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الهالل الأحمر الإماراتي ي�ستعر�ض 
اأعمالها فى حمافظة ح�سرموت

•• املكال-وام:

ا�ستقبل حمافظ ح�سرموت اللواء الركن فرج �ساملني البح�سني ام�س 
وفدا من فريق الهالل الأحمر الإماراتي العامل بح�سرموت حيث 
ت�سهيل  �سبل  وبحثا  باملحافظة،  الفريق  اأعمال  اجلانبان  ا�ستعر�س 
عمل الهالل الأحمر الإماراتي خالل املرحلة القادمة؛ حتى يتمكن 

من تاأدية مهامه على اأكمل وجه.
حتتاجها  ال��ت��ي  الأول���وي���ات  بع�س  حت��دي��د  اجل��ان��ب��ان  ا�ستعر�س  كما 
حت�سني  �ساأنها  من  وم�ساريع  وخدمات،  حتتية،  بنية  من  املحافظة، 

الو�سع العام باملحافظة.                                       )التفا�سيل �س3(

الإمارات ت�سلم �ستالت زراعية ل�سندوق النظافة وحت�سني املدينة بعدن
•• عدن -وام:

القطاعات  لكافة  دعمها  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم����ارات  دول���ة  ت��وا���س��ل 
اخلدمية يف اليمن وخا�سة فى العا�سمة عدن.

املدينة  وحت�سني  النظافة  �سندوق  لقطاع  املخ�س�س  الدعم  و�سمن 
الغاف  ن��وع  �سجرة   600 ع��دن  العا�سمة  يف  ام�س  الم���ارات  �سلمت 
ل�سندوق النظافة وحت�سني املدينة عدن وذلك لزراعتها يف املنطقة 
الواقعة بني العري�س و�ساحل اأبني بح�سب القائمني على ال�سندوق 
يف عدن. ح�سر الت�سليم وكيل حمافظة عدن ل�سوؤن التنمية وع�سو 
عدن  يف  النظافة  �سندوق  ومدير  الكاف  عدنان  النتقايل  املجل�س 

قائد را�سد اأنعم .
)التفا�سيل �س2(
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ال�ساهد.. التحوير بعد التقييم

بحث مع رئي�س مايل تطور جمالت التعاون القائمة وامل�ستجدات الإقليمية والدولية 

حممد بن زايد يوؤكد حر�ض الإمارات على دعم عالقاتها الثنائية مع الدول الأفريقية
•• اأبوظبي-وام:

عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
ال�ساطئ  ق�سر  يف  ام�س  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
فخامة اإبراهيم بوبكر كايتا رئي�س جمهورية مايل ال�سديقة الذي يقوم 

بزيارة عمل اإىل الدولة حاليا.
ويف بداية اللقاء رحب �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
بالرئي�س املايل وبحث معه عالقات ال�سداقة والتعاون التي جتمع دولة 
الإمارات العربية املتحدة وجمهورية مايل و�سبل دعمها وتطويرها من 

اأجل حتقيق امل�سالح امل�سرتكة للبلدين وال�سعبني ال�سديقني.
التي  امل�سرتكة والأف��ك��ار  املوا�سيع  ع��دد من  اللقاء بحث  وج��رى خ��الل 
تت�سل بتطور جمالت التعاون القائمة بني البلدين خا�سة القت�سادية 

والتنموية.
دولة  ح��ر���س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأك���د 
الإم��ارات بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الأفريقية  ال��دول  مع  الثنائية  عالقاتها  دع��م  على  اهلل  حفظه  الدولة 
ال�سديقة و�سعيها اىل تعزيز هذه العالقات وتنميتها من اجل حتقيق 
مايل  وجمهورية  الإم����ارات  دول��ة  ب��ان  �سموه  منوها  املتبادلة،  امل�سالح 

جتمعهما عالقات طيبة ومتميزة ومتطورة.
واأ�ساف �سموه ان هناك جمالت كثرية ووا�سعة للتعاون فيما بني البلدين 

وفر�س متعددة لإقامة �سراكات بينية تخدم جهود البناء والتنمية.
حممد بن زايد خالل ا�ستقباله رئي�س مايل  )وام()التفا�سيل �س2(

م�سر جتدد مت�سكها بتنفيذ املطالب املقدمة لقطر 

م�سوؤول �سعودي: مطالب دول مكافحة الإرهاب قد تزيد 
•• عوا�صم-وكاالت:

ال�سلطة  اإن  القحطاين  �سعود  ال�سعودي،  امللكي  ال��دي��وان  م�ست�سار  ق��ال 
احلاكمة يف قطر حتاول اختزال املقاطعة بت�سريحات اأمريها متيم بن 
حمد يف وكالة الأنباء التي زعموا اخرتاقها، موؤكداً اأن هذا غري �سحيح، 

واأن الت�سريحات عّجلت فقط بتاأديب ال�سلطة ل اأكرث.
تويرت،  مبوقع  الر�سمي  ح�سابه  عرب  تغريدات  يف  القحطاين،  واأ�ساف 
حماولة ا�ستجداء الدول الداعية ملكافحة الإرهاب بزعم اخرتاق الوكالة 
والتكاء على م�سادر �سحفية لن ينفعهم طاملا تنظيم احلمدين احلاكم 

باأمره بقطر.
وتابع م�ست�سار الديوان امللكي ال�سعودي، لذا على �سلطة قطر مراجعة 
نف�سها و�سيا�ستها العدوانية منذ انقالب حمد على والده، ثم مراجعة 

املطالب ال� 13.. وقد تزيد بعد اأن ات�سح للعامل �سوء نيتهم.
اىل ذلك جددت القاهرة ام�س مت�سك م�سر واململكة العربية ال�سعودية 
لقطر  املقدمة  باملطالب  البحرين  ومملكة  املتحدة  العربية  والإم��ارات 
الدوحة  انتهاك  �سوء  على  وذل��ك  معها  ال��ع��الق��ات  ل�ستئناف  ك�سرط 
ال�سوؤون الداخلية للدول  للمواثيق والأع��راف الدولية عرب تدخلها يف 

العربية واإيوائها لعنا�سر وقيادات اإرهابية.

م��ن��ظ��م��ة ال���ع���ف���و ت���وؤك���د 
تركيا  يف  ال��ع��دال��ة  غ��ي��اب 

•• اأنقرة -رويرتز:

اأم�س  الدولية  العفو  قالت منظمة 
غائبتان  وال���ع���دال���ة  احل��ق��ي��ق��ة  اإن 
اأم�����رت  اأن  ب���ع���د  ت���رك���ي���ا  يف  مت���ام���ا 
املديرة  احتجاز  با�ستمرار  حمكمة 
ن�سطاء  وخم�سة  للمنظمة  املحلية 
النتماء  بتهمة  اآخ��ري��ن  حقوقيني 

ملنظمة اإرهابية.
املحلية  املديرة  اإي�سري  اإيديل  كانت 
ن�سطاء  ع�����س��رة  ���س��م��ن  ل��ل��م��ن��ظ��م��ة 
اعتقلوا  و����س���وي���دي  اأمل�����اين  ب��ي��ن��ه��م 
يف اخل���ام�������س م����ن ي���ول���ي���و اأث����ن����اء 
ح�سورهم ور�سة عمل ب�ساأن الأمن 
فندق  يف  املعلومات  واإدارة  الرقمي 
ق����رب ا���س��ط��ن��ب��ول. وق�����ال الأم����ني 
ا�ستمرار  وق��رار  ان  للمنظمة  العام 
احلقيقة  اأن  ي��ظ��ه��ر  اح���ت���ج���ازه���م 

والعدالة غائبتان متاما يف تركيا.

جاء ذلك يف بيان اأ�سدرته اخلارجية امل�سرية عقب لقاء وزير اخلارجية 
امل�سري �سامح �سكري مع جون بول لبورد م�ساعد �سكرتري عام الأمم 
املتحدة واملدير التنفيذي للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب. 
وذكر املتحدث با�سم اخلارجية امل�سرية اأحمد اأبوزيد اأن الوزير �سكري 
ا�ستعر�س مع لبورد اآخر التطورات يف ملف مكافحة الإرهاب الدويل وما 
تبذله القاهرة من جهود على هذا ال�سعيد كما تناول اآخر م�ستجدات 

الأزمة القطرية.
اأن الوزير �سكري جدد التاأكيد علي املقاربة امل�سرية  اإىل  اأبوزيد  واأ�سار 
واأ�سكاله  ال��ف��ك��ري��ة  رواف�����ده  مبختلف  الإره������اب  حم��ارب��ة  يف  ال�����س��ام��ل��ة 
التنظيمية وفقا لقرارات جمل�س الأمن ذات ال�سلة وا�سرتاتيجية الأمم 
اإليها  ت�ستند  التي  الأرب��ع  الأ�س�س  وات�ساقا مع  الإره��اب  املتحدة ملحاربة 
لنت�سار  املهيئة  ال��ظ��روف  م��ع  التعامل   : ت�سمل  وال��ت��ي  ال�سرتاتيجية 
الإره����اب واإج�����راءات منع ومكافحة الإره����اب وب��ن��اء ق���درات ال���دول يف 
ومراعاة  ال�سدد  ه��ذا  يف  املتحدة  الأمم  دور  وتعزيز  الإره���اب  حم��ارب��ة 

حقوق الإن�سان وحكم القانون كاأ�سا�س ملحاربة الإرهاب.
واأكد �سكري خالل اللقاء �سرورة الوقوف �سفا واحدا اأمام كل من يقدم 
بعد  يوما  الربيئة  الأرواح  التي حت�سد  الإرهابية  للجماعات  العون  يد 

الآخر.

لن يكون تغيريا للتغيري:

ال�ساهد: التحوير الوزاري من �سالحياتي فقط
•• الفجر – تون�ص - خا�ص

يو�سف  احل���ك���وم���ة  رئ���ي�������س  ق�����ال 
ال�����س��اه��د ان���ه م��ن امل��م��ك��ن تنظيم 
اج��ت��م��اع م���ع خم��ت��ل��ف الط����راف 
املوقعة على وثيقة قرطاج خالل 
ال�سابيع القليلة القادمة لتقييم 
مدى  يف  والنظر  احلكومة  عمل 

تطبيق بنود الوثيقة.
واو�سح ال�ساهد اأم�س الثالثاء ان 
اي حتوير وزاري يتم بعد عملية 
ولي�س  احل��ك��وم��ة  ل��ع��م��ل  ت��ق��ي��ي��م 
"تغيريا للتغيري" موؤكدا ان هذا 
�سالحيات  م���ن  ي��ظ��ل  ال��ت��ح��وي��ر 
يف  وذل��ك  فقط،  احلكومة  رئي�س 
بق�سر  به  ادىل  اعالمي  ت�سريح 
املوؤمترات بالعا�سمة على هام�س 

ندوة وطنية.
واأبرز ان احلكومة ما زالت تعمل 
قرطاج  وثيقة  يف  ج��اء  م��ا  ح�سب 
وهي ملتزمة بتنفيذ بنودها على 

غرار مكافحة الرهاب وحماربة 
الف�ساد وحتقيق النمو واحلوكمة 

الر�سيدة للمالية العمومية.
)التفا�سيل �س13(

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
فحص طبي مجاني للخادمة

Bin Awas General Service EST

من جميع أنحاء العالم 

نوفر خدم وعمالة

سيريالنكا - إندونيسيا - الفلبين 
بنغالدش - إثيوبيا

أبوظبي - شارع المرور - بجانب جريدة االتحاد

02/4465586 - 02/4465030 
 050/3270075 - 050/5925920

binawas1@yahoo.com

نوفر أفراد أمن وحراسات خاصة 
يوجد أفراد من جميع المهن 
والوظائف من كافة الجنسيات

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  
إثيوبيا - أوغندا - سيريالنكا

026441114            056 709  2333
أبوظبي معسكر آل نهيان بجوار فندق غافة

�سهيد يف اخلليل والفل�سطينيون يوا�سلون رف�س دخول الأق�سى 
ع�سرات اجلرحى يف مواجهات 
عنيفة مع الحتالل بالقد�ض

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

ذكرت جمعية الهالل الأحمر، اأم�س الثالثاء، اأن حواىل 50 فل�سطينياً 
بالقد�س،  الإ�سرائيلية  ال�سرطة  ا�ستباكات مع  املا�سية يف  الليلة  اأ�سيبوا 

من بينها 15اإ�سابة بالر�سا�س املطاطي. 
واندلعت اأعمال ال�سغب ب�سبب الإجراءات الأمنية اجلديدة التي فر�ستها 
اإ�سرائيل يف مطلع الأ�سبوع اجلاري، بعد اأن تعر�ست ال�سرطة لهجوم يف 

احلرم القد�سي ال�سريف. 
على  اعرتا�سهم  ال��ت��وايل  على  الثالث  لليوم  الفل�سطينيون  وي��وا���س��ل 
التدابري الأمنية اجلديدة التي فر�ستها ا�سرائيل للدخول اىل امل�سجد 
بكامريات  ال�ستعانة  املحتلة، مبا يف ذلك  ال�سرقية  القد�س  الق�سى يف 

واأجهزة لك�سف املعادن، مع معار�سة الوقاف الإ�سالمية لها.
من جانبه، انتقد مفتي القد�س، ال�سيخ حممد اأحمد ح�سني، الإجراءات 
اجل��دي��دة ال��ت��ي ت�سمل اأج��ه��زة الك�سف ع��ن امل��ع��ادن وال��ب��واب��ات ال���دوارة 
ع��ن��د م��دخ��ل امل��ك��ان، ح��ي��ث راأى اأن��ه��ا ت��غ��ري ال��و���س��ع ال���راه���ن.  ويخ�سى 

الفل�سطينيون من اأن حتاول اإ�سرائيل ا�ستعادة ال�سيطرة على املكان. 
اىل ذلك، قتل اجلي�س ال�سرائيلي �سابا فل�سطينيا بعد تنفيذه هجوما 
اأدى اىل  املحتلة ما  الغربية  ال�سفة  ب�سيارة قرب مدينة اخلليل جنوب 
اجلي�س  اأعلن  ما  بح�سب  طفيفة،  بجروح  اإ�سرائيليني  جنديني  اإ�سابة 

ووزارة ال�سحة الفل�سطينية.

•• عوا�صم-وكاالت:

اأكدت م�سادر متعددة اأن اجلي�س الوطني يقطع الطريق 
الذي يربط �سرواح مبحافظة �سنعاء،  وجنحت قوات 
اجلي�س الوطني اليمني واملقاومة ال�سعبية بالتقدم نحو 
اأوىل مناطق حمافظة �سنعاء من اجتاه مديرية �سرواح 

يف ماأرب، بعد مواجهات خا�ستها مع امليلي�سيات.
وقال م�سدر ع�سكري اإن قوات ال�سرعية عربت مناطق 
تف�سل ب��ني حم��اف��ظ��ت��ي م����اأرب و���س��ن��ع��اء وو���س��ل��ت اإىل 

مناطق تابعة ملديرية خولن �سرق حمافظة �سنعاء.
���س��رواح و�سنعاء حتت  ب��ني  ال��راب��ط  اأ�سبح اخل��ط  كما 

ال�سيطرة النارية للجي�س.

ويف �سياق اآخر، ا�سطرت امليلي�سيات النقالبية يف اليمن 
ق��ادة ميدانيني من قبائل  اأربعة  اإىل الع��رتاف مبقتل 

خولن يف جبهة �سرواح، والقتلى هم:
حم��م��د ���س��ال��ح ال���ب���اردة، وع��ل��ي ب��ن ع��ل��ي اأح��م��د حممد 
الع�سيلي امللقب باأبو جنيب، وحزام �سالح الباردة امللقب 
اأبو  امللقب  الباردة  اأحمد علي  باأبو �سالح، ونوح حممد 

�سام.
وت�سببت عملية التكتم عن مقتل هوؤلء القادة امليدانيني 
من اأبناء القبائل يف �سفوف امليلي�سيات، اإ�سافة اإىل ترك 
جثث بع�سهم على اجلبهات يف اإحباط معنويات املقاتلني 
من  باملزيد  الدفع  عن  القبائل  واإحجام  اجلبهات  على 

اأبنائها للقتال يف �سفوف ميلي�سيات احلوثيني.

اجلي�ض اليمني يتقدم نحو �سنعاء عرب بوابة �سرواح ي�ستعد  ال��ل��ب��ن��اين  اجل��ي�����ض 
ال�سورية  احلدود  عند  لعملية 

•• بريوت-رويرتز:

اللبناين  ال��������وزراء  رئ��ي�����س  ق����ال 
الثالثاء  اأم�����س  احل���ري���ري  �سعد 
���س��ي��ن��ف��ذ ع��م��ل��ي��ة يف  اإن اجل��ي�����س 
تقع  التي  عر�سال  ج��رود  منطقة 
يف �سمال �سرق لبنان عند احلدود 
ق��اع��دة لعمليات  ال�����س��وري��ة وت��ع��د 
ينفذها م�سلحون ينتمي بع�سهم 

جلماعات مت�سددة.
وذكرت الوكالة الوطنية لالإعالم 
كلمة  خ��الل  و�سف  احلريري  اأن 
له يف الربملان العملية التي يعتزم 
اجلي�س القيام بها باأنها مدرو�سة 
)اجلي�س(  تعطيه  احلكومة  واأن 

احلرية.
قاحلة  منطقة  ع��ر���س��ال  وج����رود 
�سوريا  ب��ني  ال��واق��ع��ة  يف اجل��ب��ال 
لعمليات  ق���اع���دة  وه����ي  ول���ب���ن���ان 
تقاتل  ال��ت��ي  امل�سلحة  اجل��م��اع��ات 
مبا  ال�سورية  الأهلية  احل��رب  يف 
الرهابي  داع�����س  تنظيم  ذل��ك  يف 

وجبهة فتح ال�سام.

رو�سيا تتحدث عن هدنة ثانية 
اأمريكا مع  بالتفاق  �سوريا  يف 

•• عوا�صم-وكاالت:

اأكد نائب وزير اخلارجية الرو�سي 
�سريجي ريابكوف، ام�س الثالثاء، 
اأمريكي  رو�سي  لقاء  اإمكانية عقد 

حول هدنة ثانية يف �سوريا.
الرو�سية  �سبوتنيك  وكالة  وكانت 
ن���ق���ل���ت ع����ن م�������س���در م����ق����رب من 
حمادثات الت�سوية ال�سورية القول 
قد  املتحدة  وال��ولي��ات  رو�سيا  اإن 
�سوريا  يف  ث��ان��ي��ة  ه���دن���ة  ت��ع��ل��ن��ان 
)اآب(  اأغ�������س���ط�������س  م��ن��ت�����س��ف  يف 
امل��ق��ب��ل، ب��ع��د اأن ي��ج��ري اخل���رباء 
م�ساورات  وال��رو���س  الأم��ري��ك��ي��ون 
يف اإح����دى ال��ع��وا���س��م الأوروب���ي���ة، 
���س��ت�����س��م��ل ع��ل��ى الأرج��������ح، حم�س 

ورمبا الغوطة ال�سرقية.
ريابكوف  ع����ن  ال���وك���ال���ة  ون���ق���ل���ت 
القول: نحن على ات�سال بالرفاق 
الأمريكيني حول مو�سوع مناطق 
خف�س الت�سعيد، ومو�سوع عملية 
اأ�ستانة،  موؤكدا اإمكانية لال�ستمرار 

بتعميق الت�سالت املعنية.

رئ��ي�����ض ج��ن��وب ال�����س��ودان 
جوريال  يف  ال��ط��وارئ  يعلن 

•• نريوبي -رويرتز:

قال املتحدث با�سم حكومة جنوب 
�سلفا  الرئي�س  اإن  ام�س  ال�����س��ودان 
كري اأعلن حالة الطوارئ ملدة ثالثة 
اأ���س��ه��ر يف ولي���ة ج��وري��ال م�سقط 
منذ  ا�ستباكات  ت�ستعر  حيث  راأ�سه 
�سهور بني ميلي�سيات قبلية. وقال 
اأي�سا  ي�سغل  ال���ذي  م��ك��وي  مايكل 
�سيتم  اإن���ه  الإع����الم  وزي���ر  من�سب 
م��ن��ح اجل��ي�����س ���س��الح��ي��ات لوقف 

القتال يف الولية.
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بحث مع رئي�س مايل تطور جمالت التعاون القائمة وامل�ستجدات الإقليمية والدولية 

حممد بن زايد يوؤكد حر�ض المارات على دعم عالقاتها الثنائية مع الدول الأفريقية

�ساحب  ولقائه  املتحدة  العربية 
اأب����وظ����ب����ي  ع����ه����د  ويل  ال�������س���م���و 
تنمية  على  ب��الده  حر�س  موؤكدا 
الإمارات  مع  الثنائية  عالقاتها 
املجالت  خمتلف  يف  وتطويرها 
القت�سادية  اجل��وان��ب  يف  خا�سة 
والتنموية وال�ستثمار معربا عن 

ال�سديقة  الأفريقية  ال��دول  مع 
و�سعيها اىل تعزيز هذه العالقات 
حتقيق  اج�������ل  م�����ن  وت���ن���م���ي���ت���ه���ا 
�سموه  منوها  املتبادلة،  امل�سالح 
وجمهورية  الإم�����ارات  دول���ة  ب���ان 
طيبة  ع��الق��ات  جتمعهما  م���ايل 

ومتميزة ومتطورة.

الهتمام  ذات  املوا�سيع  من  ع��دد 
امل�سرتك.

فخامة  م��ن��ح  ال��ل��ق��اء  ن��ه��اي��ة  ويف 
ك��اي��ت��ا �ساحب  ب��وب��ك��ر  اإب���راه���ي���م 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن زايد 
الوطني،  م���ايل  و���س��ام  ن��ه��ي��ان  اآل 
اأع��ل��ى و���س��ام يف ج��م��ه��وري��ة مايل 

خا�سة القت�سادية والتنموية.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  واأك�������د 
حممد بن زايد اآل نهيان حر�س 
ب��ق��ي��ادة �ساحب  دول����ة الإم������ارات 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و 
حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
الثنائية  عالقاتها  دعم  على  اهلل 

الإمارات  لدولة  وتقديره  �سكره 
دعهما  ع��ل��ى  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 

جلهود التنمية والبناء يف مايل.
ك��م��ا ج���رى خ���الل ال��ل��ق��اء تبادل 
امل�ستجدات  ح��ول  النظر  وجهات 
وتطورات  وال��دول��ي��ة  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
اىل  اإ�سافة  املنطقة  يف  الأح���داث 

واأ�ساف �سموه ان هناك جمالت 
كثرية ووا�سعة للتعاون فيما بني 
لإقامة  متعددة  وفر�س  البلدين 
�سراكات بينية تخدم جهود البناء 

والتنمية.
املايل  الرئي�س  اب��دى  جانبه  م��ن 
���س��ع��ادت��ه ب���زي���ارة دول����ة الإم�����ارات 

•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
ق�سر  يف  ام�����س  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات 
بوبكر  اإبراهيم  فخامة  ال�ساطئ 
ك��اي��ت��ا رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة مايل 
ال�سديقة الذي يقوم بزيارة عمل 

اإىل الدولة حاليا.
ال��ل��ق��اء رح��ب �ساحب  ب��داي��ة  ويف 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن زايد 
وبحث  امل��ايل  بالرئي�س  نهيان  اآل 
والتعاون  ال�سداقة  عالقات  معه 
ال����ت����ي جت���م���ع دول�������ة الإم����������ارات 
العربية املتحدة وجمهورية مايل 
و���س��ب��ل دع��م��ه��ا وت��ط��وي��ره��ا من 
امل�سرتكة  امل�����س��ال��ح  حتقيق  اأج���ل 

للبلدين وال�سعبني ال�سديقني.
وج���رى خ��الل ال��ل��ق��اء بحث عدد 
والأفكار  امل�سرتكة  املوا�سيع  من 
ال���ت���ي ت��ت�����س��ل ب���ت���ط���ور جم����الت 
البلدين  ب��ني  ال��ق��ائ��م��ة  ال��ت��ع��اون 

وذل���ك ت��ق��دي��را جل��ه��ود ���س��م��وه يف 
تطوير وتعزيز عالقات ال�سداقة 
وال���ت���ع���اون ب���ني ج��م��ه��وري��ة مايل 
ودولة الإمارات العربية املتحدة.

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  وث���م���ن 
حم��م��د ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان هذه 
�سموه  م��ع��رب��ا  ال��ك��رمي��ة  ال��ل��ف��ت��ة 
امل������ايل  لل������رئي�س  ت�������منياته  عن 
ب�����������������������دوام ال�������س���ح���ة وال�������س���ع���ادة 
و�سعبها  م������ايل  وجل����م����ه����وري����ة 
التقدم  م����ن  م����زي����دا  ال�������س���دي���ق 

والزدهار والرقي.
نهيان  ال�سيخ  �سمو  اللقاء  ح�سر 
اآل نهيان رئي�س جمل�س  بن زايد 
�سلطان  ب��ن  زاي��د  موؤ�س�سة  اأم��ن��اء 
اخلريية  ل���الأع���م���ال  ن��ه��ي��ان  اآل 
والإن�سانية و�سعادة حممد مبارك 
دي���وان ويل عهد  امل��زروع��ي وكيل 
اأب��وظ��ب��ي وم��ن ج��ان��ب جمهورية 
عبداهلل  ال�������س���ي���د  م���ع���ايل  م�����ايل 
اخلارجية  ال�سوؤون  وزير  الديوب 
وال��ت��ع��اون ال���دويل وم��ع��ايل بوبو 

�سي�سي وزير املالية.

حممد بن زايد يح�سر 
زفاف �سعيد جمعة الغوي�ض

•• اأبوظبي-وام:

ح�سر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي 
اأقامه  ال��ذي  ال�ستقبال  حفل  ام�س  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
باأبوظبي،  امل�سلحة  القوات  �سباط  بنادي  ال�سويدي  الغوي�س  مانع  جمعة 

مبنا�سبة زفاف جنله �سعيد اإىل كرمية عبدالرحمن �سقر الزعابي.
كما ح�سر احلفل الذي تخللته الأهازيج الرتاثية والفنون ال�سعبية عدد من 

ال�سيوخ وكبار امل�سوؤولني يف الدولة واملدعوون واأقارب واأهل العرو�سني.

الإمارات ت�سلم »�ستالت زراعية« ل�سندوق النظافة وحت�سني املدينة بعدن
•• عدن -وام:

توا�سل دولة الإمارات العربية املتحدة دعمها لكافة القطاعات اخلدمية يف 
اليمن وخا�سة فى العا�سمة عدن.

�سلمت  املدينة  وحت�سني  النظافة  �سندوق  لقطاع  املخ�س�س  الدعم  و�سمن 
“ ل�سندوق  “ الغاف  ن��وع  �سجرة   600 ع��دن  العا�سمة  ام�س يف  الم���ارات 
بني  ال��واق��ع��ة  املنطقة  يف  لزراعتها  وذل���ك  ع��دن  امل��دي��ن��ة  وحت�سني  النظافة 

العري�س و�ساحل اأبني بح�سب القائمني على ال�سندوق يف عدن.
ح�سر الت�سليم وكيل حمافظة عدن ل�سوؤن التنمية وع�سو املجل�س النتقايل 

“ ومدير �سندوق النظافة يف عدن قائد را�سد اأنعم . الكاف  “ عدنان 
وخالل الت�سليم اأ�ساد الكاف باجلهود التي تبذلها دولة الإمارات يف املحافظات 
اأثمرت  املتوا�سلة  اإن تلك اجلهود  املحررة بهدف تطبيع احلياة فيها، وقال 

عن عودة احلياة اإىل طبيعتها يف هذه املحافظات.
و�سكر دولة الإم��ارات على كل ما تقدمه لأبناء العا�سمة عدن ويف خمتلف 

املجالت، وقال اإن هذه الأ�سجار هي جزء ب�سيط من الدعم الكبري املقدم لكل 
القطاعات اخلدمية والأمنية والع�سكرية.

بدوره قال مدير �سندوق النظافة يف عدن قائد را�سد اأنعم اإن هذه الأ�سجار 
�ست�ساهم ب�سكل كبري يف ت�سجري اأجزاء وا�سعة من العا�سمة عدن، خ�سو�ساً 

اإن هذه الأ�سجار تقاوم اجلفاف وخمتلف الظروف املناخية .
درجات  تتحّمل  التي  الربية  الأ�سجار  اأك��رث  واح��دة من  الغاف  �سجرة  وتعد 
احلرارة واجلفاف ال�سديد، وهي تنمو يف الإمارات بكرثة مع اأ�سجار القرط 

املياه  الكثري من  ت�ستهلك  ول  العالية  امللوحة  تتحّمل  كما  وال�سدر.  والنيم 
امللحية  ال��رتب��ة  يف  للزراعة  مالئمة  وه��ي  وال��ري��اح،  اجل��و  تقلبات  وتتحّمل 
الرملية، حيث تتعّمق جذورها يف الرتبة مل�سافات بعيدة وقد ي�سل ارتفاعها 
ال��رتاث الإماراتي  اأ�سجار الغاف مبكانة خا�سة يف  12 م��رتاً. وحظيت  اإىل 
ب��اإذن اهلل تعاىل،  وب��رز ذلك من خالل الهتمام الكبري من قبل املغفور له 
اإمارات  ، الذى منع قطعها يف كافة  ال�سيخ زايد بن �سلطان طّيب اهلل ثراه 

الدولة واأمر با�ستزراع غابات جديدة وا�سعة من الغاف .
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امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

العني
�سيدلية العني                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية ال�سالم اجلديدة       7543887

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

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

الهالل الأحمر الماراتي ي�ستعر�ض اعماله فى حمافظة ح�سرموت

حفاظًا على املظهر احل�ساري للمدينة و�سحة و�سالمة ال�سكان   

بلدية مدينة ابوظبي تعتزم اإزالة 21 منزل مهجورا يف اخلتم وبني يا�ض وال�سمحة وتر�سد 52 بيتا  

ال�سيفي برناجمها  فعاليات  اأوىل  الثقافية” تطلق  الجتماعية  “الفجرية 

•• املكال-وام:

ا�ستقبل حمافظ ح�سرموت اللواء 
الركن فرج �ساملني البح�سني ام�س 
ال��ه��الل الأحمر  وف����دا م��ن ف��ري��ق 
بح�سرموت  ال��ع��ام��ل  الإم�����ارات�����ي 

التي  الأول�����وي�����ات  ب��ع�����س  حت���دي���د 
حتتاجها املحافظة، من بنية حتتية، 
�ساأنها  م���ن  وم�����س��اري��ع  وخ���دم���ات، 
باملحافظة.  ال��ع��ام  الو�سع  حت�سني 
وا�������س������اد رئ����ي���������س ف����ري����ق ال����ه����الل 
بح�سرموت  الإم����ارات����ي  الأح���م���ر 

الأح���م���ر الإم����ارات����ي ع��ل��ى اجلهود 
املعاناة  لتخفيف  ي��ب��ذل��ون��ه��ا  ال��ت��ي 
على املواطنني، والدور الكبري الذي 
ل��ع��ب��ه ال��ه��الل الأح���م���ر الإم���ارات���ي 
منه  ا�ستفاد  وال��ذي  يف ح�سرموت، 
مثمنا  باملحافظة  املواطنني  اآلف 

اأعمال  اجل��ان��ب��ان  ا�ستعر�س  حيث 
ال��ف��ري��ق ب��امل��ح��اف��ظ��ة، وب��ح��ث��ا �سبل 
ت�����س��ه��ي��ل ع���م���ل ال����ه����الل الأح���م���ر 
القادمة؛  املرحلة  خالل  الإماراتي 
حتى يتمكن من تاأدية مهامه على 
اأكمل وجه. كما ا�ستعر�س اجلانبان 

قادمة  م�����س��اري��ع  ال��ه��الل  ل���دى  ان 
امل���ج���الت والتي  م��ت��ن��وع��ة يف ك��اف��ة 
لي�ستفيد  بتنفيدها  الهيئة  �ستقوم 
�سكر  ب��دوره  كافة.  املواطنون  منها 
الإمارات  دول��ة  البح�سني  املحافظ 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، وه��ي��ئ��ة الهالل 

بالتعاون الكامل من قبل املحافظ 
املحلية  وال�������س���ل���ط���ة  ال��ب��ح�����س��ن��ي، 
وتقدميهم  ح�سرموت،  مبحافظة 
الت�سهيالت الالزمة حتى ي�ستطيع 
الإن�سانية  الإغاثة  تقدمي  الفريق 
موؤكدا  ب��امل��ح��اف��ظ��ة  ل��ل��م��واط��ن��ني 

العربية  الإم��������ارات  دول�����ة  ح���ر����س 
املتحدة على تقدمي الدعم الإغاثي 
اليمنني،  للمواطنني  والإن�����س��اين 
خالل  م��ع��ان��ات��ه��م،  م��ن  للتخفيف 
ظ�������روف الأزم���������ة ال����ت����ي مت����ر بها 

بالدهم.

•• ابوظبي-الفجر: 

دعت بلدية مدينة ابوظبي مالكي 
املباين املهجورة يف خمتلف مناطق 
مدينة ابوظبي و�سواحيها للتعاون 
مع البلدية ومراجعتها للح�سول 
ع��ل��ى ال��رتاخ��ي�����س ال���الزم���ة من 
اأ�سرع  وه��دم��ه��ا يف  اإزال��ت��ه��ا  اأج����ل 
اإطار  �سمن  وذل���ك  مم��ك��ن،  وق���ت 
البلدية  ال�����س��وؤون  دائ���رة  م�ساعي 
امل�ساكن  لإزال��ة  املتوا�سلة  والنقل 
واملهجورة  ال��ق��دمي��ة  وال��ب��ن��اي��ات 
وال�سعي  العام  املظهر  وم�سوهات 
املدينة  مظهر  على  احلفاظ  نحو 
ت��وج��ه النظام  ك��ون��ه��ا ج����زءا م���ن 

البلدي ويف قمة اأولوياته . 
�سعادة  اأ�سدر  الإط��ار  هذا  و�سمن 
العام  امل��دي��ر  امل��رر  م�سبح م��ب��ارك 
بالإنابة  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  لبلدية 

ل�سنة   211 رق��م  الإداري  ال��ق��رار 
2017 ب�ساأن اإخالء وهدم املباين 
العام  للمظهر  وامل�سوهة  املهجورة 

يف مدينة اأبوظبي و�سواحيها .
البلدية  اعتزام  على  القرار  واأك��د 
م���ن���زل يف كل   21 واإزال��������ة  ه����دم 
من اخلتم وبني يا�س وال�سمحة ، 
منازل   5 هدم  القرار  �سمل  حيث 
يف اخلتم ، وهدم 15 منزل يف بني 
يا�س ، ومنزل واحد يف ال�سمحة ، 
وكانت البلدية قد ر�سدت يف هذه 
اأبوظبي و�سواحيها اأكرث من 52 
8 مبان  ، م��ن��ه��ا  م��ن��زل م��ه��ج��ورا 
النه�سة  يف  ب��ي��وت  و5   ، حكومية 
، وبيتان يف الوثبة �سمال وبيت يف 

اخلتم ، و36 بيتا يف بني يا�س .
واأكدت بلدية مدينة اأبوظبي اأنها 
املهجورة  املباين  اأ�سحاب  اأمهلت 
اأجل  من  الالزمة  القانونية  املدة 

اإج��راءات ترخي�س عمليات  اإمت��ام 
، حيث  فعليا  ب��ه��ا  وال��ب��دء  ال��ه��دم 
بدرا�سة  بالبلدية  املخت�سون  ق��ام 

تاأكيدا على التزام البلدية ب�سمان 
والبيئة  الف�سل  احلياة  م�ستوى 
ابوظبي  ل�سكان مدينة  امل�ستدامة 

امل�سغولة  امل��ه��ج��ورة وغ��ري  امل��ب��اين 
�سالحيتها  ع����دم  م���ن  وال���ت���اأك���د 
وذلك   ، م��الك��ه��ا  واإب�����الغ  لل�سكن 

الفئات  ج��م��ي��ع  ب���ني  وال��ت�����س��ام��ن 
لالأن�سطة  وم��زاول��ت��ه��م  ال��ع��م��ري��ة 

ت�����س��ج��ي��ع امل���واه���ب وال���ك���ف���اءات يف 
خم��ت��ل��ف امل����ج����الت خ�����س��و���س��ا اأن 

الجتماعية والثقافية والرتفيهية 
وتر�سيخ املفاهيم الثقافية بجانب 

و�سالمة  ���س��ح��ة  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ 
ال�سكان.

املباين  اأن  ال���ب���ل���دي���ة  واأ�����س����اف����ت 
امل�������س���ت���ه���دف���ة ب���ح���م���ل���ة الإزال����������ة 
م���ب���ان مهجورة  ع���ن  ع���ب���ارة  ه���ي 
لفرتات طويلة الأمر الذي خلف 
الأحياء  يف  ح�ساري  غري  منظرا 
وال�سوارع ل يتنا�سب مع النه�سة 
وال�سياحية  واجلمالية  العمرانية 
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ت�����س��ه��ده��ا  ال��ت��ي 

و�سواحيها.
اأ�سبحت  امل����ب����اين  ه�����ذه  اأن  ك���م���ا 
ت�سكل عبئا واإزعاجا لل�سكان نظرا 
ومنو  والنفايات  الأت��رب��ة  لرتاكم 
وانت�سار  ال��ع�����س��وائ��ي��ة  الأع�������س���اب 
احل�����س��رات وال��ق��وار���س مب��ا يهدد 

�سحة ال�سكان وراحتهم.
اأن��ه��ا در�ست  ال��ب��ل��دي��ة  واأو���س��ح��ت 
جوانبه  ج���م���ي���ع  م�����ن  امل���������س����روع 

ال�����������س�����ح�����ي�����ة والج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة 
والق�����ت�����������س�����ادي�����ة واجل����م����ال����ي����ة 
الناجتة  ل���الأ����س���رار  وب��ال��ق��ي��ا���س 
ع��ن ا���س��ت��م��رار وج���ود ه��ذه املباين 
وامل�������س���اك���ن امل���ه���ج���ورة ج����اء ق���رار 
الأ�سا�سي  الهدف  لتحقيق  اإزالتها 
من  ال�����س��وارع  تخلي�س  يف  املتمثل 
املباين  لهذه  الالئق  غري  املظهر 

وامل�ساكن.
اإنها مت�سي قدما  البلدية  وقالت 
املباين  اإزال�����ة  م�����س��روع  تنفيذ  يف 
امل��ه��ج��ورة وب��وت��رية م��درو���س��ة عن 
متابعة  ت����ت����وىل  جل����ن����ة   ط����ري����ق 
وترحيل  والإزال���ة  الهدم  عمليات 
يجنب  ال���ذي  بال�سكل  الأن��ق��ا���س 
تلويث  وت��اليف  اإزع���اج  اأي  ال�سكان 
بال�ساكن وخا�سة  املحيطة  البيئة 
املجاورة  والفلل  البيوت  اأ�سحاب 

ملواقع الهدم.

•• الفجرية -وام:

اأط������ل������ق������ت ج����م����ع����ي����ة ال����ف����ج����رية 
الج���ت���م���اع���ي���ة ال���ث���ق���اف���ي���ة اأم�������س 
برناجمها  ف��ع��ال��ي��ات  اأوىل  الول 
الفجرية  يف  ق���ي���ظ   “ ال�����س��ي��ف��ي 
العا�سر  ح��ت��ى  ت�����س��ت��م��ر  ال���ت���ي   “
م��ن ���س��ه��ر اأغ�����س��ط�����س امل��ق��ب��ل حتت 
وذلك  �سعادتي”  “وطني  ���س��ع��ار 
وتنظم  ال���ف���ج���رية.  يف  م��ق��ره��ا  يف 
مع  بالتعاون  الفعاليات  اجلمعية 
للريا�سات  ال��دويل  الفجرية  نادي 
البحرية وجمعيات البدية للثقافة 
والفجرية  ال�����س��ع��ب��ي��ة  وال���ف���ن���ون 
الأ�سماك  ل�����س��ي��ادي  ال��ت��ع��اون��ي��ة 

و�سعراء الإمارات.
يت�سمن الربنامج اأن�سطة متنوعة 
حيث  وال�����س��غ��ار  ال��ك��ب��ار  ت�ستهدف 

اإعادة  يف  الأط��ف��ال  اأن�سطة  تتمثل 
التدوير وحديقة القراءة والألوان 
فكر  وب��رن��ام��ج  ال�سغري  وال�����س��ي��ف 
بجانب  الإجنليزية  اللغة  واأل��ع��اب 
اخلارجية  ال������زي������ارات  م����ن  ع�����دد 
وذلك  احل��ك��وم��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات  اإىل 
ب���اإ����س���راف م����وزة ال��ي��م��اح��ي ع�سو 

اجلمعية .
الكبار فتت�سمن رحلة  اأن�سطة  اأما 
وزي���ارة  ترفيهية  ثقافية  ب��ح��ري��ة 
منطقة  يف  ال��ب��ح��ري  امل��ت��ح��ف  اإىل 
�سبابية  ن��ق��ا���س��ي��ة  وج��ل�����س��ة  م��رب��ح 
�سعب”  “اأ�سعد  بعنوان  جمتمعية 
ال�سن  وكبار  املر�سى  زيارة  بجانب 
يف خم��ت��ل��ف م�����س��ت�����س��ف��ي��ات اإم������ارة 

الفجرية.
تنظيم هذه  وتهدف اجلمعية من 
الفعاليات اإىل توثيق روابط الإخاء 

اإب���راز  يف  تتمثل  اجلمعية  ر���س��ال��ة 
ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة وامل�����س��اه��م��ة يف 
التنمية املجتمعية واإحياء الثقافة 
وم��وروث��ات��ه��ا ومواكبة  الإم��ارات��ي��ة 
املبدعني  ورع��اي��ة  امل��واه��ب  تنمية 
ثقافيا  م��رك��زا  ل��ل��دول��ة  يكفل  مب��ا 

عامليا.
رئي�س  ال���ظ���ن���ح���اين  خ���ال���د  وق������ال 
“قيظ  ف���ع���ال���ي���ات  اإن  اجل���م���ع���ي���ة 
التزام  ع���ن  ت��ع��رب  الفجرية”  يف 
املجتمعية  مب�سوؤوليتها  اجلمعية 
املبادرات  تنظيم  ع��ل��ى  وح��ر���س��ه��ا 
والثقافية  واملجتمعية  الإن�سانية 
الهادفة التي ت�سهم يف ن�سر الوعي 
وامل��ع��رف��ة وت��ع��زي��ز ال��ت��وا���س��ل بني 

فئات املجتمع كافة.
ه����دف اجل��م��ع��ي��ة هو  اأن  واأو�����س����ح 
و�سغل  ال�سيفية  الإج��ازة  ا�ستثمار 

اأوق�������ات ف�����راغ ال�����س��ب��اب مب���ا يعود 
ب��ال��ن��ف��ع وال���ف���ائ���دة ع��ل��ي��ه��م وعلى 
واع  جيل  تن�سئة  وبالتايل  املجتمع 
م�ستقبل  ل��ق��ي��ادة  م��وؤه��ل  وم��ث��ق��ف 

الوطن بكفاءة واقتدار.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ق���ال���ت ف���اخ���رة داغ���ر 
والفعاليات  الأن�سطة  ق�سم  رئي�سة 
اجلمعية  ب��رام��ج  اإن  اجل��م��ع��ي��ة  يف 
ال��ت��ي ت�����س��ت��ه��دف الأط���ف���ال خالل 
امل��در���س��ي��ة حت����دث فرقا  ال��ع��ط��ل��ة 
ف��راغ��ه��م حيث جتعلهم  اأوق����ات  يف 
اإيجابي  ب�سكل  منها  ي�ستفيدون 
وي��ط��ور من  ب��ال��ن��ف��ع  ي��ع��ود عليهم 

مهاراتهم.
واأ�سارت اإىل اأن اجلمعية تعمل منذ 
الفعاليات  تنظيم  على  تاأ�سي�سها 
تنمية  يف  ت�����س��ه��م  ال���ت���ي  وال����ور�����س 

مهارات الطفل واإ�سعاده.

حممد بن را�سد للمعرفة تنظم غدا اأول حلقة �سبابية على تويرت
•• دبي -وام: 

�سبابية  حلقة  غدا  للمعرفة  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  تنظم 
وذلك  نوعها..  من  الأوىل  هي  تويرت  الجتماعي  التوا�سل  موقع  على 

بالتعاون مع جمل�س الإمارات لل�سباب.
وتبداأ احللقة - التي �ستحمل عنوان دور ال�سباب يف جعل لغتنا العربية 
8:30 م�ساء على  6:30 وت�ستمر حتى  ال�ساعة  العلوم واملعرفة -  لغة 

تويرت عرب و�سمي #حلقات_�سبابية #بالعربي.
وزيرة  املزروعي  فار�س  بن  �سهيل  بنت  �سما  .. معايل  ي�سارك يف احللقة 

جمال  و�سعادة  لل�سباب  الإم���ارات  جمل�س  رئي�سة  ال�سباب  ل�سوؤون  دول��ة 
وزارة  م��ن  الفال�سي  وعائ�سة  للموؤ�س�سة  التنفيذي  امل��دي��ر  ح��وي��رب  ب��ن 
حممد  ور�سا  البيان  �سحيفة  من  البدواوي  واليازية  والتعليم  الرتبية 
من �سحيفة الروؤية واإبراهيم البلو�سي من فريق فر�سان الإمارات واأثري 
بن �سكر من اإذاعة حمدان بن حممد الأوىل و�سامية عاي�س من �سي ان 
رافد  والإعالمي  لالإعالم  دبي  موؤ�س�سة  من  ال�سمت  وهبة  بالعربية  اإن 
اأبوظبي لالإعالم كما ي�سارك يف احللقة - التي �سيديرها  احلارثي من 
العربية - نخبة من الإعالميني  الإعالمي حممد الطميحي من قناة 
وال�سخ�سيات البارزة. وتناق�س احللقة يف اأجواء تفاعلية حماور متنوعة 

ومليونية  اخل��ري  ع��ام  اإط���ار  يف  العربية  للغة  ال��داع��م��ة  الأن�سطة  منها 
من  واملقبلة  احلالية  الأج��ي��ال  ا�ستفادة  وكيفية   2017 للعام  العطاء 
توظيف اللغة العربية يف فهم العلوم وتعريبها نظرا ملرونتها وقابليتها 
مب�سطة  بطرق  العربي  العامل  ملجتمعات  ونقلها  املعارف  �ستى  لحتواء 
ا�ستخدام  التوا�سل الجتماعي يف تر�سيخ  الإع��الم وقنوات  ودور و�سائل 
وتتيح  املجتمع.  فئات  خمتلف  تربط  اأ�سا�سية  حوار  كلغة  العربية  اللغة 
م�ساركة  العامل  يف  للمتابعني   « تويرت   « عرب  مبا�سرة  املنقولة  احللقة 
#بالعربي  #حلقات_�سبابية  ال��و���س��م  ع��رب  اأف��ك��اره��م  وت��ب��ادل  اآرائ���ه���م 
التوا�سل  �سفحة  على  احللقة  توثيق  فيديو  م�ساركة  لحقا  �سيتم  كما 

اإىل  احللقة  خالل  من  املوؤ�س�سة  وتطمح  ب��ال��وزارة.  اخلا�سة  الجتماعي 
اخلروج باأفكار ومبادرات جديدة واقرتاحات لو�سع برامج لتمكني اللغة 
العربية يف خمتلف املجالت يف قالب معا�سر يتنا�سب مع تغريات الع�سر 
اقت�ساد  وبناء  املعريف  بامل�ستوى  بالرتقاء  احلكومة  روؤي��ة  مع  ويتما�سى 
 2021 الإم��ارات  روؤية  املعرفة وحتقيق م�ستهدفات  م�ستدام قائم على 
املوؤ�س�سة بالتزامن مع اليوم  اأطلقتها  التي  #بالعربي  على غرار مبادرة 
التوا�سل  عمليات  يف  العربية  اللغة  اعتماد  لدعم  العربية  للغة  العاملي 
من  امل�ستقاة  العربية  الثقافة  وت�سدير  املعرفة  ن�سر  وجهود  احل�ساري 

التاريخ العريق الزاخر باأ�سول العلوم واحل�سارات.
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اأخبـار الإمـارات
الرميثي يطلع على درا�سة حول التفكري ال�سرتاتيجي وا�ست�سراف امل�ستقبل

•• اأبوظبي-وام: 

اطلع معايل اللواء حممد خلفان الرميثي القائد العام 
ال�سرتاتيجي  التفكري  من���وذج  على  اأب��وظ��ب��ي  ل�سرطة 
علي غامن  ال��رائ��د  اأع���ده  ال���ذي  امل�ستقبل  وا���س��ت�����س��راف 
العتماد  ع��ل��ى  وح���از  ال�����س��رط��ة  منت�سبي  م��ن  ال��ط��وي��ل 
 British Academy of “ ق��ب��ل  م��ن  ال����دويل 

 .“  Management
غامن  علي  ال��رائ��د  معاليه  ا�ستقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
التفكري  الدكتوراة يف  ر�سالة  ي�ستكمل  الذي   - الطويل 
ال�سرتاتيجي وا�ست�سراف امل�ستقبل يف جامعة مان�س�سرت 
مكتوم  اللواء  �سعادة  بح�سور  وذل��ك   - املتحدة  باململكة 

ال�سريفي مدير عام �سرطة اأبوظبي.
وت�ستعر�س الأطروحة - من خالل ف�سولها - جمموعة  
ال�سرتاتيجي  ال��ت��ف��ك��ري  م��ن��ظ��وم��ة  ح���ول  امل���ح���اور  م��ن 
بالرتكيز على جمالت البتكار والتحديث وا�ست�سراف  
امل�ستقبل. ومت ت�سجيل منظومة التفكري ال�سرتاتيجي 
 british academy “ جامعة  يف  الباحث  با�سم 
حول  روؤية  الدرا�سة  وقدمت   “  management

ا�ستدامة اخلطط ال�سرتاتيجية على املدى البعيد.
واأعرب معايل اللواء الرميثي عن بالغ تقديره جلهود 
ملوا�سلة  اجلهود  م�ساعفة  على  وحثه  العلمية  الباحث 
البحث العلمي ومواكبة اأف�سل امل�ستجدات يف ا�ست�سراف 

امل�ستقبل .

»الداخلية« تنظم ور�سة حول ال�سيا�سة العليا للعلوم والتكنولوجيا والبتكار
•• عجمان-وام: 

نظم مركز وزارة الداخلية لالبتكار يف الأمانة العامة ملكتب �سمو نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير الداخلية اأم�س الأول ور�سة عمل حول ال�سيا�سة العليا 
للعلوم والتكنولوجيا والبتكار بهدف تطوير حلول ابتكارية للتحديات التي 

تواجه املجتمع الإماراتي ذات الخت�سا�س مبهام الوزارة.
خرباء  مب�ساركة  عجمان  ق�سر  فندق  يف  عقدت  التي   - ال��ور���س��ة  وناق�ست 
 - ال�سرتاتيجيني  �سركائها  م��ن  وع���دد  الداخلية  وزارة  ميثلون  حمليني 
احلديثة  التقنيات  من  ال�ستفادة  عرب  الأم��ن  تعزيز  ب�سبل  تتعلق  موا�سيع 
العمل  تعزيز  بهدف  لها  الأم��ث��ل  ال�ستخدام  واأ�س�س  الذكية  والتطبيقات 

ال�سرطي والرتقاء به اإىل م�ستويات جديدة من التطور والتقدم .
واأو�سح العميد حممد حميد بن دملوج الظاهري اأمني عام مكتب �سمو نائب 

ان�سجاما  تاأتي  الور�سة  اأن  بالإنابة  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
التي  الهادفة  ال��وزارة يف تبني املقرتحات  ال�سرطية يف  القيادة  مع توجهات 
ي�سارك فيها منت�سبي الوزارة ومناق�سة اإمكانية تطبيقها مبا يعزز اخلدمات 

ال�سرطية التي تقدمها الوزارة جلمهورها وتطويرها ب�سورة مميزة.
وقال اإن وزارة الداخلية وبتوجيهات من الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية عازمة على العمل من 
الع�سرية  والقيادات  ال�سابة  الوطنية  ال��ك��وادر  من  جديد  جيل  اإع��داد  اأج��ل 

الواعدة وتنميتها واإطالق طاقاتها البتكارية.
واأ�ساف اأن الأفكار الإبتكارية تاأتي ا�ستكمال لنهج والتزام الوزارة بتعزيز ن�سر 
ثقافة اجلودة والتميز يف جميع القطاعات الحتادية واملحلية والتي اأ�سبحت 
جزءا من قيم الوزارة والتي انعك�ست واقعا عمليا من خالل تطبيقها اأف�سل 
لدى  اأ�سبحت  والتميز  واجل��ودة  البتكار  مفاهيم  اأن  اإىل  واأ�سار  املمار�سات. 

تكر�س من  ملمو�سا  واقعا  واملوؤ�س�سات  الهيئات  والكثري من  الداخلية  وزارة 
خالله العمل على تطبيق كل املوا�سفات واملقايي�س املحلية والعاملية.

 واأكد الظاهري حر�س الوزارة على تكامل العمل واملبادرة لتحقيق الريادة 
املمار�سات  اأف�سل  بتطبيق  امل�ستقبلية  روؤيتها  يف  اأهدافها  لتحقيق  والتميز 

العاملية مبا ميكنها من مواجهة التحديات واملتغريات.
 من جهته قال املقدم حممد الهرمودي مدير مركز البتكار يف الوزارة اإن 
الور�سة ناق�ست ثمانية حماور رئي�سية وهي الأمن الإلكرتوين وعلوم الف�ساء 
والروبورت  البديلة  والطاقة  املتجددة  الطاقة  واأنظمة  ال�سناعية  والأقمار 
التوا�سل  وو�سائل  العربية  الرقمية  والتكنولوجيا  ال�سطناعي  وال��ذك��اء 
القيادات  جميع  منت�سبي  مب�ساركة  وذل��ك  امل��و���س��الت  واأ���س��ب��اه  الجتماعي 

والإدارات العامة يف الوزارة مع العديد من ال�سركاء ال�سرتاتيجيني.   
منت�سبي  م��ن  والفاعلة  املتميزة  امل�ساركة  على  قائمة  ال��ور���س��ة  اأن  واأ���س��اف 

ال��وزارة وال�سركاء من خالل تقدمي الأفكار املبتكرة والقرتاحات لتحديد 
واختيار  تنقيح  عملية  بعدها  لتتم  املجتمع  تواجه  التي  التحديات  ماهية 
وتوليد الأفكار البتكارية ملواجهة تلك التحديات ومن ثم حتليلها ودرا�ستها 

وتطبيق البع�س منها.
 من ناحيته ذكر املقدم �سامل �سقر ع�سو جمل�س البتكار يف الوزارة اإن اجلهة 
ال�سرتاتيجية امل�ساركة يف الور�سة هي هيئة تنظيم الت�سالت .. مو�سحا اأن 
الور�سة تهدف ملناق�سة املقرتحات يف املحاور الثمانية و�سول حللول ابتكارية 
للقيادة  اللجان  تو�سيات  رف��ع  �سيتم  اأن���ه  اإىل  م�سريا   .. وواق��ع��ي��ة  وعملية 
البتكار«  مبادرة »خمترب  اأطلقت منذ فرتة  ال��وزارة  اأن  واأ�ساف  ال�سرطية. 
املختلفة  التوا�سل  مواقع  عرب  اجلمهور  واآراء  مقرتحات  ا�ستقبلت  حيث 
التي  للتحديات  والآراء  احللول  اأف�سل  اإىل  الو�سول  يف  للم�ساهمة  للوزارة 

تواجه املجتمع وذات الخت�سا�س مبهام الوزارة.

