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مبنا�ضبة �ضهر رم�ضان
رئي�س الدولة يوجه ب�صرف رواتب املوظفني 

واملتقاعدين وامل�صاعدات االجتماعية 25 مايو 
•• اأبوظبي-وام:

تنفيذ� لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �أم��ر �شاحب   .. �هلل  �لدولة حفظه 
ب�شرف  دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
رو�تب موظفي �حلكومة �لحتادية و�مل�شاعد�ت �لإجتماعية للمو�طنني 
25 م��ن �شهر مايو  ي��وم  �ع��ت��ب��ار� م��ن  �ل��دول��ة  �ملتقاعدين يف  ورو�ت���ب 
�جلاري مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان �ملبارك .. وذلك حر�شا من �شموه 
على متكني �ملوظفني و�ملتقاعدين و�أ�شحاب �مل�شاعد�ت �لإجتماعية من 

ق�شاء �حتياجات �أ�شرهم وتوفري متطلبات �ل�شهر �لف�شيل.
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حممد بن ر��شد خالل �فتتاحه مركز �لتحكم �ملوحد لنظمة �لنقل و�لطرق  )و�م(

�ل�شرطة �لرتكية تقود �جلرن�ل �أكني �أوزترك �لعقل �ملدبر لالنقالب  )� ف ب(

افتتح مركز التحكم املوحد لأنظمة النقل والطرق 

حممد بن را�صد: هدفنا اال�صرتاتيجي اأن يظل جمتمعنا هو 
االأ�صعد واالأكرث اأمانا وا�صتقرارا معي�صيا واجتماعيا واإن�صانيا

•• دبي-وام:

�فتتح �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
رعاه �هلل بح�شور �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن 
�أم �لرمول  �آل مكتوم ويل عهد دبي يف منطقة  ر��شد 
يف دبي قبل ظهر �م�س مركز �لتحكم �ملوحد لأنظمة 
و�ملو��شالت يف  �لطرق  لهيئة  �لتابعة  �لنقل و�لطرق 

دبي .

و�أحدث  �أك��ر  �أح��د  يعد  �ل��ذي   - �ملركز  �فتتاح  ح�شر 
�مل��ه��ن��د���س مطر  ���ش��ع��ادة   - �ل��ع��امل  �لتحكم يف  م��ر�ك��ز 
�ملديرين  جمل�س  رئي�س  �لعام  �ملدير  �لطاير  حممد 
عام  مدير  �شليمان  �شعيد  خليفة  و�شعادة  �لهيئة  يف 
�للو�ء  و�شعادة  دب��ي  يف  و�ل�شيافة  �لت�شريفات  د�ئ��رة 
عبد�هلل خليفة �ملري �لقائد �لعام ل�شرطة دبي وح�شد 
من مهند�شي �ملركز ومديري �لإد�ر�ت بهيئة �لطرق 

و�ملو��شالت .
)�لتفا�شيل �س2(

حممد بن ز�يد خالل ��شتقباله وفد �شندوق معا�شات �أبوظبي  )و�م(

ا�ضتقبل وفدا من �ضندوق معا�ضات اأبوظبي.. وقدم العزاء يف وفاة حممد بن د�ضمال ال�ضويدي

حممد بن زايد: االإمارات لن تدخر و�صعا يف تقدمي كافة 
اخلدمات خلدمة املواطنني وتلبية احتياجاتهم و اإ�صعادهم

•• اأبوظبي-وام:
ز�يد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
بق�شر  ���ش��م��وه  جمل�س  يف  �م�����س  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت 
�لبحر وفد� من �شندوق معا�شات ومكافاآت �لتقاعد 

لإمارة �بوظبي.
�آلية عمل  وت��ب��ادل �شموه و�ل��وف��د �لأح��ادي��ث ح��ول 
و�أهمية  �ملتطورة  �ل�شيا�شات  تطبيق  يف  �ل�شندوق 

�ىل  ��شافة  �مل��و�ط��ن  م�شلحة  حتقيق  على  �لعمل 
�لرتقاء مب�شتوى �خلدمات �ملقدمة للمتعاملني.

