورة. رئي�ص للوزراء من 1959 اىل 1990، كان وراء 
�صابقة  بريطانية  م�صتعمرة  وه��ي  ال��دول��ة،  املدينة  ا�صتقال 
ّمت يف وقت ما اىل ماليزيا املجاورة. ويعترب يل كوان يو  �صُ
ابنه  وخلفه  اآ�صيا،  �صرق  جنوب  يف  رائ���دة  �صيا�صية  �صخ�صية 

البكر عام 2004.
   وفاة الزعيم ال�صابق عام 2015 هو اأ�صل اخلاف الأخوي، 
اذ ينتقد الأخ واأخته رئي�ص الوزراء وزوجته بدم احرام اإرادة 
ك��وان يو بهدم  الأ���ص��رة. فقد او�صى يل  الأب بخ�صو�ص بيت 
البيت الأ�صطوري يف اأوك�صلي رود، ولكن الزوجني يف ال�صلطة 

ا�صتغا من�صبهما لل�صغط واحلفاظ على املنزل.

اأق��دم عليه يل ه�صني يانغ، هو و�صيلة     ويعترب الأخ، ان ما 
“ال�صلطة ال�صيا�صية له�صني  لمتاك هالة الأب واحتكارها، 
يو تعود فقط لكونه ابن يل ك��وان يو، لكل هذا يفعل كل ما 

با�صتطاعته لرث م�صداقيته«.

اخلوف من النتقام
    ومن هذا املنطلق، ي�صتنكر الأخ املغالة يف املح�صوبية حيث 
ي�صعى البن ل�صتعادة الإرث ال�صيا�صي لاأب خدمة لطموحاته 
مبحاولة  متهم  يل  ال�صيد  ان  ذل���ك،  م��ن  والأه����م  ال��ذات��ي��ة. 
حاليا  القت�صاد  طالب  يى،  هونغ  يل  لبنه،  الطريق  متهيد 
ليخلفه  حكومية،  بوكالة  وم�صت�صار  �صنغافورة،  جامعة  يف 

كرئي�ص للباد.
   داف��ع يل ه�صني لونغ عن نف�صه، وواج��ه ه��ذه الهجمات يف 
من  باحلزن  ا�صعر  ق��ال  حيث  في�صبوك،  على  ن�صرها  ر�صالة 
اأ�صرّية.  هذه املزاعم وانفي جملة وتف�صيا وجود طموحات 
وا�صتنكر اأي�صا الأكاذيب التي ت�صتهدف زوجته. ويعترب اخوه 
واخته، ان ال�صيدة الأوىل �صاحبة نفوذ يف �صوؤون الدولة، هي 
ال�صيادي  ال�صندوق  القاب�صة،  تيما�صيك  ادارة  تتوىل  التي 

الرئي�صي يف �صنغافورة.
   ب��ع��د ه���ذا امل��ن�����ص��ور، ق���رر ال�صقيق الأ���ص��غ��ر م��غ��ادرة الباد 
خوفا من النتقام. لكن يل ه�صني يانغ، الذي يراأ�ص �صلطة 
الطران املدين، ل يعترب نف�صه معار�صا: لقد عملت دائما يف 

اخلدمة العامة.. ومغادرة البلد فاجعة بالن�صبة يل، ال انني 
مل افعله با�صتخفاف.

اقت�صاديا ل ميكن  الثمانينات جناحا  الباد منذ  وت�صهد     
عائلة يل،  �صعيفة. فحزب  تبقى دميقراطيا  انها  ال  اإنكاره، 
 ،1959 ع��ام  منذ  بال�صلطة  مي�صك  ال�صعبي  العمل  فحزب 

رغم وجود حزب معار�ص من ي�صار الو�صط، حزب العمال. 
و�صنغافورة، ثالث اأغنى بلد يف العامل من حيث ن�صيب الفرد 
الناعمة،  الديكتاتورية  ت�صبه  الإج��م��ايل،  املحلي  الناجت  من 
الأ�صرة  قبل  اأي من  ال��داخ��ل،  النظام من  ُينتقد  امل��رة  وه��ذه 

الأوىل يف الباد.
عن لوفيغارو الفرن�سية

•• الفجر -

 خرية ال�صيباين
  ل ���ص��يء على م��ا ي���رام داخ���ل اأ���ص��رة يل 
ا�صتقال  م��ن��ذ  ال�����ص��ل��ط��ة  ت���ت���وىل  ال���ت���ي 
ال�����وزراء  رئ��ي�����ص   .1965 ع���ام  ال���دول���ة 
انتخب  ال���ذي  ل��ون��غ  احل���ايل، يل ه�صني 
لتنديد  �صيا�صته  تعر�صت   ،2004 عام 
�صقيقه  عائلته وحتديدا من  من طرف 
بعنوان  مفتوحة  ر�صالة  ففي  و�صقيقته. 
يو؟”.   ك�����وان  يل  ل��ق��ي��م  ح����دث  “ماذا 
اأخيهم  ل��ق��ب  الأكرب”،  “الأخ  ُو����ص���ف 
الأورويلي  البعد  اإىل  اإ���ص��ارة  يف  الكبر 
ُو�صف  ت�صينغ.  ه��و  ولزوجته  ل�صيا�صته 
بانه  واّتهم  الطاغي،  احل�صور  ب�صاحب 
لتحقيق  احلكومة  يف  موقعه  ي�صتخدم 

•• اأبوظبي -وام: 

اأ�صكاله  بكل  الإره����اب  اأن   » ال�صاعة  اأخ��ب��ار   « ن�صرة  اأك���دت 
تنظيميا  وت��غ��ذي��ه  وراءه  تقف  ال��ت��ي  ال�صر  ق��وى  وجميع 
وفكريا وماليا .. هو عدو م�صرك للعامل باأ�صره ل يفرق 
بني ديانة اأو عرق اأو هوية ويقتل ملجرد ال�صتمتاع بالدماء 
اأيا كان نازفها .. داعية اإىل �صرورة حترك املجتمع الدويل 
فورا لإطاق حرب موحدة وفاعلة �صد هذه الآفة تنطلق 
م��ن الت���ف���اق ع��ل��ى م��ف��ه��وم حم���دد ل��ه��ا وح�����ص��د الطاقات 
كافة لقتاعها من جذورها وجتفيف منابعها  واجلهود 
�صاملة  عاملية  ا�صراتيجية  ع��رب  متويلها  م�����ص��ادر  وب��ر 

ومتكاملة يتبناها اجلميع .
 “ “ قالت الن�صرة  “ الإره���اب ل هوية ل��ه  وحت��ت ع��ن��وان 
اإن هذا ما عربت عنه دولة الإمارات بو�صوح لدى اإدانتها 
موقفها  اأك���دت  حيث  لندن  يف  امل�صلني  ا�صتهداف  ح��ادث 
الذي  والإره���اب  العنف  اأ�صكال  ملختلف  والراف�ص  الثابت 
اأي���ا كان  ا���ص��ت��ه��دف اجل��م��ي��ع دون متييز ب��ني دي���ن وع���رق 
التكاتف  اإىل  ال��دويل  املجتمع  ودعت  م�صدره ومنطلقاته 

ملواجهة هذة الظاهرة.
واأ����ص���اف���ت ال��ن�����ص��رة ال���ت���ي ي�����ص��دره��ا “ م���رك���ز الإم������ارات 
الذي  الهجوم  اأن   “ ال�صراتيجية  والبحوث  للدرا�صات 
ا�صتهدف م�صلني م�صلمني خارجني من م�صجد فين�صربي 
�صخ�ص  مقتل  ع��ن  واأ���ص��ف��ر  بريطانيا  م�صاجد  اأك��رب  اأح��د 
واح��د على الأق���ل واإ���ص��اب��ة ع��دد اآخ��ر ي��وؤك��د اأن الكراهية 
والتع�صب والتطرف وما تفرزه من جرائم اإرهابية باتت 
تق�ص م�صاجع �صعوب املعمورة اأجمع وتهدد حياة الآمنني 
امل�صاملني حول العامل هي مفاهيم بغي�صة مقيتة ل ترتبط 
والقارات  للحدود  عابرة  عاملية  اآفة  بل هي  بديانة معينة 
ل ب��د م��ن ت��ك��ات��ف اجل��ه��ود ال��دول��ي��ة بغية اج��ت��ث��اث��ه��ا من 

جذورها.
واأ�صارت اإىل اأنه يف الوقت الذي و�صف فيه جمل�ص م�صلمي 
بريطانيا هذا العتداء باأنه عمل متعمد ناجم عما يعرف 
“ يتحدث  “ الإ�صاموفوبيا  اأو  الإ���ص��ام  ره��اب  بظاهرة 
مراقبون عن اأنه قد يكون هجوما انتقاميا ياأتي يف �صياق 
رد الفعل على الهجمات املتتابعة الأخرة التي ا�صتهدفت 

بريطانيا.
اأن��ه قتل يف الثالث من يونيو اجل��اري ثمانية  اإىل  ولفتت 
اأ�صخا�ص واأ�صيب 50 اآخرون عندما ده�ص مت�صددون املارة 
على ج�صر لندن وطعنوا اأ�صخا�صا يف مطاعم جماورة ويف 
22 �صخ�صا يف حفل  املا�صي قتل انتحاري  22 من مايو 
غنائي يف مان�ص�صر ب�صمال اإجنلرا وقبل ذلك وحتديدا 

م�صتاأجرة  �صيارة  يقود  رجل  ده�ص  املا�صي  مار�ص   22 يف 
امل��ارة على ج�صر و�صتمن�صر يف لندن وقتل �صرطيا طعنا 
قبل اأن تقتله ال�صرطة بالر�صا�ص وقد قتل يف هذا الهجوم 

خم�صة اأ�صخا�ص.
ن��ف��ذت ج��رمي��ة م�صجد فين�صربي  ���ص��واء  اأن���ه  اإىل  ون��وه��ت 
بداعي رهاب الإ�صام اأو بدافع النتقام فاإن الأمرين �صيان 
قوى  ب��اأن  ي��ن��ذران  الدافعني  فكا  خطورتهما  حيث  م��ن 
وتنفيذ  املكائد  كيد  عن  تكف  ل  التي  وال��ظ��ام  التطرف 
الهجمات الآثمة ما�صية يف حتقيق اأهدافها بت�صويه جوهر 
الدين الإ�صامي احلنيف دين الرحمة والت�صامح واإل�صاق 
تهمة الإرهاب به وبامل�صلمني زورا وبهتانا وبالتايل تعميق 
اإىل رف��ع وترة  اخل��وف م��ن الإ���ص��ام وامل�صلمني و���ص��ول 
الإ���ص��ام وكل  امل�صلمني جت��اه  الكراهية بني �صفوف غر 
من يعتنقه ليجد امل�صلمون اأنف�صهم فئة غر مقبولة �صواء 
كاأقليات تقطن املجتمعات الأخرى اأو حتى كدول و�صعوب 
اإ�صامية ت�صعى قوى التطرف وال�صال جاهدة لو�صعها 

يف دائرة التهام باأنها حوا�صن لاإرهاب والإرهابيني.
وحذرت من اأن بوادر النتقام املتزايدة يف الآونة الأخرة 
م��ن ق��ب��ل امل��ت��ط��رف��ني يف ال��غ��رب ���ص��د امل�صلمني ت��ن��ذر هي 
الأخرى بخطورة جر العامل و�صعوبه اإىل دوامة ل منتهية 
من العتداء ورد الفعل على العتداء وهو ما �صيف�صي اإىل 
نتائج كارثية ل حتمد عقباها ولن ي�صلم اأحد من نرانها 

.
“ اإنه لطاملا برزت  ال�صاعة يف ختام ن�صرتها  اأخبار  وقالت 
الإمارات كدولة رائدة يف جمال مواجهة الإرهاب والت�صدي 
تقت�صر  ل  �صاملة  مقاربة  من  ال��دول��ة  تتبناه  ما  عرب  له 
على حماربة مظاهر هذه الآفة اأمنيا وامل�صاركة الفاعلة يف 
اجلهود الإقليمية والدولية يف هذا املجال بل هي مقاربة 
متتد اإىل ال�صعي احلثيث ل�صتئ�صال جذور الإرهاب عرب 
لن�صر  ال�صاعي  املتع�صب  املتطرف  الفكر  �صرايني  قطع 
الدوليني  وال�صتقرار  الأمن  و�صرب  والفو�صى  الكراهية 
الت�صامح  تر�صيخ قيم  ���ص��اأن��ه  م��ن  م��ا  ك��ل  ودع���م  م��ن جهة 
والثقافات من  الأدي��ان  والتقارب بني  املتبادل  والح��رام 
جهة اأخرى اإ�صافة اإىل الدور امل�صهود الذي تقوم به الدولة 
لاإ�صام  ال�صمحة  احلقيقية  ال�����ص��ورة  وت��ع��زي��ز  ن�صر  يف 
والت�صدي للمحاولت العابثة لت�صويهه ف�صا عن ال�صوت 
الإماراتي الفاعل على امل�صتوى الدويل الداعي با�صتمرار 
وامل�صكات  وال�����ص��راع��ات  ال��ن��زاع��ات  ت�صوية  ���ص��رورة  اإىل 
الإ�صهام يف  �صاأنها  التي من  والقت�صادية  ال�صيا�صية منها 
وا�صتقطاب  التطرف  اأف��ك��ار  لنت�صار  خ�صبة  بيئة  اإي��ج��اد 

املزيد من املتطرفني.

•• عوا�صم-وكاالت:

الحتاد  بلجيكا،  يف  مهجرة  �صورية  ع��ائ��ات  طالبت 
على  بال�صغط  الدولية،  الأط���راف  وجميع  الأوروب���ي 
النظام ال�صوري لاإفراج الفوري عن ذويهم واأقربائهم 
املحتجزين ب�صورة غر م�صروعة بال�صجون ال�صورية، 
بالعا�صمة  ع��ق��د  م��وؤمت��ر �صحفي  خ���ال  ذل���ك  وج���اء 
البلجيكية بروك�صل، ومتت دعوة عائات �صورية اإليه 
قبل  من  لها  تعر�صوا  التي  امل�صايقات  عن  للحديث 

نظام الأ�صد.
موقعها  على  نيوز”  لت�صته  “هت  �صحيفة  وذك���رت 
الإلكروين اأن “يزن رجب، اأحد النا�صطني ال�صيا�صيني 
يف  طالب  الأ���ص��د،  ب�صار  نظام  من  الفارين  ال�صوريني 
النظام  امل��وؤمت��ر  خ���ال  ال�صخ�صية،  مل��ع��ان��ات��ه  ع��ر���ص��ه 
اأولئك  وجميع  املتحاربة،  الأط���راف  وجميع  ال�صوري 
الذين قد يوؤثرون عليهم، بالإفراج الفوري عن قائمة 
التعذيب  ع��ن  وال��ت��وق��ف  املحتجزين،  جميع  باأ�صماء 
ال�صورية  ال�صلطات  رج��ب  طالب  كما  املعاملة،  و�صوء 
ب��ت��ق��دمي ���ص��ه��ادة وف���اة م��ع ت��ق��ري��ر ع��ن اأ���ص��ب��اب الوفاة 

ومكان الدفن اإىل الأ�صر عند وفاة اأحد املحتجزين«.
واأ����ص���ار ي���زن رج���ب خ���ال امل��وؤمت��ر ال���ذي ع��ق��د بنادي 
“موقف  اإىل  ب��روك�����ص��ل،  يف  الأوروب���ي���ني  ال�صحفيني 
لاختفاء  الراف�ص  واملفقودين  املحتجزين  عائات 
ال�صوري  النظام  م��ن  التع�صفي  والح��ت��ج��از  الق�صري 

وجميع اأطراف النزاع«.

ر�صالة  بعث  ه��ي  امل��وؤمت��ر  تنظيم  م��ن  الغاية  اإن  وق��ال 
ال�صورية  امل��خ��اب��رات  ن��ظ��ام  اأن  م��ف��اده��ا  ل��اأوروب��ي��ني 
اأمنية وعلى  اأجهزة  تكاتف عدة  دكتاتوري مبني على 
خمابرات لل�صرطة واجلي�ص، لتقييد املوطن ال�صوري، 
لفتاً اإىل اأن ال�صعب ال�صوري ل يحتاج اىل �صفقة من 
مادياً،  بال�صرورة  لي�ص  دع��م،  اىل  يحتاج  ب��ل  ال��ع��امل، 
اأن يكون معنوياً ولوج�صتياً، مثل ت�صهيات  بل ميكن 
التحول  عمليات  لإجن����اح  امل��ن��ا���ص��ب  ال��ط��ري��ق  لإي��ج��اد 
التدخل  م���ن  وال��ت��خ��ل�����ص  ال���ب���اد،  ال��دمي��ق��راط��ي يف 
 6 ال��دائ��رة فيها منذ  الأج��ن��ب��ي فيها، واإن��ه��اء احل��رب 

�صنوات.
ال�صورية  الثورة  �صباب  باملوؤمتر من  احلا�صرين  ودعا 
اجلمهور  تعبئة  اإىل  الأ����ص���د،  ���ص��ج��ون  م��ن  وال��ن��اج��ني 
ملطالبنا،  لامتثال  الأط����راف  جميع  على  لل�صغط 
عن  تتوقف  لن  املفقودين  عائات  اأن  على  م�صددين 
عن  والإف����راج  ذوي��ه��م  م�صائر  ع��ن  بالك�صف  املطالبة 

الأبرياء من التهم املوّجهة اإليهم. 
كما دعوا اإىل �صرورة تكثيف “ال�صغط على احلكومة 
الدولية  الإن�����ص��ان��ي��ة  للمنظمات  ل��ل�����ص��م��اح  ال�����ص��وري��ة 
ومنح  الطبية،  وامل�صاعدات  لاأغذية  ف��وري  بتقدمي 
اإىل  الو�صول  اإمكانية  الدولية  احلقوقية  اجلماعات 
عن  املعي�صية  الأو����ص���اع  مل��راق��ب��ة  الح��ت��ج��از،  م��راف��ق 
املحاكم  وخ�صو�صاً  ال�صتثنائية،  املحاكم  واإلغاء  كثب، 
و�صمان  الإره���اب  مكافحة  واإىل  واحلربية،  امليدانية 

املحاكمات العادلة حتت اإ�صراف الأمم املتحدة«.