�سرطة راأ�ض اخليمة تبحث تطوير خدمات الإ�سعاف الوطني 
•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

اأكد اللواء علي عبداهلل بن علوان النعيمي قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة 
اأنه بف�سل التوجيهات النبيلة التي وجه بها الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية لإنقاذ الأرواح، 
الإ�سعاف  م�سروع  م��ن  امل��رج��وة  الأه����داف  وحتقيق  ال�ستجابة  و�سرعة 
الوطني، كان لبد من تعاون جميع ال�سركاء وت�سافر اجلهود مع �سركة 
طواقمهم  تعرت�س  التي  ال�سعوبات  جميع  لتذليل  الوطني  الإ���س��ع��اف 
طبية  ورعاية  ا�ستجابة  اأف�سل  ل�سمان  الإ�سعافية  اخلدمات  تقدمي  يف 
التن�سيق بني  اأهمية  اإىل  اخليمة  راأ���س  �سرطة  عام  قائد  واأ�سار  ممكنة.  
�سركة  مع  ال�سرطة  و  ال�سحة  وزارة  وخ�سو�سا  املخت�سة  اجلهات  كافة 
اإىل الأه��داف النبيلة  الإ�سعاف الوطني لو�سع احللول املمكنة للو�سول 
اإ�سرتاتيجية  و  الر�سيدة  حكومتنا  بدعم  يحظى  الذي  امل�سروع  هذا  من 

وزارة الداخلية التي تهدف اإىل توفري الأمن والأمان وتعزيز ال�سالمة 
واحلماية املدنية جلميع املواطنيني واملقيمني على اأر�س الدولة. 

اليوم  النعيمي  اللواء علي عبداهلل بن علوان  ا�ستقبال   جاء ذلك خالل 
بح�سور  الوطني  الإ�سعاف  �سركة  من  وفدا  الكربى  الجتماعات  بقاعة 
برئا�سة  و  العام،  القائد  نائب  احلديدي  خمي�س  عبداهلل  العميد  �سعادة 
العميد هالل عي�سة املزروعي رئي�س جلنة الإ�سراف لالإ�سعاف الوطني، 
الوطني  الإ�سعاف  يف  التنفيذي  الرئي�س  نائب  الهاجري  اأحمد  والرائد 
وعدد  الإدارات  وم��دراء  العامون  امل��دراء  وبح�سور  لهما،  املرافق  والوفد 
التطوير  و�سبل  التح�سني  فر�س  اجلانبان  ناق�س  وق��د  ال�سباط.   من 
وتقدميها  اخليمة،  راأ���س  اإم��ارة  م�ستوى  على  املتميزة  اخلدمة  لتقدمي 
على اأف�سل �سكل ممكن من خالل اإعادة توزيع نقاط الإ�سعاف الوطني 
على م�ستوى الإمارة لتح�سني زمن ال�ستجابة، وتقدمي اخلدمة املطلوبة 

يف كل قطاعات الإمارة. 

�سرطة اأبوظبي تد�سن 3 مقرات خلدمات ال�سفر والعرو�ض الأخرى ملنت�سبيها
•• ابوظبي-وام: 

النعيمي  �سيف  �سعيد  العميد  اف��ت��ت��ح 
،مدير قطاع املالية واخلدمات ب�سرطة 
خدمات  ت���ق���دم  م����ق����رات   3 اب���وظ���ب���ي 
ابوظبي كبيع  ملنت�سبي �سرطة  متنوعة 
الفنادق،  وح����ج����وزات  ال�����س��ف��ر  ت���ذاك���ر 

والعديد من اخلدمات والعرو�س.
واأو�سح العميد النعيمي خالل افتتاحه 
الليايل  وامل�������س���ع���ود،و  ن��ريف��ان��ا  مل��ك��ات��ب 
العامة  القيادة  مبنى  ب��ج��وار  العربيًة 
املكاتب،  افتتاح  ان  باأبوظبي  ل�سرطة 
ابوظبي  �سرطة  اإط���ار حر�س  يف  ي��اأت��ي 
لتقدمي اأف�سل اخلدمات ملنت�سبيها من 
اإ�سدار تذاكر �سفر على جميع �سركات 
 ، �سياحية  ب��رام��ج  واإع�����داد   ، ال��ط��ريان 
وحجوزات التذاكر والفنادق ، وخدمات 
ال���س��ت��ق��ب��ال ، وامل���وا����س���الت ، واإع�����داد 
ال�سركات  ت��ق��دم��ه��ا   ال���ت���ي  ال����ربام����ج 

ال�سياحية �سمن اأ�سعار تناف�سية.
بطي  خليفة  العميد   ، الفتتاح  ح�سر 
املالية  ال�����س��ام�����س��ي،ن��ائ��ب م��دي��ر ق��ط��اع 
والعميد  ابوظبي،  ب�سرطة  واخلدمات 
ادارة  م��دي��ر   ، ال�سام�سي  �سعيد  �سيف 
ال��ع��ام��ة بقطاع  وال���ع���الق���ات  امل���را����س���م 
حمود  حمد  واملقدم  واخلدمات  املالية 
بقطاع  امل��ال��ي��ة  ادارة  ،م���دي���ر  ال���ع���ربي 
وم���دي���رو مكاتب  امل��ال��ي��ة واخل����دم����ات 
ال�سفر وال�سياحة ،وعدد من ال�سباط. 

)الداخلية( تزود )الدفاع املدين( بغرفة عمليات متحركة
•• اأبوظبي-وام:

زودت وزارة الداخلية القيادة العامة 
امل�����دين مب��رك��ب��ة جديدة  ل���ل���دف���اع 
تعمل ك� “ مقدمة حوادث “ وتعد 
متطورة  ميدانية  عمليات  كغرفة 

وفق اأحدث النظم العاملية.
للتعامل  املركبة  ه��ذه  جتهيز  ومت 
م���ع ج��م��ي��ع الأن���ظ���م���ة ال��ع��ام��ل��ة يف 
الأنظمة  وم��ن��ه��ا  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
املرورية املوحدة واأنظمة اجلن�سية 
والإقامة وال�ستعالم عن البيانات 
امل�ستودعات  املوجودة يف  والأر�سدة 
والأم����ن  الأح������داث  اإدارة  ون��ظ��ام��ا 

اجلنائي.
ال�����ل�����واء ج���ا����س���م حممد  واأف���������اد    
امل��رزوق��ي قائد ع��ام ال��دف��اع املدين 
يف  وامل�سنعة  اجل��دي��دة  امل��رك��ب��ة  اأن 
دخلت  الحت��ادي��ة  اأملانيا  جمهورية 
اآليات  اأ����س���ط���ول  ���س��م��ن  اخل���دم���ة 
بناء  امل��دين  للدفاع  العامة  القيادة 

غرفة  اإىل  للحدث  حي  ببث  تقوم 
العمليات الرئي�سية ومن ثم اإر�سال 
عن  مبا�سرة  والفيديوهات  ال�سور 
املتحرك  ال��ه��ات��ف  ���س��ب��ك��ات  ط��ري��ق 
با�ستخدام باقة بيانات مقدمة من 

مبا  امل��ت��ط��ورة  بالتجهيزات  امل���دين 
ال�ستجابة  زم��ن  تقليل  يف  ي�سهم 
ومكافحة احلوادث يف زمن قيا�سي 
ملواجهة  ال��وق��اي��ة  ج��ه��ود  وت��ع��زي��ز 
وحماية  وال���ت���ح���دي���ات  امل���خ���اط���ر 

كامري  و4  داخ���ل���ي���ة  ����س���ا����س���ات   5
بارتفاع  متحركة  وك��ام��ريا  ث��اب��ت��ة 
خارجية  اأخ��رى  وكامريا  اأمتار   7
اأن  اإىل  .. لف��ت��ا  اإن�����س   4 م��ق��ي��ا���س 
ال�سيارة حتتوي على اأجهزة ات�سال 

على توجيهات الفريق �سمو ال�سيخ 
�سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
الداخلية  وزي����ر  ال������وزراء  جم��ل�����س 
بتحديث الآليات واملعدات اخلا�سة 
الدفاع  وتزويد  والإنقاذ  بالإطفاء 

موؤ�س�سة الإمارات لالت�سالت وعن 
بوا�سطة  ال�سناعية  الأقمار  طريق 
لالت�سالت   “ ي��ا���س��ات   “ ���س��رك��ة 

الف�سائية.
على  حتتوي  املركبة  اأن  واأ���س��اف    

الأرواح واملمتلكات.
ال�سيارة  اأن  اإىل  امل��رزوق��ي  واأ���س��ار    
للحوادث  اأول  كم�ستجيب  ت�سنف 
اأر�س  يف  للقائد  عني  مبثابة  وه��ي 
.. حيث  واأث����ن����اء احل�����دث  امل���ي���دان 

الت�سال  نظام  وهو  تلفوين    Ip
متعدد  ف���اك�������س  وج����ه����از  ال���رق���م���ي 
ال���س��ت��خ��دام��ات وم�����زودة مبحطة 
احلالة  ل��ت��وث��ي��ق  ج���وي���ة  اأر������س�����اد 

اجلوية اأثناء احلدث.
  وق��ال قائد عام الدفاع امل��دين اإن 
ال�����س��ي��ارة ق��اب��ل��ة ل��ل��ت��ح��دي��ث ح�سب 
كخطة  الداخلية  وزارة  متطلبات 
حيث  درا���س��ت��ه��ا  ج���اري  م�ستقبليه 
ميكن تزويدها بكامريات متحركة 
اإ�سافية متكن القائد امليداين من 
روؤية احلدث من خالل البث املبا�سر 
بوا�سطة هذه الكامريات كما ميكن 
بث احلالة ال�سحية لرجل الإطفاء 
ونب�سات قلبه وتنف�سه وكمية الغاز 
املوجودة يف الأ�سطوانات وم�ساهدة 
عملية القتحام ومكافحة النريان 
مبا�سرة.. وا�سفا اإياها باأنها اإ�سافة 
وال�سالمة  الوقاية  كبرية ملنظومة 
بني اأفراد املجتمع وقفزة نوعية يف 

جمالت الإطفاء والإنقاذ.
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اأخبـار الإمـارات
بلدية دبي ت�سكل فريق م�ستك�سفات ابتكارات اأ�سحاب الهمم

•• دبي-وام: 

برئا�سة  الهمم”  اأ�سحاب  ابتكارات  م�ستك�سفات  “فريق  دب��ي  بلدية  �سكلت 
املهند�س ر�سا ح�سن �سلمان مدير اإدارة ال�سحة وال�سالمة .

وي�سم الفريق ماجد عبد اهلل الع�سيمي املدير التنفيذي لنادي دبي لأ�سحاب 
الهمم ومنى خليفة حماد خبري متيز موؤ�س�سي باإدارة الإ�سرتاتيجية والتميز 
املوؤ�س�سي و�سيف راتب غافل مهند�س تن�سيق م�ساريع رئي�سي بقطاع رقابة 
الدعم  مكتب  رئي�س  احلو�سني  اإبراهيم  وزينب  وال�سالمة  وال�سحة  البيئة 

والتطوير بقطاع رقابة البيئة وال�سحة وال�سالمة يف البلدية.
ويهدف ت�سكيل الفريق اإىل جعل الدائرة جهة رائدة حمليا وعامليا يف جمال 
رعاية وتطبيق البتكارات اخلا�سة باأ�سحاب الهمم ويناط بالفريق مهمة 

والبتكارات  العاملية  وامل�ساريع  واملمار�سات  البحوث  اأف�سل  على  الإط���الع 
وتنظيم  الدائرة  يف  العليا  القيادة  على  وعر�سها  الهمم  باأ�سحاب  اخلا�سة 
فعاليات وموؤمترات �سنوية عاملية لعر�س اأهم البتكارات اخلا�سة باأ�سحاب 

الهمم.
لزمة  واإج�����راءات  وب��رام��ج  عمل  خطط  و���س��ع  مهمة  بالفريق  ي��ن��اط  كما 
مركز  ولإن�����س��اء  الهمم  اأ���س��ح��اب  اب��ت��ك��ارات  جم��ال  يف  امل�ستقبل  ل�ست�سراف 
الدعم  وتقدمي  توعوية  برامج  وعقد  الإع��اق��ة  ب��ذوي  اخلا�سة  لالبتكارات 
وامل�����س��ورة ال���الزم���ني ل��ل��ج��ه��ات امل��ن��ظ��م��ة ل���ل���دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة امل�����س��اه��م��ة يف 
باأ�سحاب  اخلا�س  والإب���داع  البتكار  املجتمع يف جم��ال  وع��ي  م�ستوى  رف��ع 
الرائدة واملوؤثرة يف جمال  العاملية  الهمم والتن�سيق والتوا�سل مع اجلهات 

البتكارات اخلا�سة باأ�سحاب الهمم.

بريد الإمارات يطرح خدمة الطوابع الدعائية للموؤ�س�سات
•• دبي-وام: 

اأع����ادت جمموعة ب��ري��د الإم�����ارات ط��رح خ��دم��ة ال��ط��واب��ع الربيدية 
الدعائية التى جتد اإقبال من املوؤ�س�سات العامة واخلا�سة .

بالإ�سافة  الأح��داث  اأهمية  على  ال�سوء  الدعائية  الطوابع  وت�سلط 
اىل تعزيز مكانة املوؤ�س�سة يف ال�سوق املحلية والعاملية وتوؤرخ املنا�سبات 
املوؤ�س�سة  �سمعة  ب��ن��اء  اىل  ب��الإ���س��اف��ة  للموؤ�س�سة  ال��ه��ام��ة  وامل�����س��اري��ع 

الإيجابية لدى اجلمهور.
كما تتيح خدمة الطوابع الدعائية اي�سال روؤى وم�ساريع املوؤ�س�سات 
مما ت�ساعد على تعزيز مكانتها املحلية والعاملية اإ�سافة اإىل ا�ستقطاب 

اأعداد كبرية من املتعاملني املحتملني.

التنفيذي ملجموعة  الرئي�س  الأ�سرم  واو�سح �سعادة عبد اهلل حممد 
ب��ري��د الإم�����ارات ب��ال��وك��ال��ة اأن خ��دم��ة ط��واب��ع ال��ربي��د ال��دع��ائ��ي��ة من 
واملنا�سبات  لالأحداث  الرتويج  يف  ت�ساهم  الإم���ارات  بريد  جمموعة 
دولة  من  ال�سادرة  الربيدية  الطوابع  تاريخ  يف  وت�سجيلها  الكربى 
الإمارات وهي اأحد الأدوات يف تاريخ الأحداث وو�سيلة ترويج فريدة 
لإحياء  ال�سركات  قبل  من  ا�ستخدامها  ميكن  ومبتكرة  نوعها  من 
ذكرى الأحداث اخلا�سة . واأ�ساف اأن خدمة الطوابع الدعائية متكن 
لالحتفالت  جديدة  ميزة  اإع��ط��اء  من  والعامة  اخلا�سة  ال�سركات 
عن  تختلف  وف��ع��ال  ف��ري��دا  ت�سويقيا  اأ���س��ل��وب��ا  تعترب  لأن��ه��ا  ال��ه��ام��ة 
باملوؤ�س�سة  التعريف  يف  ي�ساهم  مم��ا  الرقمي  اأو  التقليدي  الإع���الن 

حملياً واإقليمياً ودولياً باأ�سلوب فريد وفعال.

رئي���ض م��ون�تيني�غرو ي�س��تقبل عب��داهلل ب��ن زاي��د
•• بودغوريت�صا -وام:

ا�ستقبل فخامة فيليب فويانوفي�س رئي�س جمهورية مونتينيغرو اأم�س الول 
�سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل وذلك 

يف اإطار الزيارة الر�سمية التي يقوم بها �سموه اإىل مونتينيغرو.

اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  حتيات  اللقاء  خالل  �سموه  ونقل 
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” اإىل رئي�س جمهورية مونتينيغرو وحر�س 
ومتنياته  ال�سديقني  البلدين  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات  تعزيز  على  �سموه 
ملونتينيغرو و�سعبها ال�سديق دوام التقدم والزدهار. من جانبه حمل فخامة 
فيليب فويانوفي�س �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان حتياته اإىل �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان .. متمنيا له موفور ال�سحة وال�سعادة 
ول�سعب الإم����ارات امل��زي��د م��ن ال��ت��ط��ور وال��رخ��اء. وب��ح��ث اجل��ان��ب��ان - خالل 
اللقاء - اأوجه توطيد التعاون الثنائي بني البلدين و�سبل تعزيزها خا�سة يف 
املجالت ال�سيا�سية والقت�سادية والتجارية. وتبادل اجلانبان وجهات النظر 
ورحب  امل�سرتك.  الهتمام  ذات  والدولية  الإقليمية  الق�سايا  جتاه عدد من 

حر�س  م��وؤك��دا   .. زاي��د  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  ب��زي��ارة  مونتينيغرو  رئي�س 
بالده على تعزيز عالقات التعاون امل�سرتك مع دولة الإمارات. من جانبه اأكد 
�سموه اأن عالقات التعاون بني دولة الإمارات وجمهورية مونتينيغرو ت�سهد 
تطورا م�ستمرا يف ظل رعاية واهتمام قيادتي البلدين. ح�سر اللقاء .. �سعادة 

عبدال�سالم حارب عبيد الرميثي �سفري الدولة لدى جمهورية مونتينغرو.

عبداهلل بن زايد يلتقي رئي�ض وزراء مونتينيغرو

عبداهلل بن زايد يلتقي وزير خارجية مونتنيغرو

•• بودغوريت�صا-وام:

التقى �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
دو�سكو  الأول معايل  اأم�س  ال��دويل 
ماركوفيت�س رئي�س وزراء جمهورية 

اجلانبان  وب���ح���ث  م��ون��ت��ي��ن��ي��غ��رو. 
اإطار  ال��ذي عقد يف  خالل اللقاء - 
زيارة �سموه الر�سمية اإىل جمهورية 
عالقات  ت���ع���زي���ز   - م��ون��ت��ي��ن��ي��غ��رو 
ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك وال�����س��راك��ة بني 
ال��ع��دي��د م��ن املجالت  ال��ب��ل��دي��ن يف 

الأو�ساع يف املنطقة.
ال�سيخ عبداهلل بن زايد  واأكد �سمو 
اآل نهيان حر�س البلدين على تعزيز 
امل�سرتك  والتعاون  ال�سداقة  اأوجه 
الزيارات  تبادل  ا�ستمرارية  ظل  يف 
رحب  جانبه  م��ن  امل�ستوى.  رفيعة 

والقت�سادية  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  م��ن��ه��ا 
يخدم  مبا  والثقافية  والجتماعية 
وتبادل  البلدين.  �سعبي  م�سلحة 
النظر جتاه عدد  اجلانبان وجهات 
والعاملية  الإقليمية  الق�سايا  م��ن 
م�ستجدات  وب��ح��ث��ا  اله��ت��م��ام  ذات 

بزيارة  ماركوفيت�س  دو�سكو  معايل 
معربا   .. مونتينيغرو  اإىل  �سموه 
باإقامة  عن رغبة بالده واهتمامها 
والتعاون  ال�سداقة  اأف�سل عالقات 
امل�سرتك مع دولة الإم��ارات. واأ�ساد 
معاليه مب�ستوى العالقات الثنائية 

ومونتينيغرو  الإم��������������ارات  ب�����ني 
العديد من  امل�سرتك يف  وتعاونهما 

الق�سايا الإقليمية والدولية.
عبدال�سالم  ..�سعادة  اللقاء  ح�سر 
حارب عبيد الرميثي �سفري الدولة 

لدى جمهورية مونتينغرو .

•• بودغوريت�صا-وام:

التقى �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
الدويل اأم�س الأول معايل الدكتور 
�����س����ردج����ان دارم����ان����وف����ي����ج وزي�����ر 
خارجية مونتنيغرو. وجرى خالل 
اللقاء - ال��ذي عقد يف اإط��ار زيارة 
مونتنيغرو  اإىل  الر�سمية  �سموه 
- ب���ح���ث ����س���ب���ل ت���ع���زي���ز ال���ت���ع���اون 
وت��ط��وي��ر ال���ع���الق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة يف 
�ستى املجالت مبا ي�سهم يف حتقيق 
البلدين  ب��ني  امل�����س��رتك��ة  امل�����س��ال��ح 

ال�سديقني.
وت��ب��ادل اجل��ان��ب��ان وج��ه��ات النظر 
جت������اه ع������دد م����ن ال���ق�������س���اي���ا ذات 
اله���ت���م���ام امل�����س��رتك وب��ح��ث��ا اآخ���ر 
الإقليمية  والتطورات  امل�ستجدات 

والدولية الراهنة.

الإمارات  واأكد �سموه حر�س دولة 
التعاون  ع����الق����ات  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى 
�ستى  يف  مونتنيغرو  م��ع  امل�سرتك 
معايل  رحب  جانبه  من  املجالت. 
دارمانوفيج  ���س��ردج��ان  ال��دك��ت��ور 
ب���زي���ارة ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع��ب��داهلل بن 
اأهمية  م��وؤك��دا   .. ب���الده  اإىل  زاي���د 
امل�سرتك  التعاون  ع��الق��ات  تعزيز 
مع دولة الإمارات. م�سيدا باملكانة 
ال��ت��ي حت��ظ��ى ب��ه��ا الإم�������ارات على 

ال�سعيدين الإقليمي والدويل.
ال�سيخ  �سمو  عقد   .. اللقاء  وعقب 
عبداهلل بن زايد اآل نهيان موؤمترا 
معايل  م�����ع  م�������س���رتك���ا  ���س��ح��ف��ي��ا 

الدكتور �سردجان دارمانوفيج .
وق���������ال �����س����م����وه خ�������الل امل�����وؤمت�����ر 
ال�سحفي “اإن املباحثات مع معايل 
كانت  مونتنيغرو  خ��ارج��ي��ة  وزي���ر 
العالقات  اإىل  وت��ط��رق��ت  م��ث��م��رة 

ال�سديقني  بلدينا  ب��ني  الثنائية 
و�سبل تطويرها وتعميقها يف �ستى 
عدد  بحث  اإىل  بالإ�سافة  املجالت 
املهمة  واملو�سوعات  الق�سايا  م��ن 

املطروحة على ال�ساحة العاملية”.
يتمتعان  ال��ب��ل��دي��ن  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
ب��ف��ر���س ا���س��ت��ث��م��اري��ة ت�����س��اه��م يف 
اجلانبني  بني  التعاون  اأب��واب  فتح 
يف  اإ�ستثمارية  ب�����س��راك��ات  وال��ق��ي��ام 
والقطاعات  امل����ج����الت  خم��ت��ل��ف 
الواعدة الأمر الذي �سيعود بفوائد 

كثرية على اجلانبني.
واأك������د ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
مونتنيغرو  اأن  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د 
متتلك مقومات متميزة يف املجال 
ال�سائحني  قبلة  جتعلها  ال�سياحي 

من خمتلف اأنحاء العامل .
م�سريا اإىل اأن دولة الإمارات تويل 
ب��ت��ط��وي��ر قطاع  ك���ب���ريا  اه��ت��م��ام��ا 

ال�����س��ي��اح��ة يف ظ���ل ح��ر���س��ه��ا على 
التنويع القت�سادي.

النقل  ق���ط���اع  واأ�����س����اد مب�����س��اه��م��ة 
اجلوي بدفع العالقات القت�سادية 
ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ال�����س��دي��ق��ني حيث 
“فالي دبي”  تقدم �سركة طريان 
واإىل  م��ن  مبا�سرة  ج��وي��ة  رح���الت 

وزير  اأك��د  جانبه  من  مونتنيغرو. 
العالقات  اأن  مونتنيغرو  خارجية 
ت�سهد  البلدين  ب��ني  القت�سادية 
دولة  ت��ع��د  ح��ي��ث  ملحوظا  ت��ط��ورا 
امل�ستثمرين  اأك����رب  م��ن  الإم������ارات 

الأجانب يف بالده.
واأ�سار اإىل اأن وجود رحالت مبا�سرة 

العالقات  ي���دع���م  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني 
معربا   .. وال�سياحية  القت�سادية 
ب���زي���ادة ع���دد الرحالت  اأم��ل��ه  ع��ن 

اجلوية بني البلدين.
ح�سر اللقاء .. �سعادة عبدال�سالم 
حارب عبيد الرميثي �سفري الدولة 

لدى جمهورية مونتينغرو.

الإمارات نقطة م�سيئة على اخلريطة العاملية
•• اأبوظبي-وام:

“ اإنها دولة الإم��ارات التي توا�سل يوما  “ اأخبار ال�ساعة  قالت ن�سرة 
العاملية تربز  نقطة م�سيئة على اخلريطة  تعزيز موقعها  الآخ��ر  تلو 
و�سط كل التحديات التي حتدق باملنطقة والعامل لت�سع خريا و�سالما 
اأف�سل  غ��دا  ثمة  ب��اأن  جمعاء  الب�سرية  نفو�س  يف  الأم��ل  وتبث  و�سعادة 
تلبية  يف  ال�سواعد  وتوحدت  الطموحات  ارتقت  ما  اإذا  اجلميع  يتنظر 
اأن يغتال اأحالم  تلك الطموحات من جهة ومواجهة كل ما من �ساأنه 
“ نقطة  اأخ���رى. وحت��ت عنوان  الأج��م��ل من جهة  بامل�ستقبل  ال�سعوب 
م�سيئة على اخلريطة العاملية “ .. اأكدت اأنه ل يختلف اثنان على اأن 
دولة الإمارات ويف ظل التوجيهات احلكيمة ال�سديدة لقيادتنا الر�سيدة 
ممثلة يف �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
“حفظه اهلل” باتت منوذجا عامليا يحتذى يف الإجناز والنجاح والريادة 
والتنموية  والثقافية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  امل��ج��الت  خمتلف  يف 
للدرا�سات  الإم���ارات  “ مركز  عن  ال�سادرة  الن�سرة  واأ�سافت  و�سواها. 
الدولة  اإن هذه  بل  لي�س هذا وح�سب  “ اأن��ه  الإ�سرتاتيجية  والبحوث 
اأن  على  تاأ�سي�سها  منذ  اأج��م��ع  للعامل  ت��ربه��ن  اأن  ا�ستطاعت  الفتية 
جهودها الدوؤوبة وطموحاتها املتقدة بغية التطوير والرتقاء ل ت�سب 
يف م�سلحة �سعب الإمارات فقط بل يف م�سلحة �سعوب املعمورة اأجمع 
كيف ل وهي ت�سهم بدور رائد وعظيم يف حت�سني حياة الب�سرية اإن�سانيا 
ي���وازي دوره���ا امل�سهود يف ات��خ��اذ ودع��م ك��ل م��ا م��ن �ساأنه  وتنمويا مب��ا 
تعزيز الأمن وال�ستقرار وال�سالم الإقليمي والدويل وفتح اآفاق احلوار 
والح����رتام ب��ني خمتلف الأدي����ان وال��ث��ق��اف��ات وحم��ارب��ة اآف���ة التطرف 
اأن  والإره��اب التي باتت متثل تهديدا عامليا عابرا للحدود. واأو�سحت 
هذا ال��دور النبيل ال��ذي ت�سهم به دول��ة الإم��ارات بكل تفان واإخال�س 
اأكرث  م�ستقبل  مالمح  ور�سم  الراهنة  العاملية  التحديات  جت��اوز  بغية 
املكانة  اأبرزها  لعل  يافعة عديدة  ثمارا  اأنتج   .. للب�سرية  و�سالما  اأمنا 
والثقة  والدولية  الإقليمية  ال�ساحتني  على  بها  التي حتظى  املرموقة 
الأمن  تعزيز  �سبيل  يف  املعهودة  الإماراتية  باحلكمة  الكبرية  الدولية 
وال�ستقرار وال�سلم العاملي. واأ�سارت اإىل اأنه ل دليل اأبلغ على ذلك من 
با�ستمرار كمحطة رئي�سة  ت�سهده دولتنا احلبيبة  الذي  املهم  احلراك 
لزيارات وجولت كبار ال�سخ�سيات وامل�سوؤولني العامليني الذين يهمهم 
بقدر كبري الطالع عن كثب على وجهة النظر الإماراتية يف خمتلف 
ا�ستقبال  ج��اء  الإط���ار  ه��ذا  اأن���ه �سمن  وذك���رت  وال��ت��ط��ورات.  الق�سايا 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
جمهورية  رئي�س  ديبي  اإدري�س  موؤخرا  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
ت�ساد ال�سديقة حيث بحث اجلانبان - اإ�سافة اإىل اآفاق تعزيز عالقات 
ودوليا  اإقليميا  وامل�ستجدات  التطورات  اآخ��ر   - البلدين  بني  التعاون 
ال�سيا�سية يف ليبيا و�سبل دعم جهود الأمن  وب�سفة خا�سة التطورات 
وال�ستقرار فيها اإ�سافة اإىل ملف التطرف والإره��اب. وقالت اإنه جاء 
�سمن ال�سياق ذاته ا�ستقبال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان اأول من اأم�س جان اإيف لو دريان وزير خارجية فرن�سا الذي زار 
تطوير  �سبل  اجلانبان  بحث  املنطقة حيث  له يف  الدولة �سمن جولة 
التي  اجل��ه��ود  اإىل  اإ���س��اف��ة  البلدين  ب��ني  وال��ت��ع��اون  ال�سداقة  ع��الق��ات 
يبذلها البلدان بالتعاون مع املجتمع الدويل ملحاربة التطرف والإرهاب 
وجتفيف منابعه وم�سادر متويله. واأ�سافت اأن ر�سيد املحبة والحرتام 
ال�سعوب  ال��ذي تتمتع به دول��ة الإم���ارات يف قلوب املاليني من  الهائل 
والأمم وال�سمعة الطيبة املتميزة التي حتظى بها على م�ستوى العامل 
هما اأي�سا من اأبرز ثمار الدور الريادي الذي ت�سهم به دولتنا احلبيبة 
يف الرتقاء بحا�سر الب�سرية وم�ستقبلها وهو الأمر الذي لطاملا ترجمه 
تتويج العديد من الت�سنيفات واملوؤ�سرات الإقليمية والدولية لالإمارات 
وهو  وال�سياحة  وال�ستثمار  والعمل  للعي�س  اجلاذبية  يف  رائد  كنموذج 
الثانية  املرتبة  اأبوظبي يف  العا�سمة الإماراتية  اأكده موؤخرا حلول  ما 
عامليا بعد مدينة نيويورك الأمريكية كاأف�سل مدينة للعمل والإقامة 
وممار�سة الأعمال وذلك وفق موؤ�سر “ اإب�سو�س “ للمدن العاملية لعام 
2017 لتتفوق بذلك على كل من لندن وباري�س ومدن عاملية اأخرى.
اأن هذا الإجناز  “ يف ختام مقالها الإفتتاحي  “ اأخبار ال�ساعة  واأك��دت 
�سنوات  ح�ساد  �سك  بال  هو  احلبيبة  عا�سمتنا  حققته  ال��ذي  اجلديد 
من ال�سيا�سات الرائدة واجلهود اجلبارة مبا يكر�س النموذج الإماراتي 
ووجهة  املتناغم  والتعاي�س  وال���س��ت��ق��رار  ل��الأم��ن  عاملية  واح���ة  امللهم 
اأن هذا الإجناز  اأف�سل كما  مف�سلة للماليني من الباحثني عن حياة 
التي نخطوها يف �سبيل جت�سيد  الواثقة  انعكا�س للخطى  اجلديد هو 
“ و” مئوية   2021 “ و” روؤي��ة الإم���ارات   2030 “ اأبوظبي  روؤي��ة 

الإمارات 2071 “.

اأخبار ال�ساعة :
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اأخبـار الإمـارات
حاكم راأ�ض اخليمة ي�ستقبل وفدا من مدينة تانغ�سان ال�سينية

•• راأ�ص اخليمة-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة يف ق�سر �سموه يف 
مدينة �سقر بن حممد وفدا من مدينة تانغ�سان ال�سينية الذي يزور البالد حاليا.

ورحب �ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة بالوفد ال�سيني موؤكدا �سموه اأهمية العالقات القائمة بني دولة المارات 
ومدينة تانغ�سان وحر�س اجلانبني على تطويرها مبا ي�ساهم يف تعزيز اأ�س�س التعاون يف عدد من املجالت.

اإعجابهم بالنه�سة احل�سارية الكبرية التي ت�سهدها دولة الإم��ارات يف  واأعرب وفد مدينة تانغ�سان ال�سينية عن 
كافة املجالت خا�سة يف املجال القت�سادي والعمراين وتوفري البنية التحتية التي من �ساأنها ت�سجيع رجال الأعمال 

وامل�ستثمرين لتنفيذ مزيد من امل�ساريع احليوية واخلدمية والعمرانية وال�سياحية.
ح�سر ال�ستقبال ال�سيخ �سقر بن حممد بن �سقر القا�سمي و�سعادة املهند�س عبداهلل را�سد العبدويل الع�سو املنتدب 

ل�سركة جزيرة املرجان .

•• دبي -وام: 

الأول  الج��ت��م��اع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  ع��ق��دت 
للفريق الفرعي للت�سريعات وال�سيا�سات ال�سحية.

ال���ذي ع��ق��د يف م��رك��ز التدريب  ومت خ���الل الج��ت��م��اع - 
نائب  خمي�س  نوف  وتراأ�سته  ال�سارقة  باإمارة  والتطوير 
ال�����وزارة  ال�����س��ح��ي يف  وال��ت��ع��زي��ز  ال��ت��ث��ق��ي��ف  اإدارة  م��دي��ر 
ي�����س��م م�سوؤولني  ال����ذي  ال��ف��ري��ق  ب��اأع�����س��اء  ال��ت��ع��ري��ف   -
ال�سحة  ت�سمل  ح��ك��وم��ي��ة  ج��ه��ات  ع���دة  م��ن  وخم��ت�����س��ني 
والرتبية واملالية والعدل والقت�ساد اإ�سافة اإىل الإعالم 

وقطاع الت�سالت واجلمارك والرقابة الغذائية.
تركز  والتي  بالفريق  املناطة  املبادرات  الجتماع  وناق�س 
تعزيز  �ساأنها  م��ن  ت�سريعات  وحت��دي��ث  ا���س��ت��ح��داث  على 
اأمناط احلياة ال�سحية يف املجتمع مثل تطبيق ال�سريبة 
 .. امل��ح��الة  وامل�����س��روب��ات  التبغ  منتجات  على  النتقائية 
الرتويجية  الإع��الن��ات  لتنظيم  ت�سريع  �سن  عن  ف�سال 
تو�سيم  م�سروع  اإط��الق  على  والعمل  لالأطفال  املوجهة 

الأغذية وغريها من امل�ساريع.
وت�سمن الجتماع اأي�سا مناق�سة العديد من املحاور مثل 

ا�ستحداث اآلية التعاون امل�سرتك بني اجلهات املعنية.

من  الرتكيز  �سيتم  عمل  ور���س  عقد  على  الفريق  واتفق 
املدرجة  ل��ل��م��ب��ادرات  �ساملة  خطة  تطوير  على  خاللها 
وو�سع  ال�سحية  وال�سيا�سات  الت�سريعات  ف��ري��ق  �سمن 

اإطار زمني لتنفيذها.
امل�سرتك  ب��ال��ت��ع��اون  �سعادتها  ع��ن  خمي�س  ن��وف  وع���ربت 
م�ساركة  حتفيز  اإىل  الرامي  املعنية  اجلهات  بني  واملثمر 
كافة قطاعات الدولة يف دعم حتقيق موؤ�سرات الأمناط 
ما   2021 الوطنية  الأج��ن��دة  �سمن  ال�سحية  احل��ي��اة 
املجتمع  على  والإي��ج��اب��ي��ة  بال�سحة  ي��ع��ود  اأن  ���س��اأن��ه  م��ن 

الإماراتي.

عبداهلل بن �سامل القا�سمي يرتاأ�ض اجتماع املجل�ض التنفيذي لإمارة ال�سارقة

الإح�سان جلمعية  الرم�سانية  احلملة  من  ا�ستفادت  اأ�سرة   4500

»ال�سحة« تعقد الجتماع الأول لفريق الت�سريعات وال�سيا�سات

جامعة عجمان توقع اتفاقية تعاون مع مركز حمدان لإحياء الرتاث

•• ال�صارقة-وام:

ع��ق��د امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم����ارة 
الأ�سبوعي  اج��ت��م��اع��ه  ال�����س��ارق��ة 
عبداهلل  ال�����س��ي��خ  ���س��م��و  ب��رئ��ا���س��ة 
القا�سمي  ���س��ل��ط��ان  ب��ن  ���س��امل  ب��ن 
رئي�س  نائب  ال�سارقة  حاكم  نائب 
امل��ج��ل�����س وذل�����ك ���س��ب��اح ام�������س يف 

مكتب �سمو احلاكم.
بالت�سديق  اجل��ل�����س��ة  ا���س��ت��ه��ل��ت 
ال�سابقة  اجل��ل�����س��ة  حم�����س��ر  ع��ل��ى 
بعدها  امل���ج���ل�������س  ل���ي�������س���ت���ع���ر����س 
امل���درج���ة ع��ل��ى جدول  امل��وا���س��ي��ع 
ب�سوؤون  ت��ت��ع��ل��ق  وال���ت���ي  الأع����م����ال 
خاللها  واأ�سدر  املختلفة  الإم��ارة 
ع���ددا م��ن ال���ق���رارات ال��ت��ي حتقق 
ال�����س��ارق��ة يف خدمة  اإم�����ارة  روؤي����ة 

ي��و���س��ف �سالح  امل��ه��ن��د���س  ���س��ع��ادة 
ال�سويجي تفا�سيل رد الهيئة على 
اإىل  م�سريا   .. املقدمة  التو�سيات 
اأن التو�سيات جاءت لتحقيق مبداأ 
الدوائر  ب��ني  والتن�سيق  التكامل 
واملجل�س  احلكومية  وامل��وؤ���س�����س��ات 

ال�ست�ساري.
و���س��م��ن م��ا ا���س��ت��ج��د ع��ل��ى جدول 
امل��ج��ل�����س على  .. اط��ل��ع  الأع���م���ال 
ال�����س��ادرة م��ن �ساحب  امل��را���س��ي��م 
�سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو 
بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س 

الأعلى حاكم ال�سارقة .
الإجناز  التنفيذي  املجل�س  وثمن 
العاملي الذي حققه بطل الإمارات 
�سباق  ال��ق��اي��د يف  الأومل��ب��ي حممد 
على   ”34 “تي  م�����رت   100

جمال  يف  الإم����ارة  ت�سهدها  ال��ت��ي 
ال���ب���ي���ئ���ة واحل�����ف�����اظ على  �����س����ون 

احلياة الفطرية.
وح�������������دد م�������������س������روع ال�����ق�����ان�����ون 
لتحقيق  ال��ه��ي��ئ��ة  اخ��ت�����س��ا���س��ات 
اأه������داف������ه������ا م������ن خ��������الل و����س���ع 
العمل  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ات وخ��ط��ط 
واق�������رتاح ال��ت�����س��ري��ع��ات واإج������راء 

الدرا�سات والبحوث العلمية.
ب��اإح��ال��ة م�سروع  امل��ج��ل�����س  ووج����ه 
ال�ست�ساري  للمجل�س  ال��ق��ان��ون 
ا�ستكمال لدورته  ال�سارقة  لإمارة 

الت�سريعية.
وناق�س املجل�س التنفيذي م�سروع 
اأعمال  مزاولة  تنظيم  ب�ساأن  قرار 
اإم������ارة  امل�����ق�����اولت يف  واأن�������س���ط���ة 

ال�سارقة.

على  وال����ق����اط����ن����ني  امل�����واط�����ن�����ني 
اأر�سها.

قانون  م�����س��روع  املجل�س  واع��ت��م��د 
واملحميات  البيئة  “ هيئة  تنظيم 
ال�سارقة  اإم�����ارة  يف   “ الطبيعية 
البيئة  حماية  اإىل  يهدف  وال��ذي 
وتنوعها  ال���ف���ط���ري���ة  واحل�����ي�����اة 
الطبيعية  بيئتها  يف  البيولوجي 
التنمية  وحت���ق���ي���ق  وم���واط���ن���ه���ا 
امل�ستدامة يف جمال البيئة واحلياة 
الفطرية يف �سوء خطط التنمية 

الحتادية واملحلية.
وا���س��ت��ع��ر���س��ت ���س��ع��ادة ه��ن��ا �سيف 
البيئة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  ال�����س��وي��دي 
ومواد  بنود  الطبيعية  واملحميات 

م�سروع القانون واخت�سا�ساته .
موؤكدة اأنه جاء ليواكب التطورات 

واأ�سار �سعادة �سامل حممد النقبي 
البلديات  ����س���وؤون  دائ�����رة  رئ��ي�����س 
اإي���ج���اد  �����س����رورة  اإىل  وال�����زراع�����ة 
ت�����س��ري��ع ق��ان��وين ي��ت��واك��ب م��ع ما 
ت�سهده الإمارة  من تطور عمراين 
القرار  م�سروع  م���واد  م�ستعر�سا 
وقدم ال�سادة اأع�ساء املجل�س عدد 
من املالحظات والتو�سيات ب�ساأن 

مواد وبنود القرار.
درا�سة  ب����اإع����داد  امل��ج��ل�����س  ووج�����ه 
مالحظات  مت�سمنة  م�ستفي�سة 

ال�سادة املقدمة ب�ساأنه.
هيئة  رد  اإىل  امل��ج��ل�����س  وا���س��ت��م��ع 
الطرق واملوا�سالت على تو�سيات 
امل���ج���ل�������س ال����س���ت�������س���اري لإم�������ارة 
�سيا�سة  مناق�سة  ب�����س��اأن  ال�����س��ارق��ة 
رئي�سها  وا����س���ت���ع���ر����س  ال���ه���ي���ئ���ة 

•• عجمان ـ الفجر 

َك.. َيكرثرْ  لقيت حملة »�َساِعدرْ َغريرْ
اأط��ل��ق��ت��ه��ا جمعية  ال��ت��ي  ك«  َ َخ�������ريرْ
اإقبال  بعجمان  اخلريية  الإح�سان 
الداعمة  اجل����ه����ات  م����ن  ال���ك���ث���ري 
مل�ساريعها  ال���راع���ي���ة  وال�������س���رك���ات 
ال��رم�����س��ان��ي��ة، وب���ل���غ اإج����م����ايل ما 
 16 م��ن  اأك���رث  احلملة  يف  اأنفقته 
م���ل���ي���ون دره�������م، ب���دع���م م����ن بنك 
حممد  وموؤ�س�سة  الإ�سالمي،  دب��ي 
الإن�سانية  ل���الأع���م���ال  را����س���د  ب���ن 
الربيطاين،  وال��ب��ن��ك  واخل���ريي���ة، 
من  ال���ك���ث���ري  ت�����ربع  اإىل  اإ�����س����اف����ة 
امل��ح�����س��ن��ني واأ�����س����ح����اب الأي��������ادي 
البي�ساء واأهل اخلري، ملا حتظى به 
الكثري منهم  »الإح�سان« على ثقة 
بينهم  الو�سل«  »حلقة  باعتبارها 

وبني املحتاجني.
م�سروع  الإح�سان  جمعية  ونفذت 
»اإف��ط��ار ���س��ائ��م« ب��اإج��م��ايل مليون 
الدولة  داخ���ل  األ���ف وج��ب��ة  و174 
مليوناً   12 ب��ت��ك��ل��ف��ة  وخ���ارج���ه���ا، 
حملة  ت�سمل  دره���م،  األ���ف  و600 
تنفذها  ال��ت��ي   »6 اأم����ان  »رم�����س��ان 

ك�سوة  م�سروع  تكلفة  بلغت  كذلك 
األف   500 املتعففة  لالأ�سر  العيد 
درهم، عبارة عن كوبونات �سرائية 

تخولهم ل�سراء احتياجات العيد.
ون��ف��ذت الإح�����س��ان ك��ذل��ك م�سروع 
 15.000 ب���ت���وف���ري  امل������اء  ���س��ق��ي��ا 
وتوزيعها يف م�سجدي  ماء  كرتون 
���س��ل��ط��ان واآمنة  ب���ن  زاي����د  ال�����س��ي��خ 
ال��غ��ري��ر يف ع��ج��م��ان، ع��ق��ب �سالة 
م�ساركتها  ����س���م���ن  ال�������رتاوي�������ح 
»رم�سان  ف��ع��ال��ي��ات  يف  املجتمعية 
ال�سهر  اأي���������ام  ط���ي���ل���ة  ع����ج����م����ان« 

الف�سيل.
واأ�����س����ه����م����ت ج���م���ع���ي���ة الإح���������س����ان 
العمل  ث��ق��اف��ة  ن�����س��ر  يف  اخل���ريي���ة 
اخل�������ريي والإن�����������س�����اين، وغ���ر����س 
من  الكثري  ل��دى  ال��ت��ط��وع  مفهوم 
ال�سباب والفتيات، وتتعاون الكثري 
من الفرق التطوعية داخل الدولة 
خ�سو�ساً  »الإح�سان«  فعاليات  مع 
م��ع ح��م��ل��ة »رم�����س��ان اأم�����ان« التي 
اإي�سال  ع��ل��ى  اجل��م��ع��ي��ة  حت���ر����س 
ر���س��ال��ة ال��ت��ط��وع ك��م��ف��ه��وم وطني 
مي��ث��ل ال�����س��راك��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة لدى 

الأفراد.

•• عجمان ـ الفجر 

وقعت جامعة عجمان اتفاقية تعاون 
مع مركز حمدان بن حممد لإحياء 
ال��رتاث وذل��ك اإمي��ان��ا من اجلانبني 
التي  امل��راك��ز  ب��ني  التوا�سل  باأهمية 
واملوؤ�س�سات  ال����رتاث  ب��اإح��ي��اء  ت��ع��ن��ى 
الأكادميية املهتمة باملوروث الثقايف، 
وحر�ساً على تبادل وتكامل املعلومات 
وتوفريها  التطورات  اآخ��ر  ومتابعة 

اأمام الباحثني و�سناع القرار.
عجمان  جامعة  عن  التفاقية  وّق��ع 
ال�������س���غ���ري، مدير  ك�����رمي  ال���دك���ت���ور 
اجل��ام��ع��ة، وع���ن م��رك��ز ح��م��دان بن 
عبد  �سعادة  ال���رتاث  لإح��ي��اء  حممد 
الرئي�س  دمل������وك،  ب���ن  ح���م���دان  اهلل 
بح�سور  وذل��ك  للمركز،  التنفيذي 
عدد من عمداء الكليات، وجمموعة 
امل�سوؤولني وم��دراء الإدارات من  من 

اجلانبني.
ال�سغري،  الدكتور كرمي  اأع��رب  وقد 
مدير اجلامعة، عن �سعادته بتوقيع 
اأوا�سر  �ستعزز  التي  التفاقية  ه��ذه 
اجلامعة  ب���ني  امل�������س���رتك  ال���ت���ع���اون 
امل�ساهمة  �ستحقق  وال��ت��ي  وامل���رك���ز، 
الفاعلة يف جمال التنمية املجتمعية 
ال�ساملة مبا يخدم العمل الثقايف يف 

دولة الإمارات. 
م�سريا اإىل اأن هذه التفاقية �ستفتح 

الوعي لتاأمني نقل املوروث مبختلف 
معطياته من جيل اإىل اآخر.

ه����ذا وت��ن�����س الت��ف��اق��ي��ة ع��ل��ى دعم 
ت��ب��ادل املعلومات  ال��ت��ع��اون يف جم��ال 
ال�ست�سارات  جمال  ويف  وم�سادرها، 
العلمية والبحثية املتعلقة بالرتاث، 
امل����وؤمت����رات وال���ن���دوات  ت��ن��ظ��ي��م  ويف 
بالإ�سافة  واملعار�س،  العمل  وور���س 
املكتبات  جم�����ال  يف  ال���ت���ع���اون  اإىل 
والإ����س���دارات والكتب والأب��ح��اث يف 

اجلانبني.
كما تعزز التفاقية التعاون يف جمال 
اخلربات،  وت��ب��ادل  الب�سرية  امل����وارد 
ويف املنا�سبات الوطنية والحتفالت 
ودعم  والعاملية،  والعربية  الر�سمية 
ال���دورات  وتنظيم  عقد  يف  ال��ت��ع��اون 
العملية  وال������ور�������س  ال���ت���دري���ب���ي���ة 
العلمية  البحوث  والعلمية، ومتويل 
املجالت ذات  املوؤ�س�سية يف  وامل�ساريع 

الهتمام امل�سرتك بني اجلانبني.
و�����س����ي����ق����وم امل�����رك�����ز مب����وج����ب ه����ذه 
الت��ف��اق��ي��ة ب��ت��دري��ب ع���دد م��ن طلبة 
اجل���ام���ع���ة يف ك���ل ع����ام درا�����س����ي من 
واجلن�سيات  التخ�س�سات  خمتلف 
العملية  امل���ه���ارات  اإك�����س��اب��ه��م  ب��ه��دف 
وموؤهالتهم  تتنا�سب  التي  املتنوعة 
اجلامعية، و�سيدعم املركز الدرا�سات 
والبحوث الطالبية وبالأخ�س تلك 

املرتبطة بالرتاث الإماراتي. 

وال�سكر  الأرز  اأكيا�س  على  حتتوي 
وبع�س  ال��ط��ب��خ  وزي�����ت  وال���دق���ي���ق 
املواد الأ�سا�سية. .فيما بلغت تكلفة 
األفاً  3 ماليني و160  »زكاة املال 
و498 درهماً ا�ستفادت منه 700 
اأ�سرة داخل اإمارة عجمان، ووزعت 
الإح�سان كذلك 838 األفاً و500 
الفطر«  »زك���اة  م�سروع  ع��ن  دره���م 
م�ستحقة  اأ�����س����رة   1725 ع���ل���ى 

اجل��م��ع��ي��ة ل���ل���ع���ام ال�������س���اد����س على 
اإم��ارات الدولة،  التوايل، يف جميع 
مب�����س��ارك��ة ورع����اي����ة ال���ع���دي���د من 
واملوؤ�س�سات  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات 

اخلدمية.
 2 الرم�ساين  امل��ري  م�سروع  وبلغ 
األفاً و735 درهماً  مليون و336 
كما  اأ���س��رة،   4000 منه  ا�ستفادت 
وزع����ت ال�����س��ل��ة ال��رم�����س��ان��ي��ة التي 

للزكاة، ومت توزيعها عليهم مببالغ 
امل�ساريع  ���س��م��ن  وم���ن  م��ت��ف��اوت��ة. 
اخلريية  الإح�����س��ان  نفذتها  ال��ت��ي 
ال��ف�����س��ي��ل عيدية  ال�����س��ه��ر  خ����الل 
منها  ي�ستفيد  التي  العيد  وك�سوة 
اجلمعية  ل��دى  املكفولني  الأي��ت��ام 
فوزعت على كل منهم 200 درهم 
للعيدية،  دره���م  و100  للك�سوة 
باإجمايل 262 األفاً و800 درهم، 

ت��راث الدولة  ويل عهد دب��ي حلفظ 
ال��وط��ن��ي��ة ورفدها  ال��ه��وي��ة  وت��ع��زي��ز 
بالدرا�سات والبحوث وتقوية اأوا�سر 
املجتمع  ف��ئ��ات  جميع  ب��ني  التالحم 
بتوقيع  ف��خ��ورون  واحل��ك��وم��ة، نحن 
اتفاقية التعاون هذه وتعزيز العمل 
تنفيذا  ال���ط���رف���ني،  ب���ني  امل�������س���رتك 
لتوجيهات �سموه يف امل�سي قدما يف 
املركز  ب��ني  ال��ت��ع��اون  منظومة  دع���م 
واملوؤ�س�سات التعليمية بالدولة وذلك 
اجزاء  اأه��م  اأح��د  ي�سكل  الن�سء  لأن 
امل��ج��ت��م��ع ال��ق��ائ��م ع��ل��ى ح��ب الوطن 

امل���ج���ال ل��ل��ج��ان��ب��ني ل��ال���س��ت��ف��ادة من 
اخلربات املتوفرة لديهما وا�ستغالل 
الأهداف  لتحقيق  الكاملة  الطاقات 
لها اجلانبني  يتطلع  التي  امل�سرتكة 
ب���اع���ت���ب���ار احل����ف����اظ ع���ل���ى امل�������وروث 
تكاتف  يتطلب  وطنياً  عماًل  الثقايف 
للو�سول  امل�سرتك  والعمل  اجلهود 

اإىل الأمور املرجوة يف هذا اجلانب.
�����س����ع����ادة عبد  م�����ن ج����ان����ب����ه، ق�������ال 
الرئي�س  دمل������وك،  ب���ن  ح���م���دان  اهلل 
حممد  بن  حمدان  ملركز  التنفيذي 
لإحياء الرتاث اإنه وبتوجيهات �سمو 

وال��ق��ي��م امل��ت��وارث��ة ف��ي��ه، وه���م الفئة 
الأكرث عطاء واجليل الذي �سي�ستمر 

يف م�سرية الغد.
التفاقية  ب����اأن  دمل����وك  ب���ن  واخ��ت��ت��م 
ت��ت�����س��م��ن خ��ط��ة ع��م��ل حت��ت��وي على 
اإف�ساح املجال  حماور عدة، مبا فيها 
والدكتوراة  املاج�ستري  طلبة  اأم���ام 
اأبحاثهم  ل���ط���ب���اع���ة  اجل���ام���ع���ة  يف 
ال�������رتاث،  امل��ت��خ�����س�����س��ة يف جم������ال 
الرتاث  �سون  لعملية  تنفيذا  وذلك 
المارات  لدولة  امل��ادي  غري  الثقايف 
اإىل ن�سر   اإ���س��اف��ة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 

ورفع  العاملية  الإجن����ازات  حتقيق 
علم الإمارات يف امليدان الدولية.

تعازيه  خ��ال�����س  امل��ج��ل�����س  وق�����دم 
وم��وا���س��ات��ه ب��وف��اة لع��ب املنتخب 

الكرا�سي املتحركة �سمن مناف�سات 
الباراأملبية  ال��ع��امل  ك��اأ���س  ب��ط��ول��ة 
لألعاب القوى يف لندن .. م�سيدا 
ب�����اإرادة واإ����س���رار اأب��ن��اء ال��دول��ة يف 

الوطني ونادي خورفكان لأ�سحاب 
الهمم عبد اهلل حيايي الذي تويف 
خ����الل ا���س��ت��ع��داده ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 

بطولة العامل لألعاب القوى. 

حماكم دبي تعقد اجتماعا تن�سيقيا مع احتاد م�سارف الإمارات
•• دبي-وام:

عقدت اإدارة اعداد الدعوى يف حماكم دبي اجتماعاً تن�سيقياً مع احتاد م�سارف الإمارات 
يف اإطار التعاون امل�سرتك بني املحاكم واملوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة يف الدولة.

امل�سارف  دب��ي بجهود احت��اد  ال��دع��اوى يف حماكم  اإدارة  واأ���س��اد عدنان احل��م��ادي مدير 
برئا�سة نا�سر �سري�س مدير عام الحتاد الذي يتكون من 48 بنكا و ميثل 99 باملئة 

من البنوك املوجودة يف المارات مثنيا على م�ستوى التن�سيق امل�سرتك.
تناول الجتماع العديد من املوا�سيع والتحديات واملعوقات و�سبل ايجاد حلول لها ..ومت 

التفاق على فتح قنوات التوا�سل وعقد اجتماعات دورية بني اجلانبني.