من جهة �خرى قدم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�لقائد  نائب  �أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�يد  بن 
�إىل عبد�هلل  �لعز�ء  �مل�شلحة و�جب  للقو�ت  �لأعلى 
حممد �ح��م��د ب��ن د���ش��م��ال �ل�����ش��وي��دي و�إخ���و�ن���ه يف 
وفاة و�لدهم وذلك خالل زيارته منزل �لعائلة يف 

منطقة �لبطني مبدينة �أبوظبي.
)�لتفا�شيل �س2(

طالب اإيران بالتوقف فورا عن متويل وتدريب الإرهابيني 

ترامب يتحدث عن فر�صة نادرة لتحقيق ال�صالم واال�صتقرار باملنطقة
وت�شليح  وت����دري����ب  مت���وي���ل  وق�����ف 
�لإرهابيني و�مليلي�شيات و�أن تتوقف 

عن ذلك على �لفور.
ت��ر�م��ب فيما يو�جه  وت��اأت��ي ج��ول��ة 
من  يكافح  حيث  ب���الده  يف  م�شاكل 
�إقالته  بعد  ف�شيحة  �ح��ت��و�ء  �أج���ل 
�لحت���ادي  �لتحقيقات  مكتب  دي���ر 
�أ�شبوعني.  جيم�س كومي قبل نحو 
�ل�شبت  ي������وم  �جل�����ول�����ة  وت���ن���ت���ه���ي 
وبروك�شل  �ل��ف��ات��ي��ك��ان  زي�����ارة  ب��ع��د 

و�شقلية.
ت�شارك  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  �إن  نتنياهو  ق��ال 
كرر  لكنه  بال�شالم  �لتز�مه  تر�مب 
للفل�شطينيني  ح��ك��وم��ت��ه  م��ط��ال��ب 
فيما يتعلق بال�شيا�شة و�لأمن ومن 
كدولة  باإ�شر�ئيل  �لع���رت�ف  بينها 

يهودية!.
زيارة  �أول  تكون  �أن  ن��اأم��ل  و�أ���ش��اف 
على  تاريخيا  معلما  ملنطقتنا  ل��ك 

طريق �لت�شالح و�ل�شالم.
للريا�س  زي��ارت��ه  ت��ر�م��ب  و����ش��ت��غ��ل 
ل���ت���ع���زي���ز �ل����ع����الق����ات �لأم���ري���ك���ي���ة 
و�لإ�شالمية  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل����دول  م��ع 
�أ�شلحة  ���ش��ف��ق��ات  ع���ن  و�لإع��������الن 
لل�شعودية  ����ش���خ���م���ة  �أم����ري����ك����ي����ة 

وتو�شيل ر�شالة �شارمة لإير�ن.

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

دونالد  �لأم��ري��ك��ي  �لرئي�س  و���ش��ل 
�م�������س يف  �إ����ش���ر�ئ���ي���ل  �إىل  ت����ر�م����ب 
جولة  �أول  م���ن  �ل��ث��ان��ي��ة  �مل��ح��ط��ة 
ت��ول��ي��ه من�شبه  ل���ه م��ن��ذ  خ��ارج��ي��ة 
جديدة  �أ����ش���ب���اب���ا  ل���دي���ه  �إن  وق������ال 
�ل�شالم  لتحقيق  �لأم���ل  فيه  تبعث 
و�ل�شتقر�ر يف �ل�شرق �لأو�شط بعد 

زيارته لل�شعودية.
 28 ت�شتغرق  �لتي  �لزيارة  وخ��الل 
رئي�س  مع  تر�مب  �شيجتمع  �شاعة 
بنيامني  �لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي  �ل����������وزر�ء 
�لفل�شطيني  و�ل��رئ��ي�����س  ن��ت��ن��ي��اه��و 
كما  ح��دة.  على  ك��ل  عبا�س  حممود 
�شي�شلي عند �حلائط �لغربي ويزور 
كني�شة �لقيامة يف �لقد�س. وي�شافر 