» اأخبار ال�ساعة « : 

�لإره���اب ل ه���وي���ة ل����ه 

�سوريون يطالبون بال�سغط على �لأ�سد  
لالإفر�ج عن ذويهم

خطف �سحفيني هولنديني 
يف كولومبيا 

•• اأم�صرتدام-رويرتز:

ال��ث��اث��اء اخ��ت��ط��اف �صحفيني  ال��ه��ول��ن��دي��ة ام�����ص  اأك����دت وزارة اخل��ارج��ي��ة 
هولنديني اثنني يف كولومبيا.

جي�ص  جماعة  من  متمردين  اإن  الكولومبي  اجلي�ص  ق��ال  �صابق  وق��ت  ويف 
منطقة  يف  الهولنديني  ال�صحفيني  خطفوا  املارك�صية  الوطني  التحرير 

�صراع ب�صمال �صرق الباد.
وذكرت اخلارجية الهولندية اأنها تعطي امل�صاألة اأولوية ق�صوى.

التلفزيوين ديرك يوهاني�ص بولت  اإن ال�صحفي  وقال اجلي�ص الكولومبي 
يف  عملهما  اأث��ن��اء  اختطفا  م���اري  اإرن�����ص��ت  يوجينيو  التلفزيوين  وامل�����ص��ور 

منطقة نورت دي �صانتاندر على احلدود مع فنزويا.
اأع�صاء يف  جي�ص التحرير الوطني خطفوا  اأن  اإىل  “تو�صلنا  وذكر البيان 

ال�صحفيني على ما يبدو.
فرد،   2000 ي�صم  ال���ذي  ال��وط��ن��ي،  التحرير  جي�ص  يخطف  م��ا  وك��ث��را 
كولومبيني واأجانب يعمل كثر منهم يف عمليات النفط من اأجل احل�صول 
على فدية اأو لغر�ص �صيا�صي. وجي�ص التحرير الوطني ثاين اأكرب جماعة 
متمردة يف الباد ويجري حمادثات �صام مع احلكومة بهدف اإنهاء حرب 

دائرة منذ اأكرث من خم�صة عقود من الزمن.
ووقعت جماعة القوات امل�صلحة الثورية الكولومبية فارك اأكرب حركة مترد 
يف الباد اتفاق �صام يف اأواخر العام املا�صي ومن املتوقع اأن تكمل عملية 
امل�صلحة عمليات للبحث عن  ال��ق��وات  وب���داأت  الأ���ص��ب��وع.  ه��ذا  ن��زع �صاحها 

ال�صحفيني الهولنديني.

قتلى قرب قاعدة   8
�أمريكية يف �أفغان�ستان

•• كابول-وكاالت:

اإثر  الأفغان قتلوا  الأم��ن  اأف��راد  اإن ثمانية من  اأم�ص،  قال م�صوؤول حملي، 
الأول  اأم�ص  �صيارتهم للهجوم من قبل م�صلحني جمهولني م�صاء  تعر�ص 
الثنني. وقال عبد ال�صكور قد�صي حاكم منطقة باغرام اإن �صخ�صني اأ�صيبا 
من  بالقرب  الرئي�صي  الطريق  على  وق��ع  الهجوم  اأن  م�صيفاً  الهجوم،  يف 

قرية �صاه كاه، على بعد نحو كيلومر من القاعدة.
املوؤلفة من ع�صرة من رجال الأم��ن كانت يف  اأن املجموعة  واأو�صح احلاكم 

طريقها للعمل وقت وقوع الهجوم.
ومل تعلن اأي جهة بعد م�صوؤوليتها عن الهجوم.

وي�صار اإىل اأن قاعدة باغرام اجلوية يف اإقليم باروان بو�صط اأفغان�صتان تعد 
اأكرب قاعدة ع�صكرية اأمريكية يف اأفغان�صتان، وعادة ما تتعر�ص لهجمات.
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العدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1117
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ حممد عي�صى علي ح�صن البلو�صي - اإماراتي  اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن 
كامل ح�صته البالغة 51% يف الرخ�صة التجارية امل�صماة )مطعم ال�صفرة الهندية - ذ م م ( والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة 
مبوجب رخ�صة رقم )708200( وذلك اىل ال�صيد/ عبداهلل حممد ح�صن - افغاين اجلن�صية ، وترغب ال�صيدة/ هاجره 
امل�صماة  التجارية  الرخ�صة  يف   %25 البالغة  ح�صتها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  اجلن�صية  هندية   - بهومال  �صرفات 
)مطعم ال�صفرة الهندية - ذ م م ( والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )708200( وذلك اىل ال�صيد/ 
عبداهلل حممد ح�صن - افغاين اجلن�صية  - ويرغب ال�صيد/ حممد �صرفات حممد ا�صماعيل - هندي اجلن�صية يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة 24% يف الرخ�صة التجارية امل�صماة )مطعم ال�صفرة الهندية - ذ م م ( والتي تاأ�ص�صت 
باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )708200( وذلك اىل ال�صيد/ عبداهلل حممد ح�صن - افغاين اجلن�صية - تغير 
ال�صكل القانوين من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات تغير ال�صم التجاري لل�صركة 
من )مطعم ال�صفرة الهندية - ذ م م ( اىل ال�صم التجاري اجلديد )مطعم ال�صفرة الهندية(  - وعمابن�ص املادة )14( 
فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العان 

للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العان

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1123
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ حممد اف�صل نذير ، باك�صتاين  اجلن�صية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  اىل عادل حممود احمد حممد الزرعوين - اإماراتي 
اجلن�صية وار�صاد احمد حممد اف�صل - باك�صتاين اجلن�صية ، يف منجرة لوزان - تاأ�ص�صت باإمارة 
ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )212101( مت تغير ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية بوكيل 

خدمات اىل �صركة اعمال مهنية 
وعمابن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرا�ص  اي  لديه  فمن  العان  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1119
البيع والتنازل عن  اإماراتي اجلن�صية يرغب يف  ال�صيد/ يا�صر عبيد ها�صم عبيد -  ليكن معلوما للجميع بان 
كامل ح�صته البالغة 100%  ح�صة اىل ال�صيد/ ب�صر علي كونوبوراث - هندي اجلن�صية يف الرخ�صة املهنية : 

بلو�صوم للخياطة ، ترخي�ص رقم )500434( 
تعديات اخرى : حيث مت تنازل �صاحب الرخ�صة لخر ودخوله وكيل خدمات عليها وتغير ال�صكل القانوين 

من موؤ�ص�صة فردية اىل موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات وتغير ال�صم التجاري والن�صاط وذلك من 
ال�صم التجاري من : بلو�صوم للخياطة  اىل : بلو�صوم لتجارة املاب�ص الر�صمية والن�صاط من : خياطة املاب�ص 

الرجالية   اىل : بيع املاب�ص الر�صمية - بالتجزئة ، بيع احللي والك�ص�صوارات الغر ثيمنة - بالتجزئة. 
وعمابن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . 
فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ 
هذا العان فمن لديه اي اعرا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات 

القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
  اعالن 

املرجع : 87
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ حممد نور ال�صام  ابو اخلر ، بنغادي�ص اجلن�صية  
كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   )784195897215067( رقم  هوية  بطاقة  ويحمل 
يف  اجلن�صية  ال�صودان   - احلاج  علي  ال�صيخ  الباقر  لل�صيد/  وذلك   %100 البالغة  ح�صته 

)كافتريا دار الرنا( رخ�صة رقم )549731( 
وعمابن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العان  فمن لديه اي اعرا�ص على 

ذلك عليه اتباع ال�صبل القانونية حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1120
اجلن�صية  باك�صتاين    - رم�صان  حممد  احمد  وزير  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  اىل ال�صيد/ �صعيب وزير احمد 
ال�صيارات  لتجارة  ال�صام  )زعيم  با�صم  امل�صماة  الرخ�صة  يف   ، اجلن�صية  باك�صتاين   - وزير 
 )512708( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت  غيارها(  وقطع  امل�صتعملة 

ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة 
وعمابن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1122
البيع  يرغب يف  اجلن�صية  اإماراتي   - املازمي  املرزوقي  �صلمان  ال�صيد/ علي حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 51% وذلك اىل ال�صيد/ ا�صامه ن�صار ن�صار احمد - باك�صتاين اجلن�صية كما 
والتنازل عن كامل  البيع  باك�صتاين اجلن�صية يف   - الفقار احمد  ذو  الفقار  ذو  ابراهيم  ال�صيد/ حممد  يرغب 
الول  باك�صتاين اجلن�صية يف )ال�صا�ص   - ا�صامه ن�صار ن�صار احمد  ال�صيد/  البالغة )49%( وذلك اىل  ح�صته 
للمقاولت الفنية - ذ م م( والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )741409(  تغير اخرى : تغر 
ال�صم التجاري من )ال�صا�ص الول للمقاولت الفنية - ذ م م ( لي�صبح ال�صم التجاري اجلديد )ال�صا�ص الول 
القانوي من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل موؤ�ص�صة فردية بوكيل  ال�صكل  للمقاولت الكهربائية( - تغر 
خدمات - تغر الن�صاط التجاري من )مقاولت فئة �صاد�صة ، جنارة م�صلحة ، ا�صباغ ، �صحي ، تركيب وحدات 
املادة )14( فقرة )5( من  ، كهرباء(  وعمابن�ص  �صاد�صة  التجاري )مقاولت فئة  الن�صاط  لي�صبح  التكييف( 
احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه 
�صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1121
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ عبداهلل حمد عبداهلل �صليم القحطاين - اإماراتي اجلن�صية يرغب يف البيع 
اإماراتي   - املرزوقي  را�صد  ماجد  حممد  �صعود  ال�صيد/  اىل  وذلك    %51 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل 
اجلن�صية كما يرغب ال�صيد/ خالد عمر م�صباح تنرة - فل�صطيني اجلن�صية يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته 
البالغة )49%( اىل ال�صيد/ حممود فرج عمر م�صباح تنرة - فل�صطيني اجلن�صية يف الرخ�صة امل�صماة )مينا 
لل�صناعات  - ذ م م ( والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة جتارية رقم )3550( ال�صادرة من دائرة 

التنمية القت�صادية بال�صارقة. 
تعديات اخرى : ل يوجد. 

وعمابن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . 
فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ 
هذا العان فمن لديه اي اعرا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات 

القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
 اع�������الن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان  : ال�صيد/ 
اناندا مو�صيكل عبدالرحمن ابوبكر - اجلن�صية : الهند  وطلب الت�صديق على حمرر 
، ن�صاط  البالغة 100% يف ال�صم التجاري خياط ماجد  يت�صمن )تنازل(  يف ح�صته 
من  واملرخ�ص    ، الع�صكرية  املاب�ص  خياطة   - الرجالية  املاب�ص  خياطة  الرخ�صة 
بتاريخ  ال�صادر  القت�صادية يف  خورفكان رخ�صة مهنية رقم 240709  التنمية  دائرة 
بانيكا  ال�صيد/ماراكار  اىل  بخورفكان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  يف   1987/2/10
الكاتب  الهند -  ليكن معلوما للجميع بان   : ، اجلن�صية  بارامبيل كوجناياموبانيكا 
املحرر  يف  ال�صاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�صديق  �صيقوم  خورفكان  مدينة  يف  العدل 

املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العان.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
 اع�������الن       

ال�صيد/   : والت�صديقات- خورفكان   العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا  تقدم ايل   
الت�صديق على حمرر  الهند  وطلب   : ابوبكر - اجلن�صية  اناندا مو�صيكل عبدالرحمن 
للخياطة،    املواهب  ركن  التجاري  ال�صم  يف   %100 البالغة  ح�صته  يف  )تنازل(   يت�صمن 
ن�صاط الرخ�صة خياطة املاب�ص الرجالية - خياطة املاب�ص الع�صكرية ، تطريز املاب�ص 
التنمية القت�صادية يف  خورفكان رخ�صة مهنية رقم  دائ��رة  الرجالية  واملرخ�ص  من 
اىل  بخورفكان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  يف    2007/6/11 بتاريخ  ال�صادر    554183
معلوما  ليكن    - الهند   : اجلن�صية   ، كوجناياموبانيكا  بارامبيل  بانيكا  ال�صيد/ماراكار 
ذوي  توقيعات  على  بالت�صديق  �صيقوم  خورفكان  مدينة  يف  العدل  الكاتب  بان  للجميع 

ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العان.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   

 اع�������الن       
ب��ادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان  : ال�صيد/   تقدم ايل انا الكاتب العدل 
اناندا مو�صيكل عبدالرحمن ابوبكر - اجلن�صية : الهند  وطلب الت�صديق على حمرر 
التجاري حمل ماجد لاقم�صة،   ال�صم  البالغة 100% يف  يت�صمن )تنازل(  يف ح�صته 
املاب�ص  ، جت��ارة  العطور  ، جت��ارة  الأح��ذي��ة  ، جت��ارة  القم�صة  الرخ�صة جت��ارة  ن�صاط 
اجلاهزة ،  واملرخ�ص  من دائرة التنمية القت�صادية يف  خورفكان رخ�صة جتارية  رقم 
اىل  بخورفكان  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  يف   1987/10/15 بتاريخ  ال�صادر   140855
معلوما  ليكن   - الهند   : اجلن�صية   ، كوجناياموبانيكا  بارامبيل  بانيكا  ال�صيد/ماراكار 
بالت�صديق على توقيعات ذوي  العدل يف مدينة خورفكان �صيقوم  الكاتب  بان  للجميع 

ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العان.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
    يف الق�شية رقم 2016/1920 مدين كلي عجمان 

وال�صت�صارات  للمحاماة  احلكمة  بيت  بوكالة   - ع  م  �ص   - الفجرة  بنك  ال�صاده/  املدعي 
القانونية �صد : 1- م�صنع جلوبال كان - ذ م م ، 2-راجنيت كومار ماهيندرا جندرا جول 
راهول   -5 مالك  �صليم  حممد  �صليم  �صلمان   -4 ال��زم��ان  ب��در  �صيد  �صيد  ال��زم��ان  �صامل   -3
راجنيت كومار جوال راجنيت كومار جوال - بال�صارة اىل كتاب حمكمة عجمان املوؤرخ يف 
2017/6/18  واملت�صمن تكليفي خبرا يف الق�صية املذكورة اعاه نحيطكم علما بانه تقرر 
عقد اجتماع خربة يف الق�صية املذكورة يوم الحد املوافق 2017/7/2 ال�صاعة 11.00 �صباحا  
الطابق  كابيتال-  الهال  لوتاه-  احمد ماجد  التايل: مكتب اخلبر:  العنوان  وذلك على 
الثالث- مكتب رقم 302 بناية دبي الوطنية للتامني- بجانب ديرة �صيتي �صنر- بور�صعيد 
هاتف 2999000-04   - لذا ندعوكم للح�صور يف املوعد املذكور وتقدمي كافة مالديكم من 

م�صتندات ومذكرات 
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )392(

الهالل كابيتال
    اعالن ن�شر اجتماع خربة

العدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
    يف الق�شية رقم 2016/1958  جتاري كلي 

املرفوعة من :  بنك ابوظبي الوطني - بوكالة : بيت احلكمة للمحاماة ، �صد : املدعي 
�صينغ  ان���دار  �صا�صار  �صنيغ  2-ه��ارج��ي��ت  ال��غ��ذائ��ي��ة   للمواد  انرنا�صيونال  ب��ال   : عليهم 
3-هارميت �صينغ �صا�صار ، 4- هان�صديب �صينغ �صا�صار 5- كابيتال للتجارة املواد الغذائية  
6-زهرة ال�صرق للمواد الغذائية 7- اودي�صي لتعهدات تزويد ال�صفن  8- بال انرنا�صيونال 
 2017/6/19 يف  امل��وؤرخ  البتدائية  دب��ي  حمكمة  كتاب  اىل  بال�صارة    - ال�صماك  لتعليب 
واملت�صمن تكليفي خبرا يف الق�صية املذكورة اعاه نحيطكم علما بانه تقرر عقد اجتماع 
خربة يف الق�صية املذكورة يوم الحد  املوافق 2017/7/2  ال�صاعة 12.00 ظهرا   وذلك على 
العنوان التايل: مكتب اخلبر: احمد ماجد لوتاه- دبي - بور�صعيد - مبنى دبي الوطنية 
للتاأمني )اخلطوط القطرية( الطابق 3  مكتب رقم 302   لذا ندعوكم للح�صور يف املوعد 

املذكور وتقدمي كافة مالديكم من م�صتندات ومذكرات .
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
    اعالن ن�شر اجتماع خربة

العدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة : خادم لال�ستثمار - �ش ذ م م 
العنوان : مكتب رقم 905 ملك حممد �صامل �صهيل ال�صواد النعيمي - ديرة - الق�صي�ص 
1 - ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة. رقم الرخ�صة: 724942  رقم القيد بال�صجل 
التجاري : 1151980 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت التاأ�صر 
اأعاه، وذلك مبوجب قرار حماكم  يف ال�صجل التجاري لديها باإنحال ال�صركة املذكورة 
دبي بتاريخ 2017/5/10  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/5/10  وعلى 
من لديه اأي اعرا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني ام بي كي لتدقيق احل�سابات  
العنوان :  مكتب رقم 1904 ملك عبداهلل احمد عبداهلل - بردبي - املركز التجاري الول 
والأوراق  امل�صتندات  معه كافة  : 3585113-04  م�صطحباً  -  هاتف  3585133-04 فاك�ص 

الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة : نور املدينة خلدمات التموين باملواد الغذائية - �ش ذ م م 
العنوان : مكتب رقم M7 ملك بدرية احمد بالقيزي - دير ة- نايف  ال�صكل القانوين: 
 : ال��ت��ج��اري  بال�صجل  القيد  رق��م   655530 الرخ�صة:  رق��م  حم���دودة.  م�صوؤولية  ذات 
1078335 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت التاأ�صر يف 
ال�صجل التجاري لديها باإنحال ال�صركة املذكورة اأعاه، وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2016/11/6  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2016/12/5 
وعلى من لديه اأي اعرا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني متيم حما�سبون 
قانونيون  العنوان : مكتب رقم )217( ملك نادي الن�صر الريا�صي - بردبي - عود 
ميثاء -  هاتف  3962980-04 فاك�ص : 3963260 -04  م�صطحباً معه كافة امل�صتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�صم امل�صفي/ام بي كي لتدقيق احل�سابات  
العنوان :  مكتب رقم 1904 ملك عبداهلل احمد عبداهلل - بردبي - املركز التجاري الول 
التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  3585113-04  مبوجب   : فاك�ص   04-3585133 هاتف     -
خادم  لت�صفية  اأع��اه  املذكور  امل�صفي  تعيني  قد مت  باأنه  بدبي  القت�صادية 
لال�ستثمار - �ش ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/5/10 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ   2017/5/10   وعلى من لديه 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرا�ص  اأي 
على العنوان املذكور اأعاه، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�صم امل�صفي/ متيم حما�سبون قانونيون  
العنوان : مكتب رقم )217( ملك نادي الن�صر الريا�صي - بردبي - عود ميثاء -  هاتف  
3962980-04 فاك�ص : 3963260 -04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية 
خلدمات  املدينة  نور  لت�صفية  اأع��اه  امل��ذك��ور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي 
التموين باملواد الغذائية - �ش ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2016/11/6  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ   2016/12/5   وعلى 
الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرا�ص  اأي  لديه  من 
والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأع���اه،  امل��ذك��ور  ال��ع��ن��وان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة:  كارغو وورد �سيبنغ اند لوج�ستيك - �ش ذ م م 
القانوين:  ال�صكل   - ال��ك��رام��ة   - ال�صعفار  اح��م��د  ملك   110 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
 : التجاري  بال�صجل  القيد  : 629820  رقم  الرخ�صة  ذات م�صوؤولية حم��دودة. رقم 
1073238  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت التاأ�صر يف 
ال�صجل التجاري لديها باإنحال ال�صركة املذكورة اأعاه، وذلك مبوجب قرار حماكم 
بتاريخ  2017/6/1   العدل حماكم دبي  بتاريخ 2017/6/1  واملوثق لدى كاتب  دبي 
وعلى من لديه اأي اعرا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني املكتب الوطني 
ال�صطوة  -   العنوان : مكتب ملك هال �صامل بن ط��راف - بردبي -  للمحا�سبة  
هاتف  3987870-04 فاك�ص: 3987877 -04  م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة:  اعيان العاملية للتجارة العامة - �ش ذ م م  
ال�صكل   - ال��ك��رام��ة   - ب��ال�����ص��الت  �صلطان  حممد  ملك   218 رق��م  مكتب    : ال��ع��ن��وان 
بال�صجل  القيد  رقم    680506  : الرخ�صة  رقم  م�صوؤولية حم��دودة.  ذات  القانوين: 
باأنه قد  التنمية القت�صادية بدبي  التجاري : 1106616  مبوجب هذا تعلن دائ��رة 
وذلك  اأع���اه،  امل��ذك��ورة  ال�صركة  باإنحال  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صر  مت 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/6/1  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرا�ص  اأي  لديه  من  وعلى    2017/6/1 بتاريخ  
املعني املكتب الوطني للمحا�سبة  العنوان : مكتب ملك هال �صامل بن طراف - 
بردبي - ال�صطوة  -  هاتف  3987870-04 فاك�ص: 3987877 -04  م�صطحباً معه كافة 

امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�صم امل�صفي/املكتب الوطني للمحا�سبة 
  العنوان : مكتب ملك هال �صامل بن طراف - بردبي - ال�صطوة  -  هاتف  04-3987870 
بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب    04-  3987877 فاك�ص: 
اند  �سيبنغ  وورد  كارغو  لت�صفية  اأع��اه  املذكور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/6/1  لوج�ستيك - �ش ذ م م 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ   2017/6/1  وعلى من لديه 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرا�ص  اأي 
على العنوان املذكور اأعاه، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�صم امل�صفي/املكتب الوطني للمحا�سبة 
  العنوان : مكتب ملك هال �صامل بن طراف - بردبي - ال�صطوة  -  هاتف  04-3987870 
فاك�ص: 3987877 -04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه 
قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاه لت�صفية اعيان العاملية للتجارة العامة 
- �ش ذ م م   وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/6/1 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ   2017/6/1  وعلى من لديه اأي اعرا�ص اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاه، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( 

يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   

 اإعالن بالن�شر - بالحالة   
 2017/160 جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / احمد خلفان عبداهلل ا�صتاذ ال�صحي - اإماراتي اجلن�صية 
حيث ان املدعية / دار التمويل - �ص م ع 

رقم 2017/160 جت��اري جزئي  املرفوعة �صدك  الدعوى احلقوقية  اق��ام عليك  قد 
وعليه يقت�صي ح�صورك اىل الدائرة التجارية اجلزئية الوىل مبحكمة راأ�ص اخليمة 
الدعوى  على  ولاجابة  �صباح   10.30 ال�صاعة  م   2017/7/6 املوافق  اخلمي�ص  يوم 
وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ، ويف حال تخلفك عن احل�صور او ار�صال وكيل 

عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى غيابيا بحقك. 
حرر بتاريخ : 2017/6/20 

 مدير  اإدارة الدعوى
  حممد ال�شيد الدوح

 حكومة  را�ص اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
  يف الدعوى  رقم   2016/54 عقاري كلي      

املدعي عليها الوىل : �صركة ديراج اند اي�صت كو�صت - �ص ذ م م ، العنوان : - 
 بناء على قرار حمكمة دبي ال�صتئنافية ، بندب  اخلبر الهند�صي �صاحب الدور من 
اخلرباء املقيدين باجلدول املخت�صني قانونا ،  يرجى من الطراف املذكورة احل�صور 
لجتماع اخلربة يوم الحد املوافق 2017/6/18 ال�صاعة العا�صرة �صباحا )10.00( يف 
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 اإعالن بالن�شر لجتماع خربة

العدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
    مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�شر 

                        اىل املدعي عليه/ جنمة اجلداف خلدمات ال�صفن  
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�صة 2017/7/13   ال�صاعة 9.30  .

م�صتندات او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  ق��ان��ون��ا  ميثلكم  م��ن  او   باحل�صور 
الر�صوم وامل�صاريف ويف حال ايام على القل بال�صافة اىل   للمحكمة قبل اجلل�صة بثاث 
العان. مدة  بتق�صر  املحكمة  وام��رت  احل�صوري   مبثابة  احلكم  ي�صدر  �صوف      تخلفكم 

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
2697/2017/13 
 2691/2017/13

م
1
2

ا�صم املدعي
�صلطان حممود جان حممد 

حممد امني كاكا خان 

مبلغ املطالبة
22470 درهم + تذكرة العودة 
29430  درهم + تذكرة العودة

العدد 12052 بتاريخ 2017/6/21   
    مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�شر 

                       اىل املدعي عليه/ املراكب للنقليات   
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�صة 2017/7/4   ال�صاعة 8.30  .

م�صتندات او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  ق��ان��ون��ا  ميثلكم  م��ن  او   باحل�صور 
الر�صوم وامل�صاريف ويف حال ايام على القل بال�صافة اىل   للمحكمة قبل اجلل�صة بثاث 
العان. مدة  بتق�صر  املحكمة  وام��رت  احل�صوري   مبثابة  احلكم  ي�صدر  �صوف      تخلفكم 

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
4803/2017/13 
 4802/2017/13

م
1
2

ا�صم املدعي
 حممد جنان غني باد�صاه 

خالد علي جان  

مبلغ املطالبة
17368 درهم + تذكرة العودة 
14980 درهم + تذكرة العودة
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الفجر الريا�ضي

لدورة  بطًا  جيم  نيروجني  ت��وج 
ال�صاد�صة  ال��رم�����ص��ان��ي��ة  ال��ف��رج��ان 
والتي  ال����ق����دم  ك�����رة  ل�������ص���دا����ص���ي���ات 
للتنمية  الإم���ارات  جمعية  تنظمها 
�صعار  امل��ق��ام��ة حت���ت  الج��ت��م��اع��ي��ة 
بعد  وعطاء”  ان��ت��م��اء  “الإمارات 

تغلبه على الرمي لل�صياحة .
واملباراة  اخل��ت��ام��ي  احل��ف��ل  و���ص��ه��د 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة ال���دك���ت���ور حم���م���د عبد 
رئي�ص  ن����ائ����ب  خ���ل���ي���ف���ة  ال���ل���ط���ي���ف 
جمل�ص اإدارة اجلمعية، وخلف �صامل 
اجلمعية  مدير  عنرب  بن  اإ�صماعيل 
واأع�صاء  امل��ن��ظ��م��ة،  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ص 
الإم�������ارات  ج��م��ع��ي��ة  اإدارة  جم��ل�����ص 
كبر  وع���دد  الج��ت��م��اع��ي��ة  للتنمية 
م��ن ال��ق��ي��ادات ال��ري��ا���ص��ي��ة وممثلي 

الهيئات والدوائر براأ�ص اخليمة.
واحل���ف���ل اخلتامي  ال��ل��ق��اء  اف��ت��ت��ح   
لدولة  ال���وط���ن���ي  ال�������ص���ام  ب���ع���زف 
مو�صيقى  ط���ري���ق  ع����ن  الإم����������ارات 
م�صافحة  ثم  اخليمة  راأ���ص  �صرطة 
ثم  الفريقان  راعي احلفل لاعبي 
انطلقت املباراة النهائية التي كانت 
تناف�ص  ���ص��ه��دت  ح��م��ا���ص��ي��ة  م���ب���اراة 
مثر بني الفريقني انتهت بنتيجة 
7-1 بعد مباراة اأمتعت اجلماهر 
عن  الريا�صية  ال�صالة  ملئت  التي 
املباراة �صامل  اآخرها وكان يف تعليق 
احل��ب�����ص��ي واأداره������ا ب��اق��ت��دار احلكم 
العاجل  ع���ل���ي  اهلل  ع���ب���د  ال�������دويل 
يو�صف،  ال��دويل حمد علي  واحلكم 
ومت تقدمي عر�ص ملو�صيقى �صرطة 
احل�صور  به  ا�صتمتع  اخليمة  راأ���ص 

واجلماهر املتواجدة يف املباراة.
حفل  انطلق  اخلتامية  امل��ب��اراة  بعد 
ت��وزي��ع اجلوائز  ال��ت��ك��رمي ح��ي��ث مت 
ال�صخ�صية وحاز على كاأ�ص الفريق 
وكا�ص  الأردين  ال����ن����ادي  امل����ث����ايل 
حممد  اإىل  ذه���ب  امل��ث��ايل  الإداري 
ال�����ص��ح��ي م��ن ف��ري��ق روح الإم�����ارات 

البطولة  يف  حار�ص  اأف�صل  وجائزة 
ال�صحي من فريق  اإىل را�صد  ذهبت 
ل��ق��ب هداف  ون����ال  ل��ل�����ص��ي��اح��ة  رمي 
بر�صيد  ق��ن��دي��ل  ����ص���ادي  ال��ب��ط��ول��ة 
13 هدف من فريق رمي لل�صياحة 
ال��ب��ط��ول��ة نالها  واح�����ص��ن لع���ب يف 
فريق  م��ن  جنمية  يا�صني  ال��اع��ب 

مطعم ايزومي .
كما مت تكرمي اجلهات املتعاونة وهي 

التعليمية   اخل��ي��م��ة  راأ�����ص  منطقة 
الريا�صي  الثقايف  الإم���ارات  ون��ادي 
وال���رح���م���ة  الأردين،  ال�����ن�����ادي  و 
ماما  وموهيتو  اخلرية  لاأعمال 
كافيه، كما مت تكرمي امل�صاركني من 
اللجنة املنظمة خالد ح�صن النقبي 
احلكام  جلنة  رئي�ص  ال��ب��دري  وب��در 
واأحمد تيم من�صق البطولة و�صادي 
�صامل  وامل��ع��ل��ق  واأح��م��د فتحي  اأ���ص��د 

احلب�صي.
وقد اأعرب راعي حفل ختام الدكتور 
نائب  خليفة  اللطيف  عبد  حممد 
عن  اجلمعية  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
احل��ف��ل اخلتامي  ���ص��ع��ادت��ه خل����روج 
اأك��د مدى �صغف  ال��ذي  بهذا ال�صكل 
اجلماهر وحبها لدورتهم األ وهي 
دورة الفرجان التي متنى اأن توا�صل 

جناحاتها عاماً بعد الآخر.

اأعرب �صعادة  راعي احلفل عن  كما 
�صكره العميق للجنة العليا املنظمة 
ع��ل��ى اجل��ه��د ال��ك��ب��ر ال����ذي بذلوه 
باأبهى  الرم�صاين  احل��دث  لإخ���راج 
�صوره، وهو تاأكيد على حر�صهم يف 

اإخراج البطولة بتميز .
وه��ن��اأ ���ص��ع��ادة راع���ي احل��ف��ل الفريق 
باللقب وقال متمنيا ملن مل  الفائز 
الأعوام  يف  التوفيق  احلظ  يحالفه 
املقبلة، ويبقى الأهم من الفوز وهو 
للو�صول  والتعا�صد  التكاتف  روح 

بهذه البطولة للنجاحات املاأمولة.
اأعرب �صعادة خلف �صامل  من جهته 
اجلمعية  مدير  عنرب  بن  اإ�صماعيل 
�صكره  ع��ن  املنظمة  اللجنة  رئي�ص 
ل�����راع�����ي احل����ف����ل ع����ل����ى ح�������ص���وره 
وا�صتمرار  اخل��ت��ام  حفل  وت�صريفه 
اللعبة  لنجوم  البطولة  ا�صتقطاب 
ك���م���ا تقدم  ال���ك���ب���رة  واجل���م���اه���ر 
بال�صكر للجهات املتعاونة وال�صركاء 
ت��ت��وا���ص��ل اجل���ه���ود يف  اأن  ، ومت��ن��ى 
ال��ق��ادم��ة وت��ق��دم بال�صكر  ال�����ص��ن��وات 
الذين  املنظمة  اللجنة  اإىل  كذلك 
ك���ان���وا اجل���ن���ود امل��ج��ه��ول��ني يف هذا 
ال����رائ����ع و���ص��ك��ره��م جزيل  اخل���ت���ام 
ال�������ص���ك���ر ع���ل���ى م����اق����دم����وه خ���ال 

البطولة.
النعيمي  �صامل  البطولة  مدير  اأم��ا 
فقد ا�صتهل حديثه بالقول: نحمد 
اهلل ون�����ص��ك��ره ع��ل��ى م��وا���ص��ل��ة جناح 
يتمنى  كما  وا�صتمراريتها  البطولة 
����ص���اه���دمت جميعا  ح��ي��ث  اجل���م���ي���ع، 
احل�����ص��ور ال��ك��ب��ر وامل��ت��م��ي��ز للحفل 
اخل��ت��ام��ي ال����ذي ج���اء ب��ح��ق م�صك 
ب��ال��ت��ه��اين للفرق  وت���ق���دم  اخل���ت���ام، 
الألقاب  اأ����ص���ح���اب  ول��ك��ل  ال���ف���ائ���زة 
والإجن��ازات يف البطولة، واأكد على 
اأن البطولة حققت جناحات كبرة 
باإذن  املتميزة  م�صرتها  و�صتوا�صل 

اهلل يف ال�صنوات القادمة.

حممد بن ر��سد ي�سيد باإجناز�ت خيول �لإمار�ت يف مهرجان رويال ��سكوت يف بريطانيا

�لدر�ج روي كو�ستا من فريق �لإمار�ت بني �خلم�سة �لأو�ئل يف �لت�سنيف �لعام يف جولة �سوي�سر�
 اختتمت جولة �صوي�صرا لعام 2017 يوم الأحد املا�صي حيث 
متكن الدراج الربتغايل روي كو�صتا، بطل العامل والفائز ثاث 
مرات يف جولة �صوي�صرا، من احلفاظ على املركز اخلام�ص يف 
اإىل  الآن  الإم����ارات  فريق  ويتطلع  للجولة.  ال��ع��ام  الت�صنيف 
اأ�صبوعني،  من  اأق��ل  بعد  تقام  التي  فرن�صا  جولة  يف  امل�صاركة 

وكله ثقة بتحقيق نتائج مميزة.
ويف معر�ص حديثه عن نتائج ال�صباق، قال الدراج الربتغايل 
روي كو�صتا من فريق الإم��ارات: كنت اأ�صعى اإىل اأن اأكون بني 
وقد متكنت من حتقيق  �صوي�صرا،  الأوائ��ل يف جولة  اخلم�صة 
هذا الهدف. ومع ذلك، فقد كان �صباقاً �صاقاً جداً، ول ميكنني 
القول اإنني متكنت من حتقيق هديف ب�صهولة. فعلى الرغم من 

منهكاً  كنت  اأنني  اإل  ال�صباق،  بداية  يف  قوياً  اأداء  قدمت  اأنني 
اأنني �صاركت يف جولة �صوي�صرا مبا�صرة بعد  يف نهايته، وذلك 
فيها  ا�صتنفدت  والتي  اإيطاليا،  جولة  يف  امل�صاركة  من  عودتي 
التي  بالنتيجة  ج��داً  �صعيد  اأن��ا  العموم،  على  طاقتي.  معظم 
حققتها، واأتطلع الآن اإىل امل�صاركة يف جولة بولندا ويف جولة 
لهذا  والأخ����رة  الثالثة  ال��ك��ربى  اجل��ول��ة  تعد  ال��ت��ي  اإ�صبانيا 

املو�صم.
لفريق  الريا�صي  املدير  بيدرازيني،  �صيمون  قال  جانبه،  من 
ال�صباق: كان  العام للفريق خال  الأداء  على  الإم��ارت تعليقاً 
اأداء الفريق جيداً ب�صكل عام، وقد عمل روي اإىل جانب زمائه 
يف الفريق با ه��وادة من اأج��ل حتقيق الأه��داف التي �صاركنا 

من اأجلها يف ال�صباق. يتمتع الفريق الآن بلياقة عالية توؤهله 
خال  للفريق  اجلديدة  الطموحة  الأه���داف  وحتقيق  للفوز 

جولة فرن�صا، واأنا واثق من اإمكانات الفريق.
ويف مكان اآخ��ر يف اأوروب���ا، متكن ال��دراج روبرتو ف��راري من 
فريق الإمارات من الفوز باملركز اخلام�ص يف املرحلة النهائية 
)فريق  ���ص��ام  بينيت  ال����دراج  ح��ل  حيث  �صلوفينيا،  ج��ول��ة  م��ن 
روبرتو  زماء  حّل  بينما  الأول،  املركز  يف  بورا-هانزغروي( 
يف الفريق، اإدوارد رافا�صي وجان بولنك، يف املركزين العا�صر 
والرابع ع�صر على التوايل يف الت�صنيف العام، وقد فاز الدراج 
الت�صنيف  يف  الأول  باملركز  )ب��ورا-ه��ان��زغ��روي(  مايكا  راف��ال 

العام.