مركز ات�سال موا�سالت الإمارات يتلقى 
20330 مكاملة خالل الن�سف الأول من 2017

�سرطة عجمان تك�سف تفا�سيل جرمية 
قتل �سخ�ض من اجلن�سية الإفريقية

اجلودة والكفاءة وال�سفافية.
الت�سال  م��رك��ز  اأن  عبيد  واأك����د 
طلبات  ج���م���ي���ع  ب��ت��ل��ب��ي��ة  ي���ل���ت���زم 
التي  اخل��دم��ات  ع��ل��ى  املتعاملني 
تقدمها املوؤ�س�سة مبختلف مراكز 
اأعمالها وفروعها، ويحر�س على 
توقعات  ت��ف��وق  خ���دم���ات  ت��ق��دمي 
وحتقق  وامل��ت��ع��ام��ل��ني  اجل���م���ه���ور 
���س��ع��ادت��ه��م، وت���وف���ري ال�����رد على 
طلبات املتعاملني للخدمات التي 
توفرها املوؤ�س�سة من بينها خدمة 
وتوفري  الطريق،  على  امل�ساعدة 
وخدمات  ال��ل��ي��م��وزي��ن،  م��رك��ب��ات 
تعليم  وخدمات  الفني،  الفح�س 
ال�سياقة، وغريها من اخلدمات. 
ك��م��ا وي��ع��م��ل ف��ري��ق ع��م��ل املركز 
ع��ل��ى الت�������س���ال وال���ت���وا����س���ل مع 
العمالء ل�ستفتاء اآرائهم وتوفري 

اجلنائية  وامل���ب���اح���ث  ال���ت���ح���ري���ات 
غمو�س  لك�سف  اجلرمية  وم�سرح 

ومالب�سات اجلرمية.
ال��ب��ح��ث وال��ت��ح��ري وتكثيف  وب��ع��د 
ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات م����ع جم���م���وع���ة من 
بالقرب  امل��ت��واج��دي��ن  الأ���س��خ��ا���س 
التو�سل  اجل��رمي��ة، مت  م��ن موقع 
الأ�سخا�س من اجلن�سية  اأحد  اإىل 
فتم  )ه.ن.ر(،  ي��دع��ى  الإف��ري��ق��ي��ة 
القانونية  الإج�������������راءات  ات����خ����اذ 
امل�����س��ت��ب��ه به،  ال�����الزم�����ة و����س���ب���ط 
باأنه  اأف���اد  اجل��رمي��ة  ع��ن  وب�سوؤاله 
عندما كان برفقة اجلاين واملجني 
ع��ل��ي��ه يف م��وق��ع اجل���رمي���ة، حدث 
اأمور  خالف بينه وبني اجلاين يف 

•• دبي –الفجر:

تلّقت موا�سالت الإمارات ممّثلة 
مبركز الت�سال 20330 مكاملة 
العام  م��ن  الأول  الن�سف  خ��الل 
الرقم  ع���ل���ى   2017 اجل�������اري 
وبلغت   ،8006006 امل���ج���اين 
ال��ن�����س��ب��ة امل��ح��ق��ق��ة ل�����س��رع��ة الرد 
رنات   3 املكاملات خالل  على هذه 
املركز  ا�ستقبل  كما   ،93.6%
الإلكرتوين  ال��ربي��د  خ���الل  م��ن 
اآلف   info@et.ae 4460

بريداً اإلكرتونياً.
عبيد  علي  حممد  ال�سيد  واأف����اد 
مدير اإدارة العمليات مبوا�سالت 
الإمارات، اأن مركز الت�سال يعد 
التي  الرئي�سية  ال��ق��ن��وات  اإح���دى 
خ�س�ستها املوؤ�س�سة للتوا�سل مع 
و�سركاء  اأف�����راد  م��ن  متعامليها 
وجمتمع، وذلك من خالل فريق 
عمل موؤهل ومدرب بالتعامل مع 
وال�ستف�سارات  امل��ك��امل��ات  ج��م��ي��ع 
الواردة من اجلمهور واملتعاملني 
على مدار 24 �ساعة، مبا ين�سجم 
الر�سيدة  احلكومة  تطلعات  م��ع 
وت��وج��ه��ات م��وا���س��الت الإم����ارات 
واأه������داف������ه������ا ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة، 
كافة  تقدمي  �سمان  يف  واملتمثلة 
اخل��دم��ات الإداري����ة وف��ق معايري 

ال�ستبيانات  ع���ل���ى  ردوده�����������م 
ور�سا  املتعاملني  بر�سا  اخلا�سة 
املجتمعية  واخل��دم��ات  ال�����س��رك��اء 

التي تقدمها املوؤ�س�سة.
املركز  م��وظ��ف��ي  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
م�ستمر  وب�������س���ك���ل  ي���خ�������س���ع���ون 
ل��������دورات وب����رام����ج ت���دري���ب���ي���ة يف 
املتعاملني،  خ����دم����ات  جم������الت 
اإط������ار احل���ر����س على  وذل�����ك يف 
توقعاتهم،  تفوق  خدمات  تقدمي 
وتن�سجم  ����س���ع���ادت���ه���م،  وحت���ق���ق 
امل��م��ار���س��ات ومعايري  اأف�����س��ل  م��ع 
العاملية، وحتّقق  واجل��ودة  التميز 
يف الوقت نف�سه ح�سن ال�ستثمار 

للموارد الب�سرية العاملة. 
الإم������ارات  اأن م��وا���س��الت  ي��ذك��ر 
املا�سي  العام  ا�ستقبلت خالل  قد 
مكاملة   40600 نحو   2016
اإلكرتونية،  ر���س��ال��ة  و11951 
قد   2016 اأغ���������س����ط���������س  ويف 
الإم���ارات  موا�سالت  ا�ستحدثت 
م���رك���ز ال��ع��م��ل��ي��ات امل���در����س���ي���ة يف 
اأب����وظ����ب����ي ل���ي���ك���ون ب����ذل����ك اأح����د 
رواف����د الت�����س��ال وال��ت��وا���س��ل مع 
اجل����م����ه����ور، وت���ل���ق���ي ال���ب���الغ���ات 
املرتبطة بعمليات النقل املدر�سي 
ويرتبط  ال��دول��ة،  م�ستوى  على 
ب��رق��م الت�����س��ال امل��ج��اين املوحد 

للموؤ�س�سة 8006006.

•• عجمان ـ الفجر 

واملباحث  التحريات  اإدارة  متكنت 
العامة  ال����ق����ي����ادة  يف  اجل���ن���ائ���ي���ة 
رجالها  ب��ج��ه��ود  ع��ج��م��ان  ل�سرطة 
قتل  ج��رمي��ة  تفا�سيل  ك�سف  م��ن 
راح �سحيتها �سخ�س من اجلن�سية 
 30 )د.م.ا(  ي���دع���ى  الإف���ري���ق���ي���ة 
عاماً، واتهم فيها �سخ�س من نف�س 
37 عاماً،  اجلن�سية يدعى )ر.ا.ا( 
اإحدى  يف  اجلثة  على  العثور  بعد 
ال�سناعية  مب��ن��ط��ق��ة  ال�����س��ك��ن��ات 

بعجمان.
التحريات  اإدارة  م���دي���ر  و����س���رح 
وامل����ب����اح����ث اجل���ن���ائ���ي���ة ب����الإن����اب����ة، 
الرائد اأحمد �سعيد النعيمي حول 
ت��ف��ا���س��ي��ل اجل���رمي���ة ب������ورود بالغ 
ح��ول وج��ود رائ��ح��ة كريهة وقوية 
املهجورة  ال�����س��ك��ن��ات  اإح������دى  م���ن 

مبنطقة ال�سناعية.
وعلى اإثره مت التحرك اإىل املوقع، 
ال�سخ�س  ج���ث���ة  ����س���وه���دت  ح���ي���ث 
املقتول، وعلى الفور مت اتخاذ كافة 
الالزمة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  الإج��������راءات 
وت�سكيل فريق عمل من قبل اإدارة 

فتدخل  م���ع���ه،  وت�����س��اج��ر  ال��ع��م��ل 
فقام  مل�������س���اع���دت���ه  ع���ل���ي���ه  امل���ج���ن���ي 
اآل��ة حادة  اجل��اين بطعنه بوا�سطة 

حتى اأوقعه اأر�ساً وفر هارباً.
ومتابعة  وال���ت���ح���ري  وب���ال���ب���ح���ث 
لتو�سل  مت  اجل��������اين  حت�����رك�����ات 
اأقر  ح��ي��ث  و���س��ب��ط��ه،  م��وق��ع��ه  اإىل 
بارتكاب  ال��واق��ع��ة  ���س��وؤال��ه ع��ن  بعد 
اجلرمية وطعن املجني عليه، فتم 
ك��اف��ة الإج������راءات الالزمة  ات��خ��اذ 
النيابة  اإىل  الق�سية  ملف  واأح��ي��ل 

العامة.
واملباحث  التحريات  مدير  واأ���س��اد 
وخربة  بكفاءة  ب��الإن��اب��ة  اجلنائية 
رج����ال ال�����س��رط��ة وج��ه��وده��م التي 
متكنوا بها من القب�س على اجلاين 
القتل،  جرمية  مالب�سات  وك�سف 
اإىل ع��دم الرتدد  اجل��م��ه��ور  داع��ي��اً 
يحاول  �سخ�س  اأي  عن  التبليغ  يف 
خمالفة  اأو  ج���رمي���ة  اأي  ارت���ك���اب 
القانون،  ع��ل��ي��ه��ا  ي��ع��اق��ب  اأخ������رى 
اأن �سرط�ة عجم�ان �ستكون  موؤك�داً 
باملر�ساد و�ستتعام�ل بك�ل ح�زم م�ع 
ك�ل من يفكر بالعبث باأمن الوطن 

و�سالم�ة املواطني�ن واملقيمي�ن.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

عن  اأبوظبي  تلفزيون  قنوات  ل�سبكة  التابعة  لالأطفال  ماجد  قناة  ك�سفت 
دورت���ه���ا ال��رباجم��ي��ة مل��و���س��م ال�����س��ي��ف وال��ت��ي ت�����س��م جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من 
امل�سل�سالت والأفالم املنا�سبة لالأطفال وحتاكي خمتلف فئاتهم العمرية مبا 
يعك�س اجلهود الرامية للرتكيز على تقدمي حمتوى غني يجمع بني الفائدة 
والرتفيه ويتما�سى مع تقاليد وقيم جمتمع دولة الإمارات والعامل العربي. 
واأو�سحت القناة اأن دورتها الرباجمية �ستت�سمن املو�سم الثاين من م�سل�سل 
ال�ساعة احلادية ع�سرة والن�سف  يوميا  يعر�س  الذي   “ الأوىل  �سوفيا   “

�سباحا ويعاد يف الثانية ظهرا.
ويروي امل�سل�سل ق�سة مغامرات الفتاة “ �سوفيا “ التي تتزوج والدتها باأحد 

امللوك الأمر الذي يفر�س عليها اعتياد حياة الق�سور والأمراء بعدما كانت 
تعي�س حياة ريفية ب�سيطة يف قرية عادية حيث ي�سلط ال�سوء على التحديات 

التي تواجهها يف قالب كوميدي ممتلئ باملواقف والتحديات الطريفة.
يوميا  الغربي  وال��رب  ك��ايل  النقيب  م�سل�سل  القناة  تعر�س  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
يروي  وال���ذي  ظ��ه��را..  والن�سف  والثانية  �سباحا  ع�سرة  احل��ادي��ة  ال�ساعة 
“ يف �سعيها حلل جميع امل�سكالت التي  “ كايل  اأح��داث مغامرات ال�سرطية 
ت��واج��ه اأ���س��دق��اءه��ا م��ن �سكان ق��ري��ة يف ب���راري ال��غ��رب الأم��ري��ك��ي املتوح�س 
مب�ساعدة مرافقها بيك الع�سفور نقار اخل�سب ليبقوا �سعداء متفقني وذلك 

يف اأجواء ممتلئة بالأغاين واملو�سيقى اجلميلة.
واإ�سافة لذلك .. �ستعر�س القناة املو�سم الثاين من م�سل�سل “ هالك وفريق 
الرابعة والن�سف بعد  ال�ساعة  “ الذي ميكن متابعته يوميا  القوة اخلارقة 

الظهر ويعاد يف الثامنة م�ساء. وتدور اأحداث امل�سل�سل حول البطل اخلارق 
هالك الذي ي�سكل فريقا ي�سم عددا من اأ�سدقائه الأقوياء الذين يتمتعون 
بقوى خارقة وذلك ملحاربة الأ�سرار يف مغامرات مليئة بالت�سويق يف الوقت 
بل  اأخ�سر  لي�س جمرد وح�س  باأنه  ر�سالة  اإي�سال  البطل  فيه  يحاول  ال��ذي 

ي�سعى اإىل ت�سخري قوته يف تقدمي اخلري اإىل العامل.
و�ست�ستمر القناة يف عر�س فقرة نا�سيونال جيوغرافيك اأطفال والتي ت�سمل 
الربامج امل�سورة والتثقيفية املنا�سبة لالأطفال واملتميزة برثائها وتنوعها يف 
ابتداء  امل�سائية  الفرتة  يف  وذلك  الربية  واحلياة  والطبيعة  العلوم  جمالت 
من ال�ساعة التا�سعة م�ساء ملدة �ساعتني متوا�سلتني.. اإىل جانب م�سل�سالت 
القناة وبراجمها التي يتاألق فيها نخبة من النجوم مثل “مغامرات ماجد 
وك�سالن واأمونة املزيونة و النقيب خلفان وفريق البحث اجلنائي ومدر�سة 

البنات ف�سال عن جمموعة من امل�سل�سالت والربامج ال�سهرية واملحببة مثل 
التنني و امل�ستقبل الغام�س وتران�سفورمرز ومغامرات الرحالة ماركو بولو 

وت�سوب ت�سوب نينجا ومملكة النمل وغريها.
ي�سار اإىل اأن قناة “ ماجد “ اأطلقت يف �سبتمرب من العام 2015 - ا�ستكمال 
للم�سرية الناجحة ملجلة “ماجد” التي انطلقت منذ 39 عاما - وذلك لتبث 
جمموعة من الربامج والر�سوم املتحركة املعدة بالتعاون مع �سركاء حمليني 
وعامليني بهدف تنمية اإدراك الأطفال وت�سجيعهم على الإبداع والبتكار مبا 

يدعم املحتوى العربي املنتج حمليا للرتفيه عن الأطفال.
ملكية  من  متلكه  مبا  الأو���س��ط  ال�سرق  م�ستوى  على  الأوىل  القناة  وتعترب 
فكرية خا�سة ملكتبة �سخمة من ال�سخ�سيات والر�سوم الكرتونية التي رافقت 

املجلة منذ الثمانينات.

الفريق �ساحي خلفان متيم ي�سهد اإنطالق فعاليات امللتقى العلمي »القيادات والإعالم اأثناء الأزمات«

تقّدم �سل�سلة من الور�س الفنية والأن�سطة التعليمية

فروع نادي �سيدات ال�سارقة تنظم خميم الإ�سراقة ال�سيفي2017

•• دبي-الفجر: 

�سهد معايل الفريق �ساحي خلفان 
متيم نائب رئي�س ال�سرطة والأمن 
امللتقى  ف��ع��ال��ي��ات  دب�����ي،  يف  ال���ع���ام 
اأثناء  والإع���الم  “القيادات  العلمي 
القيادة  ت��ن��ظ��م��ه  ال����ذي  الأزمات” 
العامة ل�سرطة دبي وجامعة نايف 
ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ع��ل��وم الأم��ن��ي��ة، ممثلة 
القيادات  وتطوير  الأزم���ات  مبركز 
ال�سباط  ن����ادي  يف  وذل����ك  ال��ع��ل��ي��ا، 
معايل  بح�سور  القرهود،  مبنطقة 
رئي�س  رقو�س  بن  ر�سيد  جمعان  د. 
للعلوم  ال���ع���رب���ي���ة  ن���اي���ف  ج���ام���ع���ة 
الأمنية، ومعايل ال�سفرية د. هيفاء 
ال��ع��ام امل�ساعد  اأب���و غ��زال��ة الأم����ني 
ال��ع��رب��ي��ة، رئي�س  ال�����دول  جل��ام��ع��ة 
ومعايل  والإت�سال،  الإع��الم  قطاع 
�سميح م�سلم املعايطة وزير الإعالم 
فهد  اأ.د  وال��ل��واء  ال�سابق،  الردين 
ب��ن اأح��م��د ال�����س��ع��الن ع��م��ي��د مركز 
العليا  ال��ق��ي��ادات  وتطوير  الأزم����ات 
للعلوم  ال��ع��رب��ي��ة  ن��اي��ف  ج��ام��ع��ة  يف 
القائد  م�����س��اع��دي  وع����دد  الأم��ن��ي��ة 
ال����ع����ام ل�����س��رط��ة دب�����ي وج���م���ع من 

القيادات الأمنية والإعالمية.
امللتقى  ف����ع����ال����ي����ات  واإن����ط����ل����ق����ات 
واإعالمية  اأمنية  قيادات  مب�ساركة 
من 14 دولة عربية و3 منظمات، 
يوم  اإىل  فعالياته  �ست�ستمر  حيث 

اخلمي�س املقبل.

كلمة الإفتتاح
بكلمة  امل��ل��ت��ق��ى  ف��ع��ال��ي��ات  وب�������داأت 
ال��ف��ري��ق �ساحي  مل��ع��ايل  ت��رح��ي��ب��ي��ة 
خ���ل���ف���ان مت����ي����م، ق������ال ف���ي���ه���ا: اإن 
اج���ت���م���اع ه����ذا ال���ع���دد ال��ك��ب��ري من 
واملتخ�س�سني  واخل��رباء  الأ�ساتذة 
اأجهزة  والإعالميني والزمالء من 
هذا  يف  العربي  العامل  يف  ال�سرطة 
باآرائهم  للم�ساركة  ال��ه��ام  امللتقى 
من  مو�سوع  ومناق�سة  وخرباتهم 
العمل  يف  امل��وؤث��رة  املو�سوعات  اأه��م 
والإعالم  “القيادات  وهو  ال�سرطي 
اأثناء الأزمات” حيث ميثل الإعالم 
ت�سكيل  على  ق��ادراً  رئي�سياً  عن�سراً 
اأثناء  الأح�������داث  جم����رى  وت��غ��ي��ري 

اإذ ميكن ا�ستخدامه كاأداة  الأزمات، 
كاأداة  ا�ستخدامه  ميكن  كما  للبناء 
للهدم والتدمري، وما نراه يف وطننا 
ال��ع��رب��ي يف ال��ف��رتة الأخ�����رية خري 
دليل على ذلك، حيث �ساهمت بع�س 
املوؤ�س�سات الإعالمية غري احليادية 
واملوجهة يف ن�سر املعلومات املغلوطة 
اأج���ج���ت الفنت  ال���ت���ي  وال�����س��ائ��ع��ات 
الداخلية واأدت بدورها اإىل ت�ساعد 
العنف غري املربر الذي ما لبث اأن 
اأم��ن��ي��ة خطرية  اأزم�����ات  اإىل  حت���ول 
الأمنية  املوؤ�س�سات  على  عبئاً  باتت 
واأ�سبح ت�سحيح املعلومات املغلوطة 
ال�سعوبة  يف غاية  اأم��راً  وال�سائعات 
املوؤ�س�سات  ع��ل��ى  اإ����س���اف���ي���ا  وع���ب���ئ���اً 
وال�سادقة  احل��ي��ادي��ة  الإع���الم���ي���ة 
ال��ت��ي اأ���س��ي��ف��ت ال��ي��ه��ا م��ه��ام جديد 
ب��ج��ان��ب م��ه��ام��ه��ا الأ���س��ا���س��ي��ة التي 
والثقافة  التوعية  ن�سر  يف  تتمثل 
والكاملة  ال�سادقة  املعلومات  ونقل 
وهذه  ال��ه��وي��ة،  وت��ع��زي��ز  للجمهور 
ت�سحيح  يف  متثلت  اجل��دي��دة  املهام 
الأف��ك��ار ال��ه��دام��ة وت��وح��ي��د ال�سف 
املغر�سة  ال�����س��ائ��ع��ات  ع��ل��ى  وال������رد 
الإعالمية  املوؤ�س�سات  تن�سرها  التي 
يرتبط  معاليه:  واأ���س��اف  امل�سللة. 
الأم�����ن والع������الم اأث���ن���اء الأزم�����ات 
يعني  وهذا  ثنائية وطيدة،  بعالقة 
ا�سرتاكهما واختالفهما يف جوانب 
اأثناء  ف��ف��ي  ب����الأزم����ات،  ���س��ل��ة  ذات 
الأزم����ات يلعب الإع����الم دوري���ن ل 
الدور  يلعب  اأن  ف��اإم��ا  لهما،  ث��ال��ث 
طماأنة  يف  ي�سهم  ال���ذي  الإي��ج��اب��ي 
ال�ساعات  ع��ل��ى  وال��ق�����س��اء  ال��ن��ا���س 
املغلوطة  امل���ع���ل���وم���ات  وت�����س��ح��ي��ح 
لدى  الإيجابية  القناعات  وتر�سيخ 
اأداة  كونه  اىل  بالإ�سافة  اجلمهور 
فعالة يف توجيه اجلمهور للحيلولة 
الأزم�����ة  ت�����س��ع��ي��د  اأو  ت��ع��ق��ي��د  دون 
�سلبياً  دوره  يكون  اأن  واإما  الواقعة، 
ف��ي��ع��م��ل ع��ل��ى ال��ن��ق��ي�����س م���ن ذلك 
اأداة هدامة تهدف اىل خلق  ليكون 
ترويع متعمد اأو مق�سود وذلك من 
و�سق  العنف  الفنت وزرع  ن�سر  اأجل 
الوطنية  اللحمة  و���س��رب  ال�����س��ف 
اأو ال���س��ت��ق��رار الأم���ن���ي والإخ����الل 
باأخرى  اأو  ب�����س��ورة  ال��ع��ام  ب���الأم���ن 

الأزم���ة  ت��اأج��ي��ج وت�سعيد  ث��م  وم���ن 
القائمة ب�سورة خطرية. 

وت���اب���ع م��ع��ال��ي��ه: وب���الإ����س���اف���ة اإىل 
ال����ع����الق����ة ال���ث���ن���ائ���ي���ة ب����ني الأم������ن 
ثنائية  ع���الق���ة  ه���ن���اك  والإع��������الم 
اأخ���رى ت��رب��ط و���س��ائ��ل الإع����الم مع 
ومتخذي  وال���ق���ي���ادات  امل�����س��وؤول��ني 
اإل��ي��ه��م �سورة  ينقل  ح��ي��ث  ال���ق���رار، 
املجتمع وبالتايل ميثل لهم م�سدراً 
باملعلومات،  وث���ري���اً  غ��ن��ي��اً  رئ��ي�����س��ي��اً 
يعمل  الآخ�����������ر  ال������ط������رف  وع�����ل�����ى 
معلومات  ينقل  كو�سيط  الإع����الم 
والقيادة  امل�سوؤولني  من  تف�سيلية 
اأو  التوعية  بغر�س  اجل��م��ه��ور  اإىل 
تقدمي الدعم اأو امل�ساندة اأو لإظهار 

احلقائق حول امل�سكلة اأو الأزمة.

�سكر وتقدير
�ساحي  ال���ف���ري���ق  م���ع���ايل  وت����ق����دم 
بال�سكر  كلمته  خ��الل  متيم  خلفان 
اجلزيل اإىل مركز الأزمات وتطوير 
ب��ج��ام��ع��ة نايف  ال��ع��ل��ي��ا  ال���ق���ي���ادات 
العربية  اململكة  يف  الأمنية  للعلوم 
جهودهم  على  ال�سقيقة  ال�سعودية 
الأمني  ال��ع��م��ل  ت��ع��زي��ز  يف  احلثيثة 
واختيارهم  طرحهم  على  واأي�����س��اً 
ل��ف��ك��رة امل��ل��ت��ق��ى ال�����ذي ي��ع��ت��رب من 
ال���ت���ي تهم  امل���و����س���وع���ات ال����رثي����ة 
واملوؤ�س�سات  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن  ع����دداً 
راأ�سها  دولة وعلى  الرئي�سية يف كل 
واملوؤ�س�سة  الإع���الم���ي���ة  امل��وؤ���س�����س��ة 
على  بجديد  لي�س  وق��ال:  الأمنية. 
املراكز  الذي يعترب من  املركز  هذا 
التي  ال��ع��رب��ي  ال���وط���ن  ال��ه��ام��ة يف 
العليا  ال���ق���ي���ادات  ب���ت���دري���ب  ت��ع��ن��ى 
يف ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل م���ع الأح�����داث 
الأ�ساليب  لأح��دث  وفقاً  والأزم���ات 
العلمية، كذلك ميثل اأهمية كبرية 
يف دع����م ���س��ن��ع ال���ق���رار الأم���ن���ي ملا 
يطرحه م��ن م��و���س��وع��ات ه��ام��ة يف 
التي  القيادية  واللقاءات  امللتقيات 
ُتعنى بالأو�ساع والأحداث الطارئة 

وامل�ستقبلية. 
ك��م��ا وت���ق���دم م��ع��ال��ي��ه ب��ال�����س��ك��ر اإىل 
ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��م��ل��ت��ق��ى على 
ل�ست�سافة  دب��ي  �سرطة  اختيارهم 
التعاون  ي��ع��زز  ال����ذي  امل��ل��ت��ق��ى  ه���ذا 

نايف  جامعة  ب��ني  واملثمر  امل�ستمر 
وال�سرطة  الأمنية،  للعلوم  العربية 
والأم��ن العام بدبي وندعو اهلل عز 
اإىل ما فيه  اأن يوفقنا جميعاً  وجل 
اخل��ري وال�����س��داد لأوط��ان��ن��ا ولأمتنا 

العربية.

كلمة جامعة نايف 
جمعان  د.  م���ع���ايل  األ���ق���ى  ب�������دوره، 
ر���س��ي��د ب���ن رق���و����س رئ��ي�����س جامعة 
قال  الأمنية  للعلوم  العربية  نايف 
فيها، نلتقي اليوم حول هذه املائدة 
العملية الهامة التي اأعدتها جامعة 
الأمنية  ل��ل��ع��ل��وم  ال��ع��رب��ي��ة  ن���اي���ف 
بالتعاون مع معايل الفريق �ساحي 
العامة  وال����ق����ي����ادة  مت���ي���م  خ���ل���ف���ان 
مو�سوع  مل��ن��اق�����س��ة  دب�����ي،  ل�����س��رط��ة 
الأزمات  واأثناء  والإع��الم  القيادات 

ملا لهذا املو�سوع من اأهمية بالغة.
وت��اب��ع:  اأثناء الأزم���ات ي��ربز الدور 
املجتمع  وينتظر  ل��الإع��الم  الأه����م 
دور قياداته يف و�سع احللول لذلك 
مل�سنا يف “جامعة نايف” اأهمية دور 
اأث��ن��اء الأزمات  ال��ق��ي��ادات والإع����الم 
لذلك مت الإعداد لهذا املوؤمتر منذ 

عدة اأ�سهر. 
وحتدث معايل د. جمعان ر�سيد بن 
الكبري جلامعة  ال���دور  رق��و���س ع��ن 
يف  الأم��ن��ي��ة  للعلوم  العربية  ن��اي��ف 
ال��وط��ن وامل��ج��ت��م��ع، م�سرياً  خ��دم��ة 
منارة  اأ���س��ب��ح��ت  اجل��ام��ع��ة  اأن  اإىل 
ال�سمو  �ساحب  دعم  بف�سل  علمية 
�سعود  الأمري عبدالعزيز بن  امللكي 
ب����ن ن���اي���ف ب����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز وزي����ر 

الداخلية.

تبادل الدروع 
�ساحي  ال���ف���ري���ق  م���ع���ايل  وت����ب����ادل 
جمعان  د.  وم���ع���ايل  مت��ي��م  خ��ل��ف��ان 
ب��ن رق���و����س، ع��ق��ب الكلمات  ر���س��ي��د 
التذكارية  ال�������دروع  الإف���ت���ت���اح���ي���ة 
عر�س  مت  فيما  امللتقى،  مبنا�سبة 
ف����ي����ل����م ت����ع����ري����ف����ي ع�������ن م�������س���رية 
العربية  ن���اي���ف  ج��ام��ع��ة  اإن����ط����الق 
ن�ساأتها  ا�ستعر�س  الأمنية  للعلوم 
عليها  حتتوي  التي  والتخ�س�سات 

واأهدافها وروؤيتها للم�ستقبل.

اجلل�سة الأوىل 
للملتقى  الأوىل  اجلل�سة  وتناولت 
الأزم�����������ات  “ ث���ن���ائ���ي���ة  م����و�����س����وع 
من:  ك��ل  فيها  والإعالم” وحت��دث 
معايل الفريق �ساحي خلفان متيم، 
ومعايل  ال�سعالن،  فهد  اأ.د  واللواء 
د. هيفاء اأبو غزالة، وال�سيد حممد 
�سحيفة  حت��ري��ر  رئ��ي�����س  التون�سي 

الروؤية.
وقدم معايل الفريق �ساحي خلفان 
“الثنائية  بعنوان  ورقة عمل  متيم 
بني الأم��ن والإع��الم يف الأزمات”، 
الأم�����ن  ب����ني  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  اأن  م��ب��ي��ن��اً 
والإعالم يف الأزمات متكن يف خم�سة 
جوانب هي: اأوًل اأن الأمن حري�س 
مع  يتعاطى  اأن  على  احل��ر���س  ك��ل 
الأزمة بكل دقة وحذر وتاأٍن يف حني 
ال�سبق   “ اإىل  ي��ه��دف  الإع�����الم  اأن 
اأن  ثانياً:  بالن�سر”،  والإ�ستعجال 
بالت�سريحات  يكتفي  ل  الإع�����الم 
ولكنه  الأم��ن��ي��ة  للجهات  الر�سمية 
م�سادر  من  الأخبار  ت�سيد  يحاول 
ثالثاً  ب����الأم����ن،  ���س��ل��ة  ذات  اأخ�����رى 
متحفظاً  ي��ك��ون  اأن  ي��ح��اول  الأم����ن 
على  ال�سرية  كبرية من  درج��ة  اإىل 
املعلومات قبل ن�سرها، رابعاً ينق�سم 
اإع���الم���ي  ق�����س��م��ني  اإىل  الإع���������الم 
التعامل  يف  �سلبي  واأخ����ر  اإي��ج��اب��ي 
مع الأزم��ة يف حني اأن الأم��ن يبقى 
يف  مت�ساربتني  جهتني  ب��ني  ج��ه��ة 
:بوجود  وخام�ساً  اخل��رب،  ت�سدير 
اإع���������الم ال����ت����وا�����س����ل الج���ت���م���اع���ي 
اأ�سبحت امل�ساألة اأكرث تعقيداً حيث 
ال�سيطرة  م��ن  “يفلت”  اخل��رب  اأن 
بعيد  ح��د  اإىل  فيه،  والتحكم  عليه 
ون�سر اخلرب يخلق اإرباكاً لالأجهزة 
اإىل  للو�سول  ت�سعى  التي  الأمنية 
املعلومات  تكون  ل  بحيث  احلقائق 
جمزاأة اأو مبتورة اأو تعطي اإنطباعاً 

يف�سر تف�سرياً خاطئاً.

ماذا يريد الأمن؟
ي��ري��د من  الأم���ن  اأن  وب��ني معاليه 
و����س���ائ���ل الإع��������الم خ�����الل الأزم������ة 
اأي  اأم��ور تتمثل يف: عدم ن�سر  عدة 
ت�سرح  ما  خ��الل  من  اإل  معلومات 
ب��ه اجل��ه��ات الأم��ن��ي��ة، وم��ا ي��ديل به 

باحلديث  املُكلف  الر�سمي  املتحدث 
ع��ن تلك الأزم���ة، والأم��ان��ة يف نقل 
امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي ُي����دىل ب��ه��ا وعدم 
ت��ف�����س��ريه��ا ب���اك���رث مم����ا حت��ت��م��ل ، 
ح�ساب  ع��ل��ى  ال�����س��ف��اف��ي��ة  ت��ك��ون  األ 
العائلية  اأو  “الأ�سرار” ال�سخ�سية 
لل�سحية  ق���د ح��دث��ت  ت��ك��ون  ال��ت��ي 
الدولة  اأم��ن  باأ�سرار  ال�سلة  ذات  اأو 
يعلى  ول  ت��ع��ل��وا  العليا  فامل�سلحة 
لها  ال�سخ�سية  وامل�سلحة  عليها، 

حقها من ال�سون الرعاية.
واأكد معاليه اأن الأمن يطلب اأي�ساً 
اأديل به  ع��دم ن�سر اخل��رب غ��ري م��ا 
ال��ت��الع��ب يف  اأو  ب��رت ج���زء م��ن��ه  اأو 
يكون  واأل  وامل�سطلحات،  الأل��ف��اظ 
�سرد  م��ب��ال��غ��ة يف  اأو  ت��ه��وي��ل  ه��ن��اك 
اخلرب اأو اإنتقاء عناوين حتري�سية 
تاجيج  يف  ت�����س��ه��م  ا���س��ت��ف��زازي��ة  اأو 

الأزمة.

ماذا يريد الإعالم؟
وبني معايل الفريق �ساحي خلفان 
مت��ي��م، اأن الإع����الم اأي�����س��اً ي���رد من 
اأثناء  اأ�سياء  ع��دة  الأمنية  اجل��ه��ات 
الأزمة، منها عدم التعتيم الإعالمي 
ع���ل���ى جم����ري����ات اأح��������داث الأزم�������ة، 
ووج��������ود م���ت���ح���دث ر����س���م���ي ي���ديل 
معهم  ويتعامل  لالإعالم  بالأخبار 
الأ�سئلة  على  وال��رد  منتظم،  ب�سكل 
املوؤمتر  خ����الل  ي��ط��رح��ون��ه��ا  ال��ت��ي 
للحديث  ي��ع��ق��د  ال�����ذي  ال�����س��ح��ف��ي 
ع��ن الأزم����ة ال��راه��ن��ة ، وال����رد على 
تطراأ  التي  الهاتفية  الإ�ستف�سارات 
اإذا كانت  عليهم عند تدوين اخلرب 
هناك بع�س اجلوانب التي يريدون 

التاأكد منها.
ولفت معاليه اإىل اأن املعادلة الثانية 
التقليدي  والإع�������الم  الأم�����ن  ب���ني 
التوا�سل  و����س���ائ���ل  ع��ل��ي��ه��ا  دخ���ل���ت 
الجتماعي وقلبتها واأ�سبحت طرفاً 
ثالثاً وخطرياً للغاية  ب�سبب �سرعة 
الن�سر ب�سكل مذهل، حيث اأ�سبحت 
تن�سر الأخبار ب�سرعة مذهلة ت�سبق 
التقليدية،  الإع����الم  و���س��ائ��ل  ك��اف��ة 
لقناعات  وفقاً  وتتم �سياغة اخلرب 
ورغباته  ال�سخ�سي  احل�ساب  مالك 

الذاتية.

�ساحي  ال���ف���ري���ق  م����ع����ايل  و�����س����دد 
خ��ل��ف��ان مت��ي��م ع��ل��ى اأه���م���ي���ة اأن ل 
املتفرج  م����وق����ف  ال�������س���رط���ة  ت���ق���ف 
اأو  الإع���الم اجل��دي��دة  حيال و�سائل 
لهجمات  امل�ست�سلم  تكون يف موقف 
حدوث  خ��الل  ب��الأم��ن  املرتب�سني 
دور  تلعب  اأن  عليها  واإمن���ا  الأزم����ة 
الو�سائل  ه���ذه  م���ن  “امل�ستفيد” 

املعا�سرة.

اإدارة الأزمات
اأ.د فهد  ال��ل��واء  م��ن جانبه، حت��دث 
الأزمات  اإدارة  عن  ال�سعالن  اأحمد 
اأن  م��ن املنظور الع��الم��ي، م��وؤك��داً 
الأزم�����ات ل مي��ك��ن ال��ت��ن��ب��وؤ ب��ه��ا من 
ي��ج��ب عليها  ل���ذل���ك  ال������دول  ق��ب��ل 
ال���س��ت��ع��داد دائ���م���اً لم��ك��ان��ي��ة وقوع 
علمية  بطريقة  ومواجهتها  اأزم���ة 

واإدارية.
وقدم  اللواء ال�سعالن �سرحا حول 
عبارة  اأن��ه��ا  مبينا  الأزم����ة،  مفهوم 
ق���راراً  تتطلب  وت��وت��ر  عن” ح��ال��ة 
�سلبية  ج��دي��دة  م��واق��ف  ع��ن��ه  ينتج 
كانت اأو اإيجابية توؤثر على خمتلف 

الكيانات ذات العالقة«. 
مع  ي��ت��ع��ام��ل  الع������الم  اأن  واأ�����س����ار 
الأزم����ات ب��ث��الث ط���رق، اأول��ه��ا نقل 
ا�ستخدام  وث��ان��ي��اً  ه��و،  كما  احل���دث 
اآراء النخب وعموم اجلمهور كمواد 
خام، والثالثاً خلق ال�سور واكت�ساف 
قبل  م��ا  اإىل  يقفز  ح��ي��ث  الق�سايا 

الأزمة ويناق�س اإمكانية وقوعها.
اأ�س�س  ال�سعالن  ال��ل��واء  وا�ستعر�س 
اخلطط الإعالمية لإدارة الزمات 
اتباعها،  الواجب  وال�سرتاتيجيات 
م��وؤك��دا يف ال��وق��ت ذات��ه على اأهمية 
الأح��������داث  ن���ق���ل  يف  الع��������الم  دور 
ب�سفافية وم�سداقية وتهدئة الراأي 
ال��ع��ام وب��ع��د ان��ت��ه��اء الأزم����ة العمل 

على حتليل ما حدث. 
ومن جانبها، اأكدت  الدكتورة هيفاء 
اأبو غزالة اأن الدول العربية تواجه 
ال�����س��راع��ات والأزم���ات  العديد م��ن 
للدول  القومي  الأم���ن  ت��ه��دد  ال��ت��ي 
العمل  ي��ت��ط��ل��ب  ل���ذل���ك  ال���ع���رب���ي���ة 
اجلماعي ملواجهة الأزمات املختلفة 

يف خمتلف مراحلها.

واأ�سارت اإىل اأن و�سائل العالم لعبت 
خالل  الأزم�������ات  يف  حم���وري���ا  دورا 
اأداة هامة  و�سكلت  الأخ��رية  الفرتة 
من اأدوات تغيري يف ال�سرق الآو�سط 
لذلك فالإعالم لي�س فقط ال�سلطة 
ال���راب���ع���ة واإمن������ا ال�����س��ل��ط��ة الأك����رث 
واأث����ره من  ون���رى �سطوته  ت���اأث���رياً 
خ���الل ت��وج��ي��ه ال����راأي ال��ع��ام خالل 
الإعالمية  الأزم��ات عرب احلمالت 
ال���ت���ي ي��ت��م ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا، م�������س���ريًة يف 
الوقت ذاته اإىل مت اإ�ستخدام و�سائل 
وا�ستغاللها  الجتماعي  التوا�سل 

خالل الأزمات املا�سية.
وبدوره، قدم ال�سيد حممد التون�سي 
الإعالم  و�سائل  تناول  حول  �سرحاً 
ل�����الزم�����ات، م���ق���دم���اً م���ق���ارن���ة عن 
تعامل و�سائل الإعالم مع اأزمة عام 
1990 فيما يتعلق بالغزو العراقي 
احلالية  والأزم��ة  وتبعانها  للكويت 
ق��ط��ر، م�سرياً  امل��ت��ع��ل��ق��ة مب��ق��اط��ع��ة 
اأن الأزم��ة الأوىل كان التعامل  اإىل 
معها وفق الإع��الم التقليدي وكان 
جيداً،  الوقت  ذاك  يف  الإع��الم  اأداء 
ل��ك��ن يف الأزم����ة احل��ال��ي��ة م��ع قطر 
ا�سمه  جديد  “�سيطان”  ظهر  ق��د 
�سلبياً  دور  ولعب  اجلديد  الإع���الم 
فيما  ك��ب��ري  دور  ل���ه  ك����ان  وك���ذل���ك 

حدث ببع�س الدول العربية.

اجلل�سة الثانية والأخرية
للملتقى  الثانية  اجلل�سة  وتطرقت 
لالأزمات  الإع��الم��ي��ة  اخلطط  اإىل 
ور���س��د اخل��ط��اب الإع��الم��ي، وقدم 
ف��ي��ه��ا ال��دك��ت��ور حم��م��د م����راد عبد 
ال�سرطة  رئي�س  نائب  م�ست�سار  اهلل 
لإ�ست�سراف  دب��ي  يف  ال��ع��ام  والأم����ن 
بعنوان:  عمل  ورقة  حول  امل�ستقبل 
يف  رئ���ي�������س���ي  ك���م���رت���ك���ز  “الإعالم 
فيما  الأزمة”،  اإدارة  ا�سرتاتيجية 
احلمادي  حم��م��د  ال�����س��ي��د  حت����دث 
رئ��ي�����س حت���ري���ر ج���ري���دة الحت�����اد، 
ال��ق��ح��ي�����س مدير  ع���ل���ي  وال�������س���ي���د 
���س��ح��ي��ف��ة ال���ري���ا����س الإق��ل��ي��م��ي يف 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
وم�سطفى الزرعوين رئي�س حترير 
التعامل  عن  تاميز  اخلليج  جريدة 

الإعالمي مع اأزمة قطر. 

•• ال�صارقة-الفجر:

�سيدات  ن������ادي  ف������روع  اإدارة  ت��ن��ظ��م 
اجلاري،  يوليو  �سهر  خالل  ال�سارقة، 
ال�سيفي،  الإ����س���راق���ة  خم��ي��م  ف��ع��ال��ي��ة 
ال����ذي ي�����س��م جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من 
ال��ف��ع��ال��ي��ات وال���ربام���ج، ال��ه��ادف��ة اإىل 
وال�ستمتاع  الأط��ف��ال،  مهارات  تنمية 
ب���اأوق���ات���ه���م خ�����الل ع��ط��ل��ة الإج��������ازة 
يف  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ت��ق��ام  ح��ي��ث  ال�سيفية، 
املنطقة  لت�سمل  الع�سرة  النادي  فروع 

الو�سطى وال�سرقية.
عمر)  من  الفتيات  املخيم  وي�ستهدف 
عمر)  م��ن  والفتيان  ع��ام��اً(   12-6
مزيجاً   ل��ه��م  ل��ي��ق��دم  اأع������وام(،   9-6
والتعليم، يف جمموعة من  املتعة  من 
ي�ست�سيف  اإذ  ال���ن���ادي  ف����روع  م��راف��ق 
ك��ل م���ن: رك���ن اإب�����داع، وم��رك��ز لياقة، 
تاله،  ح�����س��ان��ة  و  م���را����س���ي،  وم��ط��ع��م 
التعليمية،  ال��ف��ع��ال��ي��ات،  م��ن  �سل�سلة 
لأولياء  لتتيح  والفنية،  والريا�سية 
الأم����ور فر�سة اخ��ت��ي��ار واك��ت�����س��اف ما 
ومهاراتهم  اأط��ف��ال��ه��م  رغ��ب��ات  ي��الئ��م 
املختلفة، و ي�سغل وقتهم مبا هو نافع 

ومفيد.
وتتنوع ور�س املخيم بني ور�س الطبخ، 
تعليمية،   وور���س  اليدوية،  والأ���س��غ��ال 

وور�س خياطة، وور�س فن الر�سم على 
وجل�سات  ع��رائ�����س،  وم�����س��رح  ال���رم���ل، 

رق�����س��ت��ي ال���زوم���ب���ا و ال��ه��ي��ب ه���وب،  
الفعاليات  م��ن  جمموعة  ج��ان��ب  اإىل 

ال�سيقة  وال�����رح�����الت  ال���رتف���ي���ه���ي���ة  
والألعاب املائية، اإ�سافة اإىل جمموعة 

وحلقات  ال���دي���ن���ي���ة  احل�������س�������س  م����ن 
تتوزع  والتي  الكرمي،  القراآن  حتفيظ 

ك��اًل من،  النادي يف  ف��روع  جميعها يف 
احلمرية، والبطائح ، والذيد، واملدام، 

احللو،  ووادي  وم��ل��ي��ح��ة،  وال��ث��م��ي��د، 
وكلباء، وخورفكان، ودبا احل�سن.

ق�سم  رئي�س  الهام�سة،  اأ�سماء  وقالت 
نادي  ف��روع  ب��اإدارة  املوؤ�س�سي  الت�سال 
عام  كل  يف  “ن�سعى  ال�سارقة:  �سيدات 
اإىل تنظيم  ال��ن��ادي  ف���روع  يف ج��م��ي��ع  
املتخ�س�سة  الأن�����س��ط��ة  م���ن  ���س��ل�����س��ل��ة 
الأطفال،  وم��ع��ارف  م��ه��ارات  لتنمية 
اأذواق  خمتلف  تلبية  اإىل  ن�سعى  حيث 
زوارن����ا ال�����س��غ��ار ون��دخ��ل��ه��م يف اأج���واء 
مرتفع  ومب�����س��ت��وى  مم��ت��ع��ة،  �سيفية 
م���ن اخل����دم����ات والأم�������ان ����س���واء كان 
باملرافق املقدمة، اأو املدربات من ذوات 
الفنية  امل��ج��الت  خمتلف  يف  اخل���ربة 
اإمياننا  م���ن  ان��ط��الق��اً  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 
�سخ�سيات  ���س��ق��ل  ب��اأه��م��ي��ة  ال���را����س���خ 
ق��درات��ه��م ومواهبهم  الأط��ف��ال ودع���م 
امل��خ��ت��ل��ف��ة«. واأ���س��اف��ت ال��ه��ام�����س��ة: اإن 
خميم الإ�سراقة ال�سيفي هو جت�سيد 
حقيقي للتعاون والتكامل بني الفروع 
ال�سارقة،  ����س���ي���دات  ل���ن���ادي  ال��ع�����س��رة 
املتوا�سل  ال��ن��ادي  �سعي  يك�سف  حيث 
لالرتقاء مب�ستوى اخلدمات، والبحث 
عن كل ما هو جديد ومبتكر؛ يتوافق 

مع اأهداف النادي ور�سالته. 

» قناة ماجد « تعلن عن تفا�سيل دورتها الرباجمية ملو�سم ال�سيف
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اأخبـار الإمـارات

حمدان بن را�سد يدعم �سندوق الطلبة يف جامعة الإمارات ب� 600 األف درهم

»دبي للثقافة« تطلق الن�سخة الثانية من ركن 
القراءة يف »عامل مده�ض«

ت�سمل تدريب املوظفني لتقدمي الإ�سعافات الأولية

جمارك دبي توقع مذكرة تفاهم لل�سراكة ال�سرتاتيجية يف جمال التدريب مع اإ�سعاف دبي 
»نادي الإمارات موتوربلك�ض« يدعم 

»�سندوق الوطن« مبليون درهم
••اأبوظبي -وام:

املبادرة   - ال���وط���ن  ���س��ن��دوق  ت��ل��ق��ى 
اإماراتيني  اأعمال  لرجال  املجتمعية 
مليون  بقيمة  ج��دي��دة  م�ساهمة   -
دره�����م ق��دم��ه��ا “ ن�����ادي الإم�������ارات 
القيوين  اأم  ومقره   “ موتوربلك�س 
ليكون بذلك اأول اجلهات التي تعلن 

عن دعمها لل�سندوق يف الإمارة.
وقال ال�سيخ مروان بن را�سد املعال 
ياأتي  الدعم  ه��ذا  اإن  ال��ن��ادي  رئي�س 
“ ع��ام اخلري  ان�سجاما م��ع م��ب��ادرة 
الدولة  ق���ي���ادة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال��ت��ي   “
الر�سيدة. مو�سحا اأن دعم املبادرات 
الهادفة لرت�سيخ  املختلفة  الوطنية 
وامل�ساهمة  للدولة  املتميزة  املكانة 
بدفع عجلة التنمية والزدهار فيها 
لأجيالها  اأف�سل  م�ستقبل  لإي��ج��اد 
القادمة واجب وطني.. م�سريا اإىل 
مثالية  من�سة  الوطن  �سندوق  اأن 
ت��ت��ي��ح ال��ت��ع��ب��ري ع����ن ع���م���ق ال�����ولء 

والن��ت��م��اء ل��ل��وط��ن وال���س��ت��ث��م��ار يف 
مت��ك��ني اأب���ن���ائ���ه ودع�����م ج���ه���ود بناء 

اقت�ساد معريف م�ستدام.
يعد  ال����وط����ن  ����س���ن���دوق  اأن  واأك�������د 
معاين  اأ�سمى  فيها  تتج�سد  مبادرة 
الوحدة والتالحم يف خدمة الوطن 
واحل����ف����اظ ع���ل���ى م���ن���ج���زات���ه ودف����ع 

م�سرية تقدمه وازدهاره.
اإدارة  جمل�س  اأع����رب   .. جهته  م��ن 
�سندوق الوطن عن ترحيبه بنادي 
جهة  ك���اأول  موتوربلك�س  الإم����ارات 

“ اأوائ��ل ال�سندوق “ من  يف قائمة 
اإمارة اأم القيوين.

الأع���م���ال  رج�����ال  اإدراك  اأن  واأك������د 
�سندوق  ودور  اأه��م��ي��ة  وامل��وؤ���س�����س��ات 
و�سقل  الكفاءات  متكني  يف  الوطن 
ل�سناعة  الإب����داع����ي����ة  م���ه���ارات���ه���م 
م�ستقبل م�سرق لأجيال الغد جعله 
م��ق�����س��دا مل�����س��اه��م��ات��ه��م ال��ت��ي تعرب 
ع���ن ع��م��ق ولئ���ه���م وح��ب��ه��م لدولة 
اأبنائها  لتمكني  ودعمهم  الإم����ارات 

من الكفاءات واملواهب.
جهة  ك������اأول  ال����ن����ادي  اأن  واأ�����س����اف 
 “ ال�سندوق  “ اأوائ��ل  تدخل قائمة 
من اإم��ارة اأم القيوين قدم مثال يف 
امل��ب��ادرة وال��ع��ط��اء م��ن اأج���ل الوطن 
واملوؤ�س�سات  الأع��م��ال  جمتمع  داعيا 
اأ�سمى  ا���س��ت��ل��ه��ام  اإىل  الإم��������ارة  يف 
معاين امل�سوؤولية املجتمعية من هذا 
النموذج وامل�ساهمة بدعم ال�سندوق 
وبناء  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ك��ف��اءات  لتمكني 

اقت�ساد معريف م�ستدام.

•• دبي -وام:

قدم �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل 
مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية �� 
اخلريية  م��ك��ت��وم  اآل  ه��ي��ئ��ة  راع�����ي 
ل�سالح  دع��م��ا  دره����م  األ����ف   600  �����
�سندوق الطلبة يف جامعة الإمارات 
بهدف تعزيز جهود الكليات يف توفري 
وم�سريتهم  ال���ط���الب  اح���ت���ي���اج���ات 

الأكادميية.
ع�سو  ال�سايغ  م��ريزا  �سعادة  و�سلم 
مكتوم  اآل  ه��ي��ئ��ة  اأم����ن����اء  جم��ل�����س 

ال�سيخ  �سمو  مكتب  مدير  اخلريية 
حمدان بن را�سد اآل مكتوم “ �سيك 
الدعم “ اإىل �سعادة الدكتور حممد 

البيلى مدير جامعة الإمارات.
حتيات  ال�سايغ  م��ريزا  �سعادة  ونقل 
اآل  را���س��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو 

مكتوم لإدارة جامعة الإمارات .
كاأكرب  اجلامعة  اأهمية  اإىل  م�سريا 
الدولة  يف  العايل  للتعليم  موؤ�س�سة 
لقطاعات  اأ�سا�سيا  راف��دا  باعتبارها 
ب����ال����ك����وادر ال���وط���ن���ي���ة ذات  ال���ع���م���ل 

الكفاءة.

حمدان  ال�سيخ  �سمو  ح��ر���س  واأك����د 
تخ�سي�س  على  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
�سندوق  ل�سالح  مالية  م�ساهمات 
الطلبة لتمكني اجلامعة من الوفاء 
ر�سالتها  واأداء  طلبتها  باحتياجات 

التعليمية بنجاح.
من  العديد  اأن  اإىل  ال�سايغ  واأ���س��ار 
م��وؤ���س�����س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل تويل 
اأه���م���ي���ة ل����دع����م ط��ل��ب��ت��ه��ا وت����اأم����ني 
م�سريتهم  ليوا�سلوا  احتياجاتهم 
خالل  م��ن  ���س��واء  بنجاح  التعليمية 
لتوفري  ل��ل��ط��ل��ب��ة  ����س���ن���دوق  اإن�������س���اء 

احتياجاتهم الدرا�سية اأو من خالل 
العلمية  تنظيم الربامج والرحالت 
اخلارجية التي تعزز مهارات الطلبة 
ومتكنهم من الطالع على كل جديد 
والتعرف  عاملية  خ���ربات  واك��ت�����س��اب 
بناء  ي��دع��م  مب��ا  خمتلفة  ل��ث��ق��اف��ات 
قادرة  ق��ي��ادي��ة  ط��الب��ي��ة  �سخ�سيات 
والفعال  احل�ساري  التوا�سل  على 
وتنمية  ال�سباب  ق���درات  تعزيز  واأن 
م���ه���ارات ه���و حم���ط اه��ت��م��ام ودعم 

القيادة الر�سيدة بالدولة.
م��ن ج��ان��ب��ه ت��ق��دم ال��دك��ت��ور حممد 

والتقدير  اجل��زي��ل  بال�سكر  البيلى 
اإىل �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل 

مكتوم على هذه املبادرة الطيبة .
الكبري  ال���������دور  اأن  اإىل  م�������س���ريا 
دعم  يف  اخل��ريي��ة  م��ك��ت��وم  اآل  لهيئة 
على  ي�ساعدهم  مم��ا  الكليات  طلبة 
ال��ت��ح�����س��ي��ل ال��ع��ل��م��ي الأف�����س��ل دون 
اإىل عالقات  واأ����س���ار  م��ع��وق��ات.  اأي���ة 
مع  �سنوات  منذ  امل�ستمرة  ال��ت��ع��اون 
هيئة اآل مكتوم اخلريية مما ي�ساهم 
الكليات ودوره��ا يف  ر�سالة  يف تعزيز 

دعم اأداء الطلبة.

•• دبي-وام:

اأطلقت هيئة دبي للثقافة والفنون 
من  الثانية  الن�سخة  للثقافة  دب��ي 
مده�س  ع����امل  يف  ال����ق����راءة  رك����ن 
الكبري  ال���ن���ج���اح  ب��ع��د  ال��رتف��ي��ه��ي 
الذي حققته ن�سخة العام املا�سي. 

جمموعه  لالأطفال  الركن  ويوفر 
ال��ق��رائ��ي��ة ومكتبة  الأن�����س��ط��ة  م��ن 
هام�س  على  وذلك  الأطفال  لكتب 
م���ه���رج���ان م���ف���اج���اآت ���س��ي��ف دبي 

مبركز دبي التجاري العاملي.
لالأطفال  ال��ن�����س��اط  ه���ذا  وي��ت��ي��ح   
ممتعة  اأوق���ات  ق�ساء  ومرافقيهم 

ال���ق���راءة طوال  وم��ف��ي��دة يف رك���ن 
ف���رتة امل��ه��رج��ان ال��ت��ي مت��ت��د حتى 
مدى  على  املقبل  اأغ�سط�س   12
احلادية  م���ن  ي��وم��ًي��ا  ���س��اع��ة   12
ع�سر �سباًحا وحتى احلادية ع�سر 

م�ساًء.
واو����س���ح���ت ال���دك���ت���ورة ح�����س��ة بن 

املكتبات  اإدارة  م���دي���ر  م�������س���ع���ود 
للثقافة  دب�����ي  ه��ي��ئ��ة  يف  ال���ع���ام���ة 
تاأتي يف  ان هذه اخلطوة  والفنون 
دبي  تطلقها  التي  امل��ب��ادرات  اإط���ار 
ودعم  تعزيز  اإىل  وتهدف  للثقافة 
للقراءة  الوطنية  ال�سرتاتيجية 
ت�سكل  و   ..2026  –  2016

يف  لالأ�سر  مثالية  فر�سة  امل��ب��ادرة 
دب���ي والإم������ارات الأخ����رى لإتاحة 
املجال اأمام اأطفالهم للم�ساركة يف 
والرتفيهية  التعليمية  الفعاليات 
ق�ساء  على  وم�ساعدتهم  املتنوعة 
اأوقات ممتعة ومفيدة خالل مو�سم 

ال�سيف يف اأجواء مثالية.