نيرتوجني جيم بطاًل لدورة �لفرجان �ل�ساد�سة بر�أ�س �خليمة 

قام وفد من الحتاد الآ�صيوي لكرة القدم بزيارة نادي 
الإمارات يف زيارة ودية ملا تربطهم من عاقة مميزة 
مع نادي الإمارات حيث يحر�صون على زيارة النادي 

خال اأي وقت يتواجدون فيه بالدولة .
�صملت  تفقدية  ج��ول��ة  ع��ل��ى  ال���زي���ارة  ا�صتملت  ح��ي��ث 
مرافق النادي ومن�صاآته ثم عقد بعد ذلك اجتماع يف 
قاعة الجتماعات مبقر النادي عرب من خاله الوفد 
ال��زائ��ر ب��رئ��ا���ص��ة رئ��ي�����ص جل��ن��ة م�صابقات الأن���دي���ة يف 
الحتاد الآ�صيوي باول لوزانوف وال�صيد كميل ع�صو 
جمل�ص اإدارة احتاد قرغي�صتان ومراقب مباريات يف 
الحتاد الآ�صيوي عن اإعجابه مبا �صاهده من من�صاآت 
من  ال��ه��دف  ان   : وق��ال  جيد  وعملي  اإداري  وتنظيم 
مثل هذه الزيارات هو التعرف على املن�صاآت واملاعب 
من  ج�صور  ملد  هي  الزيارة  اأن  اإىل  م�صرا  الريا�صية 
الغايات  اأجل حتقيق  الإم��ارات من  نادي  التعاون مع 

املن�صودة.
ك���ان يف ا���ص��ت��ق��ب��ال ال���وف���د الآ����ص���ي���وي م���ن ق��ب��ل نادي 

الإمارات حممود ح�صن ال�صم�صي رئي�ص جمل�ص اإدارة 
نادي الإمارات وحممد اإ�صماعيل العو�صي نائب رئي�ص 
ع�صو  ال�صام�صي  بطي  اأحمد  ورا���ص��د  الإدارة  جمل�ص 
ع�صو  احل��م��ادي  اهلل  ع��ب��د  وحم��م��د  الإدارة،  جمل�ص 
العام  املن�صق  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  وع����ادل  الإدارة  جمل�ص 
اأق�صام  على  الوفد  القدم، وطاف  لكرة  الأول  للفريق 
النادي حيث قدم رئي�ص جمل�ص الإدارة �صرحاً مف�صًا 
عن مهام الأق�صام املختلفة واآلية العمل داخل النادي.

وعرب اأع�صاء الحتاد الآ�صيوي عن �صعادتهم بالزيارة 
اآلية  اإىل  ق��رب  عن  التعرف  اإىل  هدفت  اأنها  مبينني 
التعاون  اأوج���ه  تطوير  وب��ح��ث  ال��ن��ادي  داخ���ل  العمل 

وتبادل اخلربات بني اجلانبني م�صتقبًا. 
نادي  اإدارة  جمل�ص  واأع�صاء  رئي�ص  تقدم  جانبه  من 
اإىل وفد الحتاد  ال�صكر والتقدير  الإم��ارات بخال�ص 
للنادي، معربني عن  ال��ودي��ة  ال��زي��ارة  الآ���ص��ي��وي على 
حتقيق الزيارة لأهدافها، متمنني التوفيق والتوا�صل 
م�صتقبًا ملا فيه خدمة الريا�صة وخا�صة كرة القدم.

ن��ادي �لإم��ار�ت ي�ستقب��ل وف��دً� 
م��ن �لحت��اد �لآ�سي���وي

املهرة  ن�����ص��ي��ب  م���ن  ف��ك��ان  الأول 
الفار�ص  ب��ق��ي��ادة  اأوري���ل���ي���ا  ل��ي��دي 
املدرب  واإ���ص��راف  ديتوري  فرانكي 

وي�صلي وارد.
للمهرجان  الأول  ال��ي��وم  يف  وع��اد 
ف���ري���ق غ���ودول���ف���ني جم�����ددا اإىل 
باملركز  ظ��ف��ر  اإذ  ال��ف��وز  م��ن�����ص��ات 
�صايلن�ص  اآن��د  �صاوند  املهر  الأول 
الفار�ص  ب��ق��ي��ادة   “ ل��غ��ودول��ف��ني 
ول���ي���ام ب���وي���ك واإ������ص�����راف امل����درب 
املركز  ج��اء يف  فيما  اأبلبي  �صاريل 
ال����ث����اين ف���ري���ق غ���ودول���ف���ني من 

خال املهر رو�صيل.
بال�صوط  ال���ف���وز  ج���ائ���زة  وت�����ص��ل��م 
الأخر لفعاليات اليوم الأول من 
.. �صعادة  ا�صكوت  مهرجان روي��ال 
عبداهلل �صعيد املن�صوري الرئي�ص 
يف  دب��ي  حكومة  ملكتب  التنفيذي 

لندن.
العام  ه�����ذا  م���ه���رج���ان  وي�������ص���ه���د 
الإم����ارات  ق��وي��ة خل��ي��ول  م�صاركة 
اأ�صهر  م��ع  الأ����ص���واط  خمتلف  يف 
واأمهر اخليول حول العامل �صعيا 
�صجل  اإىل  ت�صاف  نتائج  لتحقيق 
اخليل  ���ص��ب��اق��ات  يف  الجن��������ازات 

العاملية.

ال���دول���ة رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال����وزراء 
حاكم دبي.

�صتاند   ������ ال�������ص���رع���ة  ����ص���وط  ويف 
للفئة  م��ر  األ��ف  مل�صافة  �صتيك�ص 
نخبة  ومب���������ص����ارك����ة   “ الأوىل 
م��ن اأق����وى اخل��ي��ول يف امل�����ص��اف��ة ��� 
لفريق  بروفيتبل  اجل���واد  ح�صد 
بقيادة   ، الثاين  املركز  غودولفني 
وباإ�صراف  دويلي  الفار�ص جيم�ص 
املركز  اأم��ا  كوك�ص  امل��درب كايف 

بن  حمدان  ال�صيخ  ل�صمو  متكيف 
دبي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را�صد 
الفار�ص جيم  بقيادة  املالية  وزي��ر 
امل����درب وليام  ك����راويل واإ����ص���راف 

هاج�ص.
بال�صوط  ال��ف��وز  ج��ائ��زة  وت�صلمت 
�صمو ال�صيخة اجلليلة بنت حممد 
جانبها  واإىل  مكتوم  اآل  را�صد  بن 
احل�صني  بنت  هيا  الأم���رة  �صمو 
رئي�ص  نائب  ال�صمو  �صاحب  حرم 

انت�صارات  وتوا�صلت  غودولفني. 
اإحدى  يف  اأي�صا  الم����ارات  خيول 
ال�صباق من خال  اأ�صواط  اأق��وى 
والثاين  الأول  امل��رك��زي��ن  حتقيق 
�صتيك�ص  اين  ك���وي���ن  ����ص���ب���اق  يف 
الأوىل  الفئة  مل�صافة ميل و�صمن 
لفريق  ريب�صي�صر  املهر  بوا�صطة 
غودولفني وبقيادة الفار�ص وليام 
امل���درب ريت�صارد  واإ���ص��راف  ب��وي��ك 
الثاين  امل��رك��ز  ن��ال  فيما   .. فاهي 

الثالث  امل���رك���ز  اأوب���ري���ن..وح���ق���ق 
املهر ثندر�صنو لفريق غودولفني 
كري�صتوف  ال����ف����ار�����ص  ب����ق����ي����ادة 
�صعيد  امل��درب  واإ�صراف  �صوميلون 
ال�صيخ  ���ص��م��و  ���ص��رور.وت�����ص��ل��م  ب��ن 
ح��م��دان ب��ن حممد ب��ن را���ص��د اآل 
مكتوم جائزة الفوز من ويل عهد 
بريطانيا الأمر ت�صارلز وزوجته 
ك����ورن����وال و�صط  ك��ام��ي��ا دوق�����ة 
ت��رح��ي��ب اجل��م��اه��ر ب��ف��وز فريق 

يف  روي  ب����ارين  امل��ه��ر  ع��رب  الأول 
جيم�ص  �صانت  الرئي�صي  ال�صوط 
ب����ال�����ص ���ص��ت��ي��ك�����ص مل�����ص��اف��ة ميل 
للفئة الأوىل واملخ�ص�ص للخيول 
بقيادة  وذل��ك  �صنوات  ث��اث  عمر 
واإ�صراف  دوي���ل  جيم�ص  ال��ف��ار���ص 
املدرب ريت�صارد هانون .. فيما جاء 
امل��ه��ر لنك�صر  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف 
دونا�صا  ال��ف��ار���ص  ب��ق��ي��ادة  ب��وم��رب 
اأوب���ري���ن واإ����ص���راف امل����درب اإي���دن 

افتتاح  ����ص���ه���د  ك���م���ا  وال�����ع�����امل�����ي. 
حمدان  ال�صيخ  �صمو   .. املهرجان 
اآل مكتوم  را���ص��د  ب��ن  ب��ن حم��م��د 
�صمو  وال���ف���ري���ق  دب����ي  ع��ه��د  ويل 
اآل مكتوم  را�صد  بن  اأحمد  ال�صيخ 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ص ال�����ص��رط��ة والأم����ن 
اليزابيث  وامل��ل��ك��ة  دب���ي  يف  ال���ع���ام 
الثانية ملكة اململكة املتحدة ودول 

الكومنولث.
وان��ت��زع ف��ري��ق غ��ودول��ف��ني املركز 

••لندن-وام: 

اأ�صاد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال����وزراء 
والنتائج  ب��الجن��ازات  دب��ي  حاكم 
حققتها  التي  امل�صرفة  التناف�صية 
خيول دولة الإمارات خال افتتاح 
اأ�صكوت  روي��ال  مهرجان  فعاليات 
اخليل  ل�صباق  الربيطاين  امللكي 
احل���دث الأك���رب يف ع��امل اخليول 
واأكد  ال��ع��امل.  ح��ول  الكا�صيكية 
ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  �صاحب 
فعاليات  ��� خال  اآل مكتوم  را�صد 
رويال  مهرجان  من  الأول  اليوم 
مناف�صاته  ت�صتمر  ال��ذي  ا�صكوت 
 24 20 اإىل  خ��ال ال��ف��رة م��ن 
م���ن ���ص��ه��ر ي��ون��ي��و اجل������اري على 
م�������ص���م���ار ا����ص���ك���وت الإجن���ل���ي���زي 
حر�ص   ��������� اإجن����ل����را  يف  ال���ع���ري���ق 
ال�صتمرار  ع��ل��ى  الإم�����ارات  دول���ة 
وامل�صي  الفوز  اعتاء من�صات  يف 
الأوىل  امل���راك���ز  ح�صد  ط��ري��ق  يف 
وموا�صلة  الجن�������ازات  وحت��ق��ي��ق 
الإبداع واملناف�صة يف �صتى امليادين 
الإقليمي  امل�صتويني  على  وذل���ك 
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لعبو ولعبات �ملنتخبات �لوطنية لل�سطرجن 
ي�ساركون يف مبادرة »�إفطار �سائم«

اأقام احتاد ال�صطرجن مبادرة اإفطار �صائم بالتعاون مع جمعية ال�صارقة اخلرية 
وذلك بتوزيع وجبات اإفطار لل�صائمني يف مدينة ال�صارقة، مب�صاركة عدد كبر 
املبادرة �صمن مبادرات الحتاد  وتاأتي  الوطنية،  املنتخبات  من لعبي ولعبات 
املجتمعية يف عام اخلر. �صارك يف حملة اإفطار �صائم ح�صني خلفان ال�صام�صي 
الأم���ني ال��ع��ام ل��احت��اد واأع�����ص��اء جلنة الت�����ص��ال والب��ت��ك��ار، خ��ل��ود الزرعوين 
�صهر  الثانية خ��ال  لتكون  امل��ب��ادرة  وت��اأت��ي  امل��رزوق��ي.  م��راد وعي�صى  وع��ب��داهلل 
رم�صان املبارك حيث اأقام الحتاد حملة رم�صان اأمان من خال توزيع وجبات 
اإفطار بالتعاون مع جمعية الح�صان اخلرية، مبنطقة القرائن بال�صارقة. واأكد 
اأهداف كثرة، يف مقدمتها  اأن مثل هذه املبادرات لها  ح�صني خلفان ال�صام�صي 

الوطنية  املنتخبات  لعبي  ل��دى  املجتمعية  واخل��دم��ة  التطوع  مفهوم  تعزيز 
اأنها متثل م�صاهمة من الحتاد  وحثهم على امل�صاركة املجتمعية بالإ�صافة اإىل 
يف عام اخلر وهناك دور كبر على الحتادات الريا�صية والأندية واأي�صا لعبي 
املنتخبات الوطنية يف اإظهار مثل هذه املبادرات التي توؤكد اأن دولتنا ت�صاهم يف 
ن�صر اخلر يف ربوع العامل. واأ�صاف اأن املبادرات لن تتوقف �صواء يف �صهر رم�صان 
اأو بعده، ون�صكر جميع من �صاهم يف هذه املبادرة خا�صة جلنة الت�صال والبتكار 
والتي قدمت الكثر من الأفكار وكان جتاوب جمل�ص اإدارة الحتاد معها �صريعا 
باملوافقة عليها، مثلما وافق الحتاد على اإقامة البطولت التن�صيطية يف مراكز 

الت�صوق والتي لقت جناحا كبرا يف اأول بطولة اأب تاون.

 توج الفائزون باألقاب حتدي رم�صان 
اجلولة  اخ���ت���ت���ام  ب���ع���د  ل��ل��ك��ارت��ي��ن��غ 
�صودي  �صباقات  �صل�صلة  الأخ��رة من 
والتي  ال��رم�����ص��ان��ي��ة  ���ص��ري��ز  ورل�����د 
اأقيمت م�صاء يوم الإثنني 19 يونيو 

على حلبة دبي كارتدروم. 
ومتكن عاطف الربواين من حتقيق 
ف���وز ���ص��ع��ب ع��ل��ى روم���ال���دو لب���روي 
ليتوج بثاين األقابه يف حتدي رم�صان 
اأن  بعد  الكبار،  فئة  �صمن  للكارتينغ 

حققه اأول مرة عام 2015.
م���ن ج��ه��ت��ه ح��ق��ق ك��ي��ان��و الأزه������ري 
ال�صغار  فئة  �صمن  متتالني  فوزين 
البطولة  م���ن  الأخ������رة  اجل���ول���ة  يف 
متكن  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  الرم�صانية، 
الأزه�����ري  واآدم  اإن�����زو  ���ص��ق��ي��ق��اه  ف��ي��ه 
التتويج يف  على من�صة  ال�صعود  من 
ليفر�ص  الثالث  و  ال��ث��اين  امل��رك��زي��ن 
الأخوة هيمنتهم على املراكز الثاث 

الأوىل يف البطولة. 
كاأ�ش الكبار واملحرتفني

ح�����اول ال�����ص��ائ��ق روم����ال����دو لب����روي 
الن���ت���ق���ام ل��ه��زمي��ت��ه ال���ت���ي م��ن��ي بها 
خ�صارته  ب���ع���د  ال���ك���ب���ار  ف���ئ���ة  ���ص��م��ن 
املا�صي،  ال���ع���ام  ج���دا  ���ص��ئ��ي��ل  ب���ف���ارق 
وكان يتقدم بخطى ثابتة لاأمام يف 
امل�صابقة. ومتكن لبروي من التفوق 

وفاز  التاأهيلية  اجلولة  مناف�صات  يف 
بال�صباق الأول من اجلولة، لكنه مل 
وحقق  النتيجة  ت��ك��رار  م��ن  يتمكن 
ال�����ص��ب��اق الثاين  ال�����ص��اد���ص يف  امل��رك��ز 
ولقب  ثمينة  ن��ق��اط��ا  ك��ل��ف��ه  م��ا  وه���و 

البطولة. 
ب����دوره ك���ان ن�صق ع��اط��ف ال���ربواين 
وحقق  ث���ب���ات���ا،  اأك������رث  امل���ن���اف�������ص���ة  يف 
اجلولة  مناف�صات  يف  ال��راب��ع  امل��رك��ز 
التاأهيلية، ومتكن من التقدم مركزا 

اأنهاه  ال��ذي  الأول  ال�صباق  واح��دا يف 
ث��ال��ث��ا، فيما ح��ق��ق امل��رك��ز ال��راب��ع يف 

ال�صباق الثاين. 
بالن�صبة  كافية  النتيجة  هذه  وكانت 
ل������ل������ربواين، ف���ب���ع���د اأرب���������ع ج�����ولت 
الإماراتي  ال�صائق  متكن  تناف�صية، 
متقدما  ن��ق��ط��ة،   170 ح�����ص��د  م���ن 
ب��ف��ارق ن��ق��ط��ة وح��ي��دة ع��ل��ى لبروي 
ن��ق��ط��ة. وت��ع��ت��رب ه���ذه املرة   169 ب��� 
الثانية على التوايل التي يحل فيها 

ث���ان���ي���ا، ف��ي��م��ا ذه����ب املركز  لب������روي 
ال�صائق  ل�����ص��ال��ح  ال��ف��ئ��ة  يف  ال��ث��ال��ث 
غ���ارب���ت، بر�صيد  ���ص��ام��وي��ل  امل��ت��م��ي��ز 

نقطة.   146
بلقب  وتتويجه  ف���وزه  على  وتعليقا 
كاأ�ص كبار حتدي رم�صان للكارتينغ، 
قال الربواين: احلمدهلل كثرا على 
كل �صيء. بف�صل اهلل متكنت من قلب 
اأنا  اهلل.  بف�صل  وكله  اليوم  النتيجة 

�صعيد جدا بهذا الفوز.

من جهته متكن حممد اإ�صماعيل من 
التقدم بثبات يف كاأ�ص املحرفني وفاز 
بجولة واحدة من اأ�صل اأربع جولت 
احلفاظ  ل��ك��ن  ال��ب��ط��ول��ة،  ت�صمنتها 
اأداء ثابت و�صعوده الدائم على  على 
نقطة،   119 منحه  التتويج  من�صة 
والتي كانت كافية ليتوج بثاين لقب 
له على التوايل يف كاأ�ص املحرفني. 

امل����رك����ز ال����ث����اين يف ال���ف���ئ���ة ك�����ان من 
 110 بر�صيد  روب��ي��و  داري���و  ن�صيب 

جيانلوكا  ال�صائق  ح��ل  فيما  نقطة، 
بر�صيد  ال��ث��ال��ث  امل���رك���ز  يف  اإمل��و���ص��ي 
فوزه  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��ا  ن��ق��ط��ة.    88
كانت  قائا:  اإ�صماعيل  علق  باللقب، 
امل��ن��اف�����ص��ة ق��وي��ة وم��ت��ق��ارب��ة اإىل حد 
واأن  املحرفني، خا�صة  كبر يف فئة 
حمرفان  �صائقان  وجيانلوكا  داري��و 

وقويان. كانت مناف�صة جميلة.
الكبار  فئة  �صمن  ال��ف��ائ��زون  وت�صلم 
وامل��ح��رف��ني ج��وائ��زه��م ب��رع��اي��ة من 

ت�صالينج،  اأك�ص30  اإي  اأم  اإي����ه  اآي 
فندق لوؤلوؤة ال�صاطئ اأم القوين ودبي 

اأوتودروم. 
كاأ�ش ال�سغار

بداأت املناف�صة بت�صدر كايل كوماران 
�صدارته  ل��ك��ن  ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة،  ل��ل��ج��ول��ة 
مل ت���دم ط��وي��ا ب��ع��د ت��ق��دم الأخ����وة 
الأزهري وفر�ص اأنف�صهم يف اجلولة 

والبطولة. 
وك���ان كيانو الأزه����ري الأف�����ص��ل بني 

اخ��وت��ه وب���ذل ج��ه��دا ك��ب��را ليتفوق 
عليهم.  وي���ت���ق���دم  الآخ�����ري�����ن  ع���ل���ى 
ومتكن كيانو من جتاوز �صقيقه اإنزو 
 0.139 ب���ف���ارق  الأول  ال�����ص��ب��اق  يف 
بقوة  انطلق  فيما  الثانية،  من  ج��زء 
ب���ه بفارق  ال���ث���اين وف����از  ال�����ص��ب��اق  يف 

كوماران.  عن  ثانية   8.889
وب��ع��د جمع ن��ق��اط اجل���ولت الأرب���ع، 
الرتيب  الأزه�������ري  ك��ي��ان��و  ت�����ص��در 
ال����ع����ام ل��ل�����ص��ائ��ق��ني ب��ر���ص��ي��د 194 
الثاين  امل���رك���ز  ف��ي��م��ا ذه����ب  ن��ق��ط��ة، 
 171 بر�صيد  اإن��زو  �صقيقه  ل�صالح 
ل�صقيقهما  ال��ث��ال��ث  وامل���رك���ز  ن��ق��ط��ة، 
 153 بر�صيد  الأزه���ري  اآدم  الثالث 
بهذه  ال���ث���اث���ي  ل���ي���ف���ر����ص  ن���ق���ط���ة، 
�صاحة  على  ب��ق��وة  اأنف�صهم  النتيجة 
كنجوم  اأنف�صهم  وليوؤكدوا  الكارتينغ 

م�صتقبليني. 
النتيجة  ه�����ذه  ع���ل���ى  ك���ي���ان���و  وع���ل���ق 
ق��ائ��ا: اإن���ه لأم���ر رائ���ع ح��ق��ا. ثاثة 
التتويج،  من�صة  ع��ل��ى  ن�صعد  اأخ����وة 
الآن.  ال��ت��وايل  على  الثانية  وللمرة 

نحن �صعداء كثرا.
ال�صغار  ك��اأ���ص  يف  ال��ف��ائ��زون  وت�صلم 
كارت�ص،  اإن��رج��ي  برعاية  جوائزهم 
اآي اإيه اأم اإي اأك�ص30 ت�صالينج ودبي 

اأوتودروم. 

الريا�صي  الثقايف  احلمرية  نادي  توج 
للثقافة  الرم�صانية  بطولته  يف ختام 
واملعرفة يف دورتها الثانية ع�صرة للعام 
باخليمة  اأق��ي��م��ت  وال��ت��ي   ،)2017(
ال��رم�����ص��ان��ي��ة ل��ب��ل��دي��ة احل���م���ري���ة  يف 
بلدية  مع  بالتعاون  احلمرية  مدينة 
املنطقة  ف��ري��ق  ت��وج  احل��م��ري��ة  مدينة 
احلرة باحلمرية باملركز وفريق نادي 

احلمرية و�صيفا.
للثقافة  احلمرية  ن��ادي  بطولة  وتعد 
واملعرفة اأحد امل�صابقات الثقافية التي 
واملجتمعية  الثقافية  اللجنة  تنظمها 
الريا�صي  ال��ث��ق��ايف  احل��م��ري��ة  ب���ن���ادي 
الثقافة  اأوا����ص���ر  ت��ع��زي��ز  اإىل  وت��ه��دف 
والقيمة املعرفية والتوا�صل بني اأبناء 
الربامج  اأه��م  تعترب من  كما  الوطن، 
اللجنة  ت��ط��رح��ه��ا  ال��ت��ي  والأن�����ص��ط��ة 
ال��ث��ق��اف��ي��ة وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة خ����ال �صهر 

رم�صان الف�صيل.
تنفيذها  على  �صنوياً  النادي  ويعكف   
يف �صهر رم�صان الكرمي �صمن اأجندة 
ال�صنوية،  الثقافية  اللجنة  فعاليات 
وال���ت���ي ت��اق��ي م�����ص��ارك��ة وا���ص��ع��ة من 

احلكومية  وال��دوائ��ر  املوؤ�ص�صات  قبل 
واخلا�صة باحلمرية.

ويف ختام البطولة التي اأعدتها اللجنة 
الثقافية بنادي احلمرية  كرم مبارك 
را�صد ال�صام�صي مدير بلدية احلمرية، 

امل��ه��ري ع�صو  �صعيد  م��اج��د   يرافقه 
رئي�ص  احل��م��ري��ة  ن���ادي  اإدارة  جمل�ص 
اللجنة املالية الفرق الفائزة بالبطولة 
باحلمرية  احل��رة  املنطقة  فريق  وهي 
الذي حل باملركز الأول مبجموع 51 

الثاين  ب��امل��رك��ز  و�صيفاً  وج���اء  نقطة، 
فريق نادي احلمرية الثقايف الريا�صي 
املركز  اأم��ا  نقطة،   48 ح�صد  وال���ذي 
اأهايل  الثالث فكان من ن�صيب فريق 
احل���م���ري���ة وال������ذي ح�����ص��ل ع��ل��ى 45 

جمعة  عبيد  عرب  جهته  وم��ن  نقطة. 
الثقافية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ص  ال�����ص��ام�����ص��ي 
�صروره  م��دى  عن  بالنادي  املجتمعية 
بنجاح ختام البطولة التي �صاركت بها 
دوائ��ر احلمرية  وا�صعة من  جمموعة 

وهي )بلدية مدينة احلمرية، وفريق 
اأه�����ايل  اأ وف����ري����ق  اأه�������ايل احل���م���ري���ة 
احلمرية ،واملركز ال�صحي باحلمرية، 
باحلمرية  احل�����رة  امل��ن��ط��ق��ة  وف���ري���ق 
وفريق من ال�صرطة احلمرية، وفريق 

نادي احلمرية الثقايف.
امل�صابقة  اأن  ال�������ص���ام�������ص���ي  واأ�������ص������ار 
الرم�صانية »بطولة احلمرية للثقافة 
اأه����م  م����ن  ه����ي   »2017 وامل����ع����رف����ة 
خال  اللجنة  تطلقها  التي  الربامج 

على  م���وؤك���داً  امل���ب���ارك،  �صهر رم�����ص��ان 
للبطولة  املنظمة  العليا  اللجنة  اأن 
من  امل�صابقة  تتكون  اأن  على  حر�صت 
م����ن ث���اث���ة م����راح����ل رئ��ي�����ص��ي��ة وهي 
ع��ب��ارة عن  اأو ل( وه��ي  )ن��ع��م  مرحلة 
اإختيار  الثانية  وامل��رح��ل��ة  اأ���ص��ئ��ل��ة،   5
اأما  متعدد،  م��ن  ال�صحيحة  الإج��اب��ة 
اأ�صئلة  الثالثة فهي عبارة عن  املرحلة 
15 �صوؤال، مبيناً  مبا�صرة مكونة من 
يتكون  اأن  امل�����ص��اب��ق��ة  ���ص��روط  م��ن  اأن 
الفريق امل�صارك من 3 اأع�صاء، واأن ل 

يقل عمر امل�صارك عن 16 عام.
ب���دوره اأ���ص��اد م��ب��ارك را���ص��د ال�صام�صي 
مع  بالتعاون  احل��م��ري��ة  بلدية  م��دي��ر 
ن��ادي احلمرية لجن��اح م�صابقة نادي 
عامها  يف  واملعرفة  للثقافة  احلمرية 
الثاين ع�صر وما قدمته من معلومات 
خيمة  اأن  م��وؤك��دا  ه��ام  وتناف�ص  قيمة 
اأهدافها  م��ن  ت��ع��زز  ب��ل��دي��ة احل��م��ري��ة 
من  واملعرفية  والثقافية  الجتماعية 
الفعاليات  خمتلف  اح��ت�����ص��ان  خ���ال 
جماهرا  ح�����ص��ورا  ت�صهد  وال��ت��ي  بها 

عاليا .

نادي  ب��ط��ول��ة  اأم�������ص  فعاليات  م�����ص��اء  اخ��ت��ت��م��ت 
ال���ذي���د ال��رم�����ص��ان��ي��ة ل��ت��ن�����ص ال���ط���اول���ة ب��ع��د اأن 
اأي���ام  ت��وا���ص��ل��ت ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا ع��ل��ىى م���دى خم�صة 
خمتلف  م��ن  م�صرك  متوا�صلة  مب�صاركة  32 

اجلن�صيات والأعمار.
الأدوار  يف  ق��وي��ة  مب��ن��اف�����ص��ة  ال��ب��ط��ول��ة   وحظيت 
للمراحل  للو�صول  تطلع اجلميع  النهائية حيث 
فقط  10م�صركني  ت�صمنت  وال��ت��ي  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
والذي  النهائي  ربع  بينهم قوي يف  التناف�ص  كان 

الفائز  و���ص��ع��ود  اخل��ا���ص��ر  خ����روج  ج����رى  بنظام 
للمراحل النهائية .

حممد  ب��ف��وز  البطولة  نهاية  يف  ال�صتار  لي�صدل 
عمر حممد باملركز الأول ،ويف املركز الثاين عمرو 

حامد ، ويف املركز الثالث حممد ندمي .
وال�صادة  النجاح  لقت  التي  البطولة  نهاية  ويف 
رئ��ي�����ص جمل�ص  ه���وي���دن  ب���ن  ق����ام  �صامل حم��م��د 
بتتويج  ال��ري��ا���ص��ي  ال��ث��ق��ايف  ال���ذي���د  ن����ادي  اإدارة 
الفائزين وبعد مرا�صم التكرمي عرب ابن هويدن 

هذه  �صهدنه  التي  القوي  بامل�صتوي  �صعادته  عن 
البطولة يف عامها الول و�صكرا جميع امل�صركني 
ان  ومتني  والع��م��ار  اجلن�صيات  خمتلف  م��ن  بها 
يزداد عدد امل�صاركني ملئات يف البطولت القادمة  
مبارك  بن  خليفة  �صعادة  اي�صا  التكرمي  وح�صر 
الكتبي رئي�ص جلنة التنمية الثقافية واملجتمعية 
رحب  ب��ال��ن��ادي  وال����ذي  الدارة  جمل�ص  ورئ��ي�����ص 
ا  يف  ال���ص��راك  مو�صلة  علي  وحثهم  بامل�صاركني 
علي  للمحافظة  ال��ن��ادي  ينظمها  التي  لبطولت 

جمتمع ريا�صي .
مدير  العنزي  حمود  الدكتور  التكرمي  وح�صر    
علي  للم�صركني  بال�صكر  ت��وج��ة  ال���ذي  ال��ن��ادي 
ال����ذي ادي ايل  ال�����دور  ال��ب��ط��ول��ة  ان��ت��ظ��ام��ه��م يف 
اللجنة  وم�صاعدة  عالية   بحرفية  البطولة  �صر 
امل��ن��ظ��م��ة ب����اخل����روج ب��ال�����ص��ك��ل الم���ث���ل م���ن هذه 
اأي�����ص��ا ب��ان��ه ���ص��وف يعمل علي  ال��ب��ط��ول��ة و���ص��رح 
القادمة  الع���وام  يف  البطولة  ه��ذه  اف��اق  تو�صيع 
امل�صركني وتوفر  اكرب قدر من  للح�صول علي 

الفر�صة لكل من مل ت�صمح له الفر�صة بامل�صاركة 
يف هذه البطولة نظرا لكتمال العدد يف ال�صاعات 
الويل من العان عن هذه البطولة وقفل باب 
الدور  وان   ، البطولة  ن�صاب  لكتمال  الت�صجيل 
اقامة  يف  عمله  موا�صلة  يف  الذيد  لنادي  املعهود 
مبادرات ريا�صية جمتمعية وثقافية ت�صمل جميع 

انحاء املنطقة الو�صطى .
م���ن ج��ان��ب��ه ���ص��رح حم��م��د ع��م��ر ���ص��اح��ب املركز 
الثقايف  الذيد  النادي   ادارة  ملجل�ص  ب�صكرة  الول 

والعاملني  والريا�صي  الإداري  وك��ادره  الريا�صي 
بال�صكل  ال���دائ���م يف اخل�����روج  ب���ه ع��ل��ي ح��ر���ص��ه��م 
ملقامة و�صط جدران  ا  ال��ب��ط��ولت  ك��ل  الم��ث��ل يف 
البطولة  تلك  يف  مب�صاركته  �صعيد  وان��ه  ال��ن��ادي 
املركز الول وتغلبه علي  ول�صيما احل�صول علي 
جدارة  عن  البطولة  لقب  وا�صتحقاق   مناف�صيه 
ح��ي��ث ا���ص��ت��ط��اع ال��ف��وز يف امل���ب���اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة علي 
�صاحب املركز الثاين عمرو حامد بنتيجة 11،4 

و10،11 و11،3 .

الربواين يتوج بلقب كاأ�ش كبار حتدي رم�سان للكارتينغ

�إ�سماعيل ينجح يف �لحتفاظ بكاأ�س �ملحرتفني و�لأخوة �لأزهري يهيمنون على كاأ�س �ل�سغار

نادي �حلمرية �لريا�سي يتوج �لفائزين يف ختام بطولته �لرم�سانية للثقافة و�ملعرفة 2017 

نادي �لذيد يختتم  بطولته �لرم�سانية لتن�س �لطاولة ويتوج �لفائزين

المارات  دولة  ا�صت�صافة  اجلوية  للريا�صات  الم��ارات  احتاد  اأعلن 
العربية املتحدة لبطولة العامل للقفز باملظات للتزحلق على املاء 
ال�صرق  م��رة مبنطقة  لأول  تقام  التي  البطولة  وه��ي   2017 دب��ي 
ب��ن حممد  ال�صيخ ح��م��دان  الإحت���اد �صمو  . و�صكر  واآ���ص��ي��ا  الو���ص��ط 
الريا�صي  دب��ي  جمل�ص  رئي�ص  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن 
على الدعم الاحمدود وامل�صتمر للعبة بالدولة ما اأ�صهم يف قيادة 
دولة المارات لدفة اللعبة بالعامل وامل�صاهمة يف الرتقاء بها قنيا 

وتنظيميا .
املنظمة  اللجنة  ال��ذي عقدته  ال�صحفي  امل��وؤمت��ر  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
�صكاى  الأول مبقر  اأم�ص  املاء م�صاء  للتزحلق على  باملظات  للقفز 
النيادي رئي�ص احت��اد المارات  وق��ال ن�صر حمودة   . داي��ف مبرغم 
للقفز  العامل  لبطولة  املنظمة  اللجنة  رئي�ص  اجلوية  للريا�صات 

اإن �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن  باملظات للتزحلق على املاء 
را�صد اآل مكتوم وراء القفزة النوعية التي �صهدتها الريا�صات اجلوية 
يف العامل . ولفت اإىل اأن تنظيم البطولة �صيتم يف دبي خال الفرة 
توافد  و�صيبداأ  املقبلني  دي�صمرب  م��ن  الأول  اإىل  نوفمرب   25 م��ن 
واخوانه يف  �صعادته  نوفمرب معربا عن   24 اعتبارا من  امل�صاركني 

احتاد المارات للريا�صات اجلوية بتكليفهم بهذه املهمة.
اللجنة  رئي�ص  البطولة  م��دي��ر  احل��م��ادي  يو�صف  ق��ال  جانبه  م��ن 
املالية ان احتاد المارات ظل يتابع مع الحتاد الدويل كل تفا�صيل 
حتى  التن�صيق  ه��ذا  وا�صتمر  الم���ارات  ملف  ف��از  حتى  ال�صت�صافة 
الوجه  تعك�ص  التي  بال�صورة  البطولة  تخرج  لأن  �صعيا  اللحظة 
احل�صاري للدولة .. معربا عن ثقته يف اأن حتقق البطولة جناحات 

كبرة .