•• دبي-الفجر:

وق��ع��ت ج��م��ارك دب��ي م��ذك��رة تفاهم 
ل���ل�������س���راك���ة ال�����س����رتات����ي����ج����ي����ة مع 
ال�سعاف  خل���دم���ات  دب���ي  م��وؤ���س�����س��ة 
والعمل  والتن�سيق  التعاون  لتعزيز 
ع��ل��ى ت��ب��ادل خ��دم��ات ال��ت��دري��ب بني 
اأحمد حمبوب  قام  الطرفني، حيث 
وخليفة  دبي  جمارك  مدير  م�سبح 
التنفيذي  امل��دي��ر  دراي  ب��ن  ح�����س��ن 
ال�سعاف  خل���دم���ات  دب����ي  مل��وؤ���س�����س��ة 
ال��ت��ف��اه��م بهدف  ب��ت��وق��ي��ع م���ذك���رة 
املتبادلة  ال���ع���الق���ات  ت���ط���ور  دع�����م 
م�سرية  خل���دم���ة  م�����س��ت��م��ر  ب�����س��ك��ل 
والجتماعية  القت�سادية  التنمية 
ال�ساملة وامل�ستدامة، وح�سر توقيع 
عبداهلل  دبي  التفاقية من جمارك 
التنفيذي  امل���دي���ر  اخل���اج���ة  حم��م��د 
لقطاع اإدارة املتعاملني وفريد ح�سن 
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  امل��رزوق��ي 
والإداري���ة  واملالية  الب�سرية  امل���وارد 
جمال  التفاقية  توقيع  ح�سر  كما 
عي�سى الرويعي مدير اإدارة التدريب 
دبي  موؤ�س�سة  يف  امل�ستمر  التعليم  و 

خلدمات الإ�سعاف.
وموؤ�س�سة  دب���ي  ج���م���ارك  و���س��ت��ع��م��ل 
دب����ي خل���دم���ات الإ����س���ع���اف مبوجب 
م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م ع��ل��ى ال��ت��ع��اون يف 
جمال التدريب من خالل امل�ساركة 
املتبادلة بني الطرفني يف الفعاليات 
والتوعوية  وال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
اإطالق  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  املتخ�س�سة، 
وت��ن��ف��ي��ذ امل����ب����ادرات امل�����س��رتك��ة، كما 
�سيعمل الطرفان على تعزيز تبادل 
التميز  ب���ربام���ج  امل��ت��ع��ل��ق��ة  امل��ع��رف��ة 

لديهما عرب املقارنات املرجعية بني 
هذه الربامج.

قيام  على  التفاهم  م��ذك��رة  وتن�س 
الإ�سعاف  خل���دم���ات  دب���ي  م��وؤ���س�����س��ة 
ب���ت���وع���ي���ة م���وظ���ف���ي ج����م����ارك دب���ي 
ب����ربن����ام����ج ال�����س����ع����اف����ات الول����ي����ة 
اأولية  اإ�سعافات  لتقدمي  وتاأهيلهم 
ال���دورات  يف  م�ساركتهم  خ��الل  م��ن 

التدريبية املتخ�س�سة بهذا املجال.
م�سبح:  حم����ب����وب  اأح�����م�����د  وق�������ال 
حت��ر���س ج��م��ارك دب���ي ع��ل��ى تنظيم 
ال�سركاء  م���ع  وال��ت��ن�����س��ي��ق  ال��ت��ع��اون 
ال������س�����رتات�����ي�����ج�����ي�����ني م�������ن خ�����الل 
ال��ت��ف��اه��م معهم،  م���ذك���رات  ت��وق��ي��ع 
ال�سراكة  لتتويج  نتقدم  ان  وي�سرنا 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي ت��رب��ط��ن��ا مع 
الإ�سعاف  خل���دم���ات  دب���ي  م��وؤ���س�����س��ة 
التفاهم  مذكرة  على  التوقيع  عرب 
التدريب،  خدمات  وتبادل  للتعاون 

ال�����دائ�����رة  امل����وظ����ف����ني يف  ل���ت���وع���ي���ة 
وحت�سني قدراتهم يف جمال تقدمي 
الإ����س���ع���اف���ات الأول�����ي�����ة، م���ن خالل 
تقدمها  ال��ت��ي  التدريبية  ال����دورات 
الإ�سعاف  خل���دم���ات  دب���ي  م��وؤ���س�����س��ة 
للموظفني، كما �سنعمل مع املوؤ�س�سة 
اأق�����س��ى ا���س��ت��ف��ادة ممكنة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
والإمكانيات  القدرات  ملوظفيها من 
جمارك  يف  التدريب  ملركز  املتميزة 

دبي.
دب��ي: نعمل  واأ���س��اف مدير جمارك 
املوظفني  ت���اأه���ي���ل  ا���س��ت��ك��م��ال  ع��ل��ى 
بكافة  ت��زوي��ده��م  ع���رب  ال���دائ���رة  يف 
املعارف ال�سرورية والتكميلية التي 
متكنهم من اأداء مهامهم على اأكمل 
حتقيق  على  قادرين  ليكونوا  وج��ه، 
اأعلى م�ستويات ال�سعادة للمتعاملني 
لتوجيهات  ت��ن��ف��ي��ذا  واجل����م����ه����ور، 
بن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب 

را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
ا�سعاد  على  بالعمل  اهلل”  رع��اه   “
النا�س من خالل تطوير اخلدمات 
�ستطبقه  م���ا  ل��ت��ط��ب��ي��ق  احل��ك��وم��ي��ة 
م����دن ال���ع���امل الأخ�������رى ب��ع��د ع�سر 
���س��ن��وات وف��ق��ا لأه����داف م��ب��ادرة دبي 
الدوائر  �سعي  اأن  واأو���س��ح   .X10
وامل���وؤ����س�������س���ات احل��ك��وم��ي��ة يف ام����ارة 
اخلدمات  يف  التكامل  لتحقيق  دب��ي 
من  للجمهور  امل��ق��دم��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  ت��ط��وي��ر  خ���الل 
ب��ني ه���ذه امل��وؤ���س�����س��ات ي��ع��زز ق���درات 
المارة ومكانتها التناف�سية لت�سبح 
والعمل،  ل��ل��ع��ي�����س  امل��ف�����س��ل  امل���ك���ان 
تنفيذا  للزائرين  املف�سل  واملق�سد 
 ،2021 دب�������ي  خ����ط����ة  لأه������������داف 
حتديد  اىل  ل���الن���ت���ق���ال  ومت���ه���ي���دا 
مئوية  خلطة  الطموحة  الأه����داف 

المارات 2071.
وقال خليفة ح�سن بن دراي: ي�سعدنا 
الإ�سعاف  خلدمات  دبي  موؤ�س�سة  يف 
جمارك  مع  التفاهم  مذكرة  توقيع 
ال���ت���ع���اون يف جمال  ل��ت��ن��ظ��ي��م  دب����ي 
التدريب وتقدمي دورات الإ�سعافات 
جمارك  يف  ل��ل��م��وظ��ف��ني  الأول�����ي�����ة 
املعرفة  ت��ب��ادل  على  ونحر�س  دب��ي، 
املجال  ه��ذا  يف  واخل���ربات  التجارب 
م���ن خ����الل امل�����س��ارك��ة يف ال������دورات 
الطرفني،  ينظمها  التي  التدريبية 
ا�ستفادة ممكنة من  اأف�سل  لتحقيق 
المكانيات التدريبية املتبادلة دعما 
دبي  توفرها  التي  املتميزة  للقدرات 
للجمهور تنفيذا لتوجيهات �ساحب 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
“ رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 

اهلل” بالعمل على ا�سعاد النا�س.
ملوؤ�س�سة  التنفيذي  امل��دي��ر  واأ���س��اف 
نعمل على  الإ�سعاف:  دبي خلدمات 
ن�سر التوعية واملعرفة لدى �سركائنا 
الإ�سعاف  بخدمات  ال�سرتاتيجيني 
كافة  يف  املوظفني  لتاأهيل  ون�سعى 
لنا  ال�سريكة  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال��دوائ��ر 
الأولية،  الإ�سعافات  على  وتدريبهم 
موؤهلني  اأ���س��خ��ا���س  وج���ود  لن�سمن 
الإ�سعافات  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  وق���ادري���ن 
الأول���ي���ة يف ه���ذه اجل���ه���ات يف اأط���ار 
خدمات  اأف�������س���ل  ل���ت���وف���ري  ���س��ع��ي��ن��ا 
الإ����س���ع���اف يف ام�����ارة دب���ي م���ن اأجل 
بتعزيز  الم�������ارة  اأه�������داف  حت��ق��ي��ق 
امل���ج���الت لتقدم  ك��اف��ة  ق��درات��ه��ا يف 
ل���ل���ن���ا����س اأف���������س����ل اأمن��������اط احل���ي���اة 

والعمل.

•• دبي -وام:

لتقدمي  تعاون  مذكرة  الإم���ارات  بريد  وجمموعة  والتوطني  الب�سرية  امل���وارد  وزارة  وقعت 
خدمات ا�ستالم وتو�سيل معامالت الفئات امل�ساعدة للمتعاملني من خالل مراكز اخلدمة 
“ت�سهيل” كمرحلة اأوىل وعرب مراكز اخلدمة “تدبري” كمرحلة ثانية عند ت�سغيلها خالل 

الربع الخري من العام اجلاري.
وقع املذكرة عائ�سة باحلرفية وكيل الوزارة امل�ساعد ل�سوؤون العمالة امل�ساعدة وعبيد حممد 
القطامي ب�سفته املدير التنفيذي التجاري بالوكالة ملجموعة بريد الإمارات وذلك يف ديوان 

الوزارة يف دبي.
ال�سرتاتيجية  اخلطة  من  انطالقا  تاأتي  التعاون  مذكرة  اأن  باحلرفية  عائ�سة  واأو�سحت 

للحكومة مبا يف ذلك تدعيم اجلهود امل�سرتكة بني كافة ال��وزارات والهيئات واملوؤ�س�سات من 
خالل تو�سيع جمالت التعاون بني خمتلف اجلهات احلكومية بال�سكل الذي يج�سد تكامل 

الأدوار فيما بينها.
ال��وزارة نحو تقدمي اخلدمات املتميزة للمتعاملني وهو الأمر الذي  واأكدت باحلرفية �سعي 
جت�سده مذكرة التعاون كونها ت�سمن اأعلى معايري تقدمي اخلدمة وذلك عن طريق جمموعة 

بريد الإمارات التي متتلك اخلربات الفنية العالية يف جمال تو�سيل املعامالت.
لختيار  والتوطني  الب�سرية  امل��وارد  ل��وزارة  تقديره  عن  القطامي  عبيد  اأع��رب  جهته  وم��ن 
امل�ساعدة ..منوها  العمالة  املوؤ�س�سة ك�سريك ا�سرتاتيجي لالرتقاء مب�ستوى تقدمي خدمات 
بحر�س بريد المارات على الرتقاء املتوا�سل بالأداء وا�ستثمار التطور التقني مبا ينعك�س 

ايجابا على اخلدمات التي تقدمها املوؤ�س�سة ل�سركائها واملتعاملني معها.

»املوارد الب�سرية  و بريد الإمارات« يتعاونان ب�سان معامالت العمالة امل�ساعدة

فقدان �سهادة  اأ�سهم 
فقد املدعو خليفة حممد �ساهني املرر �سهادة ا�سهم رقم 
0067221184 �سادرة من بنك دبي ال�سالمي 
عليها  ي��ع��رث  ف��م��ن  ���س��ه��م   12،659 ال���س��ه��م  ع���دد 
يرجى الت�سال على تليفون 050/6632118 او 

ت�سليمها اىل البنك املذكور. 

فقدان  �سهادة ا�سهم   ت
علي  ع��واط��ف  ال�سيدة/  فقد 
اجلن�سية  اإم��ارات��ي��ة   ، ح�سن 
وهي �سادرة من �سركة اإعمار 
 11000 ب���ع���دد  ال���ع���ق���اري���ة 
م����ن يعرث   - ت��ق��ري��ب��ا  ���س��ه��م 
ع���ل���ي���ه���ا الت�������������س������ال ب���رق���م 

0508085030
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•• عجمان-وام: 

نظمت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع 
الداخلية  وزارات  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون   -
واخلارجية والتعاون الدويل واملوارد 
الب�سرية والتوطني اإ�سافة اإىل هيئة 
اإدارة  م��ل��ت��ق��ى   - ل��ل��ه��وي��ة  الإم��������ارات 
اإم������ارة عجمان  ال���وق���ائ���ي يف  ال��ط��ب 
املدة  خلف�س  احلكومي  امل�سرع  حول 
الزمنية الالزمة لإ�سدار واحل�سول 
املائة  يف   50 بن�سبة  الإق���ام���ة  ع��ل��ى 

باإمارة عجمان.
ح�سره  ال������ذي   - امل���ل���ت���ق���ى  وه������دف 
ممثلون عن �سركاء امل�سرع احلكومي 
اإىل   - وامل��ن��دوب��ني  العمل  واأ���س��ح��اب 
العمل  واأ�سحاب  املتعاملني  تعريف 
املعنية  اجل���ه���ات  امل��ت��ل��ق��ني خل���دم���ات 
وت�سهيل  تب�سيط  يف  املتبعة  بالآليات 
الزيارات  ع���دد  وت��ق��ل��ي��ل  الإج������راءات 
امل��ط��ل��وب��ة م��ن اجلهات  وامل�����س��ت��ن��دات 

من  الإق��ام��ة  على  للح�سول  املعنية 
والتكامل  الإلكرتوين  الربط  خالل 
تقدمي  يف  امل�����س��رتك��ة  اجل���ه���ات  م���ع 
اخل���دم���ة وذل�����ك يف اإط������ار الرت���ق���اء 
مب�����س��ت��وى اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة ورفع 
اجلهات  ب���ني  ال�����س��ف��اف��ي��ة  م�����س��ت��وى 

احلكومية واملتعاملني.
  واأكد الدكتور ح�سني عبد الرحمن 
الرند الوكيل امل�ساعد لقطاع املراكز 
والعيادات ال�سحية يف وزارة ال�سحة 
ووقاية املجتمع احلر�س على التعاون 
وال��ه��ي��ئ��ات احلكومية  ال������وزارات  م��ع 
امل�سرعات احلكومية  اأه��داف  لإجن��از 
امل���ت���ع���ل���ق���ة ب��ت��ق��ل��ي��ل زم������ن اخل���دم���ة 
للح�سول على الإقامة وذلك يف اإطار 
الأجندة  م�ستهدفات  حتقيق  ت�سريع 
امل�ساريع  تنفيذ  خ��الل  من  الوطنية 
اإىل  ري��ادي��ة تف�سي  ع��م��ل  ب��اأ���س��ال��ي��ب 
���س��ري��ع��ة وم�����س��ت��دام��ة وتر�سخ  ن��ت��ائ��ج 
ثقافة البتكار احلكومي وابتكار اآلية 

عمل حكومية حتاكي امل�ستقبل.
اإىل  اأف�سى  املثمر  التعاون  اإن    وقال 
على  للح�سول  الزمنية  امل��دة  تقليل 
الإقامة يف اإمارة عجمان من 10 اإىل 
5 اأيام .. م�سريا اإىل اأن الوزارة اأن�ساأت 
“ حمطة ال�سعادة “ يف مركز الطب 
اأجهزة  ووف���رت  عجمان  يف  ال��وق��ائ��ي 
واملحاليل  والأ����س���ع���ة  ال�����دم  ف��ح�����س 
جلهاز املخترب باأعلى معايري اجلودة 
كوادر  وتوظيف  ان��ت��داب  ع��ن  ف�سال 
لتنظيم  للمركز  متخ�س�سة  طبية 
اإجراءات  خ��الل  املتعاملني  وترتيب 
ا�ستخراج  لت�سريع  الطبي  الفح�س 

نتائج الفح�س الطبي.
  ومت خ���الل امل��ل��ت��ق��ى ���س��رح اأه����داف 
امل�������س���رع احل���ك���وم���ي خل���ف�������س امل����دة 
وت�سليط  الإق��ام��ة  لإ���س��دار  الزمنية 
واأهم  امل�سرع  اإيجابيات  على  ال�سوء 

الإجراءات املتبعة لتحقيقه.    
نقا�سات  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ت�����س��م��ن��ت  ك��م��ا 

اإىل  وال������س�����ت�����م�����اع  احل���������س����ور  م�����ع 
ا�ستف�ساراتهم  عن  والإج��اب��ة  اآرائ��ه��م 
املطلوبة  ب��امل��ع��ل��وم��ات  وت���زوي���ده���م 
بالآلية  املتعاملني  بني  الوعي  لن�سر 
الإقامة  اإ�سدار  لإج���راءات  اجلديدة 

يف اإمارة عجمان.
ال��رائ��د حامد  ق��ال   ..   وم��ن جانبه 
اإدارة  ن��ائ��ب م��دي��ر  ال���زع���اب���ي  ع��ب��ي��د 
والت�سالت  الإلكرتونية  اخلدمات 
واملنافذ  والإقامة  يف قطاع اجلن�سية 
ب��وزارة الداخلية ع�سو فريق حتدي 
امل�سرع  ه����دف  ت��ن��ف��ي��ذ  اإن  الإق����ام����ة 
احل���ك���وم���ي امل���ت���ع���ل���ق ب��ت��ق��ل��ي��ل امل����دة 
الإقامة  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول  ال��زم��ن��ي��ة 
بن�سبة 50 يف املائة ي�ستهدف حتقيق 
ال�����س��ع��ادة ل��ط��ال��ب��ي ه���ذه اخل��دم��ة يف 
دولة الإمارات العربية املتحدة حيث 
تعد م��ن اخل��دم��ات ذات الأول��وي��ة يف 
وزارة الداخلية والتي ترفد ما ن�سبته 
احلكومة  خدمات  من  املائة  يف   25

الحت���ادي���ة.   واأ���س��اف - خ��الل الرد 
العمل  اأ���س��ح��اب  ا���س��ت��ف�����س��ارات  ع��ل��ى 
امل�سرع  ه��ذا  تنفيذ  اأن   - وامل��ن��دوب��ني 
لتوجهات  ت��رج��م��ة  ي��اأت��ي  احل��ك��وم��ي 
توفري  ح�����ول  ال�������س���رط���ي���ة  ال����ق����ي����ادة 
مل��ت��ع��ام��ل��ي وزارة  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  جت��رب��ة 
اأثناء رحلة احل�سول  الداخلية كافة 
على اخلدمات بحيث تكون متوافقة 
م��ع اأه����داف احل��ك��وم��ة الحت��ادي��ة يف 
توفري ال�سعادة والرخاء ملجتمع دولة 

الإمارات العربية املتحدة.
  وتعد امل�سرعات احلكومية اآلية عمل 
م�ستقبلية ت�سم فرق عمل م�سرتكة 
والقطاعني  احلكومة  موظفي  م��ن 
عملها  ويرتكز  والأك��ادمي��ي  اخلا�س 
الرئي�سية  وامل��ج��الت  ال��ق��ط��اع��ات  يف 
وت���ع���م���ل ع���ل���ى رف�����ع وت������رية حتقيق 
الأج���ن���دة ال��وط��ن��ي��ة وت�����س��ري��ع تنفيذ 
ال�سرتاتيجية  احل��ك��وم��ة  م�����س��اري��ع 
من خالل م�ساحات عمل خم�س�سة 

وم���ب���ت���ك���رة ت��ع��م��ل ف��ي��ه��ا ف�����رق عمل 
م�����س��رتك��ة حت���ت اإ����س���راف ن��خ��ب��ة من 
امل����درب����ني وامل�������س���رف���ني وال���ك���ف���اءات 
ل��ت��ق��دمي ب��رام��ج مكثفة يف  ال��ع��امل��ي��ة، 

مدد ق�سرية.
  وتقدم امل�سرعات احلكومية خدمات 
احلكومية  اجل��ه��ات  خم��ت��ل��ف  ل��دع��م 

امل�����س��ارك��ة ه��دف��ه��ا الأ���س��ا���س��ي ت�سريع 
الوطنية يف  الأجندة  اأه��داف  حتقيق 
املوؤ�سرات  وهي  اأ�سا�سية  جمالت   4
ال��وط��ن��ي��ة وال�����س��ي��ا���س��ات وال���ربام���ج 
واملبادرات واخلدمات احلكومية من 
م�سرتكة  ع��م��ل  ف���رق  ت�سكيل  خ���الل 
م����ن خم��ت��ل��ف اجل����ه����ات يف ال���دول���ة 

الأهداف  واإجن��از  التحديات  ملعاجلة 
بال�ستفادة من التجارب والبتكارات 
يف  والتميز  الريادة  وحتقيق  العاملية 
العمل احلكومي عرب تنفيذ م�ساريع 
وجت�������ارب ب���اأ����س���ال���ي���ب ع���م���ل ري���ادي���ة 
نتائج  حتقيق  اإىل  تف�سي  ومبتكرة 

�سريعة و�سمان ا�ستدامتها.

•• اأبوظبي-وام:

والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  اأطلقت 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  امل����ب����ادرات  م���ن  �سل�سلة 
ر�س  م��ب��ادرة  واآخ��ره��ا  القطاع اخلا�س 
مبيد ع�سوي ل� 26 الف نخلة متاأثرة 
ال�سمالية  املناطق  يف  الغبار  بعنكبوت 
وال���و����س���ط���ى وال�������س���رق���ي���ة يف ال���دول���ة 
م��ن مبيد عنكابي  ل��رت  ال���ف  وت��وف��ري 
ع�����س��وي وذل����ك ب��ال��ت��ع��اون م��ع احدى 

ال�سركات.
واأك������د ���س��ع��ادة ���س��ل��ط��ان ع���ل���وان وكيل 
املناطق بوزارة  امل�ساعد لقطاع  الوزارة 
املبادرة  اأن  وال��ب��ي��ئ��ة  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري 

ج���اءت ح��ر���س��ا م��ن ال�����وزارة للحفاظ 
و�سمان  املحلية  النخيل  اأ�سجار  على 
واآمن  �سحي  ب�سكل  ثمارها  ا�ستهالك 
يف  “خلينا”  م����ب����ادرة  م���ع  ومت��ا���س��ي��ا 
املناطق الزراعية ال�سمالية والو�سطى 
وال�سرقية التي تهدف ب�سورة اأ�سا�سية 
املتكاملة  املكافحة  مبادئ  تطبيق  اإىل 
اإىل  الإ���س��اب��ة  ن�سبة  خلف�س  ل��الآف��ات 
1.5 باملائة بنهاية عام 2017 وذلك 
من خالل تطبيق حزمة متكاملة من 
الآفات  ملكافحة  والتدابري  الإج���راءات 
يف  مب��ا  النخيل  اأ���س��ج��ار  ت�سيب  ال��ت��ي 
ذلك الر�س الوقائي باملبيدات وتركيب 
و�سيانة امل�سائد ال�سوئية والفرمونية 

وتكثيف  امل�سابة  الأ���س��ج��ار  وم��ع��اجل��ة 
الإر�ساد الزراعي وبناء قدرات العاملني 
يف مزارع النخيل م�ستندة يف ذلك كله 
اإىل احللول املبتكرة واإىل اأحدث النظم 

والتقنيات يف هذا املجال.
وا�سار اىل تدريب املزارعني والعاملني 
يف م������زارع ال��ن��خ��ي��ل م���ن خ����الل عقد 
والور�س  ال��ت��دري��ب��ي��ة  احلقلية  الأي����ام 
التعريفية مبعدل مرة واح��دة �سهريا 
للمبادرة  التابعة  ال��ث��الث  امل��ن��اط��ق  يف 
 4000 م�����ن  ي�����ق�����ارب  م�����ا  وت���ن���ف���ي���ذ 
النخيل  مل���زارع  �سهريا  اإر���س��ادي��ة  زي���ارة 
املزارع  يف  الزراعية  العمليات  ومتابعة 
الإر�سادي  ال��ك��ادر  مهند�سي  قبل  م��ن 

اإىل  بالإ�سافة  املنفذة  لل�سركة  التابع 
ل  م��ا  ل�ستهداف  ر���س  حمالت  تنفيذ 
موزعة  نخيل  �سجرة  مليون  عن  يقل 
ع��ل��ى خم��ت��ل��ف امل���ن���اط���ق امل�����س��م��ول��ة يف 
اإر�سادية  برامج  اإع��داد  واخ��ريا  املبادرة 
���س��ه��ري��ة ت�����س��ت��م��ل ع���ل���ى الإر�������س������ادات 
ال��واج��ب اتباعها خ��الل كل  ال��زراع��ي��ة 
ال�سرورية  الإر���س��ادات  وتت�سمن  �سهر 
كالري  الأ�سا�سية  الزراعية  للعمليات 
وكذلك  الآف���ات  ومكافحة  والت�سميد 

عمليات احل�ساد وما بعد احل�ساد.
املزارعني  ل��دع��م  ج��ه��وده��ا  اإط�����ار  ويف 
وال�����زراع�����ة امل��ح��ل��ي��ة ذك�����ر ع����ل����وان اأن 
توفر  وال��ب��ي��ئ��ة  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري  وزارة 

للمزارعني م�ستلزمات الإنتاج الزراعي 
احل�سرية  وامل���ب���ي���دات  الأ����س���م���دة  م��ث��ل 
وال������ب������ذور وم�������س���ت���ل���زم���ات ال�����زراع�����ة 
الع�سوية مثل اأنابيب الري وامل�سخات 
واأجهزة فح�س الرتبة بن�سف قيمتها 
اإىل مبادرة بطاقة موروثنا  بالإ�سافة 
املجتمعية التي اأطلقتها الوزارة والتي 
للمواطنني  مم��ي��زة  ت�سهيالت  ت��ق��دم 
والزراعة  ال�سيد  مهنتي  يف  العاملني 
زيادة  اإىل  الإج������راءات  ه���ذه  اأدت  وق���د 
 37.5 بن�سبة  املائية  الزراعة  م�ساحة 
ب����امل����ائ����ة خ�������الل الأع�������������وام ال���ث���الث���ة 

املا�سية.
علي  ح�سن  املهند�س  ق��ال  جهته  وم��ن 

�سويدان  ل�سركة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  �سعبان 
الوزارة  معها  تتعاون  التي  التجارية 
الغبار  اآفة عنكبوت  اأن  ال�ساأن  فى هذا 
تعترب م��ن الآف����ات الق��ت�����س��ادي��ة على 
عذوق نخيل التمر عندما تكون الثمار 
يف طور الب�سر حيث تبداأ الإ�سابة من 
نهاية  وت�ستمر حتى  �سهر مايو  اأوائ��ل 
درجات  تبعا لرتفاع  وقد متتد  يونيو 
ال�سيف  ف�سل  اأثناء  ال�سائدة  احل��رارة 
متاأخرة  ا�سابات  ر�سد  اإنه مت  م�سيفا 
تغري  نتيجة  وذل���ك  ال��غ��ب��ار  لعنكبوت 
وتاأخر  ال�����س��ائ��دة  امل��ن��اخ��ي��ة  ل��ل��ظ��روف 
ال��ت��ن��ب��ي��ت وع��ل��ي��ه ع��م��ل��ت ال�����س��رك��ة مع 
وزارة التغري املناخي والبيئة على هذه 

امل�ستخدمة  املبيدات  اأن  املبادرة منوها 
ل��ي�����س ل��ه��ا ت���اأث���ري ���س��ار ع��ل��ى ال�سحة 
من  الأك����ل  ي��ت��م  اأن  ومم��ك��ن  البيئة  اأو 
املح�سول والع�ساب بعد الر�س ب�ساعة 

اأو �ساعتني.
ويعترب املركب امل�ستخدم منتج طبيعي 
م���ن زي����وت اخل�������س���روات وامل���رك���ب ذو 
قدرة عالية على الحتفاظ بالرطوبة 
مم���ا ي��ط��ي��ل ف����رتة ب��ق��ائ��ه ع��ل��ى �سطح 
فاعلية  ك���ف���اءة  ول��ت��ق��دي��ر  الأن�����س��ج��ة. 
فاإن  املبيد  امل�ستخدمة من  الرتكيزات 
ن�سبة الإب��ادة اأو امل��وت لأف��راد عنكبوت 
 99.83 اإىل  ت�����س��ل  احل���ي���ة  ال���غ���ب���ار 
باملائة وي�ستخدم املبيد ملكافحة الآفات 

الذبابة  مثل  والك��ارو���س��ات  احل�سرية 
واحل�سرات  والرتب�س  وامل��ن  البي�ساء 
ال��ق�����س��ري��ة و���س��ان��ع��ات الن���ف���اق والبق 
ال���دق���ي���ق���ي وال���ع���ن���اك���ب واحل����ل����م على 
والفاكهة  املوالح  واأ�سجار  اخل�سروات 
احلقلية  واملحا�سيل  النخيل  وا�سجار 

والنباتات.

» ال�سحة « تنظم ملتقى تعريفيا حول » حتدي زمن اإ�سدار الإقامة يف عجمان «

وزارة التغي��ر املناخ�ي تعال��ج 26 الف نخل��ة من الآف���ات الزراعي���ة

حكومة الفجرية توقع اتفاقية �سراكة 
لتنفيذ املدينة الذكية يف الإمارة

•• كوبنهاغن-وام:

اتفاقية  ال��ف��ج��رية  حكومة  وق��ع��ت 
مينبوينت  جم��م��وع��ة  م��ع  ���س��راك��ة 
نريا�س  و  التجارية  لال�ستثمارات 
ت�ستهدف  ل��ال���س��ت�����س��ارات  ال��ع��امل��ي��ة 
الأوىل  امل���رح���ل���ة  م�������س���روع  ت��ن��ف��ي��ذ 
الذكية  اللوجي�ستية  امل��دي��ن��ة  م��ن 
»smart logistic city« يف 

اإمارة الفجرية.

العا�سمة  يف  الت����ف����اق����ي����ة  وق������ع 
�سعادة  ك��وب��ن��ه��اغ��ن  ال���دمن���ارك���ي���ة 
مدير  ال�����س��ن��ح��اين  �سعيد  حم��م��د 
الديوان الأمريي بالفجرية مدير 
لال�ستثمار  الفجرية  موؤ�س�سة  عام 
وكارول  الفجرية  حلكومة  ممثاًل 
جمل�س  رئ��ي�����س  مار�سينكوي�سكي 
بح�سور  ن����ريا�����س  ����س���رك���ة  اإدارة 
التنفيذي  املدير  نيدر�سون  مارتن 
ال�سخم  امل�سروع  وي��ق��ام  لل�سركة. 

م�ساحة  ع��ل��ى  الأوىل  مرحلته  يف 
مرت  األ���ف   68 اإىل  ت�سل  مبدئية 
تو�سعة  هناك  تكون  ان  على  مربع 
خالل  م��راح��ل  ث��الث  على  �ساملة 
و�ستكون  املقبلة  اخلم�س  ال�سنوات 
العام  نهاية  الوىل  املرحلة  بداية 

ال�سراكة . اتفاقية  وفق   2018
اأن  ال�������س���ن���ح���اين  �����س����ع����ادة  واأك���������د 
اأر�س  على  �سيقام  ال���ذي  امل�����س��روع 
احل�سور  يعك�س  ال��ف��ج��رية  اإم����ارة 

الدويل  والقت�سادي  ال�ستثماري 
امل�ستقبلية  وال���������روؤى  ل�����الإم�����ارة 
وفق  وذلك  فيها  ال�ساملة  للتنمية 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات 
ح��م��د ب��ن حم��م��د ال�����س��رق��ي ع�سو 
الفجرية  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
ودع������م ���س��م��و ال�����س��ي��خ حم���م���د بن 
حمد بن حممد ال�سرقي ويل عهد 

الفجرية .
البيئة  اأن  اإىل  ال�سنحاين  واأ���س��ار 
اجلاذبة لال�سثتمار والقوانني 
القت�سادية املرنة يف الفجرية 
اأ�سهمت يف اإط��الق الكثري من 
امل�ساريع ال�ستثمارية املختلفة 
الذكية  امل���دي���ن���ة  ت��ع��د  وال���ت���ي 
اإحداها .. لفتاً اإىل اأن املدينة 
الذكية �ست�سهم ب�سكل كبري يف 
القت�سادية  امل�سروعات  دع��م 
العربية  الإم�����������ارات  ل����دول����ة 
ال�سرق  ن���ط���اق  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة 

الو�سط .
ومن جانبه قال ال�سيد مارتن 
التنفيذي  الرئي�س  بيدر�سون 
املدينة  اأن  ن���ريا����س  ل�����س��رك��ة 
الذكية �ستقدم طريقة جديدة 

ومبتكرة ملمار�سة الأعمال التجارية 
اختيار  ومت  الإم���������ارات  دول�����ة  يف 
موقعها بطريقة ا�سرتاتيجية من 
اجلغرايف  امل��وق��ع  ا�ستغالل  خ��الل 
بالن�سبة  ال��ف��ج��رية  لإم����ارة  امل��م��ي��ز 

للمنطقة وقارتي اأفريقيا واآ�سيا.
وم����ن ج��ان��ب��ه ذك����ر ال�����س��ي��د ك����ارول 
جمل�س  رئ��ي�����س  م��ار���س��ي��ن��ك��و���س��ك��ي 
ت�سميم  اأن  ن��ريا���س  ���س��رك��ة  اإدارة 
املكاتب وباقات الأعمال اإىل جانب 
اأنظمة التخزين الذكية يف امل�سروع 
���س��ي��ج��ع��ل م����ن ح���دي���ق���ة الأع����م����ال 
الأمثل  اخل���ي���ار  اإق��ام��ت��ه��ا  امل���زم���ع 
لالأعمال التجارية التي ت�ستهدف 
النا�سئة  والأ���س��واق  املحلي  ال�سوق 

املحيطة بها.

�سفري الدولة يلتقي نائب وزير 
القت�ساد الوطني يف كازاخ�ستان

اأبوظبي عن قرب يحتفي بابتكارات ومهارات ال�سباب 21 يوليو

•• اأ�صتانا-وام:

لدى  ال��دول��ة  �سفري  اجل��اب��ر  �سلطان  ب��ن  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور حممد  ���س��ع��ادة  التقى 
جمهورية كازاخ�ستان �سعادة اأيباتري جوماغولوف نائب وزير القت�ساد الوطني 
العالقات  تعزيز  �سبل  اللقاء  خالل  اجلانبان  وبحث  كازاخ�ستان.  جمهورية  يف 
ذات  امل��ج��الت  من  ع��دد  يف  كازاخ�ستان  وجمهورية  الإم���ارات  دول��ة  بني  الثنائية 
الهتمام امل�سرتك، ول�سيما يف جمال القت�ساد والتجارة وال�ستثمار، م�سريين 

اإىل متانة العالقات القائمة بني البلدين ال�سديقني يف �ستى املجالت.

••اأبوظبي-وام:

تنظم هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة برناجما متميزا بعنوان اأبوظبي 
اأم��ام جمهور  فنية حية  وعرو�سا  متنوعة  فعاليات  يت�سمن  قرب  عن 
ومهاراتهم  ابتكاراتهم  ل�ستعرا�س  ال�سباب  اأم��ام  من�سة  اإتاحة  بهدف 
واإبراز مواهبهم واإبداعاتهم وقدراتهم الفنية اأمام اجلمهور . وحتتفي 
21 يوليو يف يا�س مول من ال�ساعة  فعاليات الربنامج - التي �ستقام 
ال�سباب ممن ميتلكون مهارات  باملبدعني  10 م�ساء  وحتى  ع�سرا   5
ومواهب يف جمالت عديدة مثل الغناء والهيب هوب وعرو�س الأداء 
النف�س  عن  ال��دف��اع  وفنون  املو�سيقية  الآلت  على  وال��ع��زف  والتمثيل 
الفنون  “ وغريها من  اأب كوميدي  “ �ستاند  والكوميديا الرجتالية 

اإثراء  اإىل  اإنها تتطلع من خالل هذه املبادرة  الأخ��رى. وقالت الهيئة 
ال�سبل والو�سائل  الإم��ارات عرب توفري  باأبوظبي ودول��ة  الفني  امل�سهد 
حمليا  ح�سورها  وتر�سيخ  املحلية  الفنية  امل��واه��ب  لت�سجيع  ال��الزم��ة 
الأجيال  نفو�س  والبتكار يف  الإب��داع  ثقافة  اإىل غر�س  وعامليا وتهدف 

ال�سابة عرب باقة من الربامج التعليمية والثقافية واملجتمعية.
واأو�سحت �سمية ال�سويدي مدير الفعاليات املجتمعية يف قطاع الثقافة 
بالهيئة اإن ت�سجيع واحت�سان املواهب املحلية يعد جزءا ل يتجزاأ من 
اإطالق  اأن  اإىل  منوهة   .. القطاع  يلعبه  ال��ذي  املتميز  الثقايف  ال���دور 
من  العديد  على  ال�سوء  ت�سليط  بهدف  ياأتي  قرب”  عن  “اأبوظبي 
الر�سوم  مو�سيقى  مثل  املعا�سرة  والثقافية  الفنية  الأدائية  العرو�س 

املتحركة والفنون الأدائية.

ولفتت اإىل اأن هذه الفنون التعبريية ت�سكل عن�سرا حيويا من ثقافتنا 
التوا�سل املجتمعي  اإىل تعزيز  املعا�سرة وتوفر من�سة تفاعلية تهدف 
وامل�ساعدة يف اإبداع اإرث جديد ي�ساعد ال�سباب على اإعادة �سياغة اأدائهم 
الفني مبا ي�ساهم يف نهاية املطاف باإثراء الثقافة املعا�سرة .. م�سرية 
اإىل اأن “ اأبوظبي عن قرب “ �ستعرف اجلمهور على املواهب ال�ساعدة 
من خالل العرو�س التي تقدمها �سمن الفعاليات احلالية وامل�ستقبلية. 
و�ست�سهد الفعالية م�ساركة الفنان الإماراتي حممد اأحمد فكري خمرج 
ا�ستوديو  العديد من اجلوائز وموؤ�س�س  املتحركة احلائز على  الر�سوم 
حممد فكري حيث �سيعر�س خالل الفعالية 3 اأفالم للر�سوم املتحركة 
فيما   .. وال�سيء  والفتاة  واأط��ف��ال  الغا�سب  اجلمل  وه��ي  اإب��داع��ه  م��ن 

تن�سم اإليه لحقا فرقة الكوميديا الرجتالية دوبوميدي.

فقدان جواز �سفرت
امل��دع��و/ ح��م��زه ار�ساد  ف��ق��د 
باك�ستان    ، ار�����س����اد  حم��م��د 
رقم  �سفره  ج���واز  اجلن�سية 
يرجى   -  )1915581(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
الباك�ستانية   ب���ال�������س���ف���ارة 
�سرطة  م����رك����ز  اق��������رب  او 

بالمارات.   

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / فاتي نا�سر 
عبدو - اثيوبية  اجلن�سية 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج�����������واز   -
�سادر   )4411855(
من اثيوبيا من يجده عليه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/8344440

فقدان جواز �سفرت
ري�سيلي   / امل���دع���و  ف��ق��د 
الفلبني   ، دادور  ك��ا���س��ي 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )2374481( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/6216688 العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/392  عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-املا�سة انرتنا�سيونال للو�ساطة العقارية - �س ذ م م  جمهول حمل القامة 
اأق��ام عليك  اأم��ل عمري ال�سبيعي   قد  مبا ان املدعي/ ليفينتي بيرت روز�سا هجيى وميثله : 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ عقد البيع املوؤرخ 2009/11/5 املت�سمن بيع الوحدة رقم 
414 بامل�سروع امل�سمى ت�سي�س تاور الكائن مبدينة دبي الريا�سية واعادة املتعاقدين للحالة التي 
كانا عليها قبل التعاقد والزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم مبلغ وقدره )527.459.08 
درهم( والفائدة 9% من تاريخ 2010/12/1 وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.   
 Ch1.B.8 وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/7/24  ال�ساعة 11.00 �س بالقاعة
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• دبي-وام:

ك�سفت ف��ورب�����س ال�����س��رق الأو����س���ط يف 
اجلاري  يوليو  ل�سهر  ال�سادر  عددها 
عن قائمة “اأقوى ال�سيدات العربيات 
الإم������ارات  2017” ت�����س��درت  ل��ع��ام 
�سيدة   18 ب���  امل�ساركة  ال���دول  قائمة 
ب�  لبنان  ثم  �سيدة   16 ب�  تلتها م�سر 
12 �سيدة تليها الكويت وال�سعودية ب� 

التوايل. على  منهما  لكل   9 و   10
وت�سمنت القائمة قائمتني فرعيتني 
اأعمال  ���س��ي��دة   100 اأق�����وى  الأوىل 
العليان  ل��ب��ن��ى  ت�������س���درت���ه���ا  ع���رب���ي���ة 

العليان  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س 
ا�ستثمارات  ت���دي���ر  ال���ت���ي  ل��ل��ت��م��وي��ل 
ال�سرق  ال��دولرات يف  تقدر مبليارات 
الأو�����س����ط ت��ل��ت��ه��ا ل��ب��ن��ى ه����الل نائب 
امل�سري  امل��رك��زي  البنك  يف  املحافظ 
القرق  رج��اء  لتحتل  الثاين  املركز  يف 
املدير الإداري ملجموعة عي�سى �سالح 

القرق املركز الثالث.
عربيات  �سيدات   10 اأق��وى  والثانية 
يف القطاع احلكومي ت�سدرتها معايل 
القا�سمي  خ��ال��د  بنت  لبنى  ال�سيخة 
ولأول  تليها  للت�سامح  دول���ة  وزي����رة 
وزيرة  ن�سر  �سحر  ال��ق��ائ��م��ة  يف  م���رة 

ال�ستثمار والتعاون الدويل يف م�سر 
وال���ت���ي وق��ع��ت ث��الث��ة ات��ف��اق��ي��ات مع 

وزير التنمية الأملاين بقيمة 227.9 
املجالت  م��ن  ع���دد  يف  دولر  م��ل��ي��ون 
ل��ت��ح��ت��ل امل���رك���ز ال���ث���اين، ت��ل��ي��ه��ا غادة 
الجتماعي  الت�سامن  وزي���رة  وايل، 

يف م�سر.
عن  امل��ج��ل��ة  ك�����س��ف��ت  الأوىل  ول��ل��م��رة 
عربيات  ���س��ي��دات   10 اأق����وى  ق��ائ��م��ة 
تاأثريا يف مواقع التوا�سل الجتماعي 
وف���ق���ا مل����دى ان��ت�����س��ار م���ا ي��ق��دم��ن��ه يف 
واجلمال  ك��امل��و���س��ة  ع�����دة،  جم�����الت 

والطبخ وغريها .
واخلدمات  البنوك  قطاع  ت�سدر  كما 
املالية قائمة اأقوى 100 �سيدة اأعمال 

اأع���م���ال يدرن  ���س��ي��دة   29 ب����  ع��رب��ي��ة 
العربي،  ال��ع��امل  يف  مالية  موؤ�س�سات 
13 ���س��ي��دة ثم  ب���  يليه ق��ط��اع امل��ت��ن��وع 

القطاع احلكومي ب� 11 �سيدة.
حترير  رئي�س  العميان  خلود  وقالت 
جم��ل��ة ف��ورب�����س ال�����س��رق الأو����س���ط ان 
ي��ت��ول��ون قيادة  ال��ع��رب��ي��ات ل  ال��ن�����س��اء 
قيادية  م��ن��ا���س��ب  وي�سغلن  الأع���م���ال 
يتفوقن  ول���ك���ن���ه���ن  ف���ح�������س���ب،  ع��ل��ي��ا 
احلياة  جم������الت  ج��م��ي��ع  يف  اأي�������س���ا 
والريا�سة  املجتمعية  اخل��دم��ة  مثل 
بالإ�سافة  الأع��م��ال  وري��ادة  واملغامرة 

اإىل و�سائل التوا�سل الجتماعي.

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  م��ع��ايل  �سهد 
الول  اأم�س  م�ساء  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزي��ر 
ال�سيد  وائ��ل  �سعادة  اأقامه  ال��ذي  ال�ستقبال  حفل 
العربية لدى  �سفري جمهورية م�سر  حممد جاد 
الدولة مبنا�سبة الذكرى ال�65 لثورة 23 يوليو.
الدولة  امل�سوؤولني يف  ح�سر احلفل عدد من كبار 
وروؤ�ساء البعثات الدبلوما�سية العربية والأجنبية 

املعتمدين لدى الدولة.
وت���ق���دم ���س��ع��ادة وائ����ل ال�����س��ي��د حم��م��د ج���اد �سفري 
احلفل  خ��الل  كلمته  يف  العربية  م�سر  جمهورية 
ال�����س��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر وال���ع���رف���ان لدولة  ب��خ��ال�����س 
لتوجيهات  ك��ان  ال��ت��ي  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
قيادتها الر�سيدة ممثلة يف �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
“حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل”  “رعاه  دب��ي  حاكم 

حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة واخوانهم اأ�سحاب 
الإم����ارات  ح��ك��ام  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����س��اء  ال�سمو 
.. اب���رز الأث���ر مل��ا نلم�سه م��ن ح��ر���س ك��ام��ل وغري 
م�سبوق على تعزيز اأوا�سر العالقات بني البلدين 

وال�سعبني ال�سقيقني.
قرابة  م��رور  وبعد  املجيدة  يوليو  ث��ورة  اأن  واأك���د 
ودوافعها  بقيمها  اأن��ه��ا  على  برهنت  عقود  �سبعة 
الوطني  العمل  مل�سرية  رئي�سيا  حم��رك��ا  النبيلة 
امل�������س���ري ومن����وذج����ا م��ل��ه��م��ا وم���ت���ج���ددا لتالحم 
وترابط غري قابل لالإنف�سال بني ال�سعب امل�سري 
وجي�سه العظيمني ويجمعهما يف ذلك اإخال�سهما 
دولة  ب��ن��اء  ع��ل��ى  واإ���س��راره��م��ا  امل�����س��ري��ة  للوطنية 

وطنية قوية والت�سحية يف �سبيلها.
واأ�����س����اد ج����اد ب��ت��م��ي��ز وخ�����س��و���س��ي��ة ال��ع��الق��ة بني 
جمهورية م�سر العربية ودولة الإمارات العربية 
املتحدة وتطابق املوافق بينهما مبا ي�سهم يف ن�سر 
الخر  وقبول  والت�سامح  والتعاي�س  ال�سالم  قيم 

ونبذ العنف والإرهاب والفكر املتطرف.

التنبيه  يف  �سباقتني  والإم������ارات  م�سر  اأن  واك���د 
جنبا  وعملتا  وال��ت��ط��رف  الره����اب  خلطر  مبكرا 
اإىل ج���ن���ب م����ن خ�����الل ال����ي����ات ف���ك���ري���ة ودع���وي���ة 
تنويرية تهدف اإىل واأد هذه الأفكار بالتوازي مع 
كافة  خالل  من  لنت�سارها  والت�سدي  مواجهتها 

الأطر والليات الأخرى املجتمعية والأمنية.
لدى  العربية  م�سر  جهورية  �سفري  �سعادة  وق��ال 
ال��دول��ة اإن ال��ف��رتة الأخ���رية �سهدت ط��ف��رات غري 
م�سبوقة يف حجم وطبيعة هذه العالقات �سيا�سيا 
�سواء على م�ستوى القيادتني ال�سيا�سيتني اأو على 

كافة امل�ستويات الر�سمية الأخرى.
تبواأت  الق��ت�����س��ادي  ال�سعيد  ع��ل��ى  اأن����ه  واأ����س���اف 
ك��اأك��رب م�ستثمر يف  الأول  امل��رك��ز  الإم�����ارات  دول���ة 
مر�سح  رق��م  وه��و  دولر  مليار   6.3 بنحو  م�سر 
اجل���اذب لالعمال يف م�سر  امل��ن��اخ  للزيادة يف ظ��ل 
والإ�سالحات  اجلديد  ال�ستثمار  قانون  و�سدور 
التنامي  ع��ن  ف�سال  حاليا  اجل��اري��ة  القت�سادية 
والتعليمية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ع��الق��ات  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
العديد  على  والتوقيع  والريا�سية  وال�سياحية 

التي  امل�سرتكة  التفاهم  ومذكرات  التفاقات  من 
اإىل  اجلانبني  بني  ما  العالقات  مب�ستوى  ترتقي 

افاق ارحب.
ولفت �سعادته اإىل اأن ال�سفارة امل�سرية يف اأبوظبي 

ت�سرفت موؤخرا بتكرميها من �سمو ال�سيخ عبداهلل 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
فئة  التميز” يف  “جائزة  على  باحل�سول  ال��دويل 
العالقات  عمق  يعك�س  مبا  الدبلوما�سية  البعثات 

يج�سد  لفيلم  عر�سا  احلفل  وت�سمن  ومتيزها. 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  ب��ني  املتميزة  ال��ع��الق��ات 
اأ�ستمع  كما  العربية  م�سر  وج��م��ه��وري��ة  امل��ت��ح��دة 

احل�سور ملقاطع غنائية وطنية لكورال اأطفال.

•• اأبوظبي-وام:

الثقافية  وال���ربام���ج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة  جل��ن��ة  ت��ط��ل��ق 
ليوا  مهرجان  فعاليات  خ��الل   - باأبوظبي  وال��رتاث��ي��ة 
“ اخل��ري يف وطن  - مبادرة  بدروته اجلديدة  للرطب 
ال��ه��الل الأحمر  ب��ال��ت��ع��اون م��ع هيئة  “ وذل���ك  اخل���ري 
الإماراتي ويف اإطار التفاعل املتوا�سل مع “ عام اخلري 
“ الذي اأطلقه �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 

نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل«.

وتنطلق فعاليات مهرجان ليوا للرطب غدا حتت رعاية 
رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو 
ال��رئ��ا���س��ة وبتنظيم من  ���س��وؤون  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�س 
والرتاثية  الثقافية  والربامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة 
حتى  وت�ستمر  الظفرة  مبنطقة  ليوا  مدينة  يف  وذل��ك 
29 يوليو احلايل. ووجه عبداهلل بطي القبي�سي مدير 
لزيارة  ال��دع��وة  اللجنة  يف  والت�سال  الفعاليات  اإدارة 
اأن  توؤكد  التي  الرائدة  املبادرة  يف  وامل�ساهمة  املهرجان 
دار زايد هي دار اخلري والعطاء واملحبة لكافة �سعوب 

العامل. وقال القبي�سي اإن املبادرة اخلري يف وطن اخلري 
تاأتي موا�سلة للمبادرة التي اأطلقتها اللجنة يف الدورة 
اأبوظبي الدويل للكتاب و�سهدت  الأخ��رية من معر�س 

اإقبال وا�سعا ومميزا من اجلمهور.
اأن  اإدارة الفعاليات والت�سال يف اللجنة  واأو�سح مدير 
“ ليوا  “ تتمثل خالل  “ اخلري يف وطن اخلري  فكرة 
للرطب “ يف اأن ي�ساهم اأهايل ليوا وجمهور املهرجان 
يف ت�سكيل لوحة فنية بطول 7 اأمتار وعر�س 3 اأمتار 
ترمز  التي  امل�سيئة  البي�ساء  الكرات  و�سع  خالل  من 

للعطاء على اللوحة مبا يرتك ب�سمة �سخ�سية وفعال 
العون  ي��د  م��د  يف  واق��ع��ا  ينعك�س  للزائر  نبيال  اإن�سانيا 

املادي ل�سخ�س ما واإ�ساءة حياته.
 .. املهرجان  واختتام  امل�سروع  نهاية  “ ويف  اأنه  واأ�ساف 
ت�سكيل  يف  للمتربعني  البي�ساء  ال��ك��رات  م��ئ��ات  ت��ت��اآزر 
بف�سل  املتحدة  العربية  ل��الإم��ارات  كليا  منارة  خارطة 
الدولة  اأ�سالة  يعك�س  مبا  ال��زوار  وم�ساهمات  تربعات 
احل�سارة  مل�سريتها  اإ���س��اف��ة  ومي��ث��ل  امل�����س��رق  ووج��ه��ه��ا 
�سعيد  على  ريادتها  تعزز  وا�سحة  وب�سمة  والإن�سانية 

تنظيم  اأن  القبي�سي  واأك��د   .« ال��دويل  الإن�ساين  العمل 
التي  والر�سالة  للروؤية  تاأكيدا  “ ياأتي  للرطب  “ ليوا 
تتمثل يف موا�سلة م�سرية العطاء واخلري التي اأ�س�سها 
ودعم خطاها املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
اهلل ثراه ». وتوجه بال�سكر والتقدير جلميع  طيب   “
امل��وؤ���س�����س��ات واجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة وال��ر���س��م��ي��ة وجلميع 
من  اجلديدة  للدورة  والداعمني  والرعاة  الإعالميني 
ي��وؤدون��ه خدمة جلهود  ال��ذي  الكبري  وال��دور  املهرجان 

�سون الرتاث الثقايف لدولة الإمارات.

“ وجمموعة  “ اأدن������وك  ك���ل م���ن  امل���ه���رج���ان  وي���رع���ى 
والفوعة ومركز  الزراعية  الظاهرة  و�سركتي  �سركاتها 

اإدارة النفايات “ تدوير “ و�سركة �سيكيورتيك.
كما ي��دع��م امل��ه��رج��ان ك��ل م��ن دي���وان ممثل احل��اك��م يف 
منطقة الظفرة ودائرة ال�سوؤون البلدية والنقل- بلدية 
اأبوظبي  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  وال��ق��ي��ادة  ال��ظ��ف��رة  منطقة 
اأبوظبي  و���س��رك��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة  للرقابة  اأب��وظ��ب��ي  وج��ه��از 
باأبوظبي وال�سريك  للتوزيع ومركز خدمات املزارعني 

الإعالمي الر�سمي قناة بينونة.