دبي ت�ست�سيف بطولة �لعامل للقفز للتزحلق على �ملاء نوفمري2017 
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الفجر الريا�ضي

مارادونا  دييغو  الرجنتيني  الأ���ص��ط��ورة  ق��ال 
ان���ه ي��ف�����ص��ل م��واط��ن��ه ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����ص��ي على 
اأ�صاد  لكنه  رون��ال��دو،  كري�صتيانو  الربتغايل 
بقائد منتخب الربتغال لكرة القدم وو�صفه 

باملده�ص.
�صي”  واي  “تي  لإذاع������ة  م����ارادون����ا  وق����ال 
الرجنتينية من مدينة دبي حيث يعي�ص: 
ل اأتذكر روؤية مي�صي يلعب بطريقة �صيئة 

.
واأ�صاف اف�صل مي�صي على رونالدو، لكن 
ي��ج��ب ع��ل��ي الع�����راف ب����اأن الأخ�����ر هو 
وح�ص. انه لعب مده�ص، م�صرا اىل انه 

كان يتمنى لو كان رونالدو ارجنتينيا.
باتي�صتوتا  وك�صف يذكرين كثرا بغابرييل 
امل��ه��اج��م الرج��ن��ت��ي��ن��ي ال�����ذي خ���ا����ص ثاث 
ن�صخ من كاأ�ص العامل فكلما مل�ص الكرة ي�صجل 

هدفا.
اف�صل  ي�����زال  ل  م��ي�����ص��ي  ان  م����ارادون����ا  واك�����د 
احرازه  الرغم من عدم  العامل على  لعب يف 
كاأ�ص العامل، وق��ال يف هذا ال�صدد وح��ده، ل 
ي�صتطيع الفوز بكاأ�ص العامل. يجب ان نبني 
منتخبا قويا من اجل ذلك. لكن التاريخ 

الكروي �صيذكر مي�صي.

مار�دونا يف�سل مي�سي وي�سيد 
برونالدو

تاأهل تييم وخروج مونفي�س 
ور�مو�س من دورة هاله

تاأهل النم�صوي دومينيك تييم امل�صنف ثانيا اىل الدور الثانيمن دورة هاله الأملانية 
الدولية لكرة امل�صرب البالغة جوائزها 1،966 مليون يورو، فيما خرج الفرن�صي 
غايل مونفي�ص وال�صباين الربت رامو�ص امل�صنفان خام�صا وثامنا على التوايل من 
الول. وتغلب تييم على الملاين مك�صيميليان مارترر ال�صاعد من الت�صفيات 5-7 
و6-3، و�صيلتقي يف الدور املقبل مع الهولندي روبن هازه او ال�صباين دافيد فرر. 
امام  6-3 و4-6 و3-6، ورامو�ص  ري�صار غا�صكيه  امام مواطنه  وخ�صر مونفي�ص 

الرو�صي اندريه روبليف امل�صارك ببطاقة دعوة 7-6 )7-1( و5-7 و6-4.
ال�صهر  وثاأر غا�صكيه خل�صارته امام مونفي�ص يف ثمن نهائي رولن غارو�ص مطلع 
احلايل، و�صيقابل يف الدور الثاين ال�صرايل برنارد توميت�ص ال�61 عامليا او الملاين 
طومي ها�ص امل�صارك ببطاقة دعوة. وفاز الملاين دا�صن براون على الكندي فا�صيك 
والأملاين   ،4--7 و6-7   7-3 و7-6   1-6 الت�صفيات  من  ال�صاعد  بو�صبي�صيل 

فيليب كول�صرايرب على الربتغايل جواو �صوزا 3-6 و6-4 و4-6.
ويحمل ال�صوي�صري روجيه فيدرر الرقم القيا�صي يف عدد القاب الدورة ، وقد �صنف 

يف املركز الأول حيث واجه ام�ص الثاثاء التايواين ين-ه�صون لو.
املا�صي بفوزه على مواطنه الك�صندر  العام  وكان الملاين فلوريان ماير احرز لقب 
زفريف 6-2 و5-7 و6-3، و�صيبداأ حملة الدفاع عنه غدا يف مواجهة الفرن�صي 

بونوا بر، يف حني يغيب الو�صيف عن امل�صاركة.
وتعد دورة هاله اإحدى الدورات ال�صتعدادية لبطولة وميبلدون النكليزية، ثالث 
ع�صبية  ماعب  على  يوليو  مت��وز  من  الثالث  يف  تنطلق  والتي  الأرب���ع،  البطولت 

اأي�صا.

ملاذ� تعاقد �ر�سنال مع �خلبري 
ها�س فهمي؟

تعاقد اآر�صنال الإجنليزي مع ها�ص فهمي كبر اخلرباء القانونيني يف فريق �صكاي 
للدراجات ملحاولة حل م�صكلة عقود الاعبني وخا�صة الك�صي�ص �صان�صيز وم�صعود 

اأوزيل.
قبل  فهمي  مع  تعاقدوا  املدفعية  ب��اأن  اللندين  ال��ن��ادي  من  قادمة  تقارير  واأف���ادت 
خا�صة  الاعبني  �صفقات  يف  القانونية  اجل��وان��ب  على  للعمل  حماولة  يف  اأ�صبوع 
ار�صني  الفرن�صي  ق��ي��ادة  حت��ت  الفريق  م��ع  بالبقاء  مقتنعان  واأوزي���ل  �صان�صيز  واأن 
فينغر. رغم اأن هناك بع�ص التقارير التي تفيد باأنهما يفكران يف الرحيل يف حال 
بالدوري  الفريق  املر�صي لهما يف ظل م�صاركة  املادي  املقابل  عدم ح�صولهما على 
الأوروبي املو�صم املقبل جراء مو�صم خميب العام املا�صي ابتعدوا خاله عن دوري 
اأبطال اأوروبا للمّرة الأوىل منذ 20 عاما. ويردد اأن املهاجم الت�صيلي يف طريقه 
زار  الذي  اأعماله  باأن م�صتقبله يف يد وكيل  بايرن ميونخ خا�صة بعدما �صرح  اإىل 
النادي البافاري بالفعل يف وقت �صابق من ال�صهر احلايل. وكان فهمي �صمن فريق 
�صكاي للدراجات عام 2010 بعد اأن ترك عمله يف مكتب حماماة متعدد اجلن�صيات، 
اإيفان غازيدي�ص  التنفيذي لآر�صنال  الرئي�ص  اأن  اللندين  النادي  تعيينه يف  ويعني 
املدرب  بعد جتديد عقد  ال�صيف  ه��ذا  ال��ن��ادي  تغيرات يف  ب��اإح��داث  ب��وع��ده  اأوف���ى 

املخ�صرم فينغر رغم النتقادات اجلماهرية الكبرة.

•• العني - الفجر 

بن  حممد  ال�صيخ  �صمو  رع��اي��ة  حت��ت 
خليفة بن زايد اآل نهيان ع�صو املجل�ص 
التنفيذي لإمارة اأبوظبي رئي�ص نادي 
العني للفرو�صية والرماية واجلولف، 
الأربعاء  اليوم  م�صاء  ال��ن��ادي  يختتم 
الرم�صانية  البطولة  ماعبه  على 
املفتوحة للرماية 2017 التي  كانت 
قد انطلقت مناف�صاتها يف الثاين من 
وا�صتمرت  ال��ف�����ص��ي��ل  رم�����ص��ان  ���ص��ه��ر 

لأكرث من ع�صرين يوماً. 
وا����ص���ت���م���ل ب���رن���ام���ج ال���ب���ط���ول���ة على 
املبتدئني  لفئة  ال��راب  يف  مناف�صات 
الرجال  ل��ف��ئ��ت��ي  م��ل��م   9 وامل�����ص��د���ص 
وال��ن�����ص��اء، وت��وا���ص��ل��ت ب�����ص��ك��ل يومي 
م�صاًء  والن�صف  التا�صعة  ال�صاعة  من 
وحتى الثانية من �صباح اليوم التايل، 
و�صيتم تكرمي جميع الفائزين يف هذه 

البطولة م�صاء غٍد اخلمي�ص.
وجاء تنظيم هذا البطولة برعاية من 
ال�صريك  الريا�صي  اأبوظبي  جمل�ص 
احلكومي الداعم لهذا احلدث وبنك 

الذهبي  ال���راع���ي  ال��وط��ن��ي  الحت�����اد 
و���ص��رك��ة ك��وك��ا ك���ول ال��راع��ي الداعم 

للبطولة. 
ويف املناف�صات التي خا�صها امل�صاركون 
وانتهت يف ال�صاعة الثانية من �صباح 
يونيو،   19 امل���واف���ق  الأول    اأم�������ص 

احتال  عن  النتائج  اأ�صفرت  احل��ايل 
الأول  املركز  الربيكي  ماجد  الرامي 
الرجال  ال�صكتون لفئة  البنديقية  يف 
بر�صيد 211.1 نقطة تاه الرامي 
املركز  يف  ال���ع���ري���اين  ����ص���امل  ���ص��ع��ي��د 
بينما  ن��ق��اط   210.9 ول���ه  ال���ث���اين 

جاء الرامي على حممد العريانى يف 
 210.7 بلغ  بر�صيد  الثالثة  املرتبة 
ال�صكتون  ال��ب��ن��دق��ي��ة  يف  اأم����ا  ن��ق��اط. 
ل��ل��ك��ب��ار ف��ق��د اح��ت��ل ال���رام���ي عبداهلل 
الأول  املركز  العرياين  عبدالرحمن 
بر�صيد 207.2 نقاط متقدماً على 

الرامي �صلطان العرياين بفارق كبر 
ليحتل  نقاط   198.4 وال��ذي جمع 
الثالث  املركز  ت��ارك��اً  الو�صيف  مركز 
حقق  ال��ذي  العرياين  �صامل  للرامي 

ر�صيداً قدره 194.3 نقاط.
عيار  امل�صد�ص  بطولة  �صعيد  وع��ل��ى 

مبارك  على  ال��رام��ي  ت�صدر  ملم   9
بر�صيد قدره  املناف�صة  العمرى  عمر 
�صعيد  ال��رام��ي  �صاركه  نقطة   190
املري حمققاً نف�ص الر�صيد لي�صاركه 
الثالث  امل��رك��ز  ذه���ب  فيما  ال�����ص��دارة 
بعد  ال�صام�صى  حممد  �صيف  للرامي 

نقطة.    187 اإىل  ر�صيده  و�صل  اأن 
ك��م��ا ح��ق��ق ال���رام���ي ح��م��ادي الكندي 
ال�صوزن لفئة  الأول يف بطولة  املركز 
وبفارق  نقطة   71 ب��ر���ص��ي��د  ال��ك��ب��ار 
ن��ق��ط��ة واح�������دة ع����ن ال����رام����ي خالد 
ال����ذي اح��ت��ل املركز  ���ص��ع��ي��د ال��ك��ع��ب��ي 

ت�صاوى  فيما  نقطة   69 ول��ه  الثاين 
م����روان ع��ام��ة وعبداهلل  ال��رام��ي��ان 
النقاط  ر���ص��ي��د  يف  بوهليبة  حم��م��د 
البالغ قدره 69 نقطة ليحتا املركز 

الثالث م�صرك.
ويف مناف�صات النا�صئني انفرد الرامي 
العرياين باملركز الأول  �صيف مبارك 
الرامي  ن��ق��ط��ة  وج����اء   42 ب��ر���ص��ي��د 
يف  ال�صام�صى  حميد  ال��رح��م��ن  ع��ب��د 
نقطة   39 ب��ر���ص��ي��د  ال���ث���اين  امل���رك���ز 
جبور  نيكول�ص  الرامي  احتل  بينما 

املركز الثالث وله 38 نقطة.
 وم���ن ج��ه��ة اأخ����رى ���ص��ه��دت ميادين 
والرماية  ل��ل��ف��رو���ص��ي��ة  ال��ع��ني  ن����ادي 
الراث  نادي  بطولة  اأي�صاً  والغولف 
البندقية  ل���رم���اي���ة  ال���رم�������ص���ان���ي���ة 
عبد  الرامي  بها  فاز  والتي  الهوائية 
بر�صيد  العرياين  اهلل  عبد  الرحمن 
خالد  الرامي  تاه  نقاط   208.9
 206.2 ج��م��ع  ال���ذي  الكتبى  نهيل 
ال�����رام�����ي ه������ادف حميد  ث����م  ن���ق���اط 
ال�����ص��ام�����ص��ى ال�����ذي ج����اء ث���ال���ث���اً وله 

نقاط.  204.1

حتت رعاية حممد بن خليفة

بط��ول���ة �لرماي��ة �ملفت���وح���ة ت�س���ل �لليل���ة �إل��ى �ملحط��ة �لنهائي��ة

جلن��ة دوري �ملحت����رفني تعتم���د �أجن����دة �ملو�س���م �ملقب����ل 
للمديرين  الثالث  ال���دوري  الج��ت��م��اع  خ��ال  املحرفني  دوري  جلنة  اعتمدت 

التنفيذيني مبقر احتاد الإمارات لكرة القدم بدبي اأجندة املو�صم املقبل.
تراأ�ص الجتماع وليد احلو�صني املدير التنفيذي بالإنابة للجنة بح�صور ممثلي 
وعجمان  ودب��ي  العني  من  كل  با�صتثناء  املحرفة  لاأندية  القدم  ك��رة  �صركات 

اإ�صافة اإىل فريق عمل جلنة دوري املحرفني من خمتلف الإدارات.
و اأو�صح احلو�صني اأنه مت خال الجتماع ا�صتعرا�ص م�صاريع جوهرية �صتحدث 

نقلة نوعية من الناحية الت�صويقية وزيادة م�صادر الدخل .
م��وؤك��دا اأن ال��ه��دف تطوير ك��رة ال��ق��دم الإم��ارات��ي��ة والرت��ق��اء ب��ه��ا.. و اأث��ن��ى على 
جمهودات الأندية يف اإجناح املبادرات املجتمعية التي نظمتها اللجنة متا�صيا مع 
اإدارة امل�صابقات والعمليات �صرحا مف�صا عن  عام اخلر. وقدم طه عزت مدير 
املقبل  املو�صم  ينطلق  اأن  تقرر  بعدما   2018-2017 الريا�صي  املو�صم  اأجندة 
مباراة  با�صتثناء  املقبل  �صبتمرب  م��ن  الثامن  يف  العربي  اخلليج  ك��اأ���ص  ببطولة 

العني التي تقام يف 4 �صبتمرب لرتباطه ببطولة دوري اأبطال اآ�صيا .. فيما تقرر 
اإقامة مباراة كاأ�ص ال�صوبر بني اجلزيرة بطل الدوري والوحدة بطل كاأ�ص رئي�ص 
الدولة يف 15 �صبتمرب على اأن ينطلق الدوري يف 16 من ال�صهر نف�صه.. وينتهي 
كاأ�ص  لإق��ام��ة  نظرا   2018 اأب��ري��ل   29 يف   2018-2017 الريا�صي  املو�صم 
و�صرح عزت نظام كاأ�ص اخلليج العربي اجلديد واأو�صح اأن  العامل رو�صيا 2018. 
البطولة �صتقام يف دورها التمهيدي عرب جمموعتني كل جمموعة تتكون من 6 
فرق ي�صعد منها اأول اأربعة فرق للدور ربع النهائي على اأن يقام دور ربع النهائي 

بنظام الذهاب والإياب ليقابل اأول املجموعة الأوىل رابع املجموعة الثانية .
ثاين  م��ع  الأوىل  ثالث  يلتقي  بينما  الثانية  ثالث  م��ع  الأوىل  املجموعة  وث��اين 
الثانية .. والرابع مع الأول على اأن تقام مباراة الإياب على ملعب الفريق �صاحب 
املركز الأعلى يف جمموعته .. اأما الدور قبل النهائي فمن املقرر اأن �صيقام بنظام 

الذهاب والإياب اأي�صا.. ويتم حتديد الفرق املتناف�صة وامللعب ح�صب القرعة.. 

وحر�صت جلنة دوري املحرفني من خال النظام اجلديد مل�صابقة كاأ�ص اخلليج 
العربي على تقوية امل�صابقة وزيادة عدد املباريات.

التعديات  الأندية  تراخي�ص  اإدارة  مدير  اجلنيبي  حمد  ا�صتعر�ص  جانبه  من 
التي مت اإجراوؤها على املعاير اخلا�صة بفئات الرخي�ص حيث مت دمج الفئتني 

الذهبية والف�صية يف فئة واحدة جديدة .
املحرفني  دوري  بها جلنة  ق��ام��ت  درا���ص��ة  على  ب��ن��اء  الفئتني  دم��ج  ق���رار  وج���اء 
بالفئة  اخل��ا���ص��ة  الرخي�ص  طلبات  لتقدمي  احل���ايل  ال��و���ص��ع  خالها  ر���ص��دت 
الف�صية والنتائج الإيجابية التي حققتها الأندية التي تقدمت بطلب احل�صول 
على الفئة الذهبية حيث ارتاأت اللجنة اأن هذا الدمج �صي�صاهم تطوير الأندية 
الت�صويق والرويج  و  التحتية  البنية  الأداء يف خمتلف اجلوانب  ورفع م�صتوى 
واملوارد الب�صرية. و ا�صتعر�صت نورة عادل مدير العمليات الإعامية املتطلبات 
الإعامية للمرحلة القادمة مثل املوؤمترات ال�صحفية و اللقاءات التلفزيونية و 

الت�صريحات ال�صحفية وغرها من الأمور الإعامية التي من �صاأنها اأن تقدم 
التلفزيوين  البث  النا�صر �صابط  فيما قدم جمال عبد  للمتابعني.  مادة جاذبة 
متطلبات البث والإنتاج التلفزيوين من حيث التعديات اخلا�صة مبرافق النقل 
والذي  الأمثل  بال�صكل  املباريات  اإخ��راج  على  وتاأثرها  املاعب،  يف  التلفزيوين 

ينعك�ص اإيجابا �صواء على النادي اأو امل�صابقة ب�صكل عام.
الت�صويق  اأوزلت�����ص مدير  ك��ارا  وال��روي��ج قدمت  الت�صويق  وبخ�صو�ص حم��ور 
والرعاية املبادرات الت�صويقية املربجمة للمو�صم املقبل 2017-2018 ومنها 

م�صروع نظام التذاكر الإلكرونية .
دوري  بلجنة  املايل  املدير  خميمر  معت�صم  قدمه  با�صتعرا�ص  الجتماع  واأختتم 
املحرفني للموازنة التقديرية للمو�صم الريا�صي 2017-2018 التي �صملت 
الأندية  تطوير  مل��ب��ادرات  الدعم  �صرف  اآلية  تو�صيح  اإىل  وامل�صاريف  الإي���رادات 

املحرفة .

عندما تنطلق مناف�صات اجلولة الثانية من مباريات 
 2017 ال����ق����ارات  ك���اأ����ص  ب��ب��ط��ول��ة  امل��ج��م��وع��ات  دور 
�صيكون  الأرب��ع��اء،  اليوم  برو�صيا،  املقامة  القدم  لكرة 

املنتخب الربتغايل يف مواجهة حتٍد 
���ص��ع��ب اأم������ام ���ص��اح��ب الأر������ص 

يتطلع  بينما  وج��م��اه��ره، 
اإىل  املك�صيكي  امل��ن��ت��خ��ب 
ال��ت��ق��دم خ��ط��وة جديدة 
النهائي  ن�������ص���ف  م�����ن 

ع����ل����ى ح���������ص����اب ن���ظ���ره 
النيوزيلندي.

الربتغايل  امل��ن��ت��خ��ب  وي��ل��ت��ق��ي 
بطل اأوروبا، نظره الرو�صي على 

ملعب �صبارتاك بالعا�صمة مو�صكو، 
املك�صيكي  امل��ن��ت��خ��ب  ي���واج���ه  ب��ي��ن��م��ا 

اإ�صتاد  ع��ل��ى  ال��ن��ي��وزي��ل��ن��دي  ن���ظ���ره 
�صوت�صي. يف  “في�صت” الأوملبي 

�صدمة  تلقى  الربتغايل  املنتخب  وك��ان 
خطف  ع���ن���دم���ا  الأوىل  م���ب���ارات���ه  يف 

التعادل  ه��دف  املك�صيكي  نظره 
الأخرة  الدقيقة  2-2 يف 

والآن  امل��واج��ه��ة،  م��ن 
بطل  ي����ت����ط����ل����ع 

اإىل  اأوروب������������ا 
التعوي�ص 

اأم�������������������ام 
رو�صيا.

ل����������ك����������ن 
امل���ن���ت���خ���ب 

ال�������ربت�������غ�������ايل 
مهمة  ������ص�����ي�����واج�����ه 

ما  على  للغاية،  �صعبة 
الثقة  ظل  يف  يبدو، 

ال�����ك�����ب�����رة ال����ت����ي 
لعبو  اك��ت�����ص��ب��ه��ا 

الرو�صي  املنتخب 
القوية  ال��ب��داي��ة  اإث���ر 

منتخب  ع���ل���ى  ب���ال���ف���وز 
املباراة  يف   0-2 نيوزيلندا 

الفتتاحية.
املقررة  الأخ�������رى  امل���واج���ه���ة  ويف 

يتطلع  الأوىل،  ب���امل���ج���م���وع���ة  غ������داً 
اإىل  كونكاكاف،  بطل  املك�صيكي  املنتخب 

املربع  نحو  للتقدم  اإيجابية  نتيجة  حتقيق 
الذهبي، بينما ياأمل نظره النيوزيلندي بطل 

اأوقيانو�صيا، يف اإنعا�ص اأماله من جديد.
�صرح  رونالدو  كري�صتيانو  الربتغايل  النجم  وكان 

عقب التعادل مع املك�صيك قائًا، اإن التعادل ل ي�صكل 
ناقو�ص خطر بالن�صبة لفريقه واأن املنتخب الربتغايل 

�صيظل هادئاً.
لحتمالت  بالن�صبة  وا�صحة  ال��روؤي��ة غر  ت��زال  ول 
الرو�صي  للمنتخب  الأ�صا�صي  الت�صكيل  يف  التغير 
�صتاني�صاف  ال���ف���ن���ي  م����دي����ره  ق����ي����ادة  حت����ت 
ت�صرت�صي�صوف، لكن ينتظر اأن ت�صهد مباراة 
الغد امل�صاركة الدولية رقم 100 حلار�ص 

املرمى اإيغور اأكينفيف.
وي��ت��ط��ل��ع امل��ن��ت��خ��ب امل��ك�����ص��ي��ك��ي اإىل 
اإذ  ال��ذه��ب��ي،  للمربع  تاأهله  ح�صم 
ت��ع��ززت اآم��ال��ه ب��ال��ت��ع��ادل املثر 
م�����ع ن����ظ����ره ال����ربت����غ����ايل، 
اأثبت  ال���ت���ي  امل����ب����اراة  يف 
خ��ال��ه��ا اأب�����رز ه���دايف 
املك�صيك  م��ن��ت��خ��ب 
خافير  ال��ن��ج��م 
ه���رن���ان���دي���ز 
ب��راع��ت��ه من 
ج�����������دي�����������د 

بت�صجيله 
ال���������ه���������دف 
ال������������������دويل 
يف   48 رق����م 

م�صرته.
تف�صيل  ظ��ل  ويف 
امل��دي��ر ال��ف��ن��ي خوان 
اأو�صوريو  ك���ارل���و����ص 
ل�����ص��ي��ا���ص��ة امل�������داورة، 
ت�صهد  اأن  ي���ت���وق���ع 
مباراة الغد تغيرات 
على الت�صكيلة الأ�صا�صية 
ي�صارك  ورمب���ا  للمك�صيك، 
رافائيل  امل��خ�����ص��رم  امل���داف���ع 
الذي  ع��ام��اً(،   38( ماركيز 
جراحية  عملية  م��ن  ت��ع��اف��ى 
اأبريل  يف  لها  خ�صع  الظهر  يف 

املا�صي.
يف  ف��ي��اأم��ل  نيوزيلندا  منتخب  اأم���ا 
مباريات   10 م��ن  �صل�صلة  ق��ط��ع 
مني  انت�صار،  اأي  دون  متتالية 
خال  منها،   9 يف  بالهزمية 
كاأ�ص  بطولة  يف  م�صاركاته 
ال���ق���ارات، ع��ل��م��اً ب��اأن��ه مل 
يف  اأه����داف  اأي  ي�صجل 
اآخر 5 مباريات ب�صجل 
م�صاركاته يف البطولة. 

املك�سيك تواجه نيوزيلندا 

مهمة �سعبة للربتغال �أمام رو�سيا 
بكاأ�س �لقار�ت 

اكد رئي�ص الحتاد الدويل لكرة القدم )فيفا( ال�صوي�صري جاين انفانتينو 
انه �صعيد جدا بتقنية الإعادة بالفيديو امل�صتعملة يف كاأ�ص القارات املقامة 

حاليا يف رو�صيا.
وقال انفانتينو على موقع الحتاد الدويل ا�صعر ب�صعادة كبرة ازاء تقنية 
ال�صتعانة بالفيديو حتى الن. لقد �صهدنا كيف ميكن لاإعادة بالفيديو 
هذه  جوهر  هو  ه��ذا  ال�صائبة.  ال��ق��رارات  اتخاذ  على  احلكام  ت�صاعد  ان 

التقنية .
واأ�صاف ت�صاعدنا اختبارات العادة بالفيديو يف كاأ�ص القارات على حت�صني 
ا�صبح  اجلماهر  انتظرته  ما  التوا�صل.  اآليات  و�صقل  املتبعة  الإج���راءات 
واقعا. هذه بطولة تاريخية وتقنية الإعادة بالفيديو جت�صد م�صتقبل كرة 

القدم احلديثة .
واكد انفانتينو ان هذه التكنولوجيا �صت�صتعمل يف مونديال رو�صيا 2018 

اإي��ج��اب��ي��ة ب�����ص��دده��ا. وه���ي املرة  لأن��ن��ا مل نح�صل ���ص��وى ع��ل��ى اج��وب��ة 
الأوىل التي يتم فيها الحتكام لهذه التكنولوجيا يف بطولة كربى 

للمنتخبات الوىل لت�صاف اىل تلك امل�صتخدمة ملعرفة ما اذا كانت 
الكرة جتاوزت اخلط ما يخفف ب�صكل كبر الأخطاء التحكيمية 
التي ظلمت الكثر من املنتخبات يف البطولت الكربى وت�صببت 

تكنولوجيا  وطبقت  املناف�صة.  م��ن  بخروجها 
كاأ�ص  يف  الأوىل  للمرة  الفيديو 

اليابان  ل��اأن��دي��ة يف  ال��ع��امل 
دي�صمرب  الأول  ك���ان���ون  يف 
مباراة  يف  واي�صا  املا�صي، 
ودية بني منتخبي فرن�صا 

وا�صبانيا يف 28 مار�ص.

�نفانتينو �سعيد بتقنية �لإعادة بالفيديو 



    
�أب و�بنته يلتقيان بعد 40 عامًا

بطريقة  ال��ع��ام  ه��ذا  الأب  بعيد  لاحتفال  اأم��ري��ك��ي  رج��ل  يتطلع 
خملتفة عن كل عام، حيث تاأتي هذه املنا�صبة بعد اأ�صبوع من لقائة 

بابنته، للمرة الأوىل بعد فراق امتد على 4 عقود من الزمن.
ب�صكل  والدها  بحثت جيل جا�صتموند عن  عاماً،   40 وعلى مدى 
ع��ن��ه، ح��ي��ث كانت  م��ع��ل��وم��ات قليلة  ك��ان��ت مت��ل��ك  لكنها  حم��م��وم، 
تعرف اأن ا�صمه اآل، وهو اإيطايل اجلن�صية، وعمل يف مطعم يدعى 
موقع  بح�صب  املا�صي،  القرن  من  ال�صبعينات  خ��ال  "نياريز" 

فوك�ص11 نيوز.
"بالي�صيد�ص  �صفحة  على  ن���دءاً  جيل  ن�صرت  املا�صي،  اأب��ري��ل  ويف 
بارك" يف في�ص بوك وهي املدينة التي يقع فيها املطعم الذي كان 
والدها يعمل فيه، وقادها هذا املن�صور اإىل املدير ال�صابق للمطعم، 

والذي اأخربها اأنه يعرف ال�صخ�ص الذي تبحث عنه.
اأن هذا الأمر يبدو جنونياً،  "اأعرف  ال�صابق للمطعم  وقال املدير 
اآل كان قد عمل يف املطعم  ُيدعى  واأن عرفت �صخ�صاً  لكنني �صبق 
و 1977، وقلت لها : يا اإلهي هل تق�صدين اآل  بني عامي 1976 

اأنونزياتا؟"
وبعد فرة ق�صرة، تلقى ال�صيد اأنونزياتا ر�صالة قالت �صاحبتها 

ليندا". ال�صيدة  احلقيقية  والدتي  تعرف  رمبا  اآل؟  اأنت  "هل 
وقال ال�صيد اأنونزياتا اإن زوجته قالت له عندما حملت قبل نحو 
40 عاماً اإن رجًا اآخر هو والد الطفل املنتظر، و�صدقها يف ذلك 

الوقت، لكن ال�صكوك كانت ت�صاوره دوماً، باأنه والد الطفل.

تقتل زوجها مب�ساعدة ع�سيقها!
قامت  قا�صر،  �صورية  فتاة  على  القب�ص  الركية  ال�صرطة  األقت 
بقتل زوجها الركي واإحراق جثته، يف مدينة اإلزغ �صرقي تركيا، 

بح�صب ما اأفاد موقع تركيا بالعربي نقا عن �صحيفة تركية.
يف  مت  اجلرمية  عن  الك�صف  اأن  الركية  ملييت  �صحيفة  وذك��رت 
الثالث من �صهر حزيران اجلاري، عندما عرث على جثة حمرقة 

يف اأر�ص خالية، قبالة بناء قيد الإن�صاء.
للركي  ه��ي  اجل��ث��ة  اأن  لل�صرطة  تبني  التحقيقات،  خ��ال  وم��ن 
عي�صى اأو�صلو )41 عاماً(، املنحدر من مدينة اأورفا، والذي يعمل 
يف بيع اخل�صروات . ولدى التوجه اإىل منزله، عرثت ال�صرطة على 
اأ�صيل  ال�صورية  الرجل الركي متزوج من  باأن  اآثار دماء، وعلمت 
غر  ع��ريف  دينياً  زواج��اً  عاماً،   17 العمر  من  البالغة  الب�صري، 

مقيد ب�صكل ر�صمي.
البحث  وب���داأت  ات��ه��ام،  حم��ل  ال��زوج��ة  الركية  ال�صرطة  وو�صعت 
عنها، و�صرعان ما وجدتها برفقة حبيبها ) 22 عاماً(، و�صقيقه ، 

يف مدينة ماردين، بتاريخ 10 حزيران، بح�صب ال�صحيفة.
وعلى  عليها  القب�ص  اإل��ق��اء  بعد  املتهمة،  بنقل  ال�صرطة  وق��ام��ت 
التحقيق  اأثناء  اإلزغ، حيث اعرفت  اإىل مدينة  حبيبها و�صقيقه، 
باأن زوجها كان ي�صربها ويعنفها، لذلك قررت قتله، وقامت بذلك 
حبيبها  ي��ق��وم  اأن  قبل  راأ���ص��ه،  على  باملطرقة  ب�صربه  منزلها  يف 
و�صقيقه بنقل اجلثة اإىل اأر�ص خالية، ومن ثم اإحراقها. ومل تذكر 

ال�صحيفة موعد حماكمة اجلناة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

طفل يعالج �إدمانه لل�سجائر بال�سكولتة ! 
اأ�صبح يحب  اأنه  التدخني،  الثانية لإدمانه  اأث��ار �صجة عاملية عندما كان يف �صن  الذي  الإندوني�صي،  الطفل  ك�صف 
ال�صوكولتة اأكرث من ال�صجائر. ا�صتهر األدي ريزال يف العام 2010 بعد اكت�صافه يف قرية فقرة يف �صومطرة يدخن 

اأكرث من علبة �صجائر يومًيا اأثناء ركوب دراجته ذات الثاث عجات.
اإدمان التدخني، وا�صتبدل ال�صجائر ب�صيء  األدي من الإقاع عن  وبح�صب �صحيفة ديلي ميل الربيطانية، متّكن 
اأكرث حاوة، وهو ال�صوكولتة. وقال الطفل البالغ من العمر 9 �صنوات ل�صحيفة �صيدين مورنينغ هرالد: ظللت 
اأ�صاهد النا�ص وهم يدخنون، وقد بدا ذلك لذيًذا. هناك اإح�صا�ص جميل اأ�صعر به عند التدخني، لكن الآن اأعتقد اأن 

ال�صوكولتة اأف�صل من التدخني.
ومتّكن ال�صبي الذي اأثار �صجة عاملية عندما كان يبلغ من العمر عامني بعد اأن وجد وهو يدخن يف قرية نائية من 

الإقاع عن هذه العادة، وفقد الوزن، وهو الآن مبثابة بطل كما يرونه يف مدر�صته البتدائية.
ا،  اأعدت له تاأهيًا خا�صً ومتّكن ال�صبي ال�صغر من الإقاع عن التدخني مب�صاعدة احلكومة الإندوني�صية التي 

ولكنه حل حمل التدخني بالطعام.
والآن جنح األدي، وهو يف التا�صعة من عمره، يف الإقاع عن تدخني ال�صجائر، وفقدان الوزن والتفوق يف املدر�صة.

واأدى اإدمان األدي املدمر لل�صحة اإىل قيام احلكومة الإندوني�صية بحملة ملعاجلة امل�صكلة حيث تنت�صر هذه العادة يف 
القرى ال�صغرة.
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معز�ة تولد ب�سفتي �إن�سان 
التوا�صل  م��واق��ع  م��ن  ال��ع��دي��د  ع��ل��ى  ن�صر  م��ده�����ص  ف��ي��دي��و  اأظ��ه��ر مقطع 
الإن�صان،  �صفاه  ت�صبهان  وب�صفتني  عينني  ب��دون  ول��دت  معزاة  الجتماعي، 
ال�صديدة  امل��زارع يف ت�صاندرا بال�صدمة  اأ�صيب  الهندية.   القرى  اإحدى  يف 
بعد اأن �صاهد املعزاة حديثة ال��ولدة لأول مرة، وقرر اأن يحتفظ بها رغم 
اإقليم  الواقعة يف  الزوجان من قرية بالو�صري،  ت�صوهها اخللقي.  ويقول 
كرال الهندي، باأنهما قررا احلفاظ على املعزاة والعناية بها على الرغم 
من اأن اجلران ن�صحوهما بقتلها تفادياً للم�صائب وال�صرور التي قد حتل 
بهما ب�صببها.  وبح�صب البيطريني، فقد ولدت املعزاة بدون عينني نتيجة 
حالة وراثية نادرة اأدت اإىل توقف منوهما، بينما اأدى الت�صوه لنمو �صفتني 

�صخمتني ت�صبهان �صفاه الإن�صان. 
واأ�صاف البيطريون باأن اخللل الوراثي ين�صاأ اأثناء احلمل وميكن اأن يوؤدي 
اأثناء  الدماغ  على  تطراأ  التي  الت�صوهات  مثل  اأخ��رى  ت�صوهات خلقية  اإىل 

منوه، بح�صب ما ورد يف �صحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

�سالح �مل�ستقبل لل�سيطرة على �لعامل
ي�صر الكثر من العلماء اإىل اأن زمن احلروب التقليدية والقنابل الذرية 
الرائدة  القوى  �صت�صتخدمه  الذي  ال�صاح  فما  املا�صي،  بات جزءا من  قد 
الباحث  ق��ال  امل��و���ص��وع  ه��ذا  وح���ول  امل�صتقبل؟   يف  ال��ع��امل  على  لل�صيطرة 
عام  م��ان��دي��ا،  كتب  ب���وين:  كري�صتوف  ج��ان  امل�صتقبل،  وع���امل  الفرن�صي 
اأن التعليم �صي�صبح �صاح القرن احلادي والع�صرين، ليحل حمل   ،1995
القرن  يف  ا�صتخدمت  ال��ت��ي  ال�صامل  ال��دم��ار  واأ���ص��ل��ح��ة  ال��ن��ووي��ة  الأ���ص��ل��ح��ة 
الذكاء  اأنظمة  �صيكون  اجل��اري  القرن  �صاح  اعتقادي  ح�صب  الع�صرين.. 
العماقة  امل�صانع  اأو  اليورانيوم  اإىل  حتتاج  ل  الأنظمة  ه��ذه  ال�صناعي، 
ال�صيليكون  اإىل  الأنظمة حتتاج  تلك  التي ي�صعب احل�صول عليها،  وامل��واد 
 Kaspersky" والكهرباء فقط. ويف حديث اإىل ال�صحفيني عقب مهرجان
يف  املتخ�ص�صة  لب  كا�صرب�صكي  �صركة  نظمته  ال��ذي   ،"Geek Picnic
اأ�صلحة الدمار ال�صامل  "هذه الأنظمة تتميز عن  اأ�صاف:  اأمن احلوا�صيب 
ب�صعوبة تعقبها كما تتعقب الوكالة الدولية للطاقة الذرية اآثار اليورانيوم 
اأو البلوتونيوم يف اإيران اأو كوريا ال�صمالية، وهذا ما يجعلها �صاحا خارقا 
من ال�صعب التنبوؤ باآثاره". من جانبه علق، اأنطون �صينغاريف، نائب رئي�ص 
موجودا  الأ�صلحة  من  النوع  هذا  كان  لو  بالقول:  لب  كا�صرب�صكي  �صركة 
الهجمات  ا�صتخدام  تعترب  الناتو  حلف  دول  ي�صتخدم..  ل  فلماذا  حاليا، 
اعتداء  اأي  مثل  مثله  الإل��ك��رون��ي��ة،  بالأ�صلحة  ي�صمى  م��ا  اأو  ال�صيربانية 
مبا�صر، وحتتفظ لنف�صها بحق الرد على هذا النوع من التهديدات، وعاوة 
الإلكرونية  الهجمات  من  النوع  هذا  مثل  ا�صتخدام  اأن  اأعتقد  ذلك  على 
حاليا �صيكون مف�صوحا، لأن املن�صاآت احل�صا�صة واملواقع الع�صكرية ت�صتخدم 

نف�ص التقنيات تقريبا، ومرتبطة بنف�ص ال�صبكة العاملية.