 جلنة اإدارة املهرجانات باأبوظبي تطلق مبادرة » اخلري يف وطن اخلري «

اأ�سهم يف حت�سني حياة اأ�سحاب الهمم

مركز التطوير بجمعية الإمارات ملتالزمة داون ي�سدر تقارير الأداء ال�سنوية 
•• دبي-الفجر : 

اأجنزت جمعية الإمارات ملتالزمة داون يف دبي تقارير 
اأ�سحاب الهمم من  الأداء ال�سنوية  للم�ستفيدين من 
م�ستويات  لالأهايل  تبني  والتي  داون،  متالزمة  ذوي 
مركز  خدمات  من  امل�ستفيدين  ل��دى  والتطور  الأداء 
التطوير.  هذا وقد قدم  مركز تطوير ذوي متالزمة 
وتدريبية  وتعليمية  تاأهيلية  برامج  اجلمعية  يف  داون 
منذ �سبتمرب  للعام الدرا�سي 2016-2017  والتي 
داون  متالزمة  ذوي  من  م�ستفيداً   65 منها  ا�ستفاد 
املركز  ال��ع��م��ري��ة، ح��ي��ث مت جتهيز  ال��ف��ئ��ات  ك��اف��ة  م��ن 
بالأدوات واأجهزة التكنولوجيا امل�ساندة التي تعزز  من 
عملية التعلم  املركز وت�سهم يف تطوير وتنمية املهارات 

لأ�سحاب الهمم من ذوي متالزمة داون.
ذوي  م��ن  التخ�س�سات  م��ت��ع��دد  ف��ري��ق��اً  امل��رك��ز  وي�����س��م 
ال��ك��ف��اءة واخل�����ربات امل��م��ي��زة، وي���ق���دم اأف�����س��ل املناهج 
حيث  الإم���ارات���ي���ة،  البيئة  ع��ل��ى  املقننة  والخ���ت���ب���ارات 
تت�سافر اجلهود من اأجل �سمان تزويد الأبناء باأف�سل 

اخلطط الرتبوية احلديثة متهيداً لدجمهم.
رئي�س  الفال�سي  �سعادة عيد حممد ثاين حارب  وقال 
جمل�س اإدارة جمعية الإمارات ملتالزمة داون اأن مركز 
يف  داون  م��ت��الزم��ة  ذوي  م��ن  الهمم  اأ���س��ح��اب  تطوير 
ويقدم   2009 ع��ام  اأك��ت��وب��ر  يف  ن�ساطه  ب��داأ  اجلمعية 
اجلن�سيات  كافة  م��ن  واملقيمني  للمواطنني  خدماته 
املجتمع  تنمية  وزارة  من  ترخي�س  على  حا�سل  وه��و 

وهيئة ال�سحة بدبي. 
واأ�سار اىل ان املركز ح�سل على جائزة اأف�سل م�سروع 
تنموي ملجل�س وزراء التنمية الإجتماعية لدول جمل�س 
التعاون اخلليجي يف املجال الإجتماعي لعام 2013 . 
واأو�سحت الدكتورة منال جعرور نائبة رئي�س جمل�س 
الدارة رئي�س مركز التطوير باجلمعية اأن املركز يعمل 
قدراتهم  وتنمية  داون  م��ت��الزم��ة  ذوي  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
متهيدا لدجمهم ، لفتة اإىل اأن املركز ي�سعى دوما اإىل 
حتقيق الهدف الأ�سا�سي للجمعية واملتمثل يف حت�سني 
نوعية احلياة لأ�سحاب الهمم من ذوي متالزمة داون  
العقبات وال�سعاب  اأمامهم وتذليل كافة  الآفاق  وفتح 

التي تعرت�س حتقيق الأهداف املرجوة، حيث متدهم 
اجلمعية باملقومات الأ�سا�سية التي متكنهم من  الدمج 
ال�سامل ويف كافة املجالت ، واأ�سارت اإىل اأن املركز يقدم 
ولكافة  ال��ولدة  العمرية منذ  الفئات  خدماته جلميع 

الأعمار.
ذوي  من  واملقبولني  امل�سجلني  ع��دد  اإجمايل  بلغ  وق��د 
م�ستفيداً،   65 املو�سم  ه��ذا  امل��رك��ز  يف  داون  متالزمة 
وقد بلغت اجلل�سات املقدمة يف مركز التطوير 3025 
يف  جل�سة   625 منها  التخ�س�سات:  ك��اف��ة  يف  جل�سة 
جمال الإر�ساد الأ�سري و481 جل�سة  يف جمال العالج 
الطبيعي و 819 جل�سة يف جمال العالج الوظيفي و 
اللغة  ا�سطرابات  ع��الج  جم��ال  يف  جل�سة    1118
والكالم، بالإ�سافة اإىل خدمات ف�سول التدخل املبكر.

الت�سجيل  ب��اب  فتح  اأع��ل��ن��ت  عن  ق��د  اجلمعية  وك��ان��ت 
للعام  باجلمعية  داون  ذوي متالزمة  يف مركز تطوير 
الدرا�سي اجلديد 2017-2018، وينتهي الت�سجيل 
يف20 متوز اجلاري؛ وذلك يف مقر اجلمعية اجلديد 

والدائم الكائن يف  يف الق�سي�س.

لبنى القا�سمي تت�سدر قائمة فورب�ض لأجنح 10 �سيدات عربيات يف القطاع احلكومي

نهيان بن مبارك ي�سهد احتفال ال�سفارة امل�سرية بثورة 23 يوليو

•• دبي -وام:

املجل�س  ل�����س��وؤون  ال��دول��ة  ة  وزار  م��ن  وف��د  زار 
يف  الكائن  الثال�سيميا  مركز  ام�س  الحت���ادي 
امل�سابني  دعم  بهدف  بدبي  لطيفة  م�ست�سفى 
باملر�س وغر�س التفاوؤل يف نفو�سهم، وتر�سيخ 
مفاهيم امل�سوؤولية الجتماعية لدى موظفيها 

من خالل التوا�سل مع كافة فئات املجتمع.

�سعادة ط��ارق هالل  تراأ�سه  ال��ذي  الوفد  و�سم 
املجل�س  ل�����س��وؤون  ال��دول��ة  وزارة  وك��ي��ل  ل��وت��اه، 
الإدارات  م��ن م���دراء  الوطني الحت���ادي ع���دداً 
وروؤو����س���اء الق�����س��ام وم��وظ��ف��ي ال�����وزارة. وقال 
الزيارة  ه���ذه  ان  ل���وت���اه  ه���الل  ���س��ع��ادة ط����ارق 
املبادرات  و  الأن�سطة  من  �سل�سلة  �سمن  تاأتي 
مفاهيم  لرت�سيخ  ب��ه��ا  ن��ق��وم  ال��ت��ي  املجتمعية 
العمل التطوعي خدمة للمجتمع لدى موظفي 

املجتمع،  جت��اه  مل�سوؤولياتنا  جت�سيداً  ال����وزارة 
اإىل  الهادفة  الوطنية  امل��ب��ادرات  لكافة  ودع��م��اً 

امل�ساهمة الفاعلة يف م�سرية التنمية.
الوطني  املجل�س  ل�سوؤون  الدولة  وزراة  وكانت 
الحتادي قد نظمت يف وقت �سابق خالل هذا 
اأبوظبي  بالدم مبقرها يف  للتربع  العام حملة 
اخلري”  “عام  م��ب��ادرة  لدعم  براجمها  �سمن 

واليوم العاملي للثال�سيميا.

•• ال�صارقة-وام:

ت�ستعد اجلامعة القا�سمية بال�سارقة ل�ستقبال 
الكرمي  ال���ق���راآن  ك��ل��ي��ة  ل��ل��درا���س��ة يف  ف���وج  اول 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ان�سائها  اعتمد  ال��ت��ي 
ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور 
املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة رئي�س اجلامعة 
القا�سمية يف يونيو 2017 والتي تعنى بجميع 
العلوم والقراءات والدرا�سات اخلا�سة بالقراآن 

الكرمي و ت�ستغرق الدرا�سة بها اربعة اأعوام .
وذكرت اجلامعة انه �سيتم اختيار 150 طالبا 
لاللتحاق  تقدموا   1500 اأ�سل  من  وطالبة 
ر�ساد  الدكتور  �سعادة  اأو���س��ح  حيث  باجلامعة 
اأهم  م��ن  ان  القا�سمية  اجلامعة  م��دي��ر  ���س��امل 
����س���روط الن�����س��م��ام ل��ه��ذه ال��ك��ل��ي��ة ه���و حفظ 
القراآن الكرمي كامال اأو جله يف ال�سنة الأوىل 
حفظ  على  تركز  الكلية  ه��ذه  اأن  اىل  لفتا   ..
ال���ق���راآن ك��ام��ال و جت��وي��ده و ق��راآن��ه و لغته و 

احكامه و تف�سري اآياته .
ت�ستهدف  القا�سمية  اجلامعة  ان  اىل  نوه  كما 
ا�ستقطاب ما بني 15 اىل 20 ا�ستاذا جامعاي 
 2018 –  2017 امل��ق��ب��ل  ال���درا����س���ي  ل��ل��ع��ام 
املقبل  اغ�سط�س  20 من  ي��وم  �سينطلق  ال��ذي 
والدرا�سات  ال�سريعة  “كلية  ال�ستة  كلياتها  يف 
الإن�سانية  والعلوم  الآداب  وكلية  الإ�سالمية 
وكلية الإعالم وكلية القت�ساد واإدارة الأعمال 

وكلية القراآن الكرمي ».

وفد من »�سوؤون املجل�ض الوطني الحتادي« 
يوا�سي مر�سى الثال�سيميا

اجلامعة القا�سمية ت�ستعد ل�ستقبال اول 
فوج للدرا�سة يف كلية القراآن الكرمي 

فقدان جواز �سفرت
جوزفني    / امل���دع���و  ف��ق��د 
الفلبني    ، اراب  ي��������ان 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )7179781( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 055/7577220

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / ن�سيم احمد 
اليمن   ، ع���ب���ا����س  ����س���ن���ان 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )6760602( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/8133184
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عربي ودويل

•• روما-رويرتز:

اإن  الثالثاء  ام�س  الإي��ط��ايل  وزي��ر اخلارجية  نائب  ق��ال   
اإيطاليا تدر�س اإ�سدار تاأ�سريات موؤقتة ت�سمح للمهاجرين 
ت�ستهدف  الأوروب���ي يف خطوة  الحت��اد  اأنحاء  يف  بال�سفر 
ال�سغط على جريانها يف الحتاد لبذل املزيد للم�ساعدة 

يف التخفيف من حدة اأزمة املهاجرين.
ومع تزايد الأع��داد ال�سخمة التي تعرب البحر املتو�سط 
اأن ج��ريان��ه��ا ل  اإي��ط��ال��ي��ا م��ن  اأف��ري��ق��ي��ا ت�سكو  م��ن �سمال 
نائب  ج���ريو  م��اري��و  ال��ع��بء.وق��ال  حت��م��ل  يف  ي�ساركونها 
وزير اخلارجية ل�سحيفة اإل مانيف�ستو الي�سارية ردا على 
موؤقتة  ت�ساريح  �ست�سدر  ال�سلطات  كانت  اإذا  عما  �سوؤال 

كل  ت��در���س  احل��ك��وم��ة  اإن  للمهاجرين 
الح��ت��م��الت.وق��ال ج��ريو يف احلديث 
املوقع  على  ن�سر  ال��ذي  ال�سحيفة  مع 
“نحن يف حالة  ل��ل��وزارة  الل��ك��رتوين 

�سد وجذب«.
تفادي  ت���ري���د  اإي��ط��ال��ي��ا  اأن  واأ�����س����اف 
اتخاذ اإجراءات من جانب واحد لكنها 
لقوانني  ال�����س��ارم  التطبيق  ت��ع��ار���س 
الحت�����اد الأوروب�������ي ال��ت��ي ت��ب��ق��ي على 
اإل��ي��ه. و���س��ل��وا  بلد  اأول  امل��ه��اج��ري��ن يف 

واأ�ساف “ل نقبل اأن نتحول اإىل نقطة 

اأن ن�سعر بالذنب لأننا ننقذ النا�س  اأو  اأوروبية  ا�سطراب 
لذلك فاإن اتخاذ قرار ب�ساأن م�سري املهاجرين القادمني 
هو م�سوؤولية اجلميع«.وت�سري بيانات وزارة الداخلية اإىل 
اأن اأكرث من 93 األف �سخ�س اأغلبهم من اأفريقيا جنوب 
ال�سحراء وبنجالد�س و�سولوا بزوارق اإىل جنوب اإيطاليا 
منذ بداية العام بزيادة بن�سبة 17 باملئة عن الفرتة نف�سها 
من العام املا�سي.وقال جريو اإنه من ال�سابق لأوانه حتديد 
متى اأو عدد الت�ساريح التي �ست�سدر واأ�ساف اأن ال�سلطات 
الإيطالية التي تتلقى طلبات اللجوء لديها بالفعل �سلطة 
اأجنلينو  اخلارجية  وزي��ر  الت�ساريح.وقال  ه��ذه  اإ���س��دار 
األفانو اأم�س اإن اإ�سدار تاأ�سريات موؤقتة لي�س على جدول 
الدول  م��ن  العديد  اإيطاليا  احلكومة.واأغ�سبت  اأع��م��ال 
اإقامة  ت�ساريح  منح  بقرار  الأوروب��ي��ة 
عندما   2011 ع���ام  يف  للمهاجرين 
الألوف  اأفريقيا  �سمال  العنف يف  دفع 

للفرار اإىل اأوروبا.
وقال اإينزو بيانكو رئي�س بلدية كاتانيا 
يف �سقلية التي نقل اإليها ع�سرة اآلف 
ال��ب��ح��ر قبالة  اأن����ق����ذوا م���ن  م��ه��اج��ر 
اإن  ال��ع��ام  ب��داي��ة  منذ  الليبي  ال�ساحل 
ي�سكل  جم��ددا  الت�ساريح  هذه  اإ�سدار 
لتقدمي  اأخ�������رى  دول  ع���ل���ى  ���س��غ��ط��ا 

امل�ساعدة.

•• لندن-رويرتز:

من  م��اي  ترييزا  الربيطانية  ال���وزراء  رئي�سة  طلبت 
اللتني  والوحدة  القوة  اإظهار  الثالثاء  اأم�س  ال��وزراء 
�سرية  على  واحلفاظ  اإليهما  بريطانيا  حاجة  ت�ستد 
الوزراء  بع�س  اأخ��ذ  ع��دم  يف  باللوم  واأل��ق��ت  املناق�سات 
يف  الت��ه��ام��ات  ت��ب��ادل  على  اجلد”  م��اأخ��ذ  “مهامهم 

الإفادات ال�سحفية.
الربملانية  النتخابات  يف  الأغلبية  ماي  خ�سارة  وبعد 
املبكرة ظهرت خالفات علنية بني بع�س الوزراء ب�سبب 
خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي وب�سبب الإنفاق 
الإطاحة مباي من  ب��اأن جتري  العام يف ظل توقعات 

رئا�سة الوزراء قريبا.
وي����������رتك����������ز ال�������ك�������ث�������ري م����ن 
الن����ت����ق����ادات، ال���ت���ي اأوردت����ه����ا 
و�سائل  يف  جم��ه��ول��ة  م�����س��ادر 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة، على  الإع������الم 
هاموند  فيليب  امل��ال��ي��ة  وزي���ر 
ال����ذي ي��واج��ه ه��ج��م��ات جراء 
الإنفاق احلكومي  موقفه من 
وخروج بريطانيا من الحتاد 

الأوروبي.
ونقل متحدث با�سم ماي عنها 

قولها للوزراء يف احلكومة الربيطانية “هناك حاجة 
لإبداء القوة والوحدة وهذا يبداأ حول طاولة جمل�س 

الوزراء«.
وتابع لل�سحفيني “قالت اإن احلكومة �ستتخذ قرارات 
اإجراء مناق�سات  اإذا متكن الزمالء من  اأف�سل  ب�سكل 
مفتوحة ولكن من املهم اأن تظل املناق�سات يف جمل�س 

الوزراء �سرية«.
واأ�ساف “قالت رئي�سة الوزراء اإن الإفادات ال�سحفية 
والإفادات امل�سادة خالل مطلع الأ�سبوع كانت ال�سبب 

يف عدم اأخذ زمالء مهامهم ماأخذ اجلد«.
وكانت حمطة �سكاي نيوز التلفزيونية نقلت يف وقت 
�سابق اليوم عن ماي طلبها من نواب حزب املحافظني 
الذي تراأ�سه التوقف عن امل�ساحنات 
لزعيم حزب  املجال  �سيتيحون  واإل 
العمال جريميي كوربني بالو�سول 

اإىل ال�سلطة.
ون��ق��ل��ت ���س��ك��اي ع��ن��ه��ا ق��ول��ه��ا خالل 
املحافظني  ح��زب  م��ن  ل��ن��واب  حفل 
انه يجب األ تكون هناك م�ساحنات 
اأو ن�سر عيوب.ونقلت �سحيفة ديلي 
للم�سرعني  ق��ول��ه��ا  م���اي  ع��ن  م��ي��ل 
جريميي  اأو  اأن�����ا  اإم�����ا  ه���و  اخل���ي���ار 

كوربني ول اأحد يريده هو.

الدفاعية  ب��ال�����س��وؤون  معنية  �سركة  بقر�سنة  اأم�����س  اإي��ران��ي��ان  ادي���ن 
على  ح�سا�سة  برامج  و�سرقة  المريكية  الدفاع  وزارة  مع  متعاقدة 

�سلة بت�سميم روؤو�س حربية، بح�سب ما اأعلنت وزارة العدل.
وج��اء يف ن�س الإدان���ة ال��ذي ك�سف اخ��ريا، ان رج��ل الأع��م��ال حممد 
لخرتاق  رزق���ة  ر���س��ا  حممد  جند  ع��ام��ا   35 البالغ  عجيلي  �سعيد 
للجي�س  بيعها  اإع��ادة  اأج��ل  من  براجمها  و�سرقة  ال�سركة  حوا�سيب 

واحلكومة واجلامعات الإيرانية.
و�سلم   2013 ال��ع��ام  يف  اأوق���ف  ث��ال��ث  متهم  اىل  ا�سافة  وامل��ت��ه��م��ان، 
متهمون   ،2016 العام  مطلع  �سجناء  تبادل  �سفقة  �سمن  لي��ران 
ومقرها  ا�سو�سيات”  تيك  “اآرو  �سركة  حوا�سيب  ب��اخ��رتاق  جميعا 
العام  املتهمون يف  �سرق  الإدان���ة،  ق��رار  ولي��ة فريمونت.وبح�سب  يف 
الطلقات  واختبار  لت�سميم  ت�ستخدم  بال�ستي  ت�سلح  برامج   2012
الع�سكرية  اخرى.والربامج  ومقذوفات  احلربية،  الروؤو�س  النارية، 
امل�سروقة ت�سملها احلماية المريكية ل�سادرات الأ�سلحة، كما يحظر 

تزويد اإيران بها ب�سبب العقوبات المريكية على هذا البلد.
وحوكم املتهمان اأمام حمكمة فدرالية يف فريمونت ا�سدرت مذكرتي 
2013، متكنت  العام  اي��ران.ويف  انهما يف  ويعتقد  توقيف بحقهما 
ال�سلطات المريكية من ان توقف يف تركيا متهما ثالثا يف الق�سية 
للوليات  ترحيله  مت  وال��ذي  عاما   30 البالغ  غول�ستاين  نيما  هو 

املتحدة.

بوكو  نيجرييا جماعة  �سرق  �سمال  الوجهاء يف  دعت جمموعة من 
التفاو�س مع  اىل  املنطقة  �سنوات يف  ثماين  تقاتل منذ  التي  ح��رام 
احلكومة لإنهاء متردها الدامي، لكن مراقبني يرون ان هذا النداء 

يرمي اىل احلفاظ على م�سالح اتنية.
اتنية  م��ن  وه��و جمموعة �سغط  بورنو”  ق��دام��ى  “منتدى  وي��ق��ول 
لي�سلموا  الوان  اآن  متقاعدين،  ووجهاء  ع�سكريني  ت�سم  الكانوري 
ا�سلحتهم وان يتوبوا وين�سموا اىل املجتمع بعد ثماين �سنوات على 

اندلع النزاع الذي ا�سفر عن اكرث من 20 الف قتيل.
ك��ان��ت قد  “اذا  ال�����س��ح��اف��ة اجل��م��ع��ة  ب��ي��ان ن�سرته  امل��ن��ت��دى يف  واك���د 
اأت��ي��ح��ت ل��ق��ادت��ن��ا ام��ك��ان��ي��ة ال��ت��ف��او���س م��ع ب��وك��و ح���رام ل���الإف���راج عن 
للتفاو�س  نف�سها  الو�سيلة  ا�ستخدام  عليهم  يتعني  ا�سراهم،  بع�س 
بهدف انهاء التمرد«.وا�ساف البيان ان حكومة نيجرييا اجرت قبل 
اتركوا احلكومة  النفطي.  النيجر  ذلك مفاو�سات مع نا�سطي دلتا 
تقوم باخلطوة نف�سها مع بوكو حرام«.وكانت ادارة الرئي�س ال�سابق 
غودلك جوناتان حتدثت مرارا عن حمادثات �سالم مع املتطرفني 

وحتى عن وقف لإطالق النار مل يدخل يوما حيز التطبيق.

يعتزم املتمردون املدعومون من رو�سيا والذين يقاتلون كييف اعالن 
اأوك��ران��ي��ا و�ستكون  اأن��ه��ا �ستحل حم��ل  اإىل  اأ���س��اروا  ج��دي��دة  “دولة” 

عا�سمتها على اأرا�سيهم.
و�ستقام “الدولة” املقرتحة، التي تعد فر�س ولدتها معدومة، عقب 
ا�ستفتاء و�سيطلق عليها “مالورو�سيا” وهو ا�سم ا�ستخدم منذ حقبة 
رو�سيا القي�سرية ويعني “رو�سيا ال�سغرية” التي ا�ستخدمت حينها 
لو�سف غالبية املنطقة التي باتت اليوم اأوكرانيا.وذكر د�ستور قدمه 
عدة  ملناطق  ممثلني  اأن  زاخار�سينكو،  الك�سندر  النف�ساليني،  زعيم 
بينها دونيت�سك ولوغان�سك اللتان اأطلق عليهما املتمردون جمهوريتي 
اأوكرانيا. تخلف  جديدة  دول��ة  تاأ�سي�س  اإع��الن  على  اتفقوا  ال�سعب 

لالنف�ساليني،  التابعة  الأنباء  وكالة  ن�سرتها  التي  الوثيقة  وت�سري 
اإىل اأن معقل املتمردين دونيت�سك �ست�سبح العا�سمة فيما �ستتحول 
كييف اإىل “مركز تاريخي وثقايف«.ويرجح اأن يثري القرتاح املفاجئ 
�سخط ال�سلطات املوؤيدة للغرب يف كييف والتي تخو�س قواتها نزاعا 
عن  اأ�سفر   2014 عام  منذ  مو�سكو  تدعمهم  الذين  املتمردين  مع 
مقتل نحو 10 اآلف �سخ�س.ومل يت�سح مبا�سرة ال�سبب الذي دفع 
مناورة  اأنها  يرجح  ولكن  اجل��دي��دة،  خطتهم  تقدمي  اإىل  املتمردين 
تهدف اإىل دعم موقعهم يف حمادثات ال�سالم املعطلة. وو�سل اتفاق 
لل�سالم رعاه قادة اأوكرانيا ورو�سيا وفرن�سا واأملانيا عام 2015 اإىل 

طريق م�سدود فيما ت�ستمر ال�ستباكات على اجلبهة.

عوا�صم

وا�شنطن

اأبوجا

كييف

الربملان العراقي ي�ستجوب 
م�سوؤوًل بتهم ف�ساد 

•• بغداد-رويرتز:

اإن ال���ربمل���ان العراقي  اأم�����س ال��ث��الث��اء  ق��ال��ت م�����س��ادر ب��رمل��ان��ي��ة ل���روي���رتز 
من  الثالث  يف  التجارة  وزي��ر  باأعمال  القائم  اجلميلي  �سلمان  �سي�ستجوب 
م�ستورد  وه��و  ال��ع��راق،  واج��ه  اأن  .و�سبق  ف�ساد  مزاعم  ب�ساأن  اآب  اأغ�سط�س 
التي ت�سرتي  التجارة  ب��وزارة  اتهامات ف�ساد تتعلق  ل��الأرز والقمح،  رئي�سي 
الوزير  اإن  ل��روي��رتز  ن�سيف  عالية  النائبة  ال�سرتاتيجية.وقالت  ال�سلع 
مل�سارب  تراخي�س  واإ�سدار  ملوث  اأرز  ا�سترياد  �سفقات  ب�ساأن  �سي�ستجوب 
م�سوؤول يف  اأي  اإىل  الو�سول  يت�سن  اأخ����رى.ومل  اأم���ور  ع��ن  ج��دي��دة ف�سال 
ال�سابق ميال�س  التجارة  التجارة للتعليق على اخلرب.وما زال وزير  وزارة 
حممد عبد الكرمي خمتبئا بعد اإ�سدار ال�سلطات العراقية مذكرة توقيف 
اإط��ار حتقيق يف ق�سايا ر�سوة وك�سب غري م�سروع  بحقه وبحق �سقيقه يف 
اأيار فو�ست احلكومة وزارة التجارة ل�سترياد  وا�ستغالل النفوذ.ويف مايو 
 1991 عام  العراق  وب��داأ  الغذائي.  الأم��ن  ل�سمان  مبا�سرة  والأرز  القمح 
وحليب  والأرز  وال�سكر  الطهي  وزي��ت  الدقيق   الطحني  لتوزيع  برناجما 

الأطفال بالبطاقات ملواجهة العقوبات القت�سادية الدولية.
وما زال العراقيون الفقراء يعتمدون على هذا النظام الذي بات على مر 
ال�سنوات فا�سدا ومهدرا للموارد.ويتوقع اأن تنتج البالد 3.65 مليون طن 
من القمح هذا العام اأي اأقل من الطلب بحوايل مليون طن. كما يتوقع اأن 

يغطي الإنتاج املحلي من الأرز ثلث الطلب املحلي.

نتانياهو يف بوداب�ست يف اول زيارة لرئي�س وزراء ا�سرائيلي 

الفل�سطينيون يوا�سلون رف�ض التدابري الأمنية يف الأق�سى 

م�سر توؤكد م�ساندتها جهود التو�سل اإىل ت�سوية �ساملة لالأزمة اليمنية
للتو�سل  املبذولة  واجلهود  اليمنية  ال�ساحة  على  وامل�ستجدات 

اإىل حل لالأزمة الراهنة.
الدور  اللقاء  بداية  الأمم��ي ثمن يف  املبعوث  اإن  اأب��وزي��د  وق��ال 
ال�سعيدين  على  و�سالمته  اليمن  ل�ستقرار  ال��داع��م  امل�سري 
ب�سكل مف�سل  ال�سدد  وال��دويل.. م�ستعر�سا يف هذا  الإقليمي 

الأو�ساع الأمنية وال�سيا�سية والإن�سانية هناك.
واأو�سح املتحدث اأن ولد ال�سيخ اأطلع �سكري على نتائج جولته 
وات�سالته فيما يتعلق مببادرته ب�ساأن الو�سع يف ميناء احلديدة 

اليمني ب�سقيها الع�سكري والقت�سادي.
الو�سع يف  اأن معاجلة  اإىل  اأ�سار  الأمم��ي  املبعوث  اأن  اإىل  ون��وه 
وقف  اإىل  التو�سل  طريق  على  هامة  خطوة  ي�سكل  احل��دي��دة 

•• القاهرة-وام:

اأكد �سامح �سكري وزير اخلارجية امل�سري موقف بالده الداعم 
�سيا�سية  ت�سوية  اإىل  للتو�سل  املبذولة  اجلهود  لكافة  وامل�ساند 
لالأزمة اليمنية واإعادة الأمن وال�ستقرار على اأ�سا�س خمرجات 
احلوار الوطني واملبادرة اخلليجية وقرارات جمل�س الأمن ذات 

ال�سلة.
اأحمد  ال�سيخ  ول��د  اإ�سماعيل  ام�س  ا�ستقباله  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

املبعوث الأممي اإىل اليمن الذي يزور القاهرة حاليا.
وزارة  با�سم  الر�سمي  املتحدث  زيد  اأبو  اأحمد  امل�ست�سار  واأو�سح 
التطورات  اآخ����ر  ب��ح��ث  ���س��ه��د  ال��ل��ق��اء  اأن  امل�����س��ري��ة  اخل��ارج��ي��ة 

الأطراف  النار ومن ثم عقد مفاو�سات مبا�سرة بني  لإطالق 
ل��الأزم��ة. �ساملة  ت�سوية  اإىل  التو�سل  يف  ي�سهم  مب��ا  اليمنية 
اأن بالده  اأكد وزير اخلارجية امل�سري  اأبوزيد .. فقد  وبح�سب 
تتابع باهتمام تطورات الأو�ساع املت�سارعة يف اليمن .. م�سيدا 
يف ال�سياق ذاته بالدور الذي ت�سطلع به الأمم املتحدة وجهود 
اأو  ال�سيا�سي  امل�سار  يتعلق بحلحلة  فيما  �سواء  الأممي  املبعوث 

العمل على حت�سني الأو�ساع الإن�سانية.
ال�����س��دد م�����س��ان��دة م�سر ملبادرة  ���س��ك��ري يف ه���ذا  ال��وزي��ر  واأك����د 
املبعوث الأممي يف اإطار حر�سها على دعم املبادرات الرامية اإىل 
التو�سل حلل �سيا�سي لالأزمة يف اليمن يحقق اآمال وتطلعات 

ال�سعب اليمني ال�سقيق.

ا�سرائيل  ع��رب  م��ن  �سبان  ثالثة 
امل�سلمني  اأثار غ�سب  اجلمعة، ما 
ي�سرف  ال����ذي  الأردن  و���س��ل��ط��ات 
ع��ل��ى امل���ق���د����س���ات الإ����س���الم���ي���ة يف 

القد�س.
اأط��ل��ق ال�����س��ب��ان وه���م م��ن ب��ل��دة ام 
النار  اإ�سرائيل  يف  العربية  الفحم 
ع��ل��ى ال�����س��رط��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة يف 
يفروا  اأن  ق��ب��ل  ال��ق��دمي��ة  ال��ب��ل��دة 
حيث  الق�سى  امل�سجد  باحة  اىل 

قتلتهم ال�سرطة.
الإ�سرائيلية  ال���ق���وات  واأغ���ل���ق���ت 
ال�سرقية  ال���ق���د����س  م���ن  اأج�������زاء 
الأق�سى  امل�����س��ج��د  وب��ق��ي  ال�����س��ب��ت 
عندما  الح���د  ظهر  حتى  مغلقا 
فتح بابان من اأبوابه اأمام امل�سلني 
بعد تركيب اأجهزة لك�سف املعادن، 
الأوقاف  من  م�سوؤولون  فرف�س 
امل�سجد  اىل  ال��دخ��ول  ال�سالمية 

واأدوا ال�سالة يف اخلارج.
وم�ساء الثنني، اندلعت مواجهات 
اقفل  حيث  ال�سرقية  القد�س  يف 
طريقا  الفل�سطينيني  ع�����س��رات 
ما  ح�سب  القدمية،  املدينة  ق��رب 
اعلنت ال�سرطة يف بيان. وملا حاول 
اجلمع  تفرقة  ال�سرطة  عنا�سر 
الفل�سطينيون  ال�����س��ب��ان  ر�سقهم 

باحلجارة.
وا�سيب �ساب فل�سطيني يبلغ من 
خطرية  بجروح  عاما   17 العمر 
بالر�سا�س اثر مواجهات اندلعت 
يف حي �سلوان الفل�سطيني القريب 
من امل�سجد الق�سى، ونقل لتلقي 
العالج يف م�ست�سفى فل�سطيني يف 
وكالة  اوردت  ما  بح�سب  املدينة، 

وفا الر�سمية لالنباء.
الوزراء  رئي�س  حمل  جانبه،  م��ن 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي رام����ي احل��م��د اهلل 

امل�سوؤولية  ال�سرائيلية  احلكومة 
بامل�سجد  “امل�سا�س  ع��ن  ال��ك��ام��ل��ة 

الق�سى«.
وق�����ال احل���م���د اهلل ال���ث���الث���اء يف 
ال�سبوعي  ح���ك���وم���ت���ه  اج���ت���م���اع 
هذه  ك����ل  “نرف�س  اهلل  رام  يف 
الإج�������راءات اخل��ط��رية ال��ت��ي من 
واإعاقة  العبادة  منع حرية  �ساأنها 
حركة امل�سلني، وفر�س العقوبات 
اأبناء  اجل��م��اع��ي��ة وال��ف��ردي��ة ع��ل��ى 
�سعبنا، وانتهاك حق الو�سول اإىل 
بحق  وامل�سا�س  املقد�سة،  الأماكن 

ممار�سة ال�سعائر الدينية«.
وبح�سب احلمد اهلل فاأن ا�سرائيل 
“لي�س لها اأي �سيادة قانونية على 
الإ�سالمية  وامل��ق��د���س��ات  ال��ق��د���س 

وامل�سيحية«.
اىل ذل����ك، ي���ب���داأ رئ��ي�����س ال�����وزراء 
نتانياهو  ب��ن��ي��ام��ني  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

•• القد�ص املحتلة-اأ ف ب:

لليوم  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون  ي���وا����س���ل 
اعرتا�سهم  ال��ت��وايل  على  الثالث 
اجلديدة  الأمنية  التدابري  على 
للدخول  ا�سرائيل  فر�ستها  التي 
القد�س  يف  الق�سى  امل�سجد  اىل 
ال�����س��رق��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة، مب���ا يف ذلك 
واأجهزة  ب���ك���ام���ريات  ال���س��ت��ع��ان��ة 
معار�سة  م����ع  امل�����ع�����ادن،  ل��ك�����س��ف 

الوقاف الإ�سالمية لها.
الفل�سطينيني  م��ن  م��ئ��ات  وادى 
ثم  الظهر  �سالة  الثالثاء  ام�س 
ال�سباط  ب��اب  عند  ج��ن��ازة  �سالة 
القد�س  يف  ال��ق��دمي��ة  ال��ب��ل��دة  يف 
ال�������س���رق���ي���ة امل���ح���ت���ل���ة، ع���ن���د احد 
الق�سى، بح�سب  امل�سجد  مداخل 

مرا�سلة لفران�س بر�س.
وكان ال�سيخ عزام اخلطيب مدير 
ع���ام اوق�����اف ال��ق��د���س اك���د �سباح 
امام  لل�سحافيني  الثالثاء  ام�س 
الق�سى،  للم�سجد  اخ��ر  م��دخ��ل 
ال�سالمية  الوق���اف  موظفي  ان 
امل�������س���وؤول���ة ع���ن امل���وق���ع م���ا زال���ت 
يف  عملها  لأداء  ال��دخ��ول  ترف�س 
المنية  الج����راءات  م��ع  امل�سجد، 

ال�سرائيلية.
“ ل��ن ندخل من  وق��ال اخلطيب 
البوابات املرفو�سة ا�سالميا  هذه 
ودينيا واخالقيا. هذا هو موقفنا 
و�سوف نبقى عليه حتى تزال هذه 

البوابات«.
الإ�سرائيلية  ال�سلطات  وفر�ست 
ال�����ت�����داب�����ري ب����ع����د ق������راره������ا غري 
الأق�سى  ب��اح��ة  ب��اإغ��الق  امل�سبوق 
اأم����ام امل�����س��ل��ني ب��ع��د ه��ج��وم نفذه 

املجر  اىل  ي��وم��ني  ت�ستمر  زي����ارة 
لرئي�س  منا�سب  وق���ت  يف  وت��اأت��ي 
املتهم  اورب����ان  فيكتور  احل��ك��وم��ة 
ب��ت�����س��ج��ي��ع م����ع����اداة ال�����س��ام��ي��ة يف 
ح��م��ل��ت��ه ���س��د امل���ل���ي���اردي���ر ج���ورج 

�سورو�س.
رئي�س  اول  ن��ت��ان��ي��اه��و  و���س��ي��ج��د 
ل��ل��ح��ك��وم��ة ال����س���رائ���ي���ل���ي���ة ي����زور 
ال�سيوعية  �سقوط  منذ  بوداب�ست 
يف  م��ه��م��ني  ���س��رك��اء   ،1989 يف 
هذا البلد الواقع يف و�سط اوروبا 
م���ت���ط���رف معاد  وي�����ق�����وده مي����ني 

لهجرة امل�سلمني.
وق����ال راف���اي���ل ف��اغ��و ال��ب��اح��ث يف 
اجلمهورية  ان  اب��ي��ب  ت��ل  جامعة 
وبولندا  و���س��ل��وف��اك��ي��ا  الت�سيكية 
روؤ�ساء  ن��ت��ان��ي��اه��و  �سيلتقي  ال��ت��ي 
الربعاء  بوداب�ست  يف  حكوماتها 

“موؤيدة جدا ل�سرائيل«.
املتهمة  الرب��������ع  ال��������دول  وه�������ذه 
الت�سامن مع بقية  بالتق�سري يف 
دول الحت��اد الوروب���ي يف م�ساألة 
خ�سارة  لي  وامل���ع���ادي���ة  ال��ه��ج��رة 
املوؤ�س�سات  مل�سلحة  ال�����س��ي��ادة  يف 
احلكومة  مثل  تقيم،  الوروب��ي��ة، 
ال�سرائيلية، عالقات متوترة مع 

املفو�سية الوروبية.
امل�ستقلة  املجرية  الذاع���ة  وقالت 
ال�سبوع  بداية  يف  “كلوبراديو” 
ونتانياهو  اورب�������ان  ان  اجل������اري 
ال����ل����ذي����ن ����س���ي���ع���ق���دان م����وؤمت����را 
����س���ح���اف���ي���ا م�������س���رتك���ا ال���ث���الث���اء 

“تواأمان واخوان روحيان«.
تعاطفهما  الرجالن يف  وي�سرتك 
دونالد  الم���ريك���ي  ال��رئ��ي�����س  م��ع 
العمال  لرجل  وكرههما  ترامب 

ال����ي����ه����ودي الم�����ريك�����ي امل���ج���ري 
ال�سل جورج �سورو�س.

ويرى موؤيدو �سورو�س انه ي�سجع 
ليربايل  جم��ت��م��ع  اق����ام����ة  ع���ل���ى 
وت����ق����دم����ي ع����رب دع������م ع������دد من 
بينما  احلكومية،  غ��ري  املنظمات 
يحر�س  رجال  معار�سوه  يعتربه 
زعزعة  اىل  وي�سعى  ال�سغب  على 

احلكومات عرب انفاق املليارات.
�سورو�س  اورب���ان  فيكتور  واع��ت��رب 
واطلق  ل��ل��م��ج��ر  الك������رب  ال����ع����دو 
م��ن��ذ ب���داي���ة ال���ع���ام ���س��ل�����س��ل��ة من 
�سده  وال����ر�����س����ائ����ل  ال���ت���ح���رك���ات 
اتهمه  وق��د  م�سداقيته.  ل�سرب 
بانه “يريد ادخال ع�سرات الآلف 
عرب  اوروبا”  اىل  املهاجرين  من 
مت���وي���ل م���ن���ظ���م���ات ل���ل���دف���اع عن 

حقوق الن�سان.
ك����ان ال��ف�����س��ل الأخ������ري م���ن هذه 
احل���م���ل���ة ت�����وزي�����ع م���ل�������س���ق���ات يف 
جميع انحاء البالد حتمل �سورة 
املجموعة  غ�سب  اث��ارت  �سورو�س 
اليهودية يف البالد �سد احلكومة 
ب��ت��اأج��ي��ج م�����س��اع��ر عداء  امل��ت��ه��م��ة 
لل�سامية، وهذا ما تنفيه بوداب�ست 

ب�سكل قاطع.
املل�سقات  ب���ع�������س  وت����ع����ر�����س����ت 
عبارات  عليه  كتب  او  للتخريب 

مناه�سة لليهود.
ال�����س��ي��ا���س��ي املجري  امل��ح��ل��ل  وق����ال 
بر�س  فران�س  لوكالة  ت��وت  ت�سابا 
نتانياهو  ب��ن��ي��ام��ني  “زيارة  ان 
لأنها  اورب�����ان  ت�����س��اع��د  ان  مي��ك��ن 
ت��ع��ط��ي م�����س��داق��ي��ة لإن����ك����اره ان 
يف  ت��ن��درج  ���س��ورو���س  �سد  احلملة 

اطار معاداة ال�سامية«.

•• بكني-رويرتز:

جني  ���س��ي  ال�سيني  ال��رئ��ي�����س  تعهد 
“دوؤوبة”  ج��ه��ود  ب��ب��ذل  اأم�����س  بينغ 
ال�سرق  يف  ال�سالم  حتقيق  اأج��ل  من 
الرئي�س  م��ع  اج��ت��م��اع  بعد  الأو���س��ط 
اإطار  يف  عبا�س  الفل�سطيني حممود 
تكثيف ال�سني جهودها الدبلوما�سية 

يف املنطقة.
وحث م�سوؤولون فل�سطينيون ال�سني 
فل�سطينية  دول��ة  اإق��ام��ة  ت��وؤي��د  التي 
م�����س��ت��ق��ل��ة ع���ل���ى ب������ذل امل�����زي�����د من 
ال�سرق  يف  ال�سالم  عملية  يف  اجلهد 

الأو�سط.
اإ�سرائيل  �سينيون  مبعوثون  وي��زور 
اآن  وامل����ن����اط����ق ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة م����ن 
دورا  ع��ادة  تلعب  ال�سني  لكن  لآخ��ر 
الأو�سط  ال�سرق  ن��زاع��ات  يف  �سغريا 
على  ب��ه  املتعلقة  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  اأو 
الرغم من اعتمادها على املنطقة يف 

احل�سول على النفط.
لل�سحفيني  ال�سيني  الرئي�س  وقال 
بعد اجتماعه مع نظريه الفل�سطيني 
اإن  ببكني  ال��ك��ربى  ال�سعب  ق��اع��ة  يف 
املجتمع الدويل يويل اهتماما كبريا 

بعملية ال�سالم يف ال�سرق الأو�سط.
ت�����س��ل��م ميدالية  ب��ع��دم��ا  ���س��ي  وق����ال 
ال�سني،  “تاأمل  عبا�س  من  ال�سرف 
و�سقيقا  و�سريكا  �سديقا  ب�سفتها 
ج���ي���دا ل��ل�����س��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، اأن 
والفل�سطينيون  ال�سينيون  يتمكن 
اأق����رب وقت  ال�����س��الم يف  م��ن حتقيق 
يف  وي���ع���م���ل���وا  ي��ع��ي�����س��وا  واأن  مم���ك���ن 
�سالم. �ستبذل ال�سني جهودا دوؤوبة 

لتحقيق ذلك«.
تاريخية  ع��الق��ات  ال�����س��ني  وت��رب��ط 
اأن  غ��ري  الفل�سطينيني.  م��ع  ج��ي��دة 
باملخاطر  حمفوف  الأو�سط  ال�سرق 
لديها  لي�س  ال��ت��ي  لل�سني  بالن�سبة 
التوتر  م��ع  التعامل  يف  تذكر  خ��ربة 

ال����ذي يع�سف  ال��دي��ن��ي وال�����س��ي��ا���س��ي 
باملنطقة من اآن لآخر.

وق����ال ت�����س��ان��غ م��ي��ن��غ م�����س��اع��د وزير 
لحق  وق���ت  يف  ال�سيني  اخل��ارج��ي��ة 
اأك�����د دع���م���ه لإق����ام����ة دول���ة  اإن ���س��ي 
اأمن  حلماية  اأي�سا  ودعا  فل�سطينية 
على  والإ�سرائيليني  الفل�سطينيني 

حد �سواء.
واأ�ساف ت�سانغ اأن من املهم التو�سل 
حل  اأ���س��ا���س  ع��ل��ى  �سيا�سية  لت�سوية 
الأمريكي  الرئي�س  الدولتني.وجدد 
ا�ستئناف  ج���ه���ود  ت���رام���ب  دون����ال����د 
امل�����ح�����ادث�����ات ب�����ني الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ني 
وال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني ب��ع��د ان��ه��ي��اره��ا يف 
ملنطقة  م��ب��ع��وث��ه  2014.واأعلن 
ال�سرق الأو�سط جي�سون جرينبالت 
ع�����ن ات���ف���اق���ي���ة ب���������س����اأن امل�����ي�����اه بني 
يف  والفل�سطينيني  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني 
الرد  لكنه جت��ن��ب  امل��ا���س��ي  الأ���س��ب��وع 
على اأ�سئلة ب�ساأن ما اإذا كان �سيم�سي 

اإح��ي��اء حم��ادث��ات ال�سالم. ق��دم��ا يف 
وقال دبلوما�سيون اإن ال�سني حتاول 
لعب دور الو�سيط الأمني يف ال�سرق 
لالأدوات  لفتقارها  نظرا  الأو���س��ط 

الأمريكيني  ل��دى  ال��ت��ي  التاريخية 
اأي�سا  اأب��ل��غ  �سي  والأوروب���ي���ني.وك���ان 
بنيامني  الإ�سرائيلي  ال��وزراء  رئي�س 
نتنياهو خالل زيارة لبكني يف مار�س 

ال�سلمي  التعاي�س  اأن  امل��ا���س��ي  اآذار 
والفل�سطينيني  الإ�سرائيليني  ب��ني 
���س��ي��ف��ي��د اجل���ان���ب���ني وامل��ن��ط��ق��ة واأن 

املجتمع الدويل يوؤيد ذلك.

ال�سني تتعهد بدعم ال�سالم يف ال�سرق الأو�سط 

اإيطاليا قد ت�سدر تاأ�سريات موؤقتة للمهاجرين ماي حتث الوزراء على اإظهار "القوة والوحدة" 
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العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19

الغاء اإعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
باور  كاندل  التجاري  بال�سم   CN  1164068: رقم 
تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  الكهربائية  للمقاولت 

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

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

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19

الغاء اإعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�سادة/�سركة النيل الدولية 
للمقاولت ذ.م.م الرخ�سة رقم:CN 1043152 قد ابدوا رغبتهم 
العدد  يف  الفجر  جريدة  يف  ال�سادر  ال�سابق  العالن  الغاء  يف 

رقم:11891 بتاريخ:2016/12/13 واعادة الو�سع كما كان عليه.
ثم تقدموا بطلب اجراءات التعديالت التالية:

- حذف/هالل حممد �سيف فا�سل القبي�سي %51
- ا�سافة/فاطمة فالح ح�سن القحطاين

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

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

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بادجيت لل�سفر ذ.م.م - منفذ 2

رخ�سة رقم:CN 2242202  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/بادجيت لل�سفر ذ.م.م - منفذ 2

BUDGET TRAVEL WINDOW 2 LLC

ذ.م.م   اىل/ بادجيت لل�سفر فرع 2  
BUDGET TRAVEL BRANCH 2 LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع تذاكر ال�سفر )7911007(
تعديل ن�ساط/حذف مكتب بيع تذاكر �سفر - منفذ )7911007.1(

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

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

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/امريالد هوم العقارية

رخ�سة رقم:CN 2214809  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/امريالد هوم العقارية
EMERALD HOME PROPERTY

 اىل/املزايا الطيبة ل�ست�سارات املوارد الب�سرية 
AL MAZAYA AL THAYABIA HUMAN RESOURCES CONSULTANCY

تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات مكاتب التو�سط يف توظيف العمالة )7810001(
تعديل ن�ساط/حذف الو�ساطة يف بيع العقارات و�سرائها )6820004(

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

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

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19

الغاء اإعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم :CN 1757420 بال�سم التجاري �سي اند �سكاي 
واعادة  الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء  الثاث  لتنجيد 

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

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

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19

الغاء اإعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم :CN 1858089 بال�سم التجاري كي كيو الدولية 
لتمثيل ال�سركات بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة 

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

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

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الن�سة النيقة

رخ�سة رقم:CN 1023902 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة راميز راجا رزاق احمد %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف رزاق احمد بن حممد طفيل
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ريديال  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العقارية
 رخ�سة رقم:CN 1140889  قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سويهات للمقاولت وال�سيانة العامة ذ.م.م 

رخ�سة رقم:CN 1030528  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/جمعه حمد هالل الكعبي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ جمعه حمد هالل الكعبي من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف علي �سليمان ظاهر

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م 

تعديل ا�سم جتاري من/ال�سويهات للمقاولت وال�سيانة العامة ذ.م.م
AL SHUWAIHAT CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE COMPANY LLC

 اىل/ موؤ�س�سة ال�سويهات للمقاولت وال�سيانة العامة ذ.م.م
�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

ALSHUWHAT CONTRACTING & GENERAL MAIN EST - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ذي جارد خلدمات احلرا�سة المنية العامة 

ذ.م.م ملالكها �سركة �سين�سا�س العاملية ذ.م.م �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
 رخ�سة رقم:CN 2332007  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
�سركة  ملالكها  ذ.م.م  العامة  المنية  احلرا�سة  خلدمات  جارد  من/ذي  جتاري  ا�سم  تعديل 

�سين�سا�س العاملية ذ.م.م �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
 THE GUARD  PUPLIC SECURITY GUARDING SERVICES LLC - OWNED BY

CENSUS INTERNATIONAL COMPANY LLC - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

ذ.م.م  العاملية  �سين�سا�س  �سركة  ملالكها  العامة  المنية  احلرا�سة  خلدمات  جارد  ذي  اىل/   

�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
 THE GUARD  PUBLIC SECURITY GUARDING SERVICES - OWNED BY CENSUS

INTERNATIONAL COMPANY LLC - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/مريكل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

خلدمة ال�سيارات
 رخ�سة رقم:CN 2149522  قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19

ديون للزهور والنباتات- ذ م م
بناء على قرار اجلمعية العمومية الغري عادية واخلا�س بت�سفية 

ال�سركة املذكورة اأعاله
 )ديون للزهور والنباتات- ذ م م(

ت�سفية  عن  احل�سابات  لتدقيق  الهاملى  مكتب   / امل�سفى  يعلن 
ال�سركة املذكورة اعاله فكل من له مطالبة اأو حقوق على ال�سركة 
املذكورة اعاله عليه التقدم مبطالبته مع امل�ستندات املوؤيدة لذلك 
اإىل امل�سفى، وذلك خالل الدوام الر�سمي وملدة 45 يوماً من تاريخ 
الإعالن، وكل من مل يتقدم خالل املدة املحددة بالإعالن ي�سقط 
حقه باملطالبة.  تليفون امل�سفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 
 )6( الطابق  للزجاج  العني  بناية  الثاين  زايد  �سارع  ابوظبى   ،02/

�سقة )17( مكتب الهاملى و �سركاه – حما�سبون قانونيون. 

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19

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

رخ�سة رقم:CN 2058280-1  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*3.35 اىل 1*3.20

تعديل ا�سم جتاري من/حمم�سة ال�سنوبر - فرع 1
AL SANOBER ROASTERY - BRANCH 1

 اىل/كافترييا تي ماجيك 
TEA MAGIC CAFTERIA

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( )5610003(
تعديل ن�ساط/حذف حمم�سة )4711006(

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

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

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19

اإعــــــــــالن
الكهربائية   التمديدات  ل�سيانة  اجلبل  قوة  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1133251  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سرف باناكاتيل مامي باناكاتيل من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ ا�سرف باناكاتيل مامي باناكاتيل من 100% اىل %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/نعيمه فتحي �سعيد من وكيل خدمات اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ نعيمه فتحي �سعيد من 0% اىل %51
تعديل را�س املال/من null اىل 10000

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

 تعديل ا�سم جتاري من/موؤ�س�سة قوة اجلبل ل�سيانة التمديدات الكهربائية
QUWWAT JABER ELECTRICAL INSTALLATION MAINTENANCE ESTABLISHMENT

اىل/ �سركة الرب للمقاولت الكهربائية ذ.م.م
AL BIR ELECTRICAL CONTRACTING COMPANY LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة املقاولت الكهربائية )4220904(
تعديل ن�ساط/حذف �سيانة التمديدات الكهربائية )4329904(

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

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

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/مرزعة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الدجاج البي�س للدواجن
 رخ�سة رقم:CN 2372821  قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كراج البارون

رخ�سة رقم:CN 1125037  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة احمد نا�سر عبداهلل ح�سني الها�سمي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل �سامل را�سد املر النيادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ا�سرار  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

عظيمة للنقليات العامة
 رخ�سة رقم:CN 1320098  قد تقدموا الينا بطلب

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19

اإعــــــــــالن
ال�سيلة  ال�س�����ادة/العروبة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
للمقاولت العامة رخ�سة رقم:CN 1296443 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد بن بن ب�سور %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حمدان احمد عبداهلل �سلطان احلمادي
تعديل لوحة اعالن/اجمايل من م�ساحة:1*1 اىل 0.40*0.60

حمل   - رقم:111  ار�س  جفن  ليوا  الظفرة  منطقة  عنوان/من  تعديل 
عبداهلل   13 جفن   - ليوا  الظفرة  منطقة  الظفرة  منطقة  اىل  رقم:62 

�سامل خادم القبي�سي ق 111 مكتب 57
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19

اإعــــــــــالن
ق�سايد  ال�س�����ادة/مرحبا  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1193641:خلدمات متوين مواد غذائيه رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حا�سر جمعه حممد �سياح املزروعي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل طار�س �سعيد �سليويح غيث املزروعي

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

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

منوذج اإعالن بالن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

�س.ال�سارقة لدارة ال�سول ذ.م.م
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم :92910 
با�س������م :�س.ال�سارقة لدارة ال�سول ذ.م.م

وعنوانه:ال�سارقة
بتاريخ:2007/8/27 وامل�سجلة حتت رقم:83659 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اخرى اعتبارا من 
تاريخ انتهاء احلماية يف:2017/4/15 وحتى تاريخ:2027/4/15 .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  19  يوليو 2017 العدد 12074
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عربي ودويل

اجلمعة احل�سم بني ماكرون وقائد اأركانه:

العالقة املعقدة بني روؤ�ساء فرن�سا وجرنالتها...!

•• مونرتيال-اأ ف ب:

كولومبيا  مقاطعة  يف  الهائلة  ال��غ��اب��ات  ح��رائ��ق  دف��ع��ت 
بعمليات  القيام  اىل  ال�سلطات  كندا  بغرب  الربيطانية 
اإجالء جديدة لل�سكان ما يرفع عدد املنكوبني اىل 39 
وزير  اعلن  ح�سبما  ا�سبوع،  من  اكرث  منذ  �سخ�س  الف 
الم���ن ال��ع��ام ال��ف��درايل رال���ف غ���ودال.وق���ال غ���ودال يف 
يف  لل�سكان  اج���الء  عملية  اك��رب  “انها  �سحايف  م��وؤمت��ر 
با�سم  املتحدث  الربيطانية«.و�سرح  كولومبيا  ت��اري��خ 
�سكريبنيك  كيفن  املقاطعة  يف  احلرائق  مكافحة  ادارة 
انه مت ح�سد حواىل ثالثة اآلف رجل اطفاء جاوؤوا من 
جميع انحاء كندا ومئتي مروحية وطائرة ملكافحة اكرث 

من 159 بوؤرة بينها 27 حريقا كبريا.
بنحو  تتمثل  ا�سرتاليا  م��ن  ت��ع��زي��زات  و���س��ول  وينتظر 

قال  كما  ال��غ��اب��ات،  ح��رائ��ق  مكافحة  يف  خبريا  خم�سني 
خربة  تتطلب  “وظائف  انها  مو�سحا  نف�سه  املتحدث 
كندا  ان  ال��ع��ام  الم��ن  وزي��ر  كبريين«.واو�سح  وتدريبا 
امل�����س��اع��دة م���ن دول اخ����رى يف حال  ل��ط��ل��ب  م�����س��ت��ع��دة 

ال�سرورة.
من  امليدانية  اجلهود  ال�سرتاليون  اخل��رباء  و�سيدعم 
الواقع  املقاطعة  العام لإدارة مكافحة احلرائق يف  املقر 
يف فانكوفر.ويبدو الو�سع �سعبا جدا يف و�سط املقاطعة 
ا�سابيع  منذ  احلرائق  ت�ستعل  حيث  خ�سو�سا  وجنوبها 
يف ج��و م��ن احل���ر بينما ف��ر���س��ت ح��ال��ة ال���ط���وارئ منذ 
بالقرب من قرية  ايام.وكان اكرب هذه احلرائق  ع�سرة 
فانكوفر،  �سرق  �سمال  كلم   340 تبعد  التي  ا�سكروفت 
كيلومرت   500 م��ن  اك��رب  م�ساحة  على  الث��ن��ني  ميتد 

مربع.

اإيران  هيمنة  اأن  اإىل  اأران��غ��و  ولفت 
التوترات  اأج��ج��ت  ق��د  ال��ع��راق  على 
ا�ستنفار  مع  املنطقة،  يف  الطائفية 
مل��واج��ه��ة ال��ت��و���س��ع الإي�������راين. لكن 
العراق لي�س �سوى ج��زءاً فقط من 
امل�سروع التو�سعي الإيراين، ذلك اأن 
الناعمة  القوة  ا�ستخدمت  طهران 
لبنان  اإىل  ن��ف��وذه��ا  مل���د  وال��ق��ا���س��ي��ة 
وبقية  واأفغان�ستان  واليمن  و�سوريا 

املنطقة. 