ح�سني �جل�سمي يح�سر 
�أغنية جديدة مل�سر

ح�صني  الإم���ارات���ي  الفنان  ين�صغل 
لأغنية  ب��ال��ت��ح�����ص��ر  اجل�������ص���م���ي 
ال�صعب  اإىل  ي���ه���ي���ده���ا  ج����دي����دة 

امل�صري بعنوان "ر�صمنالك".
بت�صوير  ح��ال��ي��اً  اجل�صمي  وي��ق��وم 
ع��ل��ى طريقة  ر���ص��م��ن��ال��ك  اأغ���ن���ي���ة 
ال���ف���ي���دي���و ك���ل���ي���ب، ب����ني ع�����دد من 
القاهرة  يف  ال�����ص��ي��اح��ي��ة  امل����ع����امل 
واأ�صوان والإ�صكندرية، كما ي�صارك 
الأطفال  م��ن  جمموعة  اجل�صمي 
ل�صيناريو  وفقا  ولكن  الكليب،  يف 
باقي  ت�صوير  �صيتم  فاإنه  الأغنية 
ب�����دون ح�صني  الأغ���ن���ي���ة  م�����ص��اه��د 

اجل�صمي.
كلمات  م����ن  ر����ص���م���ن���ال���ك  اأغ���ن���ي���ة 
عمرو  واأحل������������ان  ح�������ص���ني  ت����ام����ر 
م�صطفى، منتج فني حممد ر�صاد، 
ومدير  ���ص��ع��ب��ان،  واإخ��راج��م��ح��م��د 
ت�صوير وائ��ل دروي�����ص. ومل يحدد 
اأغنية  ط��رح  م��وع��د  بعد  اجل�صمي 
يف  طرحها  امل��ت��وق��ع  "ر�صمنالك" 

فرة ذكرى ثورة 30 يونيو.

ر�مي عيا�س ي�سعل 
مهرجان "عي�س �لأ�سرفية"

�صخ�ص،  اآلف  ع�صرة  اأك��رث من  بح�صور 
ال�صبت  ليل  عيا�ص  رام��ي  الفنان  اإفتتح 
احلافل  �صيفه  مهرجانات  اأوىل  الفائت 
بح�صور  الأ�صرفية"  "عي�ص  مبهرجان 
فعاليات �صيا�صية واإجتماعية واإعامية. 
اأغنياته  اأجمل  وقد غنى رامي باقة من 
فرقته  ب���رف���ق���ة  وال���ق���دمي���ة  اجل����دي����دة 
امل��و���ص��ي��ق��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة وامل�����ص��ري��ة التي 
باملهرجان  خا�صاً  عر�صاً  بدورها  قدمت 
�صاركت  وق���د  الآلف.  اإع���ج���اب  ف��اق��ت 
عجرمفي  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ةن��ان�����ص��ي  ال��ف��ن��ان��ة 
غنت  الأ�صرفية" حيث  "عي�ص  مهرجان 
وقدميها  الأخ��ر  األبومها  من  جديدها 

حيث تفاعل اجلمهور معها.
بعيد  �صيحتفل  ع��ي��ا���ص  رام���ي  اأن  ُي��ذك��ر 

الفطر ال�صعيد يف حفٍل مميز يف لبنان.

ترتك �بنها يف قطار لتدخن.. فينطلق به 
اندفع  �صريعاً،  �صيجارتها  دخ��ان  من  بع�صاً  نفثت  بينما 
عن  ب��ع��ي��داً  ���ص��ن��وات   6 ويبلغ  ابنها  ال���ذي يحمل  ال��ق��ط��ار 
ت�صافر  ك��ان��ت  اأم���اً  اأن  ال�صرطة يف روم���ا  ذك���رت  الأن��ظ��ار. 
اإىل نابويل، قررت  ابنها يف قطار �صريع من ميانو  مع 
اخلروج اإىل ر�صيف املحطة يف العا�صمة الإيطالية لكي 

تدخن. ومع ذلك، اأغلقت اأبواب القطار فجاأة. 
بو�صعها، مل  ما  اأق�صى  بذلت  امل��راأة  اأن  من  الرغم  وعلى 
البتعاد  القطار يف  يبداأ  اأن  اأبوابها قبل  تتمكن من فتح 

عن املحطة، حامًا معه ابنها ال�صغر.
ومت��ك��ن��ت ال��راك��ب��ة م���ن ت��ن��ب��ي��ه ال��ع��ام��ل��ني يف امل��ح��ط��ة يف 
يف   اب��ن��ه��ا  م��ع  �صملها  ج��م��ع  ومت  خ��ط��اأه��ا  اإىل  تيبورتينا 

املحطة التالية باخلط.

 ت�سع حملها يف �جلو 
اأجنبت امراأة هندية مولودها يف طائرة كانت تقوم برحلة 
من ال�صعودية اإىل الهند على ارتفاع 35 األف قدم، على ما 

ك�صفت �صركة الطران جيت اإيرويز . 
عن  يك�صف  مل  التي  الع�صرينية  ال�صابة  هذه  دخلت  وقد 
الأح���د خ��ال رح��ل��ة للخطوط  امل��خ��ا���ص م��ب��ك��راً  هويتها 
ال���دم���ام ال�صعودية  ب��ني م��دي��ن��ة  اإي���روي���ز  اجل��وي��ة ج��ي��ت 

ومدينة كوت�صي الهندية يف ولية كرال. 
وجاء يف بيان �صادر عن جيت اإيرويز اأن الراكبة اأجنبت 
�صبيا على ارتفاع 35 األف قدم مو�صحة اأن م�صاعداً طبياً 
كان يف الطائرة وطاقم امل�صيفات �صاعدوها يف توليدها. 

وق��د ح��رف م�صار ه��ذه الطائرة وه��ي م��ن ط��راز »بوينغ 
املراأة  لنقل  بومباي  اإىل  راك��ب��ا،   162 تقل  ك��ان��ت   »737
وم��ول��وده��ا اإىل اأق����رب م�����ص��ت�����ص��ف��ى.   وق����ال م�����ص��وؤول يف 
م�صت�صفى الروح القد�ص يف بومباي لوكالة فران�ص بر�ص 
اإن الأم والطفل يف حال جيدة.  وكانت املراأة يف الأ�صبوع 
وك�صفت  يعتقد.   ما  على  احلمل  من  والثاثني  الثاين 
ولدة  فيها  التي حتدث  الأوىل  املرة  اأنها  اإيرويز«  »جيت 
على من اإحدى رحاتها وقد اأجازت للمولود احلديث 
ال�صفر على طائراتها باملجان مدى احلياة.  ويف اأغ�صط�ص 
املا�صي، اأجنبت امراأة مولودها خال رحلة من الإمارات 
اإىل الفلبني. وهبطت الطائرة ا�صطراريا يف حيدر اآباد يف 

الهند لنقل املولود ووالدته اإىل امل�صت�صفى. 

كالب تنه�س رجاًل تعود �إطعامها
تعر�ص رجل �صكران للهجوم والقتل بطريقة ب�صعة على 
يد جمموعة من الكاب ال�صالة اأثناء عودته اإىل املنزل 
تلفزيونية  ال��ذي وثقته كامرا  ليا. وقد وقع احل��ادث 
ذاتية  مان�صي،  خانتي  مبنطقة  �صوفيت�صكي،  يف  مغلقة 
ال��ذي مل يعلن  الرجل  اأن  احلكم يف و�صط رو�صيا. يذكر 
عن ا�صمه وعمره، كان يعمل حار�ص اأمن، ويقوم بتغذية 

الكاب ال�صالة بانتظام، خال العامني املا�صيني.
�صاءت عندما عرب هذه  العاقة قد  اأن هذه  يبدو  ولكن 
يف  ع��ّوده��ا  كما  طعاما  يحمل  يكن  ومل  ب��ج��واره��ا،  امل���رة 
الكاب  جمموعة  تظهر  الفيديو،  �صريط  ويف  ال�صابق. 
ال�صالة التي تتكون من حوايل 12 كلبا، وهي تدور حول 
بزجاجة  مم�صكاً  طريق  ط��ول  على  يرتعد  ال��ذي  الرجل 

من البرة يف يده.

باميال �أندر�سون فاتنة 
يف مطار �أوريل

الباباراتزي  كامرات  عد�صات  التقطت  وق��د  باري�ص  اإىل  اأندر�صون  باميا  النجمة  و�صلت 
�صوراً لها يف مطار اوريل . وارتدت باميا البالغة من العمر 49 عاماً ف�صتاناً ق�صراً من 
فيفيني وي�صتوود. وكانت قد التقطت عد�صات كامرات الباباراتزي �صوراً لباميا يف لندن 
يوم اخلمي�ص حيث كانت تتناول الع�صاء يف اأحد املطاعم هناك. يوم الأربعاء املا�صي، قامت 
باميا بزيارة الرجل امل�صاع اأنه حبيبها جوليان ا�صانغ، 45 عاما، يف ال�صفارة الكوادورية يف 
نايت�صربيدج يف لندن. ارتبط اإ�صم باميا مبوؤ�ص�ص ويكيليك�ص  عندما �صوهدت تغادر ال�صفارة 
ملحاولة  وجوليان  للممثلة  الجتماع  اأقيم  وقد   ،2014 �صبتمرب  اأيلول  يف  نايت�صربيدج  يف 

اإقناع الأخر بدعم موؤ�ص�صتها التي تدعم الن�صاء �صحايا العتداءات.

املمثلة لولو ويل�سون خالل و�سولها عر�ش م�سبق خا�ش لفيلم "Annabelle: Creation" يف لو�ش اأجنلو�ش. )ا ف ب(

�لطائر�ت �لتجارية 
تتفادى �لعلو �ملنخف�س

حت��ل��ق ال��ط��ائ��رات ال��ت��ج��اري��ة، حول 
ال����ع����امل، ع��ل��ى ارت����ف����اع ي���ق���ارب 10 
كيلومرات، يف اأغلب الأحيان، لكننا 
نادرا ما ت�صاءلنا ب�صاأن �صبب اللجوء 
بدل  بالتحديد،  الرتفاع  ذلك  اإىل 
اأو  اأدن���ى  م�صتوى  يف  التحليق  م��ن 
"بيزن�ص  م��وق��ع  وب��ح�����ص��ب  اأع���ل���ى. 
اإن�صايدر"، فاإن الطائرات التجارية 
ت���خ���ت���ار ال��ت��ح��ل��ي��ق ع���ل���ى ع���ل���و 10 
كيلومرات، بالنظر اإىل اأن ما فيه 
ي��ت��ي��ح طرانها  م���ن ه����واء خ��ف��ي��ف 
ب�����ص��ك��ل ���ص��ل�����ص. وي�����ص��اع��د ال���ه���واء 
التجارية  ال����ط����ائ����رات  اخل���ف���ي���ف، 
اأكرب،  ب�صرعة  امل�صافات  قطع  على 
ف�صا عن اقت�صاد الوقود اخلا�ص 
الطائرات  وتلجاأ  الكرو�صني.  بها 
تفاديا  ك��ي��ل��وم��رات،   10 ع��ل��و  اإىل 
لا�صطرابات اجلوية التي حت�صل 
اأغ���ل���ب  يف  امل���ن���خ���ف�������ص،  ال���ع���ل���و  يف 
اأن الرتفاع  الأحيان، وهو ما يعني 
اأك���رث ي��زي��د ن�صبة الأم�����ان. اأم���ا يف 
حال حدوث اأمٌر طارئ، فاإن الطيار 
يجد مت�صعا من الوقت ليبحث عن 
حل ويناور مبركبته، اإذ يجد نف�صه 
على علو مرتفع، وغر قريب من 

الأر�ص.
الطائرات  تدفع  التي  الأم��ور  ومن 
التجارية الكربى اإىل تفادي العلو 
�صغرى  ط��ائ��رات  وج��ود  املنخف�ص، 

كثرة يف الأدنى مثل املروحيات.
لكن البع�ص قد يت�صاءل عن �صبب 
م�صتوى  يف  الطائرات  حتليق  ع��دم 
اأعلى من 10 كيلومرات، ويف هذا 
اأن ثمة  اجل��ان��ب، ي��و���ص��ح اخل����رباء 
الأوك�صجني  م��ن  حم���ددا  من�صوبا 
اإذ  املحدد،  امل�صار  يف  ال�صر  يفر�ص 
كلما زاد العلو ت�صاءل الأوك�صجني.

طائر�ت بال طيار لتهريب ب�سائع لل�سجون
بدون  ال��ط��ائ��رات  ا�صتعمال  ع��ن  جديد  تقرير  ك�صف 
ط��ي��ار اأك����رث م��ن اث��ن��ي ع�����ص��ر م���رة م��ن اأج����ل تهريب 
الفدرالية  ال�صجون  اإىل  قانونياً  حم��ظ��ورة  ب�صاعة 
وذل���ك وفقاً  امل��ا���ص��ي��ة،  ال�����ص��ن��وات اخلم�ص  م��دى  على 
يف  ال��ع��دل  وزارة  م��ن  عليها  احل�صول  ج��رى  لوثائق 
التقارير  ت�صر  حيث  الأمريكية،  املتحدة  ال��ولي��ات 
ذات  انها  اأثبتت  التهريب  عمليات  اأن  اإىل  املختلفة 
اأم�����ازون على  م��ث��ل  ك��ب��رة  ���ص��رك��ات  وت��ع��م��ل  �صعبية. 
الطائرات بدون طيار،  التو�صيل عرب  اأنظمة  اختبار 
املتحدة  ال��ولت  �صجون  خمتلف  يف  ال�صجناء  اأن  كما 
�صحنات  لتلقي  ال��ط��ائ��رات  تلك  بالفعل  ي�صتعملون 
قانونياً  جوية حتتوي على ب�صاعة مهربة حمظورة 
مب��ا يف ذل���ك ال��ه��وات��ف امل��ح��م��ول��ة وامل���خ���درات وامل���واد 
امل�صادة  التقنيات  اأن  اإىل  اخل��رباء  وي�صر  الإباحية. 
يف  تف�صل  حالياً  امل�صتخدمة  طيار  ب��دون  للطائرات 
املاأهولة  غر  اجلوية  الأجهزة  �صد  ال�صجون  حماية 
التي تنقل مواد خطرة مبا يف ذلك الأ�صلحة النارية 

عرب  عليها  احل�صول  امل�صتحيل  من  يكون  يكاد  التي 
الطرق التقليدية لعمليات التهريب �صمن ال�صجون.

وقال تروي رول اأ�صتاذ القانون بجامعة ولية اأريزونا: 
مكلفة  غر  املدنية  طيار  ب��دون  الطائرات  اأ�صبحت 
واأ�صهل من ناحية الت�صغيل واأكرث قوة، ويبدو اأن عدداً 
املحتملة  بقيمتها  يعرفون  املجرمني  من  متزايداً 
الأ�صرالية  ال�صرطة  وكانت  �صيئة.  لأف��ع��ال  ك���اأدوات 
�صرحت يف عام 2014 باأن طائرة بدون طيار عملت 
املنظمة،  املخدرات  تهريب  عمليات  يف  امل�صاعدة  على 
اجلنوبية  كارولينا  ولي��ة  يف  اآخ��ر  ح��ادث  ح�صل  كما 
يف وق��ت لح��ق من ذل��ك العام حيث حتطمت طائرة 
اأثناء حماولة ت�صليم املخدرات. وت�صتمر  بدون طيار 
القائمة بالزيادة حيث مت يف عام 2015 اإثارة معركة 
جراء ت�صليم حزمة خمدرات يف من�صاأة اأوهايو، وح�صل 
حادث اآخر يف تلك ال�صنة حيث مت اإلقاء القب�ص على 
قانونياً  حمظورة  ب�صاعة  تهريب  ملحاولة  �صخ�صني 

با�صتعمال طائرة بدون طيار.