نفوذ منّوع 
ولحظ ال�سحايف اأن النفوذ الإيراين 
ال�سعود  م���رح���ل���ة  يف  ال�����ع�����راق  يف 
ف��ق��ط، لكنه م��ت��ن��وع، وي�����رتاوح من 
ال�سيا�سية  اإىل  الع�سكرية  ال�سوؤون 
والقت�سادية والثقافية. ويف بع�س 
البالد،  جنوب  يف  احلدودية  املعابر 
فاإن ال�سيادة العراقية اأمر حم�سوم. 
باملتطوعني  املليئة  فالأوتوبي�سات 
ال�سبان يعربون اإىل اإيران من دون 
اإنهم يتلقون  التدقيق يف هوياتهم. 
اأن يطريوا  ق��ب��ل  ع�����س��ك��ري��اً  ت��دري��ب��اً 
اأمرة  حت��ت  يقاتلوا  ك��ي  �سوريا  اإىل 
�سباط اإيرانيني دفاعاً عن الرئي�س 
التجاه  ويف  الأ���س��د.  ب�سار  ال�����س��وري 
����س���اح���ن���ات حمملة  امل���ع���اك�������س مت����ر 
الغذاء  م��ن  الإي��ران��ي��ة،  بالب�سائع 
وح���اج���ات رب����ات امل���ن���ازل واأق���را����س 
غري �سرعية، نحو ال�سوق العراقية 

احليوية.

•• وا�صنطن-وكاالت:

يف حت��ق��ي��ق م���ن ب����غ����داد، ك��ت��ب تيم 
اآرانغو يف �سحيفة نيويورك تاميز: 
العراق  �سوق يف  اأي  اإىل  ذهبت  “اإذا 
ت�ساهد اأن الرفوف مليئة بالب�سائع 
اإىل  واللنب  احلليب  الإيرانية-من 
الدجاج. واإذا �سغلت جهاز التلفزيون 
ترى قناة تلو قناة تبث برامج فيها 
�ساهدت  واإذا  اإي�����ران.  م��ع  ت��ع��اط��ف 
اإ�سمنته وحجارته  فاإن  يرتفع،  بناًء 
ت��ك��ون م��ن اإي����ران. وع��ن��دم��ا يتناول 
الرجال العراقيون حبوباً من�سطة، 
هذه  م�سدر  يكون  اأن  املحتمل  من 
احلبوب غري ال�سرعية احلدود غري 

امل�سبوطة مع اإيران«.
ويف ط��ول ال��ب��الد وع��ر���س��ه��ا، يقول 
ترعاها  التي  امليلي�سيات  اإن  اأران��غ��و 
اإي��ران تعمل بكد لإقامة ممر لنقل 
الرجال وال�سالح اإىل قوات وكيلة يف 
ال�سلطة  قاعات  ويف  ولبنان.  �سوريا 
م�سوؤويل  اأرف������ع  ح��ظ��ي  ب���غ���داد،  يف 

احلكومة بربكة القيادة يف اإيران. 

الغزو الأمريكي
ع���ام���اً عندما   14 ق��ب��ل  اأن����ه  وذّك�����ر 
العراق  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات  غ����زت 
ترى  كانت  ح�سني،  �سدام  لإط��اح��ة 
ل�سرق  الأ����س���ا����س  ال���ع���راق ح��ج��ر  يف 
اأو�سط دميوقراطي ذي وجه غربي، 
ودف���ع���ت ث��م��ن ذل����ك دم����اء 4500 

ي�سكل  يعود  ل  بحيث  كلياً  ال��ع��راق 
وكي  ع��ل��ي��ه��ا،  ع�����س��ك��ري  خ��ط��ر  اأي 
ممر  اإن�ساء  يف  بفعالية  ت�ستخدمه 
املتو�سط.  البحر  اإىل  ط��ه��ران  م��ن 
العراقي  الكردي  ال�سيا�سي  ويقول 
“النفوذ  اإن  زي�����ب�����اري  ه���و����س���ي���ار 
ال���ع���راق.  يف  مهيمن”  الإي��������راين 
الذي  ال�سابق  امل���ال  وزي���ر  وي�سيف 
اإن  املا�سي  العام  من�سبه  من  اأُعفي 
طهران نددت بعالقته مع الوليات 
اأمر بالغ  “هذا  اأن  املتحدة. واعترب 

الأهمية«. 

جندي اأمريكي واأكرث من تريليون 
من ال���دولرات. ولكن م��ذذاك، راأت 
اإي������ران اأم������راً اآخ�����ر: ف��ر���س��ة جلعل 
العراق دولة عميلة بعدما كان عدواً 
�سابقاً قاتلته يف حرب يف الثمانينات 
الكيماوي  ال�����س��الح  فيها  ا���س��ت��خ��دم 
املحللون  وي�سبهها  اخلنادق  وح��رب 
باحلرب العاملية الأوىل. واإذا جنحت 
اإيران يف ذلك، فاإن العراق لن ي�سكل 
ل��ه��ا، ل بل  ت��ه��دي��د  اأي  ال���ي���وم  ب��ع��د 
النفوذ  لإن��ط��الق  من�سة  �سي�سكل 

الإيراين يف اأنحاء املنطقة. 

اإيران ربحت
ويف ه���ذا ال�����س��ي��اق، ي���رى اأران���غ���و اأن 
ال��ت��ي رب��ح��ت والوليات  اإي����ران ه��ي 
امل���ت���ح���دة ه����ي ال���ت���ي خ�������س���رت. ويف 
الأع��������وام ال���ث���الث���ة الأخ��������رية، ركز 
الأمريكيون على املعركة �سد داع�س 
اآلف  واأع�������ادوا خ��م�����س��ة  ال���ع���راق  يف 
بغداد  و�ساعدوا  العراق  اإىل  جندي 
املو�سل،  املت�سددين من  اإخراج  على 
لكن  العراقية.  امل��دن  ك��ربى  ثانية 
اإي��ران مل حترف النظر مطلقاً عن 
جارها  على  الهيمنة  وه��ي  مهمتها 

ع�سرات اآلف الكنديني يفرون من حرائق الغابات  هكذا �سيطرت اإيران على العراق

•• الفجر - 
خرية ال�صيباين

الإجابة  الن��ف�����س��ال؟  اأو  امل�ساحلة 
�ستكون بعد ا�ستقبال اجلرنال بيري 
اجليو�س  اأرك���ان  رئي�س  فيلييه،  دو 
طرف  م��ن  ان��ف��راد  على  الفرن�سية 
اجلمعة.  ع�سية  م��اك��رون  الرئي�س 
ورغ���م ان اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون فتح 
فان  اأرك���ان���ه،  رئي�س  م��ع  ثقة  اأزم���ة 
الليزيه ل يربط ر�سميا اأي عالقة 
املقابلة واجل���دل الخري  ه��ذه  ب��ني 
حول امليزانية ودور رئي�س الأركان، 
واعترب ق�سم الت�سال بالإليزيه ان 

اللقاء كال�سيكي. 
ذّكر  ي��ول��ي��و،   14 م��وك��ب  ع�سية     
ال��رئ��ي�����س ال��ف��رن�����س��ي اجل�����رنال دو 
التحّفظ،  واج����ب  مب��ع��ن��ى  فيلييه 
وع���ات���ب���ه ع��ل��ى ط����رح خ����الف حول 
العامة  ال�����س��اح��ة  ع��ل��ى  امل���ي���زان���ي���ة 

بطريقة غري “لئقة«.  
ف��ف��ي ج��ل�����س��ة ا���س��ت��م��اع اأم�����ام جلنة 
الدفاع يف اجلمعية الوطنية، احتج 
اجلرنال عن قرار احلكومة خف�س 
850 مليون  ب���  ال��دف��اع��ي  الن��ف��اق 
رجل  األ����ف   30 ان  ح���ني  يف  ي����ورو 
مدار  على  ال��ع��امل  ع��رب  عمليات  يف 
غري  التدخل  م��ن  وحجم  ال�ساعة، 

م�سبوق منذ عقود.
   يف الثالث ع�سر من يوليو م�ساء، 
وب��ي��ن��م��ا ك����ان اجل��م��ي��ع ي��ت��وق��ع اأن 
ماكرون  اإميانويل  الرئي�س  ي�سّمد 
ا�ستنفار منذ  ج��راح جي�س يف حالة 
عملية �سرفال يف مايل، والهجمات 
الإرهابية عام 2015، فوجئ عدد 
والعلني  اجل��اف  النظر  بلفت  كبري 
قدمت  لقد  ���س��دد:  حيث  للرئي�س 
ل�ست   ... ق���ائ���دك  واأن������ا  ت���ع���ه���دات، 
اي  اىل  ول  �سغط،  اأي  اإىل  بحاجة 
موقف راأى فيه نواب من  تعليق”، 
ال�سيوخ،  جمل�س  واأع�ساء  الربملان 

 ،1983    بعد �سنوات قليلة، ع��ام 
فرئي�س  الرب،  القلق جي�س  اعرتى 
ديلوناي،  ج����ان  اجل������رنال  ارك���ان���ه 
اجليو�س  تنظيم  اإع���ادة  مع  اختلف 
من وجهة نظره لأنها ترّكز ح�سرا 
مواجهة  يف  ودخ������ل  ال��������ذرة،  ع���ل���ى 
م��ب��ا���س��رة م���ع وزي����ر ال���دف���اع �سارل 

هرينو.
مار�س  يف  اجل��������رنال  ا����س���ت���ق���ال     
اأخ������رى  ج���ل�������س���ات  ب���ع���د   ،1983
�ساخبة يف مكتب الوزير. وقد روى 
ل  ال���ذي  امل�سهد  ذاك  ع��ي��ان  �ساهد 
ين�سى: غ�سب الوزير، من مطالب 
اجلرنال امل�سطة و�سروطه، واطرده 
م����ن م��ك��ت��ب��ه. اغ���ل���ق ه�����ذا الخ����ري 
اأن  درج����ة  اىل  وراءه  ب��ع��ن��ف  ال��ب��اب 
�سقطت..،  املذهبة  القوالب  بع�س 
وي�سيف ال�ساهد اأعتقد اأنه اإذا كان 
موؤخرته،  رك���ل  اجل�����رنال  ب��اإم��ك��ان 
امل�سجلة  ال�ستقالت  اخر    . لفعل! 
اأركان كانت يف يوليو  لرئي�س هيئة 
2008، قدمها برونو كو�س، وهو 
اي�سا قائد جي�س الرب. وجاءت بعد 
ان غ�سب الرئي�س نيكول �ساركوزي 
غ��ري مقبول:  ح���ادث  وق���وع  نتيجة 
لر�سا�س  مق�سود  غ��ري  ا���س��ت��ب��دال 
بر�سا�س حّي خالل عملية  ابي�س 
اأب��واب مفتوحة يف فوج كاركا�سون. 
اي�سا،  م��ال��ي��ة  اأزم����ة  خلفية  وع��ل��ى 
�سيئ  ت��وق��ي��ت  ال��ق�����س��ي��ة يف  ج�����اءت 
�ساركوزي  الرئي�س  و���س��اح  للغاية، 
م�ستهرتون،  “كلكم  م���ن���ف���ع���ال: 
اأعقاب  ويف  حم���رتف���ني!  ول�����س��ت��م 
ذلك، ان�سحب كو�س، ولكن ال�سلطة 
ال�سنة  ع��نّي  اإهانته:  اىل  ت�سعى  مل 

التالية حاكما على النفاليد.
برونو  دي��ل��ون��اي،  ج���ان  تف�سيل:    
ثالثتهم  فيلييه،  دو  وبيري  كو�س، 
الع�سكرية  امل��در���س��ة  خ��ري��ج��ي  م��ن 
ال�����س��ه��رية ����س���ان ����س���ري، واخ����ت����اروا 

اخلدمة يف �سالح الفر�سان املدرع. 

الأح���وال ان اجل��رنال دو فيلييه ل 
ع�سكري  ف��ه��و  ي�ستقيل،  اأن  ي��ج��ب 

ا�ستثنائي.
   ويف حني يطال تقلي�س ميزانية 
الرئي�س  ا����س���ار  امل����ع����دات،  ال����دف����اع 
الفرن�سي اىل ان م�سلحة اجليو�س 
ف���وق م�����س��ال��ح ال�����س��ن��اع��ي��ني. ولئن 
اغ��ل��ق ب��ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة ال��ب��اب على 
ال�سلحة،  �سركات  ك��ربى  اتهامات 
التوتر  ُي��ن��ه��ي  امل��ق��اب��ل، مل  ف��اإن��ه يف 

العميق مع اجلي�س.

عالقة معقدة
   ويرى جان غيزلن، يف مقال ن�سره 
اأم�س الثالثاء يف جملة لوبوان، ان 
ال�سيا�سيني  ب��ني  امل��ع��ق��دة  ال��ع��الق��ة 

ن�����س��ج، وحت���دث  ع����دم  اأو  ح��م��اق��ة 
اأو  البونابرتية  عن  الآخ��ر  البع�س 

عن خطاأ �سيا�سي.

�سرعية
   غري ان اإميانويل م��اك��رون، وعد 
ب����زي����ادة م���ي���زان���ي���ة اجل���ي���و����س اإىل 
 ،2018 ع���ام  ي���ورو  م��ل��ي��ار   34.2
يورو  مليار   7 فا�سل   32 مقابل 
 ،2017 ع��ام  عليها  الت�سويت  مت 
 31 اإىل  ال���ن���ه���اي���ة  يف  ل��ت��ت��ق��ل�����س 
اإلغاء ما  ي��ورو بعد  8 مليار  فا�سل 
من  ي��ورو  مليون   850 اإىل  ي�سل 

العتمادات. 
   وقد برر ماكرون لحقا موقفه، 
موؤكدا ثقته يف اجل��رنال دو فلييه، 

كانت  وال���ذي  ع��ام��ا،  و�ستني  واح���د 
وليته قد مّددت يف الآونة الخرية 
رئي�س  ي��ع��رف  ان  ���س��ري��ط��ة  ب�����س��ن��ة، 
ال���ق���ي���ادة وكيف  ت�����س��ل�����س��ل  الرك������ان 

تعمل. 
جورنال  جلريدة  ح��وار  يف  وليذّكر 
اإذا وقع خالف بني  انه  دو دمين�س 
رئ��ي�����س الرك�����ان وال��رئ��ي�����س يذهب 

رئي�س الأركان.
ال�����س��ي��ا���س��ي��ني، ي�سري     يف ���س��ف��وف 
نواب  ذل���ك  ال���ن���واب، مب��ا يف  معظم 
حزب اجلمهورية اىل المام احلاكم، 
اىل �سرعية معركة اجل��رنال نظرا 
امل�سلحة  ال��ق��وات  م��ع��دات  له����رتاء 
مو�سلري  ري��ن��ود  وي��رى  الفرن�سية. 
ان��ه يف كل  م��ن ح��زب اجلمهوريني 

الت�سل�سل  اأ���س��ف��ل  اإىل  ن��زل��ن��ا  واإذا    
للو�سول  ال���ع�������س���ك���ري،  ال���ه���رم���ي 
فان  الأرك����ان،  روؤ���س��اء  م�ستوى  اىل 
تواترا،  اأك����رث  ال��ط��وع��ي��ة  امل����غ����ادرة 
م�ساألة  اىل  ت�����س��ت��ن��د  م����ا  وع��������ادة 
فقد  دائما.  لي�س  ولكن  المكانات، 
البحرية  ق��ائ��د  ب��ات��و  ج��ان  ا�ستقال 
يتعلق  لإ�سكال   ،1970 م��ار���س  يف 
ب��امل��ي��زان��ي��ة. ول���ذاك ال��و���س��ع �سداه 
اليوم، اذ ترتبط امل�ساكل املالية على 
املالية  باملتطلبات  اخل�سو�س  وجه 
الهائلة لتحديث الرت�سانة النووية 

يف املدى القريب..

ه��ذه اخل��امت��ة، ومل ي�سبق ان متت 
اركان اجليو�س، ومرة  اإقالة رئي�س 

واحدة، ا�ستقال اأحدهم.
الرئي�س  ات����ه����م   ،1995 ع�����ام    
����س���رياك، يف  اجل��دي��د حينها ج���اك 
اجليو�س  ال��دف��اع،  ملجل�س  اج��ت��م��اع 
ال���ف���رن�������س���ي���ة ب�������س���وء ال�������س���ل���وك يف 
ال�سابقة.  ي��وغ��و���س��الف��ي��ا  ع��م��ل��ي��ات 
الدولة،  رئي�س  ج��ان��ب  اىل  جال�سا 
لنك�ساد  ج���اك  الم������ريال  ا���س��ت��ق��ال 
على الفور، ال ان الرئي�س �سرياك 
رف�س ال�ستقالة وعادت الأمور اإىل 

ن�سابها.

غري  اأزم���ة  يف  دخ��ل��ت  والع�سكريني 
حتولت  ان  ي��ح��دث  ومل  م�سبوقة. 
للميزانية  ك��ال���س��ي��ك��ي��ة  م��ن��اق�����س��ة 
ال�سنوية اإىل اأزمة بهذا احلجم بني 
ورئي�س  التنفيذي  اجل��ه��از  رئ��ي�����س 
بع�س  م�ستعر�سا  اجليو�س،  اأرك��ان 
ف�����س��ول ه���ذه ال��ع��الق��ة امل��ت��وت��رة يف 
هذا  ان  معتربا  الخ��رية،  ال�سنوات 
يحدث  مل  الأق�سى،  اإىل  الت�سعيد 
قط منذ اأك��رث من ن�سف ق��رن، اإذا 

ا�ستثنينا انقالب اأبريل 1961.
انه ل يتوّفر  الكاتب، اىل    وي�سري 
منوذج و�سلت فيه الزمة اىل مثل 

الرئي�س.. ورئي�س اركانه رغم اخلالف�سرياك و�ساركوزي عا�سا ذات التجربة

ال�ساهد التحوير بعد التقييم

اجليو�س الفرن�سية.. يف اكرث من مكان

- مل يحدث ان حتولت مناق�سة كال�سيكية للميزانية 
اإىل اأزمة بهذا احلجم بني الرئي�ض ورئي�ض الأركان 

- ي�سري معظم النواب اىل �سرعية معركة 
اجلرنال نظرا لهرتاء معدات القوات امل�سلحة

- رغم اخلالفات مل ي�سبق ان متت اإقالة 
رئي�ض اركان اجليو�ض يف فرن�سا

- �سيا�سيون: حماقة وعدم ن�سج وحديث عن 
اجلي�س الفرن�سي فري�سة فقر المكانياتبونابرتية وخطاأ �سيا�سي

لن يكون تغيريًا للتغيري:

ال�ساهد: التحوير الوزاري من �سالحياتي فقط
•• الفجر – تون�ص - خا�ص

قال رئي�س احلكومة يو�سف ال�ساهد انه من املمكن 
تنظيم اجتماع مع خمتلف الط��راف املوقعة على 
القادمة  القليلة  الأ���س��اب��ي��ع  خ��الل  ق��رط��اج  وثيقة 
تطبيق  م��دى  يف  وال��ن��ظ��ر  احل��ك��وم��ة  عمل  لتقييم 

بنود الوثيقة.
  واو�سح ال�ساهد اأم�س الثالثاء ان اي حتوير وزاري 
 “ ولي�س  احل��ك��وم��ة  لعمل  تقييم  عملية  بعد  يتم 

تغيريا للتغيري” موؤكدا ان هذا التحوير يظل من 
�سالحيات رئي�س احلكومة فقط، وذلك يف ت�سريح 
بالعا�سمة على  املوؤمترات  اعالمي ادىل به بق�سر 

هام�س ندوة وطنية.
  واأب��رز ان احلكومة ما زال��ت تعمل ح�سب ما جاء 
يف وثيقة قرطاج وهي ملتزمة بتنفيذ بنودها على 
الف�ساد وحتقيق  الره��اب وحماربة  غرار مكافحة 
العمومية  للمالية  ال��ر���س��ي��دة  واحل��وك��م��ة  ال��ن��م��و 
على  امل��وق��ع��ة  ال�سيا�سية  الح����زاب  ان  اىل  م�سريا 

هذه الوثيقة مطالبة بدعم عمل احلكومة وتقييم 
مدى تقدم عملها.

ال�ساهد ان احلكومة �ستعمل على معاجلة    وب��نّي 
لعملها  املتوا�سل  التقييم  اإخ��اللت اىل جانب  اأية 
ال�����س��دد ان احل��ك��وم��ة �ستكون يوم  م��ذك��را يف ه��ذا 
للحديث  ال�سعب  ن��واب  مبجل�س  املقبل  اخلمي�س 
ع���ن ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا يف م��ك��اف��ح��ة ال��ف�����س��اد خالل 
جل�سة عامة.  وكان في�سل احلفيان م�ست�سار رئي�س 
احلكومة، قد اأكد ان يو�سف ال�ساهد ل يفكر حاليا 

ال��وزراء منكبني على  يف اج��راء حتوير وزاري وان 
اعداد ميزانية وقانون املالية ل�سنة2018 . 

 وجت���در الإ���س��ارة اىل اأن ع���ددا م��ن ق��ي��ادات بع�س 
الأح�����زاب وم���ن امل��وق��ع��ني ع��ل��ى وث��ي��ق��ة ق��رط��اج قد 
اإجراء  وت��ك��رارا رئي�س احل��ك��وم��ة اىل  م���رارا  دع���وا 
حتوير وزاري واإعادة هيكلة احلكومة ل �سيما بعد 
واعتربوه  وال��رتب��ي��ة  املالية  ب���وزارة  ف���راغ  ت�سجيل 
اأمرا �سروريا لإ�سفاء مزيد من النجاعة واملرونة 

على عمل احلكومة. 
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منوذج اإعالن الن�سر عن التعديل بعد الت�سجيل
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

بيانات لهند�سة وجتهيزات املطارات
بن�سر التعديالت املو�سحة اأدناه عن العالمة التجارية التالية :

بتاريخ: 2012/11/13 املودعة بالرقم :181908 
بتاريخ: 2013/4/1  امل�سجلة بالرقم: 181908 

با�س������م املالك :
وعنوانه:

املن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
بتاريخ

وذلك لتمييز ال�سلع او اخلدمات الواقعة بالفئة:
التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق .
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اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  19  يوليو 2017 العدد 12074

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
 اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4067  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-نياز ر�سول للخدمات الفنيه ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  املدعي /غ��الم رزاق اهلل ديتا  قد  ان  مبا 
درهم(   1000( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)17305  عمالية  مب�ستحقات 
ال�سكوى:MB171536421AE/2017  وحددت  والر�سوم وامل�ساريف رقم 
 ch1.A.1:لها جل�سة يوم الربعاء املوافق:2017/7/19 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك 

فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، وامرت املحكمة بتق�سري مدة العالن  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1658  تنفيذ عمايل 
الطنيجي جمهول  �سامل  �سركات حمد  ادارة  �سده/1-مكتب  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/امينة �سنو�سي عنرت  قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )32699(
مبلغ )2459( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2016/1017  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1-النجوم اخلم�س للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/كامران انور �سيد  قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )28250( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )1993( 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
       مذكرة اعالن متنازع �سده بالن�سر

                يف  الدعوى 2017/27  نزاع تعيني خربة عقاري
اىل املتنازع �سده / 1-وقا�س ح�سني خان جمهول حمل القامة مبا ان 
املتنازع / �سيدة نعيم الن�ساء وميثله:مبارك عبداهلل القيطي امل�سعبني  
متخ�س�س  خبري  بندب  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
و�سمول  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  امل��دع��ي  ال���زام  م��ع 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 
2017/7/24   ال�ساعة 8.30 �س مبكتب امل�سلح  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

الت�سويات   الودية

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  رقم  4401 ل�سنة 2017 ايجارات  
املنظورة امام الدائرة الق�سائية البتدائية اللجنة الثالثة 

املحكوم له طالب العالن / �سركة كلداري للخدمات املحدودة 
عنوانه : دبي - الرقة - بناية كلداري بالزا - رقم الر�س 110-0 - ت : 042664424 

املحكوم عليه املطلوب اعالنه :  كا�سلو للتجارة - �س ذ م م 
 B15 عنوانه : دبي - الرقة - بناية كلداري بالزا - رقم الر�س 110-0 - رقم العقار

منطوق احلكم : حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري بجل�سة 2017/7/2 بالتي : 
1- بالزام املدعي عليها باخالء املاأجور وت�سليمها للمدعية خالية من ال�سواغل 

2- الزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعية مبلغ 72183  درهم كقيمة ايجارية للفرتة من 
2016/4/9 وحتى 2017/1/10 وما ي�ستجد من اجرة حتى متام الخالء الفعلي 

3- الزام املدعي عليها ان ت�سلم للمدعية براءة ذمة من الكهرباء واملياه 
4- الزام املدعي عليها مب�ساريف الدعوى

مكتوم  ال  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  قد  احلكم  هذا  كان  وملا 
حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�سوري ، فهو قابل لالإ�ستئناف خالل 15 يوما اعتبارا 

من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل �سار نهائيا قابال للتنفيذ
اأمني ال�سر       

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   

 اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03770/2017 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/03444/2017  �سكني- ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : املجموعة العاملية للت�سميم وجتارة الثاث - �س ذ م م 
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : ق�سر امللوك للعقارات - �س م خ 
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:

تاريخ  وحتى   2017/1/25 تاريخ  من  اج��ر  من  ا�ستجد  ما  �سدها  املنفذ  ال��زام   -1
الخالء الفعلي

2- الزام املنفذ �سدها باخالء العني وت�سليمها خالية من ال�سواغل 
3- الزام املنفذ �سده ب�سداد مبلغ وقدره 15000 القيمة اليجارية من 2016/10/25 

لغاية 2017/1/24 
4- الزام املنفذ �سده ب�سداد مبلغ 1500 درهم غرامة ارجتاع �سيك  

الدعوى، واح�سار �سهادة برءة ذمة من  املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف  ال��زام   -5
هيئة كهرباء ومياه دبي  

من  ي���وم  ع�سر  خم�سة  خ���الل  احل��ك��م  ه���ذا  بتنفيذ  مكلفون  ان��ك��م  نعلمكم  ل��ذل��ك 
تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ 

الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03502/2017 / �سكني 
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/02111/2017  �سكني- ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : ثريد داميين�سن للتجارة العامة - �س ذ م م 
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : الرقة للعقارات  
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:

نظرا  ب���الوراق  العقار  باخالء  عليه  املدعي  الزمت  قد  امل��وق��رة  اللجنة  ان   -1
لمتناع املوؤجر عن �سداد الجرة 

2- ان اللجنة املوقرة قد الزمت املدعي عليه بان يوؤدي اىل املدعية مبلغ وقدره 
الفرتة من  الفرتة من 2016/7/1 وحتى  اإماراتيا ولك نظرية  25.350 درهم 
2017/3/31 وما ي�ستجد من ايجار حتى حتقق الخالء الفعلي كما الزمته من 

تقدمي براءة ذمة من الكهرباء واملياه 
3- ان اللجنة املوؤقرة قد الزمت املدعي عليه من حتمل م�ساريف الدعوى.  

ي��وم من  ع�سر  خ��الل خم�سة  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ 

الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03528/2017 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/02998/2017  �سكني- ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : �ساطئ جمريا للعقارات - جمهول حمل القامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : ابراهيم ها�سم احمد ها�سم الها�سمي  

ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:
للمدعي خالية  وت�سليمها  املوؤجرة  العني  باخالء  املدعي عليه  ال��زام   -1

من ال�سواغل 
2- الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 150000 درهم قيمة عن 
الفرتة من 2016/8/10 وحتى 2017/8/1 تاريخ الخالء امل�ستاأجر من 

الباطن للماأجور 
3 - الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم 
من تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف 

يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
   اعالن حكم بالن�سر 

 يف الدعوي رقم 02/05263/2017 جتاري  
اإىل املحكوم عليه / ابرايز لال�ست�سارات الإدارية

نعلمكم باأن اللجنة الق�سائية البتدائية باملركز حكمت بجل�ستها 2017/07/05 
يف الدعوى املذكورة اأعاله   

ل�سالح �سا�س للعقارات �س .ذ.م.م  - بالزامكم:
اأوًل: رف�س طلب الخالء بحالته 

ثانياً: باإلزام امل�دعى عليها امل�س�تاأجرة ب�سداد مبلغ وقدرة  مائة وخم�سة و�س�بعون 
األف درهم للمدعي�ة وذل�ك عن القيم�ة الإيجاريه للفرتة من 2016/09/10 حتى 

تاريخ رفع الدعوى
ثالثاً: باإلزام املدعى عليها امل�ستاأجرة باملنا�سب من م�ساريف الدعوى.

وملا كان هذا احلكم قد �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ / حممد بن را�سد ال 
مكتوم حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�سوري ، فهو قابل لال�ستئناف خالل 15 

يوما اأعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن وال �سار نهائيا قابل للتنفيذ.
تاريخ الن�سر2017/07/19

مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/05291/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : هاي تيك للخدمات الفنية - �س ذ م م 

مبا اأن املدعي : �سا�س للعقارات - �س ذ م م   
اأق��ام �سدكم الدعوى 02/05291/2017/جت�����اري اي��ج��ارات ام��ام املركز بطلب  قد 

الزامكم بالتايل
للفرتة من  للماجور  الج���رة  ���س��داد  ع��ن  امل��دع��ي عليه ميتنع  ان   - ع��ق��ار  اخ���الء 
2016/5/5 وحتى الن فرت�سد بذمته مبلغ 78000 درهم وميتنع عن �سداده رغم 

اخطاره بال�سداد او الخالء يف 2017/5/1 
مطالبة مالية - ان املدعي عليه حرر له �سيكني مببلغ )42.000( كقيمة ايجارية 

وتبني عدم وجود ر�سيد له وميتنع عن �سداد مقابلة 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

الثنني  يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  اإع��ادة  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
ال�ساد�سة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  ام��ام  2.30م  ال�ساعة   2017/7/24 املوافق 
بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى 
فاأنت مكلف  الن�سر.  تاريخ  اي��ام من  امل�سافة اىل ثالثة  م��دة  اأم��ر بتق�سري  وق��د   ،

باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2016/432 تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده : 1- مارينا �ستار ليمتد - �س ذ م م - جمهول حمل القامة  

مبا ان طالب التنفيذ : افاراردو�س  انطونيو�س ماري ما�س - عن نف�سه وب�سفته املمثل
وميثله : حممود ح�سني علي احمد 

 رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

الرئي�ض الفلبيني ميدد الأحكام العرفية 
•• مانيال-اأ ف ب:

يريد الرئي�س الفيليبيني رودريغو دوتريتي ان ميدد 
خلم�سة ا�سهر ا�سافية العمل بقانون الحكام العرفية 

ل�سحق  اجل���ن���وب  يف  ف���ر����س  ال�����ذي 
انتقدته  ق���رار  يف  ملتطرفني،  مت��رد 
امل��ع��ار���س��ة ال��ت��ي ت��خ�����س��ى م��ي��ل��ه اىل 

ال�ستبداد.
وك�����ان رئ��ي�����س ال����دول����ة ات���خ���ذ هذا 
مايو   23 يف  ال�ستثنائي  الإج����راء 
بعيد �سيطرة مقاتلني يقولون انهم 
ينتمون اىل تنظيم داع�س الإرهابي 
اكرب  م���راوي  كاملة يف  اح��ي��اء  على 
الذي  البلد  ه��ذا  يف  م�سلمة  مدينة 
الكاثوليك  امل�����س��ي��ح��ي��ون  ي�����س��ك��ل 

غالبية �سكانه.
وال���ق���ان���ون ال���ع���ريف م��ط��ب��ق يف كل 

ن�سمة.  مليوين  ح��واىل  ت�سم  التي  مينداناو  منطقة 
وي�سمح الد�ستور لرئي�س الدولة بفر�س هذا الجراء 
ل�ستني يوما، ما ي�سمح له “با�ستخدام القوات امل�سلحة 
او  غ��زو  او  غ��ري م�سروعة  اع��م��ال عنف  وق��ف  او  ملنع 

حركة مترد«.
وبعد هذه املهلة، ميكن لرئي�س الدولة متديد العمل 

بالقانون لفرتة يقررها الربملان.

ول �سىء يوحي بقرب انتهاء املعارك يف مراوي. وقد 
العمل  متديد  يف  برغبته  الربملانيني  الرئي�س  ابلغ 

بالقانون حتى نهاية ال�سنة اجلارية.
وقال دوتريتي يف ر�سالة وجهها اىل قادة كتل الربملان 
الثنني  م�������س���اء  ال���ت���ق���اه���م  ال����ذي����ن 
ان  م��ف��اده��ا  نتيجة  اىل  “تو�سلت 
ال��ت��م��رد يف م��ي��ن��دان��او ال���ذي دفعني 
لن  العرفية  الح��ك��ام  الع���الن  اىل 
يكون قد اخمد متاما يف 22 متوز/

يوليو«.
با�سم  الناطق  اب��ي��ا  ارن�ستو  و���س��رح 
�سيجتمع  ال����ربمل����ان  ان  دوت����ريت����ي 

ال�سبت ملناق�سة امل�ساألة.
قال النائب املعار�س ايد�سيل لغمان 
واحدة  خ��ط��وة  لي�س جم���رد  الم���ر 
اىل ال������وراء ب���ل ع���دة خ���ط���وات اىل 
وو�سف  دميوقراطيتنا.  يف  ال���وراء 

طلب الرئي�س بانه غري قانوين.
وحذر الربملاين نف�سه من حتول البالد جمددا وبعد 
ن��ظ��ام م��ارك��و���س، م�سرحا  ث��الث��ني ع��ام��ا م��ن �سقوط 

لتجاوزات اجلي�س والقمع ال�سيا�سي.
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��رف��ي��ة  الح��ك��ام  ق��ان��ون  وي�سمح 
خ�سو�سا بتوقيف امل�ستبه بهم لثالثة ايام بدون اذن 

من ال�سلطة الق�سائية.

م�ستعدة  ترامب  اإدارة  اأن  اإىل  اأي�ساً  ملح  تيلر�سون  ريك�س 
لتقرير م�سري الأ�سد-يف طريقة للقول اإن الأخري ميكنه 

البقاء يف ال�سلطة. 

خط اأحمر فرن�سي
الأ�سلحة  ا���س��ت��خ��دام  اأن  م���ن  م���ن ج��ه��ت��ه  م���اك���رون  وح����ذر 
الكيماوية يف �سوريا يعترب مبثابة خط اأحمر فرن�سي. لكنه 
قال اأخرياً يف مقابلة مع �سحيفة “لو فيغارو” اإن الأ�سد 
ب�سكل  لفرن�سا-موحياً  ولي�س  ال�سوري،  لل�سعب  ع��دو  هو 
الأ�سد  الذي جلبه  امل��روع  بالدمار  باأنه غري معني  �سمني 

على البالد، واإمنا فقط ب�سدى النزاع يف فرن�سا. 

وراأت غطا�س اأن الروؤية التي تت�سور فيها الوليات املتحدة 
وفرن�سا حل النزاع يف �سوريا اليوم، �ست�ساعد على حتديد 
اإذا كان �سيحمل يف  اأو ما  اإذا كان ال�سالم قاباًل للعي�س  ما 
طياته بذور مزيد من الدمار، م�سرية اإىل اأن املاآ�سي، �سواء 
اأكانت فردية اأم وطنية، متيل اإىل الإعالن عن نف�سها قبل 

حدوثها.
     

رواية �سورا
25 ع��ام��اً كتب ع��امل الج��ت��م��اع الفرن�سي  اأن��ه قبل  وذّك���ر 
مي�سال �سورا �سل�سلة من املقالت �سلطت ال�سوء ما و�سفه 
مف�ساًل  وك��ت��ب  الأ����س���د.  لعائلة  الرببرية”  “الدولة  ب 

يف  الإ�سالمية  الإنتفا�سة  قمع  بها  مت  التي  الوح�سية  عن 
اإعدامات �سريعة  املا�سي، مع  القرن  الثمانينات من  اأوائل 
رمياً  قتلوا  الذين  امل�سجونني  ومئات  القرويني  لع�سرات 
بالر�سا�س داخل زنزاناتهم، ف�ساًل عن الق�سف الع�سوائي 

لبلدات بكاملها.

جمموعات عرقية وطائفية
ُترجمت على  للنظام  ال�سيا�سية  ال�سرعية  انهيار  اإن  وكتب 
ت�سبق  التي  ال�سرعية  من  اأ�سكال  تن�سيط  ب��اإع��ادة  الأر����س 
العرقية  املجموعات  فاإن  اآخر،  ال�سيا�سية. وبكالم  الهياكل 
هي  الجتماعية-ال�سيا�سية  املنظمات  عو�س  والطائفية، 

للرئي�س  ال�سيا�سية  الروؤية  واآلت  �سيطرتها.  اأحكمت  التي 
حافظ الأ�سد اإىل ربط م�سري الطائفة العلوية مب�سريه 

هو. ودفع �سورا اأفدح ثمن لعمله.
 اإذ اُختطف يف بريوت عام 1985 يف ذروة احلرب الأهلية 
على اأيدي تنظيم اجلهاد الإ�سالمي الذي يقيم روابط مع 

�سوريا واإيران. 
اإىل فرن�سا  ونقل  الأ�سر، وعرث على جثته  اإعدامه يف  ومت 

عام 2005. 
اإىل احتمال الت�سالح مع  وفيما يتطرق ترامب وماكرون 
نظام الأ�سد يف دم�سق، فاإن كتابات �سورا تبقى رواية حتذير 

من اأثمان مثل هذه املقاربة. 

•• راخني-اأ ف ب:

الروهينغا  اأق��ل��ي��ة  م�سلمو  ي��ق��ول 
يف ولي�����ة راخ�����ني امل��ح��ا���س��رة من 
البورمية والتي  ق��وات الم��ن  قبل 
ترزح حتت وط��اأة عمليات اخلطف 
ا�سبح خبزهم  ان اخلوف  والقتل، 
ال�سلطات  ال���ي���وم���ي.و����س���م���ح���ت 
البورمية ال�سبوع املا�سي لو�سائل 
مناطق  اىل  ب�����دخ�����ول  الع���������الم 
حمددة من الولية يف �سمال غرب 
اطالق  منذ  الوىل  للمرة  البالد، 
ق��وات الم��ن عملية م�ستمرة منذ 
م�سلحني  مطاردة  اج��ل  من  ا�سهر 
من الروهينغا �سنوا هجمات دامية 

على مواقع لل�سرطة.
املتحدة  المم  حم��ق��ق��و  وي�����س��ت��ب��ه 
ب�������ان ال���ع���م���ل���ي���ة ق������د ت�����رق�����ى اىل 
م�����س��اف ال��ت��ط��ه��ري ال���ع���رق���ي بعد 
ان اف��اد ف���ارون، من بني اك��رث من 
الروهينغا  اأق��ل��ي��ة  م���ن  األ���ف���ا   75
ب��ن��غ��الد���س ه���رب���ا من  جل������اأوا اىل 
احلملة المنية، بح�سول عمليات 
اغ��ت�����س��اب ج��م��اع��ي واع���م���ال قتل 

وحرائق مفتعلة.ويقول القرويون 
حر�س  ان��ظ��ار  حت��ت  لل�سحافيني 
نظموا  الذين  البورميني  احل��دود 
ال��زي��ارة يف ق��رى ف��ر منها العديد 
م���ن اه���ل���ه���ا، ان ال��ع��ن��ف وان���ع���دام 

المن يف ت�ساعد م�ستمر.
وتقول امراأن من اقلية الروهينغا 
لأ�سباب  ا�سمها  ك�سف  ع��دم  طلبت 
لقد  ف��������ارون.  “ازواجنا  ام���ن���ي���ة 
غ��ادروا لنهم خائفون من �سرطة 

حر�س احلدود«.
منزلنا.  اح��رق��وا  “لقد  وت�سيف 
ناأكله.  م��ا  او  م��ن��زل  ل��دي��ن��ا  لي�سد 

ازواجنا يختبئون يف مكان ما«.
المنية  العملية  ح��دة  وت��راج��ع��ت 
املنطقة ل  ان  ال  النطاق  الوا�سعة 
تزال حما�سرة، مع ت�سجيل اعمال 
ق��ت��ل ب���ني احل����ني والخ������ر خالل 
تعمل  ال��ت��ي  الع�سكرية  ال���دوري���ات 

على مطاردة الإرهابيني.
وتتخوف المم املتحدة من تعر�س 
ان يكون  املئات للقتل يف ما ميكن 
ال��ف�����س��ل الك����رث دم��وي��ة يف تاريخ 
الغالبية  ذات  ال���ب���الد،  ا���س��ط��ه��اد 

اقلية  اىل  امل�سلمة.وينظر  الروهينغا  لقلية  البوذية، 
املهاجرين غري  بانها جمموعة من  امل�سلمة  الروهينغا 
العديد  ب��ان  علما  بنغالد�س،  من  القادمني  ال�سرعيني 
من عائالت الروهينغا يقولون ان اجدادهم قد عا�سوا 

يف املنطقة على مدى اجيال.
وال���ي���وم ي�����س��اف اىل امل���اأ����س���اة ت��ع��ر���س ع���دد م���ن رجال 
املنطقة للخطف والقتل على يد ع�سابات غري معروفة 
ت�����س��ت��خ��دم ال�����س��ك��اك��ني، وت���ق���ول و���س��ائ��ل الع�����الم انهم 

يرتدون مالب�س �سوداء وغالبا ما ي�سعون اقنعة.وتقول 
امل�سلمة  الأقلية  ق��ادة  ي�ستهدفون  القتلة  ان  ال�سلطات 
وكل من ي�ستبه يف انه يتعامل مع الدولة. وهم يحّملون 
املحلل  م�سوؤولية اجلرائم.ويتخوف  الروهينغا  مقاتلي 
يف جمموعة الزم��ات الدولية ريت�سارد هور�سي من ان 
ا�ستهدافهم يف حملة  يكون مت  �سخ�سا قد   60 ح��واىل 
الذين  او  املرتبطني  امل�سلمني  على  للق�ساء  “ممنهجة 

يعتقد انه مرتبطني بطريقة او باخرى بال�سلطات«.

•• تبيلي�صي-اأ ف ب:

ات����ف����ق ال���رئ���ي�������س���ان الأوك����������راين 
واجلورجي اأم�س على العمل معا 
طموحاتهما  يف  ت��ق��دم  لتحقيق 
�سمال  ح���ل���ف  اإىل  ل���الن�������س���م���ام 
الأط��ل�����س��ي والحت�����اد الأوروب������ي، 
يف حت��د ل��ت��ه��دي��دات رو���س��ي��ا التي 
ابان عهد الحتاد  كانت حتكمهم 

ال�سوفياتي.
ومزقت النزاعات مع انف�ساليني 
تدعمهم مو�سكو كال من البلدين 
اإىل اخل��روج من  اللذين ي�سعيان 
ع��ب��اءة ال��ك��رم��ل��ني وال��ت��ق��رب من 

الغرب.
ق������ال  ال���������������س�������ي�������اق،  ه�����������ذا  ويف 
جيورجي  اجل���ورج���ي،  ال��رئ��ي�����س 

مارغفيال�سفيلي،
على  “اتفقنا  ل��ل�����س��ح��اف��ي��ني   
الطلب ب�سكل م�سرتك وبطريقة 
جورجيا  ان���دم���اج  ح��ي��وي��ة  اأك����رث 
الأوروب���ي  الف�ساء  يف  واأوك��ران��ي��ا 

واليورو-اأطل�سي«.
الرئي�س  اأك��������د  ن���اح���ي���ت���ه،  م�����ن 

ال�سحايف  امل��وؤمت��ر  ب��رتو بور�سنكو، خ��الل  الوك���راين 
امل�سرتك يف تبيلي�سي اأن “ال�ستقالل والدميوقراطية 

)يف البلدين( يواجهان التهديدات ذاتها«.
خطاهما”  “�ستن�سقان  وتبيلي�سي  كييف  اأن  واأ�ساف 
يف حماولتهما الن�سمام اإىل الحتاد الأوروبي وحلف 

�سمال الأطل�سي.
وت��خ��و���س اأوك��ران��ي��ا ح��رب��ا ���س��د م��ت��م��ردي��ن تدعمهم 
نزاع  يف  ال��ب��الد  �سرق  يف  لهم  معاقل  اأق��ام��وا  مو�سكو 

اأ�سفر عن نحو 10 اآلف قتيل.
اأما جورجيا،

 2008 ع���ام  ق�����س��رية  ح���رب  يف  رو���س��ي��ا  فاجتاحتها   
واعرتفت با�ستقالل منطقتني هما اأبخازيا واأو�سيتيا 

اجلنوبية.
اإىل احللف  الن�����س��م��ام  وت��ب��ي��ل��ي�����س��ي  ك��ي��ي��ف  وج��ع��ل��ت 
الأط��ل�����س��ي ال���ذي ت��ق��وده ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة والحت���اد 

الأوروبي يف طليعة اأهدافهما البعيدة املدى

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

الأول  ام�س  البي�س  البيت  اتهم 
الثنني الدميوقراطيني بالتواطوؤ 
مع اوكرانيا يف انتخابات 2016، 
يتهمون  مل����ن  م�������س���اد  حت�����رك  يف 
ت��رام��ب باجراء  ال��رئ��ي�����س دون��ال��د 
م��و���س��ك��و يف ق�سية  م���ع  ات�����س��الت 

التدخل الرو�سي يف النتخابات.
البيت  ب���ا����س���م  امل����ت����ح����دث  وك��������رر 
اتهامه  ���س��ب��اي�����س��ر  ���س��ون  الب��ي�����س 
الدميوقراطية  الوطنية  اللجنة 
ب����ان����ه����ا ال����ت����ق����ت م���������س����وؤول����ي����ني يف 
ال�سفارة الوكرانية خالل احلملة 

النتخابية.
ع�����دد من  اىل  ���س��ب��اي�����س��ر  وا�����س����ار 
موؤخرا  ن�����س��رت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ت��ق��اري��ر 
للمحافظني  تابعة  اع��الم  و�سائل 
ت��ف��ي��د ان اح������دى جل�����ان احل����زب 
لت�سويه  ���س��ع��ت  ال���دمي���وق���راط���ي 
�سورة مدير حملة ترامب حينذاك 

بول مانافورت.
اول من  بوليتيكو  وكانت �سحيفة 

ا�سار اىل الق�سية يف يناير.
ان  ال��وا���س��ح  “من  �سباي�سر  وق���ال 

اللجنة  ق��ي��ام  الي���ام الخ���رية على  ان�سب يف  اله��ت��م��ام 
الوطنية للحزب الدميوقراطي بالتن�سيق مع احلكومة 

الوكرانية من اجل التواطوؤ يف احلملة الرئا�سية«.
واعترب املتحدث با�سم البيت البي�س ان اللجنة الوطنية 
ازاحة  “بهدف  بالتواطوؤ  قامت  الدميوقراطي  للحزب 

�سخ�س، وهو ما ح�سل يف النهاية«.
تراجع  م��ع   2016 اأغ�سط�س  يف  م��ان��اف��ورت  وا�ستقال 
فر�س فوز ترامب بالرئا�سة ون�سر تفا�سيل حول عقده 

�سفقات مع موالني لرو�سيا يف اوكرانيا.
موؤيدة  اعالمية  و�سيلة  ممثل  قبل  من  �سباي�سر  و�سئل 
لرتامب حول ما اذا كان املو�سوع قد طرح خالل زيارة 

يف  البي�س  للبيت  بور�سنكو  ب��رتو  الوك���راين  الرئي�س 
يونيو.

اللجنة  “تواطوؤ  ان  ق���ال  ول��ك��ن��ه  يعلم  ل  ب��ان��ه  ف��اج��اب 
الوطنية للحزب الدميوقراطي مع احلكومة الوكرانية 

قد نال املزيد من الهتمام مذذاك«.
وردت ادريان وات�سن من اللجنة الوطنية الدميوقراطية 

على اتهامات البيت البي�س.
الرواية  ه��ذه  �سّوق  البي�س  “البيت  اإن  وات�سن  وقالت 
ا�ستعدادها  ت��رام��ب  حملة  اب���داء  ع��ن  الن��ت��ب��اه  ل�سرف 
للعمل مع حكومة اجنبية معادية من اجل التاأثري على 

انتخاباتنا. ما من احد ي�سدق ذلك«.

ت�ساوؤلت عن ال�سرعية التي حتدث عنها الرئي�س الفرن�سي

ال�سالم مع »الدولة الرببرية« لالأ�سد.. اأي ثمن �سيدفعه ماكرون؟
•• وا�صنطن-وكاالت:

حت���ول���ت رح���ل���ة ال���رئ���ي�������س دون���ال���د 
ب��ري��ط��ان��ي��ا م���ن زي����ارة  اإىل  ت���رام���ب 
دول��ة اإىل حمطة �سريعة حتت جنح 
املقبلة،  ال�سنة  اإىل  واأرجئت  الظالم، 
عّو�س  الأب��ي�����س  البيت  �سيد  اأن  اإل 
عن ذلك با�ستقبال ملكي يف باري�س، 
الفرن�سي  الرئي�س  على  �سيفاً  وحل 
اإميانويل ماكرون يف احتفالت “يوم 

البا�ستيل«. 
جملة  يف  غ����ط����ا�����س  ك����ي����م  وك����ت����ب����ت 
على  ك���ان  اأن����ه  بولي�سي”  “فورين 
ج���دول الأع��م��ال م��ن دون �سك بعد 
العر�س الع�سكري ال�سنوي، �سوريا- 
الفرن�سي  النتداب  كانت حتت  التي 
اإليه  وب���ل���داً ل ت����زال ب��اري�����س ت��ن��ظ��ر 
ال�سرق  يف  لنفوذها  مدخل  اأن��ه  على 
الأ�سئلة  م��ن  ك��ث��رياً  لكن  الأو����س���ط. 
اأُثريت  ق��د  اأج��وب��ة  ال��ت��ي تبحث ع��ن 
من�سبه  م��ه��ام  م��اك��رون  ت�سلم  م��ن��ذ 
�سيحرك  ع��م��ا  ر���س��م��ي��اً، وخ�����س��و���س��اً 
الأو�سط:  ال�����س��رق  ح��ي��ال  ���س��ي��ا���س��ت��ه 

القيم اأم الواقعية ال�سيا�سية. 
عن  ي��ق��ال  اأن  ميكن  نف�سه  وال�����س��يء 
ت���رام���ب، ال����ذي ق�����س��ف ق����وات ب�سار 
“اأطفاًل  اأب��ري��ل لأن��ه قتل  الأ���س��د يف 
خارجيته  وزي�����ر  ل��ك��ن  جميلني”. 

ال�سجاد الأحمر
ب�����س��ار الأ�سد  ب����اأن  وذّك�����رت غ��ط��ا���س 
ي��وم م��ن الأيام  ك��ان يف  ال���ذي  نف�سه 
“يوم  يف  الفرن�سي  الرئي�س  �سيف 
البا�ستيل” ونيكول �ساركوزي الذي 
ما  ك��ل  ع��ك�����س  ل��ف��ع��ل  متحم�ساً  ك���ان 
الأحمر  ال�سجاد  فر�س  �سلفه،  فعله 
حتول  ال����ذي  ل��الأ���س��د   2008 ع���ام 
اإىل �سخ�س منبوذ من قبل الرئي�س 
الأمريكي  والرئي�س  ���س��رياك  ج��اك 
جورج دبليو بو�س. لكن عزلة الأ�سد 
بداأت مع اتهام نظامه بتدبري اغتيال 
رئي�س الوزراء اللبناين ال�سابق رفيق 

احلريري يف 14 مار�س 2005. 

اأية �سرعية؟
يت�ساءل عن  املرء  اإن  وقالت غطا�س 
ال�سرعية التي حتدث عنها ماكرون 
اأنه مل يَر بدياًل �سرعياً  عندما قال 

لالأ�سد.
 وهل ل يزال الأ�سد ميلك ال�سرعية 
بعدما �سلط كل �سروب العنف على 
�سرعياً  رئي�ساً  ي��زال  ل  وه��ل  �سعبه؟ 
مي��ك��ن الع��ت��م��اد ع��ل��ي��ه ل��ل��ت��ع��اون يف 
الذي  ال��وق��ت  يف  الإره�����اب  مكافحة 
ويعتمد  ب��الده  على  ي�سيطر  بالكاد 
القوتني  ع���ل���ى  ب���ال���ك���ام���ل  ذل�����ك  يف 

القتاليتني لإيران ورو�سيا؟

اأقلية الروهينغا حتت نار الفقر والعنف

البيت البي�ض يتهم الدميوقراطيني ب�التواطوؤ مع اوكرانيا اأوكرانيا وجورجيا تتفقان على ت�سريع التكامل مع الغرب 

حب�ض مديرة منظمة العفو الدولية يف تركيا 
•• ا�صطنبول-اأ ف ب:

امرت حمكمة تركية اأم�س ال�ستمرار يف حب�س مديرة منظمة 
املدافعني عن  النا�سطني  الدولية يف تركيا وعدد من  العفو 
اإهانة  انه  معتربة  املنظمة  انتقدته  ق��رار  يف  الن�سان  حقوق 
منظمة  يف  املتخ�س�س  الباحث  غاردنر  ان��درو  للق�ساء.وقال 
العفو الدولية يف تركيا لوكالة فران�س بر�س ان �ستة نا�سطني 
بانتظار  اوق��ف��وا  اي�سر  اي��دي��ل  بينهم  املجموع  يف  حقوقيني 

حماكمتهم يف موعد غري معروف بعد.
 واف����رج ع��ن ارب��ع��ة ن��ا���س��ط��ني اآخ���ري���ن لكنهم و���س��ع��وا حتت 

مراقبة الق�ساء.
با�سم  ج��رمي��ة  “باإرتكاب  م��ت��ه��م��ون  ان��ه��م  غ���اردن���ر  واو����س���ح 

منظمة ارهابية بدون يكونوا منتمني اليها«.وغالبا ت�ستخدم 
يف حديثها عن  “منظمة ارهابية”  ال�سلطات الرتكية كلمة 
ان�سار الداعية فتح اهلل غولن املتهم بتدبري حماولة انقالبية 
النف�ساليني. الك��راد  املتمردين  او   ،2016 يوليو   15 يف 
وياأتي توقيفهم بينما اطلقت ال�سلطات الرتكية بعد املحاولة 
النقالبية حملة تطهري غري م�سبوقة يف حجمها يف تاريخ 

تركيا احلديث، اثارت قلق �سركاء انقرة الغربيني.
�سملت  الره����اب،  يف  بتورطهم  ي�ستبه  ال��ذي��ن  ج��ان��ب  واىل   
وو�سائل  ل���الأك���راد  م��وؤي��دي��ن  �سيا�سيني  م��ع��ار���س��ني  احل��م��ل��ة 
يتهم  بينما  حكومية،  غري  ومنظمات  ال�سلطة  تنتقد  اع��الم 
با�ستغالل حالة  ال��رئ��ي�����س  اردوغ�����ان  رج���ب ط��ي��ب  م��ع��ار���س��و 
الطوارىء املطبقة خلنق كل �سوت معار�س.وقالت منظمة 

ال�ستة عن  املدافعني  ان حب�س  الثالثاء  ام�س  بيان  العفو يف 
حقوق الن�سان ي�سكل اهانة خميفة للق�ساء.واعتقلت مديرة 
مع  يوليو  من  اخلام�س  يف  اإي�سر  اإيديل  تركيا  ف��رع  املنظمة 
املاين  احدهما  اجنبيني  وم��درب��ني  اآخ��ري��ن  نا�سطني  �سبعة 
والثاين �سويدي خالل ور�سة عمل حول الأمن اللكرتوين 

واإدارة املعلومات يف جزيرة بويوكادا جنوب ا�سطنبول.
فران�س  لوكالة  ال�سويدية  اخلارجية  با�سم  متحدثة  وقالت 
اىل  ون�سعى  ���س��وي��دي  م��واط��ن  لتوقيف  قلقون  نحن  ب��ر���س 

معرفة التهامات املوجهة اإليه.
اي من  يعد  القرار مل  ه��ذا  بعد  بر�س  لفران�س  ق��ال غاردنر 
منظمة  ك��ان  �سواء  تركيا،  يف  الن�سان  حقوق  عن  املدافعني 

العفو الدولية او اي منظمة اخرى، باأمان يف هذا البلد. 

ا�سرتاليا تن�سئ وزارة جديدة ملكافحة الإرهاب 
•• �صيدين-اأ ف ب:

املحلية  التج�س�س  الأمنية، مبا فيها خدمة  البالد  وك��الت  تاأ�سي�س وزارة ت�سم  ام�س  الأ�سرتايل  ال��وزراء  رئي�س  اأعلن 
وقوة حماية احلدود وال�سرطة الوطنية، يف خطوة و�سفها بالتغيري التاريخي ال�سروري للتعامل مع م�ساألة الإرهاب.
اإعادة  يف  دوت��ون  بيرت  احلايل  الهجرة  وزير  الداخلية،  ال�سوؤون  وزارة  عليها  اأطلق  التي  احلقيبة اجلديدة،  و�سيت�سلم 
“اأعلن  كانبريا  من  تورنبول  مالكومل  ال�سرتالية  احلكومة  رئي�س  الوطنية.وقال  الأمنية  للرتتيبات  وا�سعة  ت�سكيل 
اأكرب اإ�سالح يف ال�ستخبارات الوطنية ال�سرتالية والرتتيبات الأمنية الداخلية وقدرتها الرقابية منذ اأكرث من 40 
عاما«.واأ�ساف “نختار العنا�سر الأف�سل يف اأجهزتنا ال�ستخباراتية وخدمات الأمن القومي ونح�سنها. يف وقت يطور 
و�سيتم ان�ساء مكتب لال�ستخبارات الوطنية للم�ساعدة يف التن�سيق بني  الإرهابيني اأ�ساليبهم، علينا اأن نطور ردودنا”. 
الوكالت مع تركيز عملية اإعادة الت�سكيل على منح مزيد من ال�سلطات لدوتون، والذي اأ�ساد املحافظون بنجاحه يف 
وقف تدفق القوارب التي حتمل الالجئني من اآ�سيا.ورفعت كانبريا م�ستوى التهديد الإرهابي يف �سبتمرب عام 2014 

يف اأنحاء البالد فيما اأعلن م�سوؤولون اأنه مت اإحباط 12 خمطط اعتداء يف ا�سرتاليا خالل الأعوام القليلة املا�سية.



األربعاء   19   يوليو    2017  م   -   العـدد  12074  
Wednesday  19   July   2017  -  Issue No   1207416

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
  اخطار للح�سور امام حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية  

يف الدعوى رقم 2017/181 كلي اداري  
بناء على طلب املدعي / الهيئة العامة ل�سوؤون ال�سالمية والوقاف 

موطنه / تنوب عنها ادارة ق�سايا الدولة 
اىل املدعي عليه / احمد عبدالعظيم حممد خليل - م�سري اجلن�سية - ب�سفته 

م�ستاأجر - حمل عمله او اقامته / ن�سرا 
انت مكلف باحل�سور امام الدائرة الكلية الدارية مبحكمة ابوظبي املدنية �سخ�سيا 
او بوا�سطة وكيل معتمد وذلك يف ال�ساعة 8.30 من يوم 25 من �سهر 7 �سنة 2017 

وذلك للنظر يف الدعوى بو�سفك مدعي عليه 
حرر بتاريخ 2017/7/17  

رئي�س قلم الكتاب  

    دولة الإمارات العربية
    وزارة العدل 

حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية 

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1235
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ ا�سماعيل بن مزهر بن �سالح ال�سمري - �سعودي  اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ ايوب خان - بريطاين 
اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماة/ ا�ستوديو بيت ال�سور - تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة 
رقم )746456( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة - تعديالت اخرى :  مت تغيري 

ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اىل )موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1233
اإماراتية    - ال�سويدي  حممد  �سعيد  عبيد  حنان  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  اىل ال�سيدة/ فاطمه 
تاأ�س�ست  اإماراتية اجلن�سية يف الرخ�سة )ال�ساطي الزرق لل�سياحة(  بيجم عمر �سعيد - 

باإمارة ال�سارقة - مبوجب رخ�سة رقم )744830( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1237

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عبداهلل حممد عبداهلل كرم املازمي - اإماراتي اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيدة/ هاجر طار�س 
جمعه - اإماراتية اجلن�سية  يف الرخ�سة امل�سماة )بقالة الدو�سر( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة 
مبوجب رخ�سة رقم )16691( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة  تعديالت 

اخرى : ليوجد. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1234
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عبدالعزيز داود حممد احمد فار�سي - اإماراتي اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ حممد ا�سحاق 
ابراهيم عبداهلل البلو�سي  - اإماراتي اجلن�سية  يف الرخ�سة التجارية امل�سماة / �سباب املدينة 

لتجارة زينة ال�سيارات - مبوجب رخ�سة رقم )547341(  تعديالت اخرى : ل يوجد. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1232
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �ساجي نيل�سون بن نيل�سون - هندي اجلن�سية يرغب يف البيع 
اجلن�سية يف  - هندي  ويلفرد  ال�سيد/ جون  اىل  وذلك    %100 البالغة  كامل ح�سته  والتنازل عن 
باإمارة  تاأ�س�ست   - والر�سيات  والتك�سية  ال�سحية  للمقاولت  نيل�سون  �ساجي   - امل�سماة   الرخ�سة 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )614713(  تعديالت اخرى : - مت تغيري ال�سم التجاري من )�ساجي 
ال�سحية  للمقاولت  الدراري  )قمة  اىل  والر�سيات(  والتك�سية  ال�سحية  للمقاولت  نيل�سون 

والتك�سية والر�سيات( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1236

والتنازل  البيع  ال�سيد/ قيواي �سني - �سيني اجلن�سية يرغب يف  بان  ليكن معلوما للجميع 
عن كامل ح�سته البالغة 100%  اىل ال�سيدة / �سيخه حممد �سلطان العظم اآل علي - اإماراتية 
اجلن�سية يف الرخ�سة )ام القرى للهواتف املتحركة ( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة 
بوكيل  فردية  موؤ�س�سة  من  القانوين  ال�سكل  تغيري  مت   : اخرى  تعديالت   -  )536607( رقم 

خدمات اىل موؤ�س�سة فردية. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 98
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد �ساهنواج �سوكدري حممد عبداحل�سني �سوكدري 
- بنغالدي�س  اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف الرخ�سة 
 : - رخ�سة رقم  وال�سحية  الكهربائية  الدوات  لتجارة  الياقوت الخ�سر  امل�سماة  التجارية 

751979 - وذلك اىل ال�سيد/ حممد كمال الدين احمد ح�سني - بنغالدي�س اجلن�سية  
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   

 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
اليا�س مناف بالن تودي حممد بالن تودي - اجلن�سية : الهند   وطلبا الت�سديق 
على حمرر يت�سمن )تنازل(  يف ال�سم التجاري دار الزياء احلديثة وال�سادرة من 
دائرة التنمية القت�سادية يف  ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 240436 ال�سادر بتاريخ 
1979/5/5 دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان  اىل ال�سيد/ يو�سف اونييامباث 
مويدو اونييامبااث - اجلن�سية : الهند - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4514

املنذر : امل�سرف العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية - امل�سرف 
"ARAB BANK FOR INVESTMENT AND FOREIGN TRADE AL - MASRAF  -  املوؤجر 

�سد املنذر اليها : النيل والهرام للعقارات - �س ذ م م - AL NEIL AND AL AHRAM REAL ESTATE L.L.C- امل�ستاأجر 
حيث ان املنذر ينذركم بتجديد عقد اليجار رقم 1020161026001079 بقيمة 56.400.00 درهم )�ستة وخم�سون الف واربعمائة 
)ت�سعة   9.400 وق��دره  مبلغ   2017/7/2 تاريخ  2017/5/1 وحتى  تاريخ  بذمتكم من  املرت�سد  اليجارية  القيمة  و�سداد   ) درهم 
الف واربعمائة درهم( وما ي�ستجد من قيمة ايجارية حتى تاريخ الخالء الفعلي للعني املوؤجرة بواقع اجرة �سنوية مبلغ وقدره 
امل�سرف  امل�سرف )ملك  برج   - رقم )2101(  املوؤجرة مكتب  للعني  دره��م(  واربعمائة  الف  )�ستة وخم�سون  دره��م(   56.400.00(
العربي( - منطقة الرقة - دبي - رقم مكاين : 95192  30054 ، وذلك خالل مدة )30( ثالثني يوما ، من تاريخ اعالنكم بهذا 
النذار حتت طائلة اخالء العني املوؤجرة ا�ستنادا  للمادة )25/اأ( من القانون رقم 33  ل�سنة 2008  بتعديل بع�س احكام القانون 
رقم 26 ل�سنة 2007 ب�ساأن تنظيم العالقة بني موؤجري وم�ستاأجري العقارات يف اإمارة دبي ، بال�سافة اىل الزام بتقدمي برائتي 

الذمة عن املاء والكهرباء ، بال�سافة اىل الفوائد القانونية  والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4015

املنذر : امل�سرف العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية - امل�سرف 
"ARAB BANK FOR INVESTMENT AND FOREIGN TRADE AL - MASRAF  -  املوؤجر 

�سد املنذر اليها : يوين بك�س العاملية  - UNIPEX   INTERNATIONAL - امل�ستاأجر 
حيث ان املنذر ينذركم بتجديد عقد اليجار رقم 0120160509002465 بقيمة 91.600.00 درهم )واحد وت�سعون الف و�ستمائة درهم( 
الف  ع�سر  )خم�سة   15.266 وق��دره  مبلغ   2017/7/2 تاريخ  وحتى   2017/5/1 تاريخ  من  بذمتكم  املرت�سدة  اليجارية  القيمة  و�سداد 
ومائتان و�ستة و�ستون درهما( وما ي�ستجد من قيمة ايجارية حتى تاريخ الخالء الفعلي للعني املوؤجرة بواقع اجرة �سنوية مبلغ وقدره 
الف و�ستمائة درهم( لنكم  تخلفتم عن جتديد عقد اليجار رقم 0120160509002465 بقيمة  )91.600.00 درهم( )واحد وت�سعون 
91.600.00 درهم )واحد وت�سعون الف و�ستمائة درهم( للعني املوؤجرة مكتب رقم )P116( ، )P117(/ )1404( - برج امل�سرف )ملك 
امل�سرف العربي( - منطقة الرقة - دبي - رقم مكاين : 95192  30054 ، وذلك خالل مدة )30( ثالثني يوما ، من تاريخ اعالنكم بهذا 
النذار حتت طائلة اخالء العني املوؤجرة ا�ستنادا  للمادة )25/اأ( من القانون رقم 33  ل�سنة 2008  بتعديل بع�س احكام القانون رقم 26 
ل�سنة 2007 ب�ساأن تنظيم العالقة بني موؤجري وم�ستاأجري العقارات يف اإمارة دبي ، بال�سافة اىل الزامكم بتقدمي برائتي الذمة عن املاء 

والكهرباء ، بال�سافة اىل الفوائد القانونية  والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4513   

املنذر : بنك ابوظبي التجاري - �س م ع 
RELIABLE DREAMS TOURISM-LLC  - سد املنذر اليها : رليبل درمي لل�سياحة - �س ذ م م�

بال�سارة اىل طلبكم قر�س متويل �سيارة واتفاقية قر�س �سيارة وذلك لتمويل �سراءكم لل�سيادة من نوع )�سيفروليه 
 : املركبة  �سنف   - خ�سو�سي   : اللوحة  �سنف   - دب��ي   : الرتخي�س  جهة   -  Q 57613  : اللوحة  رق��م   - امبال 
الواجبة  ال�سهرية  الق�ساط  �سداد  عن  تخلفتم  فانكم   ،   )  2015  : ال�سنع  �سنة   - ابي�س   : املركبة  ل��ون   - �سالون 
عليكم  ونتيجةلذلك فانه تر�سد بذمتكم مبلغا وقدره 87.205.84 درهم )�سبعة وثمانون الف ومائتان وخم�سة 
درهم واربعة وثمانون فل�سا( حيث امتنعتم عن ال�سداد بالرقم من مطالبات املنذر الودية واملتكررة لكم / لذلك/ 
فان املخطر يخطركم للمبادرة اىل �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم مبلغا وقدره 87.205.84 درهم )�سبعة وثمانون 
الف ومائتان وخم�سة درهم واربعة وثمانون فل�سا( كما يف 2017/6/18 حتت طائلة اتخاذ الجراءات لبيع ال�سيارة 
 : اللوحة  - �سنف  دبي   : الرتخي�س  - جهة   Q 57613  : اللوحة  رقم   - امبال  )�سيفروليه  نوع  املرهونة من 
خ�سو�سي - �سنف املركبة : �سالون - لون املركبة : ابي�س - �سنة ال�سنع : 2015( بعد انق�ساء )7( ايام من تاريخ 

ا�ستالمكم لهذا الخطار �سندا لن�س املادة 172 من قانون املعامالت التجارية(

  الكاتب العدل

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
اإنذار عديل 

 رقم الت�سديق 2017/19239  
املنذر : بنك ابوظبي التجاري  

العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار بوكالة املحامي / من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين مبوجب 
الوكالة حم�سر الت�سديق رقم 1603004258 تاريخ 2016/5/17 وميثله يف التوقيع/بالل بن ابراهيم جميلي مبوجب 

التفوي�س رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
ال�سفري  ال�سمايل - بالقرب من  راأ���س اخليمة - الظيت  اإم��ارة   - ال��ني لم��ا نيما لم��ا - هندية اجلن�سية   : اليه  املنذر 

مول - هاتف : 0551856938 
املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )50.607.18( درهم 

درهم   )50.607.18( وق��دره  مبلغ  �سداد  �سرعة  يرجى   ، اليكم  الخطار  هذا  بار�سال  لنا  وبتكليفه  املنذر  عن  بوكالتنا 
�سداد  يف  التاأخري  نتيجة  بذمتكم  املرت�سد  قيمة  غري(  ل  فل�سا  ع�سر  وثمانية  دره��م  و�سبعة  و�ستمائة  الف  )خم�سون 
 - 3 �سالون  )م��ازدا  نوع  رقم )25714/خ�سو�سي/17/ابوظبي( من  ال�سيارة  ب�ساأن متويل  املتعلقة  ال�سهرية  الق�ساط 

ابي�س( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. 
لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�سرورة �سداد مبلغ )50.607.18( درهم )خم�سون الف و�ستمائة و�سبعة 
درهم وثمانية ع�سر فل�سا ل غري( الينا ب�سفتنا وكالء عن املنذر او اىل املنذر �سخ�سيا وذلك يف موعد اق�ساه �سبعة ايام 
من تاريخ تبليغكم بهذا الخطار وال �سوف ن�سطر ا�سفني لتخاذ اجراءات بيع ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما 

ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
اإنذار عديل 

 رقم الت�سديق 2017/19238  
املنذر : بنك ابوظبي التجاري  

العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار بوكالة املحامي / من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين مبوجب 
الوكالة حم�سر الت�سديق رقم 1603004258 تاريخ 2016/5/17 وميثله يف التوقيع / بالل بن ابراهيم جميلي مبوجب 

التفوي�س رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
املنذر اليه : برا�سانت �سينغ �سلطان �سينغ - هندي اجلن�سية - اإمارة راأ�س اخليمة - جلفار - بالقرب من ا�سواق اخلليج 

- هاتف : 0526912396 
املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )129.931.69( درهم 

بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا الخطار اليكم ، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )129.931.69( درهم)مائة 
نتيجة  بذمتكم  املرت�سد  قيمة  فل�سا ل غري(  و�ستون  وت�سعة  درهم  وواح��د وثالثون  وت�سعمائة  الف  وع�سرون  وت�سعة 
التاأخري يف �سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة ب�ساأن متويل ال�سيارة رقم )55351/خ�سو�سي/Q/دبي( من نوع )ني�سان 

ماك�سيما �سالون - احمر( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. 
اليه بالتايل : ب�سرورة �سداد مبلغ )129.931.69( درهم)مائة وت�سعة وع�سرون الف  لذلك : يخطر املخطر املخطر 
وت�سعمائة وواحد وثالثون درهم وت�سعة و�ستون فل�سا ل غري( الينا ب�سفتنا وكالء عن املنذر او اىل املنذر �سخ�سيا وذلك 
ال�سيارة  ا�سفني لتخاذ اج��راءات بيع  ايام من تاريخ تبليغكم بهذا الخطار وال �سوف ن�سطر  يف موعد اق�ساه �سبعة 

املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
اإنذار عديل 

 رقم الت�سديق 2017/19240  
املنذر : بنك ابوظبي التجاري  

العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار بوكالة املحامي / من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين مبوجب 
الوكالة حم�سر الت�سديق رقم 1603004258 تاريخ 2016/5/17 وميثله يف التوقيع / بالل بن ابراهيم جميلي مبوجب 

التفوي�س رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
املنذر اليه : مو�سليمبوى فريدوين - طاجك�ستاين اجلن�سية - اإمارة راأ�س اخليمة - دهان - بالقرب من �سوبر ماركت 

فوزي - هاتف : 0504325991 
املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )43.678.39( درهم 

بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا الخطار اليكم ، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )43.678.39( درهم )ثالثة 
واربعون الف و�ستمائة وثمانية و�سبعون درهم وت�سعة وثالثون فل�سا ل غري( قيمة املرت�سد بذمتكم نتيجة التاأخري يف 
�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة ب�ساأن متويل ال�سيارة رقم )61845/خ�سو�سي/Q/دبي( من نوع )مازدا 6 �سالون - 

ابي�س( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. 
لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�سرورة �سداد مبلغ )43.678.39( درهم )ثالثة واربعون الف و�ستمائة 
وثمانية و�سبعون درهم وت�سعة وثالثون فل�سا ل غري( الينا ب�سفتنا وكالء عن املنذر او اىل املنذر �سخ�سيا وذلك يف 
موعد اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا الخطار وال �سوف ن�سطر ا�سفني لتخاذ اجراءات بيع ال�سيارة املذكورة 

مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   

اعالن مدعى عليه بالن�سر

املدعي باحلق املدين:  �سركة ليف يل  بوكالة املحامي / ديانا حممد حماده زوجه حمد ماجد 
الغرير - املحامي الدويل للخدمات القانونية 

املدعي عليهم : فادي حممد طه - �سوري اجلن�سية - دبي جمريا �سريكل فيليج - 0504782282 
                          احمد حممد طه -�سوري اجلن�سية - دبي جمريا �سريكل فيليج - 0555930686   

م   الق�سية اجلزائية رقم 2017/64753  الثالثة( يف  قررت حمكمة دبي البتدائية )دائ��رة اجلنح 
اق��ام املدعي باحلق  ، حيث  اع��الن املدعى عليه املذكور بالئحة الدع��اء وذل��ك عن طريق الن�سر 
املدين دعواه املدنية �سد املدعي عليه يطالبه بتعوي�سه موؤقتا بدفع مبلغ وقدره )21000( درهم  

والق�سية موؤجله جلل�سة 2017/7/30 م لعالنهم بالدعوى املدنية و�سداد الر�سم. 
ماجد عي�سى احلب�سي/ رئي�س ق�سم ق�سايا اجلزاء

النيابـــة العامـــة 
   PUBLIC PROSECUTION

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5625  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ريت�سموند لل�سقق الفندقية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /في�سل معني معني خان خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )77520 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�سكوى:MB171189460AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
 ch1.A.2:لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/7/31 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2778  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-هيليك�س انرتنا�سيونال الكرتوميك �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /�سرور حممد يو�سف  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )21.400 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1.500 
ال�سكوى:MB171264072AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
 ch1.A.2:لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/7/24 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/6103  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ريفا بارك بروجكت�س �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /ناريندرا لك�سمينارايانا لك�سمينارايانا  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )71449 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�سكوى:MB174042035AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
 ch1.A.5:لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/8/8 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/6336  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-طيف املدينة للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  ا�سلم  قد  اعجاز حممد  املدعي /حممد  ان  مبا 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   9925( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB174897191AE  وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/7/25 ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5094  عمايل جزئي

القامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  الداخلي  للت�سميم  1-وي��ل��ز   / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي /عزت خان عمرا خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   7337( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت    MB173991589AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
 ch1.A.1:جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/7/25 ال�ساعة 14.10 م�ساءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6558  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-املحيط امللكي خدمات متابعة املعامالت جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /حممد افتاب �سديقي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)12500  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB174767921AE  وحددت لها جل�سة 
لذا   ch1.A.1:بالقاعة م�ساءا   15.00 ال�ساعة  امل��واف��ق:2017/7/26  الربعاء  يوم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/2857  عمايل  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- يورو فورج ميدل اي�ست لتجارة �س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/6/18  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/روبني �سامويل بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )13067( 
درهم وبتذكرة العودة اىل موطنه على الدرجة ال�سياحية عينا او قيمتها نقدا ما مل 
يلتحق بخدمة رب عمل اخر والزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف واعفت املدعي 
قابال  . حكما مبثابة احل�سوري  ذلك من طلبات  ما عدا  ورف�ست  ن�سيبه منها  من 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/261  عمايل  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- مطعم ام ايه بي جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
ل�سالح/ويلمار  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/4/18 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها 
�ساندوفال باجكو بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )14766( درهم وتذكرة 
عودة اىل وطنه عينا او ما يقابلها نقدا وهو مبلغ )3000 درهم( ما مل يكن قد التحق 
بخدمة �ساحب عمل اخر والزمت املدعي عليها باملنا�سب من امل�ساريف واعفت املدعي 
قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما   . طلبات  من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�ست  منها  ن�سيبه  من 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

البحرية  للريا�سات  ال��دويل  دب��ي  ن��ادي  مقر  زار 
على  امل�سرفة  اجلهة  اأو(   2 )ات�����س  موؤ�س�سة  وف��د 
)اجلولة  املائية  للدراجات  العامل  بطولة  تنظيم 
قبل اخلتامية( التي من املنتظر اأن ينظمها نادي 
دبي الدويل للريا�سات البحرية خالل الفرتة من 
23-25 نوفمرب املقبل باإ�سراف الحتاد الدويل 
اأكرث  ام( ومب�ساركة  اأي  البحرية )يو  للمحركات 

من 60 مت�سابقا من خمتلف اأنحاء العامل.
التجهيزات  ع��ل��ى  ل���الط���الع  ال����زي����ارة  وه���دف���ت 
ب��اإق��ام��ة احل����دث العاملي  وال��رتت��ي��ب��ات اخل��ا���س��ة 
الأبطال من خمتلف  نخبة  ي�سم  وال��ذي  الكبري 

اأنحاء العامل حيث قام الوفد الذي �سم رمياندو 
باأع�ساء  اللتقاء  على  والك�سندر  جريمانو  �سان 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ري��ا���س��ي��ة يف ال���ن���ادي ب��رئ��ا���س��ة هزمي 
كافة  و���س��رح  ال�سباقات  م�سرف  ال��ق��م��زي  حممد 
املتطلبات اخلا�سة باحلدث الكبري موؤكدين على 
اخلربة واملكانة التي يتمتع بها نادي دبي الدويل 
الوا�سح  ومتيزه  املنطقة  يف  البحرية  للريا�سات 
يف التنظيم واإجناح خمتلف البطولت وال�سباقات 

البحرية.
وج����ري خ���الل ال��ل��ق��اءات ال��ت��ي ا���س��ت��م��رت يومني 
الت���ف���اق ع��ل��ى اخل���ط���وط ال��ع��ري�����س��ة امل��ت��م��ث��ل��ة يف 

ت��وف��ري م��ك��ان م��ن��ا���س��ب مب��ا ي��ت��واف��ق م��ع اجلانب 
ال��رتوي��ج��ي لإم����ارة دب��ي ال��ت��ي ت��زخ��ر بال�سواطئ 
العديد  على  ت�ستمل  وال��ت��ي  وال��داف��ئ��ة  ال�ساحرة 
م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات يف ك���ور����س ال�����س��ب��اق واأي�������س���ا يف 
اإىل  الليلي  العر�س  واأي�����س��ا  ال�سالمل  مناف�سات 
امل�ساركني  والبطالت  الأب��ط��ال  ا�ست�سافة  جانب 

وامل�ساركات ف�سال عن اختيار مكان املناف�سات .
وقال هزمي حممد القمزي م�سرف ال�سباقات يف 
تنفيذا  تاأتي  الكبري  ا�ست�سافة احلدث  اأن  النادي 
بن  حممد  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  لتوجيهات 
را�سد اآل مكتوم رئي�س نادي دبي الدويل للريا�سات 

برئا�سة  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�س  ومتابعة  البحرية 
ا�ستمرار  املهريي  �سعيد بن م�سحار  �سعادة احمد 
للدور الرائد واملتميز الذي يلعبه النادي كوجهة 
العربية  املنطقة  يف  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���س��ات  اأوىل 
خرجت  الجتماعات  اأن  مبينا  الأو���س��ط  وال�سرق 
بالعديد من النقاط التي �سوف ترفع اإىل جمل�س 
اإدارة النادي من اجل اإجازتها ب�سكل نهائي حيث 
الكبري يف  الوقت مبكرا لإقامة احل��دث  ي��زال  ما 

الفرتة من 23-25 نوفمرب املقبل.
واأكد م�سرف عام ال�سباقات اأن نادي دبي الدويل 
للريا�سات البحرية يعترب النادي الرائد يف تنظيم 

الريا�سات  جمال  يف  والعاملية  الدولية  الأح��داث 
بتاريخ حافل وطويل منذ  ارتبط  البحرية حيث 
ال���زوارق ال�سريعة  1992 يف جم��ال ريا�سة  ع��ام 
ريا�سية  اأح��داث��ا  ا�ست�ساف  نظم  م��ن  اأول  وك���ان 
عام  ال��ع��امل  بطولة  بتنظيم  املائية  ال��دراج��ات  يف 

ال�سياحي. بامليناء   1994
ت�ستقطب  العاملية  البطولة  :اأن  ق��ائ��ال  واأو���س��ح 
اأبطال وبطالت من  الإم���ارات  اإىل جن��وم  اإ�سافة 
نيوزيلندا وفرن�سا وبريطانيا وال�سويد والرنويج 
وايطاليا   وا�ستونيا  والنم�سا  واأملانيا  والدمنارك 
و�سلوفاكيا  والت�سيك  ومقدونيا  ورو�سيا  واملجر  

وبلجيكا   و�سوي�سرا  وب��ول��ن��دا  وك��روات��ي��ا  ولتفيا 
جنوم  جانب  اإىل  وا�ستونيا  وا�سبانيا  والربتغال 

الكويت واملغرب.
ال��ق��م��زي يف خ���ت���ام حديثه  واأك�����د ه����زمي حم��م��د 
ب��ط��ول��ة العامل  اأن اجل��ول��ة ق��ب��ل اخل��ت��ام��ي��ة م��ن 
للطرق  مفرتق  ت�سكل   2017 املائية  للدراجات 
الفئات  يف  ال��ع��امل��ي��ة  الأل���ق���اب  ع��ل��ى  للمتناف�سني 
اأقيمت  امل��خ��ت��ل��ف��ة ق��ب��ل امل��ح��ط��ة الأخ������رية ح��ي��ث 
م��وؤخ��را ث���الث ج���ولت يف امل��و���س��م الأوروب�����ي بني 
معلقة  الأنظار  �ستكون  فيما  والربتغال  ايطاليا 

على املراحل احلا�سمة يف الإمارات.

الريا�سي  ال�سرطة  احت���اد  اإدارة  جمل�س  عقد 
العميد  برئا�سة   2017 لعام  الثاين  اجتماعه 
جمل�س  رئي�س  ال��ظ��اه��ري  دمل���وج  حميد  حممد 
الأع�ساء  جميع  بح�سور  ال�سرطة،  احتاد  اإدارة 

وذلك مبقر كلية ال�سرطة باأبوظبي.
ون��اق�����س امل��ج��ل�����س خ����الل الج���ت���م���اع ع����دد من 
امل��و���س��وع��ات ال��ري��ا���س��ي��ة امل���درج���ة ع��ل��ى جدول 
علي  ع��ارف  العقيد  ا�ستعر�سه  وال��ذي  الأعمال 
ال�سرطة  احت����اد  اإدارة  م��دي��ر  ال��ري�����س  ع��ب��ي��د  

الريا�سي اأمني ال�سر العام للمجل�س.
الرماية  منتخب  ت�سكيل  على  املجل�س  واط��ل��ع 
واجليوجيت�سو  ال�سباحة  ومنتخب  التكتيكية 
واعتماد  ت�سكيل منتخب اجل��ودو،  والعمل على 
مطلع  م��ن  اع��ت��ب��اراً  ال�سرطة  منتخبات  تفريغ 
���س��ه��ر ي��ول��ي��و احل����ايل ول��غ��اي��ة ان��ت��ه��اء ال����دورة، 
ال��ع��ق��ي��د ع�����ارف ع��ل��ي ع��ب��ي��د الري�س  وت��ك��ل��ي��ف 
لعتماد  ال�سرطة  احت��اد  رئي�س  م��ع  بالتن�سيق 
وامل�سارك  الدولة  منتخبات  وفد  رئا�سة  مر�سح 
يف الدورة كما اطلع على خطة اإعداد منتخبات 
مع  الثانية  ال��دول��ي��ة  الأل��ع��اب  ل���دورة  ال�سرطة 
توفري مع�سكرات خارجية وامل�ساركة يف بطولت 
الألعاب  دورة  يف  للم�ساركة  ا���س��ت��ع��داداً  دول��ي��ة 

الدولية الثانية.

الريا�سي  ال��ن�����س��اط  خ��ط��ة  امل��ج��ل�����س  واع��ت��م��د 
م�سمى  وت��ع��دي��ل   2018/2017 ل��ل��م��و���س��م 
النف�س  عن  الدفاع  لريا�سات  ال�سرطة  بطولة 
التدريب  وم��راك��ز  وم��دار���س  واملعاهد  للكليات 
واملعاهد  ل��ل��ك��ل��ي��ات  ال�����س��رط��ة  ب��ط��ول��ة  لت�سبح 
م�سابقات  واإ�سافة  التدريب  ومراكز  ومدار�س 
لبطولة ال�سرطة لريا�سات الدفاع عن النف�س 
التدريب  وم��راك��ز  وم��دار���س  واملعاهد  للكليات 
م��ث��ل ال�����س��ب��اح��ة و���س��د احل��ب��ل وال���ع���اب القوى 
ال�سرطة  بطولة  واإق��ام��ة  امل�سمار  وم�سابقات 

للرماية الوملبية بنادي الذيد للرماية.
  كما متت املوافقة على ا�ستحداث واإدراج بطولة 
الن�ساط  خطة  �سمن  التخ�س�سية  ال��وح��دات 
بعد  تقام  اأن  على   2018/2017 الريا�سي 
بطولة الرماية ال�سنوية باأ�سبوعني على الأقل 
مع  دب��ي  ل�سرطة  العامة  القيادة  وبا�ست�سافة 
توفري القيادة امل�ست�سيفة كافة الأدوات واملعدات 
بطولة  واإدراج  وا�ستحداث  للبطولة  ال��الزم��ة 
الريا�سي  الن�ساط  خطة  �سمن  امل��دين  الدفاع 
ال�سرطة  لبطولة  وبالن�سبة   2018/2017
للقيادات والإدارات العامة لل�سرطة مل�سابقات ) 
– تايكواندو - اجليوج�ستو(  – كراتية  ج��ودو 

يبقى الو�سع كما هو عليه �سابقاً.

واأو�سى املجل�س بتطبيق نظام اليب�سك املعتمد 
م��ن جل��ن��ة ت��ط��وي��ر م�����س��اب��ق��ات ال��رم��اي��ة بنظام 
التكتيكية  ال��رم��اي��ة  م�سابقة  ن��ت��ائ��ج  اح��ت�����س��اب 
الدائمة  ل��ل��ج��ن��ة  وف���ق���اً  ال���ق���ادم���ة  ب��ال��ب��ط��ولت 
ت�سكيل  على  واأث��ن��ى  الرماية  بطولت  لتطوير 
اأع�ساء جلنة تطوير م�سابقات الرماية وتنفيذ 
قرار جمل�س الإدارة ب�ساأن  اإدخال رماية ال�سيدات 
يف نقاط درع الرماية رقم 35  وق��رار جمل�س 
الإدارة باإعطاء ال�سنة الأوىل كبطولة جتريبية 
وال�سنة الثانية �سمن نقاط الدرع يف البطولت 
املدرجة م�ستقبال ، واللتزام بالتوقيتات املعلنة 
بطولت  يف  امل�سابقات  لبدء  العام  الربنامج  يف 
الرماية وت�سكيل فريق عمل ل�سياغة الالئحة 
اجلديدة  التعديالت  واإ�سافة  للرماية  العامة 
بالقيادات  ال���رم���اي���ة  م�������س���وؤويل  وخم���اط���ب���ة 
والإدارات العامة وجلنة حكام البطولة لتقدمي 
امل��ق��رتح��ات وال��ت��ع��دي��الت ع��ل��ى اأن ي��ت��م اإع���الم 
املجل�س بالنتائج خالل �سهر 8 ل�سنة 2017 . 
ووافق املجل�س يف اجتماعه على تكرمي اأ�سحاب 
ال�سرطة  احت��اد  قبل  الريا�سية من  الإجن���ازات 
الريا�سي وخماطبة القيادات والإدارات العامة 
باأ�سماء  ال��ري��ا���س��ي  ال�����س��رط��ة  احت����اد  ب��ت��زوي��د 

اأ�سحاب الإجنازات الريا�سية لديهم.

ت��ق��دم الإ���س��ب��اين راف���ا ك��اب��ري��را-ب��ي��ل��و اإىل امل��رك��ز ال��راب��ع على 
للجولف  الأوروب��ي��ة  للجولة  دب��ي  اإىل  ال�سباق  ترتيب  لئحة 
بعد تتويجه بلقب بطولة ا�سكتلندا املفتوحة التي اأقيمت على 
رفع  نقطة   1،019،896 ليح�سد  لينك�س  دوندونالد  ملعب 

بها ر�سيده الكامل اإىل1،665،921 نقطة هذا املو�سم.
ترتيب  على  الرابع  املركز  اإىل   22 املركز  الالعب من  وتقدم 
قائمة  �سمن  للتواجد  فر�سته  م��ن  ليعزز  دب��ي  اإىل  ال�سباق 
اخلتامية  البطولة  يف  للم�ساركة  يتاأهلون  لعبا   60 اأف�سل 
تقام  التي  للجولف  العاملي  دبي  موانئ  جولة  بطولة  الكربى 
على مالعب عقارات جمريا للجولف من 16 اإىل 19 نوفمرب 
املقبل. وح�سل الجنليزي �سينكوين على املركز الثاين بعدما 
دبي  اإىل  ال�����س��ب��اق  19 يف  امل��رك��ز  اإىل   151 امل��رك��ز  م��ن  ق��ف��ز 
الإجمايل  ر�سيده  لي�سل  نقطة   679،928 على  بح�سوله 

هذا املو�سم اإىل 768،891 نقطة.
وح�سل الفرن�سي ماتيو بافون البالغ من العمر 24 عاما على 

املركز الثالث لينتقل من املركز 100 اإىل املركز 33 يف ت�سنيف 
ال�سباق اإىل دبي وي�سبح ر�سيده هذا املو�سم 567،967.

ونال النيوزيلندي ريان فوك�س املركز الرابع لينتقل من املركز 
28 اإىل 14 يف ترتيب ال�سباق اإىل دبي مبجموع 825،556 

نقطة.
وح�����س��ل الي��رل��ن��دي ب��ادري��ج ه��اري��ن��ج��ت��ون ع��ل��ى ف��ر���س��ة جيدة 
للتاأهل لبطولة جولة موانئ دبي العاملية حيث اأنهى البطولة 
يف املركز الرابع اأي�سا لينتقل اإىل املركز 92 يف ترتيب ال�سباق 
اإىل دبي كما �سعد الإجنليزي اإيان بولرت اإىل املركز 80 بعدما 

انهى البطولة �سمن الع�سر الأوائل.
ال�سباق  يف  الأول  املركز  يف  فليتوود  تومي  الإجنليزي  وم��ازال 
ال�سباين  واحتفظ  نقطة   3،634،431 بر�سيد  دب��ي  اإىل 
 2،701،628 ب��ر���س��ي��د  ال��ث��اين  ب��امل��رك��ز  ���س��ريج��ي��و ج��ار���س��ي��ا 
نقطة بينما ياأتي الإ�سباين جون رام يف املركز الثالث بر�سيد 

2،653،886 نقطة.

وفد )ات�س 2 اأو( يزور النادي

)دب��ي البح���ري( يبح���ث ترتيب���ات موندي���ال ال��دراج��ات املائي��ة
القمزي: اجلولة املرتقبة حمطة مهمة  يف طريق اللقب

احتاد ال�سرطة الريا�سي يعتمد خطة الن�ساط الريا�سي للمو�سم 2018-2017

الإ�سباين رافا يتقدم للمركز الرابع يف “ال�سباق اإىل دبي” ويفوز بلقب بطولة ا�سكتلندا للجولف

الذهبية  امليدالية  �سعيد  علياء  الإماراتية  ال��ع��داءة  حققت 
 5 ذهبية  بعد  ج��ري  م��رت  اآلف   10 �سباق  يف  لها  الثانية 
اآلف مرت جري .. وذلك يف البطولة العربية ال� 30 لألعاب 
ال��ق��وى ل��ل��رج��ال وال�����س��ي��دات وال��ت��ي تختتم م�ساء ال��ي��وم يف 

تون�س العا�سمة.
 38.53.31 ق�����دره  زم����ن  يف  ال�����س��ب��اق  ���س��ع��ي��د  وق��ط��ع��ت 
اأمينة  امل��غ��رب  ع����داءات  م��ن  �سر�سة  مناف�سة  و���س��ط  دقيقة 

وزمنها  الف�سية  وامليدالية  الثاين  املركز  �ساحبة  طاهري 
وزمنها  ك��ل��وج  ح��ن��ان  وم��واط��ن��ت��ه��ا  دق��ي��ق��ة   39.18.15

39.51.48 دقيقة.
م��ن ج��ان��ب اآخ���ر .. ي��خ��و���س الإم���ارات���ي���ان ���س��ع��ود الزعابي 
�سباق  يف  ي�����س��ارك��ان  حيث  ال��غ��د  مناف�سات  ح�سن  وم��ع��ي��وف 
اجلزائر  م��ن  12عداءا  م�ساركة  و���س��ط  ج��ري  م��رت   800

والكويت واملغرب وفل�سطني وتون�س وجيبوتي وال�سودان.

رئي�س  لالحتاد  العام  الأم��ني  ح�سن  حممد  �سالح  واأع���رب 
علياء  العداءة  بفوز  �سعادته  البطولة عن  امل�ساركة يف  بعثة 

حممد �سعيد مبيداليتني ذهبيتني يف عربية تون�س.
وب��رام��ج الحتاد  اأن خطط  يوؤكد  الفوز  ه��ذا  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
ت�سري يف الجتاه ال�سحيح وبداأت حتقق الأه��داف املن�سودة 
من خالل هذا احل�ساد الذي يرتجم اجلهود املبذولة من 

كل اأطياف اللعبة.

العداءة الإماراتية علياء �سعيد حت�سد الذهبية 
الثانية بالبطولة العربية يف تون�ض

مالك هيو�سنت روكت�ض يعر�سه للبيع 
اأ�سبوعني على متديد عقد  اأقل من  األك�سندر ناديه للبيع بعد  عر�س مالك هيو�سنت روكت�س ليزيل 

جنمه جيم�س هاردن بعقد هو الغلى يف تاريخ الدوري المريكي للمحرتفني يف كرة ال�سلة.
وقال الك�سندر “انه �سرف كبري يل وفخر عظيم اإمتالك نادي روكت�س منذ 24 عاما. حظيت بفر�سة 
رائعة لع�سق العظمة احلقيقية للريا�سة من خالل لعبني ومدربني فازوا باللقب للمدينة، ودخلوا 
�سالة م�ساهري كرة ال�سلة، وما اإىل ذلك«. ويعترب نادي هيو�سنت روكت�س ثامن اأغنى فريق يف الدوري 
المريكي، وتبلغ قيمته 1،65 مليار دولر ودخله ال�سنوي 244 مليون دولر، وفقا ملجلة فورب�س، 

مقارنة مع 85 مليون دولر دفعها الك�سندر )73 عاما( يف عام 1993 ل�سراء النادي.
228 مليون دولر خالل  اأع��وام، ما يعني ح�سوله على  األك�سندر موؤخرا عقد ه��اردن لأربعة  ومدد 

املوا�سم ال�ستة املقبلة، حتى مو�سم 2023-2022.
“قاد  انه يكن له احرتاما كبريا لأنه  األك�سندر، موؤكدا  �سيلفر على قرار  اآدم  ال��دوري  وعلق مفو�س 

هيو�سنت روكت�س اىل لقبني يف الدوري«.
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لتطوير امل�سوؤولية املجتمعية

ب�و�س�الخ ت�س��ارك يف موؤمتر الحتاد الآ�سي�وي ورابط�ة الربميي���رلي��غ
•• دبي - الفجر

 غادرت اأمل بو�سالخ ع�سو جمل�س اإدارة احتاد الإمارات لكرة القدم م�ساء اأم�س 
الثالثاء اإىل هوجن كوجن، للم�ساركة يف موؤمتر جلنة امل�سوؤولية املجتمعية الذي 
القدم،  لكرة  املمتاز  الجنليزي  ال��دوري  رابطة  مع  الآ�سيوي  الحت��اد  يعقده 

والذي ُيقام على  مدار يومي 19 و20 من ال�سهر اجلاري.
و�سيطلع امل�ساركون يف موؤمتر الآ�سيوي على جتربة الأندية الإجنليزية نحو 
امل�سوؤولية املجتمعية، كما �سيتابع احل�سور مباريات لي�سرت �سيتي وليفربول، 
وو�ست بروميت�س وكري�ستال بال�س يف جولتهم التح�سريية التي تقام الفرتة 

احلالية يف هوجن كوجن.
اأمل بو�سالخ، التي ت�سغل من�سب رئي�سة جلنة الت�سال وال�سوؤون  و�ستح�سر 
املجتمعية باحتاد الكرة، اتفاقية التعاون امل�سرتك التي توقعها جلنة ال�سوؤون 
�سعي الحتاد  اإط��ار  رابطة الربميريليغ، يف  الآ�سيوي مع  املجتمعية بالحتاد 
القاري لتطوير العمل املجتمعي الكروي يف القارة ال�سفراء، ل�سيما واأن الكرة 
الآ�سيوية حققت العديد من النتائج الإيجابية على ال�سعيد املجتمعي بعد اأول 

موؤمتر عقد مع رابطة الدوري الجنليزي املمتاز يف �سنغافورة 2015.
املوؤمتر،  ه��ذا  ع��رب  الآ���س��ي��وي يطمح  الحت���اد  اأن  بو�سالخ  اأك���دت  م��ن جانبها، 
اإىل تبادل اخل��ربات ما بني خمتلف الحت��ادات الوطنية الآ�سيوية مع رابطة 

الربميريليغ، مما ي�ساعد على تطوير النواحي املجتمعية للعبة، وال�ستفادة 
الجتماعي  دوره��ا  ولتاأدية  املجتمع  اأمن��اط  خمتلف  خدمة  يف  �سعبيتها  من 

املطلوب، لأن ر�سالة كرة القدم اأكرب من جمرد لعبة.
م�سيفة، اأن املوؤمتر �سي�سلط ال�سوء على ر�سالة الحتاد الآ�سيوي نحو برامج 
التنمية الجتماعية من خالل  املوؤمتر على  التطويرية لالأطفال، كما يركز 
النظر  على  الالعبني  وت�سجيع  جماهريية  ق��اع��دة  لبناء  �سعياً  ال��ق��دم،  ك��رة 
الإناث،  م�ساركة  ت�سجيع  بجانب  هامة،  كق�سية  الجتماعية  امل�سوؤوليات  يف 
وتطوير املوؤ�س�سات اخلريية، وت�سغيل خمتلف برامج كرة القدم نحو املجتمع.

جتدر الإ�سارة اإىل اأن املوؤمتر �سي�سهد م�ساركة 47 احتادا من القارة .

اآمنة  الإماراتيتان  ال�سقيقتان  الكارتينج  �سباقات  جنمتا  اأنهت 
اأي��ه. بطولة  من  الرابعة  اجلولة  مناف�سات  القبي�سي  وحمدة 
�سي.اآي اإيطاليا للكارتينج على حلبة اأدريا العاملية بتاأدية جيدة 
ال�سقيقتان  بها  ت�ساركان  التي  الأوىل  امل��رة  واأن��ه��ا  �سيما  ج��داً 
الفتاتان  كانتا  اأنهما  بالذكر  اجل��دي��ر  اإي��ط��ال��ي��ا.  يف  القبي�سي 

الوحيدتان �سمن 34 �سائقاً!
على منت عربات  البع�س  بع�سهما  �سد  اآمنة وحمدة  تناف�ست 
AK( وهي  نف�سها )125  الفئة  CRG يف  ك��ارت من �سنع 
غرار  على  الكبرية  الإيطالية  والفرق  الأ�سماء  اأه��م  ت�سم  فئة 
باإ�سراف  ال�سقيقتني  ا���س��ت�����س��اف  ال����ذي  ك��ور���س��ا  ك��ي��ي��زا  ف��ري��ق 
ال�سطورة دينو كييزا الذي �سبق له واأن اأ�سرف على م�ساركات 
الفورمول واحد على غرار لوي�س هاميلتون  العامل يف  اأبطال 

ونيكو روزبريغ.

اأجواء  ج��دي��دة يف  خ���ربات  اكت�ساب  ب��ه��دف  اإي��ط��ال��ي��ا  اإىل  اأت��ي��ن��ا 
تناف�سية كبرية على حلبات ذات م�ستويات عالية من التما�سك” 
اآمنة  ت��اأدي��ة  اآم��ن��ة وح��م��دة واأ���س��اف:  ق��ال خالد القبي�سي وال��د 
�سلم  �سعود  م��ن  تدريجي  ب�سكل  ومتكنتا  ج��داً  جيدة  وح��م��دة 
ال��رتت��ي��ب ال��ع��ام وت��ط��وي��ر اأزم��ن��ت��ه��م��ا. جن��ح��ت اآم��ن��ة يف اإنهاء 
12 والتاأهل لل�سباق قبل النهائي  الت�سفيات الثانية يف املركز 
بعني  اآخذين  ذكرت  كما  جداً  جيدة  نتيجة  وهي  يف املركز 15 
وجميعنا  اأدري��ا  حلبة  على  لهما  الأوىل  امل�ساركة  اأنها  العتبار 
�سعداء يتاأديتها. كما تقدمت حمدة ب�سكل رائع يف ال�سباقني قبل 
النهائي والنهائي. واجلدير بالذكر اأن الفارق بني اأف�سل زمن 

لهما واأف�سل زمن يف ال�سباق كان ع�سري الثانية الواحدة.
وقت  يف  مركزاً   12 القبي�سي  حمدة  تقدمت  الأول  ال�سباق  يف 
تقدمت فيه اآمنة اإىل املركز 12 من مركز الالإنطالق ال� 15 

ولكنها تعر�ست حلادث ت�سادم حرمها من اكمال ال�سباق حيث 
الأوائ���ل  الع�سرة  لئ��ح��ة  دخ���ول  على  بقدرتها  ثقة  على  ك��ان��ت 
معتمدًة على اأزمنتها التي �سجلتها يف الت�سفيات. �سهد ال�سباق 
فيه  تعر�ست  الأنفا�س حيث  �سديدة حب�ست  مناف�سات  النهائي 
اآمنة لدفعة اأعادتها اإىل ال�سفوف اخللفية ولكنها تابعت �سباقها 
بعزميتها الكبرية التي اعتدنا على روؤيتها منها وتقدمت ب�سكل 

ملحوظ قبل اأن يلفظ املحرك اأنفا�سه يف اللفة الأخرية.
ال�سباق  ال�سغرى حمدة  �سقيقتها  فيه  اأنهت  كان ذلك يف وقت 
واأعربت   ،13 امل��رك��ز  حمتلًة  م��راك��ز  باأربعة  متقدمًة  النهائي 
الحتكاك  من  اكت�سبتها  التي  وباخلربة  بتاأديتها  �سعادتها  عن 
باملهارات العاملية على حلبة جديدة كلياً عليها وهو اأمر وافقتها 
عليه اآمنة �سيما واأن تلك اخلربة اجلديدة اكت�سبت حتت مظلة 

ال�سطورة دينو كييزا.

  تاأدية لفتة وخربة كبرية لل�سقيقتني القبي�سي يف اإيطاليا

الفتاتان الوحيدتان بني 34 �سائقًا »اآمنة وحمدة القبي�سي« تتناف�سان يف الفئة عينها يف اإحدى جولت بطولة اإيطاليا للكارتينج
خالد القبي�سي: اأتينا اإىل اإيطاليا بهدف اكت�ساب خربات جديدة يف اأجواء تناف�سية كبرية على حلبات ذات م�ستويات عالية من التما�سك 

ملوؤ�س�سة  املنت�سبون  الأي���ت���ام   اأقبل 
للتمكني الجتماعي وهي  ال�سارقة 
اجلهة احلكومية يف اإمارة ال�سارقة 
للم�ساركة  الأي��ت��ام   برعاية  املعنية 
الذي  ال�سيفي  امللتقى  فعاليات  يف 
الثقايف  احل���م���ري���ة  ن�����ادي  ي��ن��ظ��م��ه 
الريا�سي يف مقر النادي يف ال�سارقة 

خالل فرتة الجازة ال�سيفية.
ال�سنوية  وهي  امل�ساركة  هذه  وتاأتي 
�سمن حر�س املوؤ�س�سة على الهتمام 
بالبن اليتيم ورفع م�ستوى الوعي 
ب���اأه���م���ي���ة ا���س��ت��ث��م��ار وق�����ت ال���ف���راغ 
الأن�سطة  باملفيد و�سرورة ممار�سة 
امللتقى  ت�سمنها  ال��ت��ي  ال��ري��ا���س��ة 
ب����دوره����ا يف حت�سني  ت���ق���وم  وال���ت���ي 
البدنية  ال�سحة واللياقة  موؤ�سرات 
لالأبناء وا�ستغالل الوقت وتوظيفه 
يف الأن�سطة املفيدة لي�سهم يف تعزيز 

ال�سحة البدنية والجتماعية.
وت�����ن�����وع�����ت الأن�����������س�����ط�����ة امل����ن����ف����ذة 
األعاب ترفيهية  للم�ساركني ما بني 
القدم  ك����رة  ك��ري��ا���س��ة  وري���ا����س���ي���ة 
مهارات  على  والتدريب  وال�سباحة 

بالإ�سافة   ، ال��ن��ف�����س  ع���ن  ال���دف���اع 
وور�����س  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال�������دورات  اإىل 
العادات  كربنامج  التوعوية  العمل 
فعالية،  الأك��رث  لالأ�سخا�س  ال�سبع 
ودورة  ال��ذات��ي،  التطوير  وم��ه��ارات 
ون�ساط  الأول������ي������ة،  الإ�����س����ع����اف����ات 
املعزز  وال���ربن���ام���ج  ن��ف�����س��ك،  ث��ق��ف 
الوطني  احل�����س  وتنمية  لالنتماء 
وبرنامج  وط��ن��ك«،  »اع���رف  للهوية 
»م�������ب�������ادرون« ال�������ذي ي���ن���م���ي ل���دى 
اإىل  اإ���س��اف��ة   ، الأب��ن��اء ح��ب التطوع 
اليدوية  وامل�سغولت  الفنون  ور���س 

ع�����الوة ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ ال���ع���دي���د من 
الرحالت  والزيارات الرتفيهية.

 و�سرح را�سد غامن ال�سام�سي ع�سو 
اإدارة نادي احلمرية رئي�س  جمل�س 
اللجنة املنظمة للملتقى ال�سيفي:« 
نرحب ب��ا���س��راك اأب��ن��اءن��ا الأي��ت��ام يف 
برامج النادي، وقد تنوعت الربامج 
املقدمة يف امللتقى ال�سيفي و�سمت 
مدار  على  الفعاليات  م��ن  ال��ع��دي��د 
الجازة  ف��رتة  م��ن  اأ���س��اب��ي��ع  خم�سة 

ال�سيفية.
 و قال ال�سام�سي:  اإنه متت مراعاة 

كافة الربامج املقدمة لهذه الفئات 
لتتنا�سب وطبيعة الأعمار حيث مت 
ت�سمني الربامج العديد من برامج 
والأن�سطة  الأخ���الق���ي���ة،  ال��رتب��ي��ة 
الفنية، كما �ستتخلل الربنامج جولة 
�سياحية يف اإمارة ال�سارقة ورحالت 
مركز  اإىل  وت��رف��ي��ه��ي��ة  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
واحلديقة  بال�سارقة،  ال�ستك�ساف 
وزيارة  الرطبة،  الأرا���س��ي  املائية،و 
ال�سيارات  ومتحف  العلمي  املتحف 
من  الكثري  اإىل  اإ�سافة   ، بال�سارقة 
ال�����دورات ال��ت��ي ت��ع��ن��ى ب��ب��ن��اء فريق 

ال�سرطي ال�سغري،  العمل وبرنامج 
ق���دم  ك������رة  اأن�������س���ط���ة  ج����ان����ب  اإىل 
الدفاع  وريا�سات  البدنية  واللياقة 
الأن�سطة  من  وغريها  النف�س  عن 

الريا�سية احلركية.
 واأ������س�����اد الأي�����ت�����ام امل�������س���ارك���ون عن 
بالنادي  ال����س���رتاك  يف  ���س��ع��ادت��ه��م 
بالربنامج  فرحتهم  ع��ن  واأع��رب��وا 
بالأن�سطة  وا�ستمتاعهم  ال�سيفي 
من  ا�ستفادتهم  واأظ��ه��روا  املقدمة 
جميع الأن�سطة والفعاليات املقدمة 

يف امللتقى ال�سيفي.

و�سرحت اأمرية ر�سدي اخت�سا�سية 
لنادي  نثمن  باملوؤ�س�سة:  اجتماعية 
تعاونه  الريا�سي  الثقايف  احلمرية 
النادي  ي��ع��د  ح��ي��ث  امل��وؤ���س�����س��ة  م���ع 
مع  دائ��م��ا  املتعاونة  املوؤ�س�سات  م��ن 
على  دائما  حتر�س  والتي  املوؤ�س�سة 
ب�سكل  لأب��ن��ائ��ن��ا  ال��ف��ر���س��ة  اإت���اح���ة 

م�ستمر.
واأ�سارت متيزت الفعاليات ال�سيفية 
يف هذه الجازة بالأن�سطة الريا�سية 
امل����ف����ي����دة وال������ربام������ج وال�����������دورات 
املتنوعة  وال�����زي�����ارات  ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة 

وا�ستمتعت  خم��ت��ل��ف��ة،  اأم����اك����ن  يف 
املقدمة  الفنية  ب��ال��ور���س  الفتيات 
و�سعادة  ا���س��ت��م��ت��اع��ه��ن  لق���ت  ال��ت��ي 
امللتقى  بفعاليات  امل�ساركني  الأيتام 
الفائدة  على  وح�سولهم  ال�سيفي 

املرجوة منها.
ب�سكل  املوؤ�س�سة  حتر�س  واأو�سحت 
الأف�سل  التخطيط  على  م�ستمر 
واإث�������راء ف����رتة الج�������ازة مب���ا يعود 
بالفائدة الق�سوى والأثر الإيجابي 
على اأبناء املوؤ�س�سة يف تنمية املهارات 
الربامج  يف  امل�����س��ارك��ة  خ����الل  م���ن 

والثقافية  ال��ري��ا���س��ي��ة  والأن�����س��ط��ة 
وا�سراكهم  املوؤ�س�سة  تقدمها  التي 
يف الربامج التي تقدمها موؤ�س�سات 

املجتمع .
املجتمع  الأيتام يف  اأن  دمج  موؤكدة 
الجتماعي  اجلانب  لتفعيل  ياأتي  
وت�سهم  الأيتام  لأبنائنا  والريا�سي 
ا�ستغالل  باأهمية  وعيهم  زي���ادة  يف 
اأوق����������ات ف����راغ����ه����م وت���وظ���ي���ف���ه يف 
ب���دوره  لي�سهم  امل��ف��ي��دة  الأن�����س��ط��ة 
ال���ب���دن���ي���ة  ال���������س����ح����ة  ت����ع����زي����ز  يف 

والجتماعية.

الأيتام املنت�سبون ملوؤ�س�سة ال�سارقة للتمكني ي�ساركون يف فعاليات امللتقى 
ال�سيفي لنادي احلمرية وميار�سون اأن�سطة ريا�سية متنوعة



األربعاء   19   يوليو    2017  م   -   العـدد  12074  
Wednesday  19   July   2017  -  Issue No   12074

19191919

الفجر الريا�ضي

ان�سح���اب اجل���زائري خم�ل���ويف م����ن 
م��ون��دي����ال الق����وى

ذهبية  حامل  خملويف  توفيق  اجلزائري  العداء  اأعلن 
ان�سحابه  م،   1500 �سباق  يف   2012 لندن  اأوملبياد 
من بطولة العامل لألعاب القوى املقررة يف لندن من 
4 اىل 13 اأغ�سط�س ب�سبب ال�سابة، بح�سب ما ذكرت 

وكالة النباء اجلزائرية .
ال���وك���ال���ة ع���ن خم��ل��ويف )29 ع���ام���ا(، حامل  ون��ق��ل��ت 

 ،2016 ريو  اأوملبياد  م يف  م و1500   800 ف�سيتي 
قمة  يف  �ساقي  ربلة  يف  قدمية  اإ�سابة  “جتددت  قوله 

حت�سرياتي،
 لقد اأزعجت ا�ستعداداتي للمو�سم املقبل. بعد درا�سات 

متاأنية، قررت عدم امل�ساركة يف مونديال لندن«.
البطولة  تقام  حيث  تون�س  من  ت�سريحات  يف  اأ�ساف 

العربية لألعاب القوى.
بب�سالة  للدفاع  موؤهالتي  كامل  يف  باأنني  اأ�سعر  “ل   
خ�سو�سا  ج��دا  م�ستاء  “اأنا  متابعا  حظوظي”،  ع��ن 
مني.  اأق��وى  ذلك  ولكن  وان�ساري  اجلزائري  لل�سعب 
اف�سل تلقي العالج للعودة اأكرث قوة يف ال�ستحقاقات 

الدولية املقبلة«.

ال��دوري الإيطايل يف  �سيعزز يوفنتو�س بطل 
باحلار�س  �سفوفه  الأخ���رية،  ال�ستة  املوا�سم 
اأر�سنال  من  ت�سي�سني  فوي�سييت�س  البولندي 
الإنكليزي، والظهري الأمين ماتيا دي �سيليو 
اأفادت  املحلي ميالن، بح�سب ما  من غرميه 
الإيطالية  �سبورت”  ديلو  “غازيتا  �سحيفة 

ام�س الثالثاء.
ون�سر النادي الإيطايل ظهر اليوم على موقع 
ت�سي�سني  يظهر  فيديو  �سريط  “تويرت”، 
وهو يخرج من �سيارة يف تورينو، قبل التوجه 
لإج�����راء ال��ف��ح�����س ال��ط��ب��ي ال��روت��ي��ن��ي الذي 

ي�سبق توقيع العقود.
�سيكلف  ت�����س��ي�����س��ن��ي  اأن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  وذك�����رت 
 3 اىل  اإ���س��اف��ة  ي���ورو  مليون   12 يوفنتو�س 

م��الي��ني اأخ�����رى ك��ح��واف��ز وم���ك���اف���اآت، ل�سم 
اىل  اأر�سنال  اأع��اره  ال��ذي  البولندي  احلار�س 

روما اليطايل منذ عام 2015.
يف   2 ال���رق���م  احل���ار����س  ت�سي�سني  و���س��ي��ك��ون 
ي��وف��ن��ت��و���س ب��ع��د ال��ق��ائ��د ج��ان��ل��وي��ج��ي بوفون 
ال����ذي ب��ل��غ ال��ت��ا���س��ع��ة وال��ث��الث��ني م���ن عمره 
ان���ه���اء م�����س��ريت��ه، م���ا �سيفتح  واق������رتب م���ن 
البولندي خلالفته بني  اأمام احلار�س  الباب 

اخل�سبات الثالث.
اأما دي �سيليو )24 عاما( ف�سيكلف يوفنتو�س 
التي  ال�سحيفة  بح�سب  ي���ورو،  مليون   12
رغم  ع��ل��ى  اأجن����زت  ال�سفقة  اأن  اىل  اأ����س���ارت 
وجود الدويل الإيطايل )31 مباراة دولية( 

يف جولة حت�سريية مليالن بال�سني.

اليوم  ���س��ي��ل��ي��و  دي  ي���ك���ون  اأن  امل��ت��وق��ع  وم����ن 
الأربعاء يف تورينو للخ�سوع للفح�س الطبي 

وتوقيع العقد.
عن  املا�سي  الأ�سبوع  تخلى  يوفنتو�س  وك��ان 
ب��ون��وت�����س��ي ل�سالح  ل���ي���ون���اردو  دف���اع���ه  جن���م 
يورو،  مليون  ب�40  ق��درت  �سفقة  يف  ميالن 
داين  ال��ربازي��ل��ي  الظهري  خ��دم��ات  كما خ�سر 

األفي�س ل�سالح باري�س �سان جرمان.
ما�سيميليانو  امل��درب  فريق  تعاقد  املقابل،  يف 
اأبطال  دوري  ن��ه��ائ��ي  خ�����س��ر  ال����ذي  ال��ي��غ��ري 
1-4 يف  اأم��ام ري��ال مدريد الإ�سباين  اأوروب���ا 
يونيو، مع اجلناح الأمين الربازيلي دوغال�س 

كو�ستا من بايرن ميونيخ الأملاين.
وي���ع���ت���رب م���ي���الن ال������ذي ب�����ات مم���ل���وك���ا من 

م�ستثمرين �سينيني، اأكرث الأندية الإيطالية 
�سمن  ال�سيفية  النتقالت  �سوق  يف  ن�ساطا 
م�����س��ع��اه ل���س��ت��ع��ادة م��وق��ع��ه، وامل�����س��ارك��ة على 
النادي  اأوروب���ا. و�سم  اأبطال  الأق��ل يف دوري 
بونوت�سي ولعبي الو�سط الأرجنتيني لوكا�س 
بيليا لت�سيو والرتكي هاكان كالهانوغلو باير 
ل��ي��ف��رك��وزن المل����اين، والي��ط��ال��ي��ني الظهري 
الدفاع  وقلب  اتالنتا  كونتي  اندريا  المي��ن 
ولعب  ال�سباين،  فياريال  مو�ساكيو  ماتيو 
ال��و���س��ط ال��دف��اع��ي ال��ع��اج��ي ف���ران���ك كي�سي 
�سيلفا  ان��دري��ه  الربتغايل  واملهاجم  اتالنتا، 
بورتو، والظهري الي�سر ال�سوي�سري-الت�سيلي 
ريكاردو رودريغيز فولف�سبورغ الملاين، ومدد 

عقد حار�سه ال�ساب جانلويجي دوناروما.

اأوق���ف���ت ال�����س��رط��ة ال���س��ب��ان��ي��ة ام�س 
ال�سباين  الحت����اد  رئ��ي�����س  ال��ث��الث��اء 
الذي  م��اري��ا فيار  اأن��خ��ل  ال��ق��دم  لكرة 
اأي�����س��ا م��ن�����س��ب ن��ائ��ب رئي�س  ي�����س��غ��ل 
الحت�����اد ال�����دويل )ف���ي���ف���ا(، يف اإط����ار 
حتقيق بق�سايا ف�ساد ت�سمل ا�ستغالل 
اأر�سدة  من  اأم���وال  لختال�س  نفوذه 

الحتاد املحلي.
فران�س  لوكالة  ق�سائي  م�سدر  واأكد 
بر�س ان فيار )67 عاما(، وهو لعب 
خلفية  ع��ل��ى  حم��ت��ج��ز  ���س��اب��ق،  دويل 
ال�ستباه با�ستغالل من�سبه لختال�س 
اأم����وال م��ن الحت���اد ال���س��ب��اين، وهي 
واح����دة م��ن ت��ه��م ع���دة ي��ت��م التحقيق 

ب�ساأنها.
ومت كذلك توقيف اأ�سخا�س اآخرين يف 

الق�سية نف�سها، بينها م�سوؤول ثان يف الحتاد ال�سباين، وجنل 
فيار غوركا، علما ان الأخري �سبق له �سغل من�سب املدير العام 
القدم،  لكرة  اأمريكا اجلنوبية(  )احت��اد  “كومنيبول”  لحت��اد 

قبل ان يرتكه يف يوليو 2016.
لالحتاد  التابعة  ال�سالحات  جلنة  يف  ع�سوا  غوركا  كان  كما 

الدويل.
ال�سيا�سية  اجل��رائ��م  ت��ت��وىل  ال��ت��ي  الوطنية  املحكمة  واأ����س���ارت 
واملالية، اىل ان التحقيق ي�سمل اتهامات ب� “التواطوؤ، الف�ساد، 

الختال�س، والتزوير«.
ال�سباين  اأي�سا مقر الحتاد  داهمت  التي  ال�سرطة  واأو�سحت 
بتنظيم  متهم  فيار  ان  بالتحقيق،  مرتبطة  اأخ���رى  وم��ق��رات 
مباريات دولية يف اإطار خمطط لختال�س اأموال ل�سالح جنله 

الذي يعمل كمحام متخ�س�س يف الق�سايا الريا�سية.
“قد يكون  ال��ذي نفذ التوقيف  امل��دين  وج��اء يف بيان للحر�س 
مباريات  اق��ام��ة  باتفاقات  متورطا  ال���س��ب��اين  الحت���اد  رئي�س 
وفقا  ح�سلت  ال��ت��ي  اخ���رى  منتخبات  م��ع  ال���س��ب��اين  املنتخب 

خلدمات متبادلة )...( مل�سلحة ابنه«.

ويعود التحقيق اىل مطلع العام 2016، بناء على �سكوى تقدم 
بها املجل�س الأعلى للريا�سة يف ا�سبانيا، يف خ�سم نزاع بني فيار 
ورئي�س املجل�س ميغيل كاردينال الذي كان ي�سعى لفر�س قيود 

ا�سافية على متويل الحتادات الريا�سية ومداخيلها.
وت��ع��ل��ي��ق��ا ع��ل��ى ت��وق��ي��ف ف��ي��ار، ق���ال امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م احلكومة 
ال�سبانية اينيغو مينديز دي فيغو يف ت�سريحات تلفزيونية “ل 

اأحد خارج املحا�سبة، ويجب على اجلميع اخل�سوع للقانون«.
فيار،  ا�سم  فيه  ي��درج  ال��ذي  الوحيد  لي�س  ال��راه��ن  والتحقيق 
 1،2 اأي�سا ج��زء م��ن حتقيق ح��ول دع��م حكومي بنحو  ان��ه  اذ 
اأبدا.  النور  تب�سر  مل  هايتي،  يف  مدر�سة  لإقامة  ي��ورو  مليون 
ب��اإع��ادة الأم���وال اىل املجل�س  ويف ح��ني ق��ام الحت���اد ال�سباين 
ل  امل�ساألة،  ه��ذه  يف  ق�سائي  اإج���راء  فتح  مت  للريا�سة،  الأع��ل��ى 

يزال م�ستمرا.
ويتوىل فيار، الرئي�س ال�سابق بالوكالة ونائب الرئي�س احلايل 
ل��الحت��اد الأوروب������ي ل��ك��رة ال��ق��دم، م��ه��ام��ه ع��ل��ى راأ�����س الحتاد 
انتخابه  اأعيد  املا�سي،  1988. ويف مايو  العام  ال�سباين منذ 
اأربع �سنوات، يف عملية انتخابية مل يتقدم  لولية جديدة من 

خاللها اأي �سخ�س ملناف�سته.

�سوتا   112 الحت�����اد  رئ��ي�����س  ون����ال 
و�ستة  ب��ي�����س��اء  ورق���ة   11 م��ق��اب��ل  يف 
من  م��ع��ار���س��ة  و���س��ط  م��ل��غ��اة،  اأوراق 
ال�سباين  ال�������دوري  راب���ط���ة  رئ��ي�����س 
خ��اف��ي��ري ت��ي��ب��ا���س ال����ذي و���س��ف فيار 

ب�القطاعي.
���س��ر الحت����اد ال�سباين  اأم����ني  وك����ان 
خورخي برييز ب�سدد الرت�سح �سده، 
لكنه احجم معرت�سا على ما و�سفه 
الأندية  اق���رتاع  اآل��ي��ة  يف  ب�مخالفات 
وت�����س��ك��ي��ل اع�����س��اء جم��ل�����س الحت����اد. 
املحكمة  ل�����دى  مب���راج���ع���ة  وت����ق����دم 
التي مل  ال�سبانية،  العليا  الريا�سية 

حتدد موعدا للنظر يف الدعوى.
وع�������رف ف����ي����ار م�������س���اك���ل م�����ع جل���ان 
التحقيق يف الفيفا، التي اتهمته بعدم 
مونديايل  ا�ست�سافة  منح  بخ�سو�س  حتقيقات  يف  ال��ت��ع��اون 

2018 يف رو�سيا و2022 يف قطر.
وغ��رم من قبل جلنة الخ��الق يف الحت��اد يف نوفمرب 2015 
دولر   25،700 )ن��ح��و  ���س��وي�����س��ري  ف��رن��ك  ال���ف   25 م��ب��ل��غ 
اأم���ريك���ي( ون���ال ان����ذارا ل��ع��دم ت��ق��دمي��ه امل�����س��اع��دة ال��الزم��ة يف 

التحقيق الذي قام به وقتذاك المريكي مايكل غار�سيا.
وتوىل فيار رئا�سة الحتاد الأوروبي لفرتة موقتة عقب ايقاف 
رئي�س الحتاد ال�سابق، الفرن�سي مي�سال بالتيني، ب�سبب ق�سية 
ف�ساد لتلقيه دفعة بنحو مليوين دولر من الفيفا مبوجب عقد 
ال�سوي�سري  ال�سابق  ال��دويل  الحت��اد  رئي�س  وبني  بينه  �سفهي 

�سيب بالتر الذي اأوقف اأي�سا.
واملنتخب  بلباو  اأتلتيكو  �سفوف  يف  لعب  ال���ذي  لفيار  و�سبق 
ال�سباين، ان تر�سح لرئا�سة الحتاد الوروبي ال�سيف املا�سي، 
“العديد  ان  وقال وقتذاك  ال�سباق،  انه احجم عن متابعة  ال 
ملوا�سلة  علي  اأحل���وا  ال�سبانية  ال��ق��دم  ك��رة  يف  امل�سوؤولني  م��ن 
من  الك��رب  الق�سم  كر�ست  ال��ذي  ال�سباين  الحت���اد  يف  العمل 

حياتي يف قيادته«.

يوفنت��و�ض يع��زز �سفوف��ه بت�سي�سن��ي ودي �سيلي�و 

توقي��ف رئي���ض الحت���اد الإ�سبان���ي بتهم ف�س����اد

ي�سعى املنتخبان املك�سيكي حامل اللقب والمريكي 
اىل حت�سني عرو�سهما وبلوغ ن�سف نهائي الكاأ�س 
الكونكاكاف  مبنطقة  اخل��ا���س��ة  ال��ذه��ب��ي��ة 
)اأمريكا ال�سمالية والو�سطى والبحر 
الوليات  يف  امل��ق��ام��ة  ال��ك��اري��ب��ي( 
اجل���اري.   26 امل��ت��ح��دة حتى 
وت��ن��ط��ل��ق م��ن��اف�����س��ات ربع 
النهائي فجر اخلمي�س 
املقبل  فتلتقي الوليات 
ال�سلفادور،  املتحدة مع 
بنما  م���ع  وك��و���س��ت��اري��ك��ا 
لينكولن  م���ل���ع���ب  ع����ل����ى 
فيالدلفيا  يف  ف��ي��ل��د  فاينن�سل 

بولية بن�سلفانيا.
)فجر  اخلمي�س  النهائي  رب��ع  ال���دور  وي�ستكمل 
اجلمعة( فتلعب املك�سيك مع هندورا�س، وجامايكا 
مع كندا على ملعب جامعة فينيك�س يف غليندايل، 
احدى �سواحي مدينة فينيك�س بولية اريزونا. 
وكانت مباريات الدور الول ا�سفرت عن تاأهل 
املجموعة  وهندورا�س عن  وكندا  كو�ستاريكا 
الوىل، والوليات املتحدة وبنما عن الثانية، 
وامل��ك�����س��ي��ك وج��ام��اي��ك��ا وال�����س��ل��ف��ادور عن 
كل  وث��اين  اول  يتاأهل  اذ  الثالثة، 
�ساحبي  اىل  ا���س��اف��ة  جمموعة 
ث��ال��ث. ت�سدرت  م��رك��ز  اف�����س��ل 
ترتيب  امل����ت����ح����دة  ال������ولي������ات 
 7 بر�سيد  الثانية  املجموعة 
ن��ق��اط، ب��ف��ارق اله����داف امام 
ب��ن��م��ا، ل��ك��ن ع��رو���س��ه��ا مل تكن 

�ستة  ا���س��ت��دع��اء  اىل  اري��ن��ا  ب��رو���س  امل���درب  ا�سطر  م��ا  مقنعة 
لعبني لتعزيز ت�سكيلته يف الدوار الق�سائية ابرزهم كلينت 
دميب�سي واحلار�س تيم هاورد. تعادلت الوليات املتحدة مع 
ان  قبل   ،2-3 مارتينيك  على  ب�سعوبة  وف��ازت   ،1-1 بنما 
تتغلب على نيكاراغوا 3-�سفر يف مباراتها الخرية وحتجز 
دميب�سي  كلينت  املهاجمني  ارينا  وا�ستدعى  التاأهل.  بطاقة 
غونزاليز،  وجي�سي  ه���اورد  واحل��ار���س��ني  ال��ت��ي��دور،  وج���وزي 
ولعبي الو�سط مايكل براديل ودارلينغتون ناغبي. وخا�س 
 56 فيها  �سجل  دولية  م��ب��اراة   134 عاما(   34( دميب�سي 
ه���دف���ا، وي��ب��ت��ع��د ب���ف���ارق ه���دف ف��ق��ط ع���ن لن�����دون دونافان 
�ساحب الرقم القيا�سي يف عدد الهداف الدولية يف املنتخب 

المريكي.
دولية.  م��ب��اراة   115 عاما(   38( ه��اورد  من جهته، خا�س 
وبح�سب لوائح البطولة، يحق للمنتخبات اجراء �ستة تغيريات 
ارينا  برو�س  وك��ان  الول.  ال��دور  بعد مناف�سات  اق�سى  كحد 
اخلربة  الالعبني  لإك�ساب  للبطولة  �سابة  ت�سكيلة  ا�ستدعى 
رو�سيا. لكن  2018 يف  العامل  كاأ�س  للم�ساركة يف  ا�ستعدادا 
ارينا اعرب عن فخره بالعبيه بعد الفوز على نيكاراغوا بعد 
ان اجرى 11 تعديال عن املباراة �سد املارتينيك بقوله “على 
اأنا فخور بالعبي املنتخب الذين  رغم ذلك، يف نهاية الأمر 
وا�سلوا القتال واأدرك��وا انهم يف حاجة اىل ثالثة اأه��داف يف 
املباراة )...( وهذا ما جنحوا يف حتقيقه«. من جهتها، حلت 
نقاط،   4 بر�سيد  الثالثة  املجموعة  يف  ثالثة  ال�����س��ل��ف��ادور 
الدور  ال��ث��ال��ث��ة الخ����رية م��ن  وح��ج��زت بطاقتها يف اجل��ول��ة 
كو�ستاريكا  وتخو�س   .1-1 جامايكا  مع  تعادلها  بعد  الول 
وبنما مباراة قوية ومتكافئة بعد امل�ستويات اجليدة لهما يف 
ب�سبع  الوىل  املجموعة  ت�سدرت  فكو�ستاريكا  الول،  ال��دور 
نقاط، وبنما حلت ثانية يف املجموعة الثانية بفارق الهداف 
خلف الوليات املتحدة. املنتخب املك�سيكي املر�سح لالحتفاظ 

الول  ال��دور  من  الخ��رية  اجلولة  حتى  اي�سا  انتظر  بلقبه 
للتاأهل عقب فوزه على كورا�ساو املتوا�سعة 2-�سفر، فت�سدر 
املك�سيك  مهمة  و�ستكون  ن��ق��اط.  ب�سبع  الثالثة  املجموعة 
املركز  يف  منتخبني  كاأف�سل  املتاأهلة  هندورا�س  ام��ام  �سهلة 
نقاط.  باربع  املجموعة الوىل  ثالثة يف  بعد حلولها  الثالث 
الدفاع عن لقبها بفوز مريح على  املك�سيك حملة  وا�ستهلت 
ت��ع��ادل��ت م��ع ج��ام��اي��ك��ا �سلبا، ق��ب��ل ان  3-1، ث��م  ال�����س��ل��ف��ادور 
بت�سكيلة  املك�سيك  وت�سارك  2-�سفر.  كورا�ساو  على  تتغلب 
الت�سكيلة  م�ساركة  انتهاء  بعيد  تاأتي  التي  البطولة  �سابة يف 
ال�سا�سية يف كاأ�س القارات التي اختتمت يف الثاين من يوليو 
يف رو�سيا، وخرج فيها املنتخب من الدور ن�سف النهائي على 
ويتابع  ت�سيلي.  ح�ساب  على  باللقب  توجت  التي  املانيا  ي��د 

مدرب املنتخب املك�سيكي الكولومبي خوان كارلو�س اأو�سوريو 
يف  �سيافة  غ��رف��ة  م��ن  الذهبية  ال��ك��اأ���س  يف  فريقه  م��ب��اري��ات 
عليه  فر�ست  مباريات  ل�ست  اليقاف  عقوبة  ب�سبب  امللعب، 
لإهانته احلكام يف املباراة �سد الربتغال يف ن�سف نهائي كاأ�س 
القارات. ويتوىل مواطنه لوي�س بومبيو باير قيادة املنتخب 

من مقاعد اجلهاز الفني.
 2015 يف  املا�سية  الن�سخة  لقب  اح���رزت  املك�سيك  وك��ان��ت 
فوزها  بعد  وذلك  وكندا  املتحدة  الوليات  ا�ست�سافتها  التي 
املك�سيك  وحتتكر  النهائية.  امل��ب��اراة  يف   1-3 جامايكا  على 
والوليات املتحدة القاب البطولة بفوزهما يف 12 لقبا من 
مل�سلحة  كان  منهما  افلت  ال��ذي  الوحيد  واللقب   ،13 ا�سل 

كندا يف ن�سخة عام 2000.

تخو�س كو�ستاريكا وبنما مباراة قوية ومتكافئة 

املك�سيك والوليات املتحدة مر�سحتان لن�سف نهائي الكاأ�ض الذهبية 

ام�س  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال���س��ب��اين  ن���ادي بر�سلونة  اأع���رب 
بقاء  م��ن  باملئة”   200“ بن�سبة  ثقته  ع��ن  الثالثاء 
ظل  يف  وذل��ك  �سفوفه،  يف  نيمار  الربازيلي  مهاجمه 

تقارير عن احتمال انتقاله اىل باري�س �سان جرمان 
الفرن�سي.

وردا على �سوؤال عن بقاء نيمار مع بر�سلونة يف 
مو�سم 2017-2018، قال رئي�س النادي 

الكاتالوين جوردي م�سيرتي لل�سحافيني 
“200 باملئة«.

واأف��ادت تقارير �سحف ا�سبانية ان 
ال���ن���ادي ال��ب��اري�����س��ي ي�����س��ع��ى اىل 

الدويل  املهاجم  ا�ستقطاب 
ال��ب��ال��غ م���ن ال��ع��م��ر 25 

ع�������ام�������ا، وذل������������ك يف 
�سمه  اأع�������ق�������اب 

م�������واط�������ن�������ه 
ال�����ظ�����ه�����ري 
الأمي�����������������ن 

األفي�س  داين 
يوفنتو�س  م����ن 

اليطايل.
�سحيفة  وع������ن������ون������ت 

يغازل  “نيمار  ان  “اآ�س” 
جرمان”،  ����س���ان  ب��اري�����س 
�سحف  اأ�������س������ارت  ب���ي���ن���م���ا 
النادي  ان  اىل  كاتالونية 

لقب  فقد  ال��ذي  الفرن�سي 
املو�سم  امل���ح���ل���ي  ال���������دوري 

موناكو،  ل�����س��ال��ح  امل��ن�����س��رم 
نيمار  �سم  امت��ام  يف  “يرغب 

هذا ال�سيف«.
ورج�����ح�����ت و�����س����ائ����ل الع������الم 
يعمل  ج���رم���ان  ���س��ان  ان  ه���ذه 
م�سمرة  رغبة  ا�ستغالل  على 
ل��دى نيمار ب��اخل��روج من ظل 
زميله يف بر�سلونة الرجنتيني 
النادي  وان  م��ي�����س��ي،  ل��ي��ون��ي��ل 
فريق  لبناء  م�ستعد  الفرن�سي 
ل�ستعادة  ���س��ع��ي��ا  ن��ي��م��ار  ح����ول 
وحتقيق  ال���ف���رن�������س���ي  ال���ل���ق���ب 

األقاب اأوروبية.
����س���ب���ور  ����س���ح���ي���ف���ة  واأوردت 

اإنزعاج  خلفية  ان  ال��ك��ات��ال��ون��ي��ة 
نيمار يف بر�سلونة تقوم على دوره 

احل���ايل يف ال��ف��ري��ق ورغ��ب��ت��ه يف ان 
الدراك  ... لكن عليه  قائدا  ي�سبح 

خمت�سرة  ط������رق  ث���م���ة  ل���ي�������س  ان������ه 
اأم����ر ي��ك��ت�����س��ب ببطء،  ل��ل��ق��ي��ادة، وه���ي 

ب�سكل طبيعي، وب�سكل تدريجي.
�سان  مي��ان��ع  ل  ال���س��ب��ان��ي��ة،  م��ارك��ا  �سحيفة  وبح�سب 
ج����رم����ان امل���م���ل���وك م����ن ه��ي��ئ��ة قطر 
ل��ال���س��ت��ث��م��ارات ال��ري��ا���س��ي��ة، بدفع 
ال��ب��ن��د اجل���زائ���ي لف�سخ  ق��ي��م��ة 
ع��ق��د ن��ي��م��ار، وال��ب��ال��غ��ة 222 
مليون يورو )256،8 ماليني 
على  يعر�س  ان  على  دولر(، 
اأعوام  خلم�سة  عقدا  الالعب 
مليون   30 ال�����س��ن��وي��ة  ق��ي��م��ت��ه 

يورو.
اإل ان �سحيفة “ليكيب” الفرن�سية 
نادي  يف  ت�سمه  مل  م�����س��در  ع��ن  ن��ق��ل��ت 
الأخري  رغبة  نفيه  الفرن�سية،  العا�سمة 
يف اخلو�س باحلديث عن نيمار جمددا، 
م�سيفا ثمة بند جزائي �سخم وعلينا ان 

نكون واقعيني.
ربطت  ان  ال�سحافية  للتقارير  و�سبق 
بني نيمار وباري�س �سان جرمان، ال ان 
النادي  مع  وقع عقدا جديدا  الالعب 
ال��ك��ات��ال��وين يف اأك��ت��وب��ر امل��ا���س��ي، ميتد 

خم�سة اأعوام.
وان�سم نيمار اىل بر�سلونة عام 2013 

قادما من �سانتو�س الربازيلي.

بر�سلونة واثق من بقاء نيمار 



    
تلغي زفافها لت�ساعد امل�سردين

الذي  الفندق  امل�سردين يف  لإطعام  اأمريكية حفاًل  اأقامت عرو�س 
الزفاف  األغت  اأن  بعد  زفافها،  حفل  ي�ست�سيف  اأن  املقرر  من  كان 

ل�سبب غري معلوم.
وك��ان��ت ���س��ارة كومينز م��ن ولي��ة اإن��دي��ان��ا الأم��ري��ك��ي��ة، األ��غ��ت حفل 
لذلك.  �سبباً  اأن تقدم  املقرر، دون  اأ�سبوع من موعده  زفافها قبل 
وكان عقد احلفل يف فندق ريتز ت�سارلز مبدينة كارميل غري قابل 
لال�سرتداد، فما كان منها اإل اأن قررت ال�ستفادة من احلجز الذي 

تكلف نحو 38 األف دولر، لدعوة امل�سردين اإىل ماأدبة الع�ساء.
اإىل  امل�سردين  وو�سلت حافلة مدر�سية حتمل على متنها ع�سرات 
بدًل  عادية،  مبالب�س  با�ستقبالهم  �سارة  وكانت  الحتفال،  مكان 
األ��ف دولر، بح�سب   70 من ثوب الزفاف ال��ذي تكلف وح��ده نحو 
كانت  يل،  "بالن�سبة  احلفل  بعد  �سارة  وقالت  وي�ست.  ذا  �سحيفة 
مكان  يف  التواجد  ي�ستحقون  اأنهم  امل�سردين،  لإخبار  فر�سة  هذه 
ارتداء  تتطلب  ف��اخ��ر  م��ك��ان  يف  حفلة  ولأن  كغريهم".  ه��ذا  مثل 
ال�سيوف بدلت منا�سبة، فقد تطوع العديد من ال�سكان وال�سركات 

بالبدلت الر�سمية واملالب�س، ليظهر ال�سيوف مبظهر لئق.
و�سيفاتها  من   7 �ساعدتها  بل  احلفل،  يف  وحدها  �سارة  تكن  ومل 
اللواتي كان من املفرت�س اأن ي�ساركن يف حفل الزفاف، كما دعمتها 

والدتها وخالتها يف هذه اخلطوة اجلريئة.

ل�ض يعيد النقود مع ر�سالة اعتذار 
تعقب مدمن �سابق على املخدرات امراأة كان �سرق حمفظتها قبل 

عدة �سنوات، واأعاد لها النقود، مع ر�سالة اعتذار موؤثرة.
التوا�سل  اآمي كري�ستني، �سورة على موقع  ام��راأة تدعى،  ون�سرت 
مع  دولراً.   140 اإىل  ي�سل  نقدي  ملبلغ  ب��وك،  في�س  الجتماعي 
تعليق قالت فيه اأنا يف حالة �سدمة الآن. قبل عدة �سنوات �ُسرقت 
حمفظتي عندما كنت اأعمل يف �سركة مايلرز، حيث كنت تعينت يف 
الوظيفة للتو، وكنت اأقوم ببع�س الأعمال الورقية، ولدى عودتي 

اإىل املنزل، وجدت اأن حمفظتي قد اختفت.
وتابعت اآمي بحثت يف كل مكان، وات�سلت بال�سركة، لكن املحفظة 
موظفة  اإىل  م��ظ��روف��اً  جم��ه��ول  �سخ�س  �سلم  وال��ي��وم  تظهر.  مل 
اأحداً  اأن  اأ�سدق  امل��ال. ل  ال�ستقبال، وكان يحتوي على مبلغ من 

جت�سم كل هذا العناء للعثور علّي بعد هذه ال�سنوات.
ويف الر�سالة التي تركها الل�س مع النقود اعرتف اأنه كان مدمناً 
على املخدرات قبل نحو 5 �سنوات، و�سرق املحفظة، للح�سول على 
للعالج  لكنه خ�سع  امل��خ��درة.  امل��واد  �سراء  التي متكنه من  النقود 
من الإدم��ان بعد ذلك، وقرر التكفري عن ال�سرقات التي ارتكبها، 

بح�سب موقع مرتو الربيطاين.
وا�ستطاع الل�س اأن يعرث على عنوان �سارة، بعد اأن وجد البطاقة 
عملها،  مكان  اإىل  لي�سارع  النقود،  م��ع  �سرقها  ك��ان  التي  البنكية 

حاماًل النقود، ور�سالة اعتذار عرب فيها عن ندمه عما فعل.

درا�سة مثرية عن كلمة "اأحبك"
ك�سفت درا�سة بريطانية جديدة، عادات "رومان�سية" غري متوقعة 
ل�سباب يف مقتبل العمر، حيث تطرقت ملوا�سيع م�سارحة امل�ساعر 
 4 "ذا �سن"، �ساألت الدرا�سة قرابة  بني الع�ساق. ووفقا ل�سحيفة 
اأن  واكت�سفت  و24،   18 اأعمار  بني  بريطانيني،  و�سابة  �ساب  اآلف 
اإىل ثالثة، مل�سارحة الطرف  22 باملئة ينتظرون ما بني �سهرين 
ال�ستفتاء،  يف  الأ���س��خ��ا���س  م��ن  باملئة   16 واأق���ر  بامل�ساعر.  الآخ���ر 
ب�"م�ساعرهم العاطفية" يف ال�سهر الأول من التعارف، بينما قال 

3 باملئة من ال�سباب اأن امل�سارحة مل تاأخذ اأكرث من اأ�سبوع.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

عري�ض م�ساب بال�سلل يقف يف زفافه 
متكن عري�س بريطاين من الوقوف للمرة الأوىل على قدميه منذ �سنوات، وذلك خالل حفل زفافه الذي تاأجل بعد 

اإ�سابته بحادث األيم، اأفقده القدرة على احلركة.
وكان جيم�س ثورب وخطيبته مي�سيال وات�سون ، ا�سطرا اإىل اإلغاء حفل زفافهما قبل �سنوات، عندما تعرث العري�س 

واأ�سيب اأثناء ممار�سة ريا�سة التجذيف يف البحر، واأخربه الأطباء اأنه لن يكون قادراً على ال�سري من جديد.
من  ومب�ساعدة  اجلمعة،  وي��وم  ت�ستحقه،  ال��ذي  ال��زف��اف  حفل  مي�سيال  مينح  اأن  على  م�سراً  ك��ان  جيم�س  اأن  اإل 
اأمام املدعوين،  املخت�سني، متكن من الوقوف با�ستخدام هيكل معدين متطور، و�سارك عرو�سه رق�ستهما الأوىل 

بح�سب �سحيفة مريور الربيطانية.
وقال جيم�س عن هذه املنا�سبة ال�سعيدة "كان اأف�سل يوم يف حياتي، لقد عنى يل ذلك ال�سيء الكثري، ما حدث معي 

كان مروعاً، ولكنه كان ميكن اأن يكون اأ�سواأ من ذلك بكثري".
وكان جيم�س عر�س الزواج على مي�سيال يف ديزين لند عام 2014، لكن اأحالمهما يف الزواج ذهبت اأدراج الرياح، بعد 

اأن وقع جيم�س وك�سر عنقه، وتركته هذه احلادثة م�ساباً بال�سلل، وغري قادر على ال�سري على قدميه.
وكان من املقرر اأن يقام حفل الزفاف يف البداية يوم 24 يونيو )حزيران( من العام املا�سي، اإل اأن احلادث اأجرب 
العرو�سني على اإلغاء املوعد، ليجتمعا من جديد يف حفل زفافهما الذي اأقيم موؤخراً، ومتكن جيم�س فيه اأن يقف 

للمرة الأوىل منذ 3 �سنوات.
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عائلة ثرية تت�سول ب�"�سيارات فارهة"!
21 �سخ�سا، بينهم ن�ساء  اعتقلت ال�سرطة ال�سعودية، يف منطقة الق�سيم، 
واأطفال، من اأ�سرة عربية، اأثناء ت�سولهم يف مواقع خمتلفة مبدينة بريدة 

م�ستعملني 5 �سيارات، اإحداها حديثة. 
واأفاد املتحدث با�سم �سرطة الق�سيم، الرائد بدر ال�سحيباين، بالقب�س على 
املت�سولني من قبل دوريات الأمن وقوة املهمات والواجبات اخلا�سة، بح�سب 

�سحيفة "عكاظ" ال�سعودية .
واأ�سار ال�سحيباين اإىل اأن املتهمني يقطنون يف �سقق �سكنية بربيدة، وعمدوا 

ل�ستيقاف املركبات وا�ستعطاف من فيها للح�سول على م�ساعدة. 
واأ�ساف: عرث بحوزة املقبو�س عليهم على مبلغ مايل قدره 12049 ريال، 
5 مركبات  اإقامة بدول خليجية عدة، كما مت �سبط  وجموهرات وهويات 
ويواجه  نوعية حديثة.  كانت من  اإحداها  للت�سول،  الأ�سرة  اأف��راد  ا�ستغلها 
اأفراد الأ�سرة املقيمني يف اململكة، عقوبات م�سددة بينها ال�سجن والغرامة، 
ومن ثم الرتحيل النهائي خارج ال�سعودية، والذي يعني عدم ال�سماح لهم 
بالعودة جمددا للمملكة. والت�سول يف ال�سعودية، ظاهرة تكافحها ال�سلطات 
املخت�سة، ل�سيما يف مكة واملدينة املنورة، اللتني ت�سمان العدد الأكرب من 

املت�سولني يف ال�سعودية، ل�سيما يف مو�سمي احلج والعمرة.

يطالبون بطرد خمادع على الإنرتنت
طالب اأكرث من 52 األف تايالندي يف التما�س على الإنرتنت بطرد خمادع 
اأمريكي، يتابعه اأكرث من 3.2 مليون �سخ�س على موقع "يوتيوب" مل�ساركة 
ملفات الفيديو، من البالد. واأثار نيت بارتلينغ، الذي ن�سر اأكرث من 400 
مقطع فيديو خمادع مقلب على يوتيوب، موجة غ�سب جديدة يف تايالند 
ي�سعان  وه��م��ا  و�سديقه،  لنف�سه  فيديو  حتميل  ب�سبب  املا�سي  الأ���س��ب��وع 

عمالت معدنية على خط �سكك حديد لختبار قوة حتمل العمالت.
ال�ساب  الجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  م�ستخدمي  م��ن  ال��ك��ث��ريون  وانتقد 

بارتلينغ ب�سبب احتمالية تعري�س ركاب القطارات للخطر.
ال�سلطات  اأن  اإل  اإنه رغم عدم وقوع ح��وادث،  التايالندية  وقالت ال�سرطة 
التايالندية اتهمت بارتلينغ اليوم الإثنني بالتعدي على ممتلكات ال�سكك 
لت�سديد  الأمريكي  ال�ساب  ا�ستدعاء  ومت  وتخريبها.  احلكومية  احلديدية 
غرامة �سغرية يوم الأربعاء. ومل تكن هذه هي املرة الأوىل التي يثري فيها 
ال�ساب الذي ين�سر مقاطع الفيديو با�سم "ماي ميت نيت" اجلدل يف الدولة 
الواقعة مبنطقة جنوب �سرق اآ�سيا. ففي مايو )اأيار(، قام ال�ساب بتحميل 
مقطع ف��ي��دي��و ي��ظ��ه��ره، وه���و ي��رب��ط ب��ال��ون��ات يف ج�سد ق��ط��ة مل��ع��رف��ة عدد 
ل ال�ساب  البالونات الالزمة حلمل احليوان حتى يطري يف الهواء. كما حمَّ

مقطع فيديو يظهر �سجاراً بني قطتني وعقرب، وهو يهتف للت�سجيع.

يف  فل�سطينيًا  فنانًا   14
معر�ض فني برام اهلل 

من  فل�سطينيا  فنانا   14 ي�سارك 
اأجيال خمتلفة يف معر�س )قريب 
مرتكزين  اأم��ام��ي(  وبعيد  اأراه  ل 
ال�سرية  على  الفنية  اأع��م��ال��ه��م  يف 
الت�سكيليني  ل��ل��ف��ن��ان��ني  ال���ذات���ي���ة 
الأكحل  ومت���ام  �سموط  اإ�سماعيل 

)اليد ترى والقلب ير�سم(.
اللد  امل���ول���ود يف  ���س��م��وط  وي��ع��ت��رب 
الفن  رواد  اأب���رز  اأح���د   1930 ع��ام 
فيه  ويرى  الفل�سطيني  الت�سكيلي 
الفن  حركة  موؤ�س�س  اأن��ه  البع�س 
النكبة  بعد  الفل�سطيني  الت�سكيلي 
اإىل  وه��اج��ر  ف�سولها  ع��ا���س  ال��ت��ي 
اأك����رث م���ن م��ك��ان ح��ت��ى ا���س��ت��ق��ر به 
فيها  دف��ن  ال��ت��ي  الأردن  احل���ال يف 

عام 2006.
من   1959 ع����ام  ���س��م��وط  وت������زوج 
الأكحل  مت��ام  الت�سكيلية  الفنانة 
والتي   1935 عام  يافا  يف  املولودة 
اأب�������رز رائ��������دات الفن  ت��ع��ت��رب م����ن 

الت�سكيلي الفل�سطينيات.
هام�س  ع���ل���ى  امل����ع����ر�����س  واأق�����ي�����م 
الإع���الن ع��ن اإط���الق ك��ت��اب )اليد 
عن  ال�سادر  ير�سم(  والقلب  ت��رى 
الفل�سطينية  ال��درا���س��ات  موؤ�س�سة 
وت����روي ف��ي��ه مت���ام الأك���ح���ل جزءا 
م��ن ���س��ريت��ه��ا ال��ذات��ي��ة م��ع زوجها 

�سموط.
الكاتب  قدمه  ال��ذي  الكتاب  ويقع 
خوري  اإليا�س  اللبناين  وال��روائ��ي 
284 �سفحة ي�سم يف اخلم�سة  يف 
�سور  منه  الأخ���رية  �سفحة  ع�سر 
م���ل���ون���ة م����ن ر�����س����وم����ات الأك����ح����ل 

و�سموط.

وفاة املخرج الأمريكي 
جورج رومريو

املخرج   ، املا�سي  الأح���د  ي��وم  رح��ل 
الأم���ريك���ي ج����ورج روم����ريو الذي 
العام  يف  وا�ستهر  اجلمهور  عرفه 
الرعب:  فيلم  خ���الل  م��ن   1968
عن  ديد"،  ليفينغ  ذي  اأوف  "نايت 
ع��م��ر ن��اه��ز 77 ع���ام���اً، ح�����س��ب ما 

اأعلن مدير اأعماله. 
"املخرج  بيان:  رو يف  وق��ال كري�س 
الكبري جورج رومريو تويف ب�سالم 
الأح��د يف ال�ساد�س ع�سر من متوز 
�سرطان  م��ع  ق�سري  ���س��راع  ب��ع��د   ،
يف الرئة، تاركاً وراءه عائلة حمّبة 
وال���ك���ث���ري م���ن الأ�����س����دق����اء واإرث�����ا 
الذي  ال��ب��ي��ان  واأك�����د  �سينمائيا". 
املمثل وابنته كانتا  اأن زوجة  ُن�سر، 

اإىل جانبه حني تويف.

يقتل اأباه من اأجل �سيجارة   
�سهدت منطقة ال�سراردة من ولية القريوان يف تون�س،  جرمية 
ب�سعة ذهب �سحيتها �سيخ على يد ابنه الذي ق�سى عليه طعًنا 
ال�سيخ  اأب��ي��ه  طعن  الب���ن  وت��ع��ّم��د  �سيجارة.  اأج���ل  م��ن  ب�سكني 
ب�سكني على م�ستوى الرقبة، اإىل جانب طعنات اأخرى عديدة 
على م�ستوى البطن وال�سدر فاأرداه قتياًل، ثم لذ بالفرار وهو 
يف حالة ه�ستريية. واأكد بع�س اجلريان، اأّن ال�ساب يعاين من 
ا�سطرابات نف�سية، ويبدو اأنه تخا�سم مع اأبيه ال�سيخ ب�سبب 
�سيجارة بعد اأن طلب متكينه من �سراء علبة �سجائر. ومتكنت 
الأجهزة الأمنية من القب�س على اجلاين الذي اعرتف بقتله 
اأجل  اأّن اجلرمية مّتت من  ال�سيخ وهو ي�سرخ، موؤكًدا  وال��ده 

�سيجارة، خا�سة واأنه تعّود على تناول ال�سجائر.

�سدمته �سيارة وهو يف منزله   
26 عاما اإىل م�ست�سفى يف مدينة  ُنقل �ساب يبلغ من العمر 
طراز  م��ن  ���س��ي��ارة  �سدمته  بعدما  الربيطانية  برمنجهام 
اخلرب،  ه��ذا  يف  غريب  �سيء  يوجد  ل  هنا  اإىل  بي.اإم.دبليو. 
اأن احلادث وقع بينما كان  لكن ما ل تعرفه عزيزي القارئ 
ال�ساب الذي يدعى اأمني جليلي ي�ساهد التلفاز وهو يجل�س 

على اأريكة يف غرفة املعي�سة مبنزل �سقيقته.
بي�ساء  ال�سيارة  اأن  الربيطانية  ميل  ديلي  �سحيفة  وذك��رت 
اللون ا�سطدمت بجدار املنزل يف ال�ساعات الأوىل من فجر 
اأم�س ال�سبت وحطمته وهو ما ت�سبب يف اإ�سابة اأمني. ونقل 
لعالج  برمنجهام  يف  اإليزابيث  امللكة  م�ست�سفى  اإىل  ال�ساب 
تبحث  ال�سرطة  ت��زال  ول  اإ�سابات خفيفة يف عنقه وظهره. 
عن �سائق ال�سيارة. وقال �سهود عيان اإن ال�سيارة ا�سطدمت 
املنزل.  ب��ج��دار  ت��رت��ط��م  اأن  ق��ب��ل  امل��ن��زل  ح��دي��ق��ة  ب�سجرة يف 
واأظهرت �سور ولقطات فيديو مقدمة ال�سيارة وهي تخرتق 
اجلدار الأمامي للمنزل. وقالت نا�ستاران �سقيقة اأمني اإنها 
التي  اخل�سائر  اأن  واأ���س��اف��ت  احل���ادث.  وق��ت  عطلة  يف  كانت 
وهو  ا�سرتليني  جنيه  األ��ف   20 بنحو  تقدر  مبنزلها  حلقت 
�سجيجاً  اأن  اأبلغوين  وق��ال��ت:  امل��ادي��ة.  اإمكانياتها  يفوق  م��ا 
رهيباً وقع و�سعروا اأن البيت كله �سينهار. كان هناك الكثري 
من  ي�سعد  الدخان  وك��ان  اجل��دار  انك�سار  ب�سبب  الغبار  من 
ال�����س��ي��ارة.  واأ���س��اف��ت: ج���اءت ال�����س��ي��ارة م��ن اجل���وار و�سربت 
املقابلة  الأري��ك��ة  �سربت  ث��م  الأم��ام��ي��ة  احل��دي��ق��ة  يف  �سجرة 
للجدار وكان هو يجل�س على الأريكة. كان الأمر ل ي�سدق. 

وهو كان م�سدوماً. كان لديه اأمل يف الرقبة والظهر.
اأ�سهر  �سبعة  ح��وايل  قبل  البيت  هذا  ا�سرتيت  لقد  وتابعت: 

ومت جتديده موؤخًرا. ل ا�ستطيع حتمل اخل�سائر.

تاأكل ب�سراهة رغم نحافتها ال�سديدة
ال�سابقة  نيوزيلندا  جمال  وملكة  اأزي��اء  عار�سة  اأده�ست 
العامل، بقدرتها الهائلة على تناول الطعام بكميات كبرية 
حوايل  زي�سر  نيال  وزن  ويبلغ  ال�سديدة.  نحافتها  رغ��م 
48 كيلو جراًما ولكنها قادرة على تناول �سًتا من لفائف 
�ساعة  اأق��ل من  بيغ ماك يف  12 دقيقة و22  البوريتو يف 
وكانت  الربيطانية.  “مريور”  �سحيفة  ذك��رت  ح�سبما 
زي�سر بعمر 24 عاًما عندما توجت ملكة جمال نيوزيلندا 
10000 �سعرة  2013، وت�ستطيع تناول حوايل  العام  يف 
حرارية تتكون من 20 بي�سة كبرية وكيلو جرام من حلم 
اخلنزير املقدد و6 من النقانق وكومة من الفطر يف 42 

دقيقة فقط.

زواج مريندا كري من 
موؤ�س�ض �سناب�سات

تزوجت عار�سة الأزياء ال�سرتالية مريندا كري من رجل الأعمال الأمريكي، 
موؤ�س�س تطبيق �سناب�سا اإيفان �سبيغل، يف حديقة منزله اخللفية، حيث اقت�سر 

احلفل على الأ�سخا�س املقربني من الزوجني والذي و�سل عددهم اىل 45 
نع خ�سي�سا لها  �سخ�ساً فقط. واأطلت كري بف�ستان زفاف انيق جداً �سُ
من جمموعة دار: ديور، حيث ا�ستوحت املديرة الفنية اجلديدة ماريا 
ارتدته  التي  كيلي  جري�س  ف�ستان  من  الت�سميم،  �سيوري  غرات�سيا 
بحفل زفافها على اأمري موناكو عام 1956. نذكر ان مريندا التقت 
�سبيغل للمرة الوىل خالل ع�ساء ل� لوي�س فيتون يف مدينة نيويورك 

عام 2014. وقد بداأ الثنائي اخلروج معا يف حزيران 2015.  

فريق اإ�سبانيا يتناف�س يف نهائي العر�س الفني لل�سيدات خالل م�سابقة ال�سباحة املتزامنة يف بطولة العامل فينا 2017 يف بوداب�ست.  )ا ف ب(

قذيفة مدفع عمرها 
عامًا!  250

عرث عمال بناء يف كندا على قذيفة 
اأثناء حفرهم يف  مدفعية عمالقة 
كيبيك،  منطقة  يف  للبناء  م��وق��ع 
ويت�سلوا  ي���ن���زع���ج���وا  مل  ل��ك��ن��ه��م 
ب���ف���رق ال����ط����وارئ ع��ل��ى ال���ف���ور بل 
اآخر  �سخ�س  اأي  يفعله  م��ا  ف��ع��ل��وا 
على  فتحوا  لقد  الع�سر..  ه��ذا  يف 
�سات  �سناب  مثل  تطبيقات  ال��ف��ور 
ال�سور  لل���ت���ق���اط  وان�������س���ت���ج���رام 
تزن  التي  القذيفة  م��ع  التذكارية 
املدفعية  واأط��ل��ق��ت��ه��ا  رط����ل   200
ال��ربي��ط��ان��ي��ة خ����الل م��ع��رك��ة مع 
باملنطقة  ال���ف���رن�������س���ي���ة  ال�����ق�����وات 
�سحيفة  وذك��������رت   .1759 ع�����ام 
اأنهم مل  الربيطانية  )تيليجراف( 
يكتفوا بهذا فح�سب بل قاموا بجر 
الأر�س لنقلها ملوقع  القذيفة على 
اأف�سل للت�سوير. واأدرك العمال كم 
عامل  ج��اء  عندما  حمظوظون  هم 
واأخربهم  القذيفة  لفح�س  اآث���ار 
اأنها ل تزال ن�سطة ومعباأة بالبارود 
وتتمتع بالقدرة التفجريية نف�سها 
التي كانت عليها عندما اأطلقت قبل 
ال�سلطات  وا�ستدعت  ع��ام��اً.   250
املفرقعات  خ�������رباء  م����ن  ف����ري����ق����اً 
لإب���ط���ال م��ف��ع��ول ال��ق��ذي��ف��ة. وقال 
خبري املفرقعات �سيلفان تروديل يف 
مقابلة مع هيئة الإذاع��ة الكندية: 
الرطوبة  الوقت، و�سلت  مع مرور 
احتمال  م���ن  وق��ل��ل��ت  داخ��ل��ه��ا  اإىل 
ي����زال هناك  ان��ف��ج��اره��ا، ول��ك��ن ل 
يعملون  اخل���رباء  ي��زال  ول  خطر. 
بالإمكان  ك����ان  اإذا  م���ا  ل��ت��ح��دي��د 
لعر�سها  القذيفة  مفعول  اإب��ط��ال 
تفجريها  يتعني  هل  اأو  متحف  يف 

حتى ل ت�سكل خطًرا يف امل�ستقبل. 

واي فاي جماين مقابل تنظيف ال�سوارع 
ملزمون  باأنهم  بريطانيا  يف  م�ستخدم  األ��ف   22 فوجئ 
املدنية  اخلدمات  من  �ساعة   1000 نحو  ب��اأداء  قانونياً 
واملراحي�س  ال�سوارع  تنظيف  �سمنها  من  واملجتمعية، 
القيام  الإعفاء عن  اأو  اأجر مادي  دون  العامة،  واملرافق 
املق�سودة" ل�سروط  "غري  وذل��ك ج��راء موافقتهم  بها، 

ا�ستخدام �سبكات "واي فاي" العامة جماناً.
ب�خداع  بريطانيا  يف  الإن���رتن���ت  خ��دم��ات  م����زودو  وق���ام 
امل�����س��ت��خ��دم��ني، م��ن خ���الل اإدراج���ه���م ل�����س��روط واأحكام 
والأماكن  ال�����س��وارع  امل��ج��اين يف  الإن���رتن���ت  ا���س��ت��خ��دام 
العامة والتي نادراً ما يقراأها امل�ستخدمون، حيث تلزم 

من يوافق عليها �سرعاً حتمل م�سوؤوليتها.
واأقبل مزودو خدمات الإنرتنت على القيام بهذا املقلب 
بالذات بهدف لفت انتباه امل�ستخدمني ل�سرورة "قراءة 
ال�سروط والأحكام اأوًل بدقة وعناية" ليعرفوا ما لهم 
وما عليهم، قبل الإقدام على قبولها، م�سريين اإىل اأن 
ال�سروط يندرج من �سمنها عادة ما يندد به ويناه�سه 
الو�سول  اأح��ق��ي��ة  ذل����ك  امل�����س��ت��خ��دم��ني، مب���ا يف  ج��م��ي��ع 
ت�سفح  ع��ادات  ح��ول  اخلا�سة  والبيانات  املعلومات  اإىل 
امل�ستخدمني لالإنرتنت، وهذا ما يتعار�س مع حقوقهم 

التنفيذي  امل��دي��ر  وق��ال  الإن��رتن��ت.  ا�ستخدام  حرية  يف 
ل�سركة "Purple" خلدمات الإنرتنت، جافني ويلدون 
ينبغي على امل�ستخدمني قراءة ال�سروط والأحكام قبل 
العامة،  الأم��اك��ن  يف  الإن��رتن��ت  اإىل  للدخول  ت�سجيلهم 
البيانات  حجم  وك��م  عليه،  يوافقون  ال��ذي  ما  ليعرفوا 
مينحونها  التي  الرخ�سة  ه��ي  وم��ا  يت�ساركونها،  التي 
اأنه  تو�سح  الإنرتنت، م�سيفاً جتربتنا  مل��زودي خدمات 
من ال�سهل و�سع عالمة �سح داخل ال�سندوق ال�سغري 
القائمة  وت�سمل  الثمن.  ك��ان  مهما  باملوافقة،  اخلا�س 
الكاملة للمهام املدرجة �سمن بند "ال�سروط والأحكام" 
احلدائق  وت��ط��ه��ري  تنظيف  م��ث��ل  املجتمعية،  اخل��دم��ة 
ال��ع��ام��ة م���ن ن��ف��اي��ات وخم��ل��ف��ات احل���ي���وان���ات، والرفق 
ال�سرف  جم��اري  وتنظيف  ال�سالة،  والكالب  بالقطط 
واملهرجات  املنا�سبات  اأثناء  العامة  واملراحي�س  ال�سحي 
غارديان  ���س��ح��ي��ف��ة  وب��ح�����س��ب  امل��ح��ل��ي��ة.  والح���ت���ف���الت 
الإنرتنت  خلدمة  امل���زودة  ال�سركة  قالت  الربيطانية، 
اإنها خ�س�ست "مكافاأة"، مل تف�سح عنها، لكل م�ستخدم 
قام بالفعل بقراءة ال�سروط والأحكام وجنح يف العثور 

على "اخلدعة" املخباأة �سمن بنودها.