�ليوم �لثالثاء �إىل بيت حلم.
وك�������ان ن���ت���ن���ي���اه���و وزوج�����ت�����ه ����ش���ارة 
و�لرئي�س ريئوفني ريفلني و�أع�شاء 
مطار  يف  �لإ�شر�ئيلية  �حلكومة  يف 
ل�شتقبال  �أب��ي��ب  بتل  ج��وري��ون  ب��ن 

تر�مب وزوجته ميالنيا.
بعد  موجزة  كلمة  يف  تر�مب  وق��ال 
و���ش��ول��ه خ����الل ���ش��ف��ري يف �لأي����ام 
�أ�شبابا  وج�����دت  �مل��ا���ش��ي��ة  �ل��ق��ل��ي��ل��ة 

جديدة لالأمل.
�أمامنا فر�شة نادرة لتحقيق  وتابع 
لهذه  و�ل�شالم  و�ل�شتقر�ر  �لأم��ن 
�ملنطقة ول�شعوبها وهزمية �لإرهاب 
�لن�شجام  ي�����ش��وده  م�شتقبل  وب��ن��اء 
�أن  و�لرخاء و�ل�شالم لكن ل ميكن 
يتحقق ذلك �شوى بالعمل معا. ما 

من �شبيل �آخر.
دونالد  �لأم���ري���ك���ي  �ل��رئ��ي�����س  ق����ال 
�إير�ن  على  يجب  �إن��ه  �م�س  تر�مب 
�ملايل  دعمها  �لفور  على  توقف  �أن 

و�لع�شكري لالإرهابيني و�مليلي�شيات 
و�أك�������د جم������دد� ع���ل���ى �أن������ه ل����ن يتم 
�ل�شماح لها مطلقا بامتالك �أ�شلحة 

نووية.
و�أ�شاف تر�مب يف ت�شريحات علنية 
خالل �جتماع يف �لقد�س �ملحتلة مع 
نظريه �لإ�شر�ئيلي روؤوفني ريفيلني 
�لأهم هو �أن تعلن �لوليات �ملتحدة 
يتعني  �أن��ه  و�ح��د  ب�شوت  و�إ�شر�ئيل 
�لإطالق  �ل�شماح لإي��ر�ن على  عدم 
و�أن عليها  ن���ووي  ���ش��الح  ب��ام��ت��الك 

بر�صا�س  فل�صطيني  ا�صت�صهاد 
حلم بيت  �صمال  االحللتللالل 

•• غزة -وام:

��شت�شهد �شاب فل�شطيني بر�شا�س 
جنود �لحتالل �ل�شر�ئيلي على 
حاجز �لكونتيرن �شمال بيت حلم 
ت��ن��ف��ي��ذ عملية  ب��زع��م حم��اول��ت��ه 

طعن.
ما  �ل�شاب  �ن  عيان  �شهود  و�أف���اد 
ز�ل م��ل��ق��ي��ا ع��ل��ى �لأر��������س وق���ام 
�جلنود بتغطيته ر�ف�شني و�شول 

طو�قم �لهالل �لحمر �ليه .
باإغالق  �لح��ت��الل  ق��و�ت  وقامت 
�حلاجز يف كال �لجتاهني ومنعت 
مرور �ملركبات يف حني عّززت من 

تو�جد عنا�شرها يف �ملكان.
�لأحمر  �ل��ه��الل  جمعية  وك��ان��ت 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي ق����د �أع���ل���ن���ت عن 
وقت  يف  فل�شطينيا   18 ����ش��اب��ة 
مع  �ملو�جهات  �م�س خالل  �شابق 
�لحتالل يف مناطق متفرقة من 
�لقد�س  و���ش��رق  �لغربية  �ل�شفة 

�ملحتلة .
لها  بيان  يف  �جلمعية  و�أو�شحت 
�إ�شابة   18 م���ع  ت��ع��ام��ل��ت  �أن���ه���ا 
قلقيلية  يف  �لغاز  ��شتن�شاق  جر�ء 
و�إ���ش��اب��ت��ني ب��ال��غ��از ق���رب جامعة 
خ�شوري و�إ�شابة و�حدة يف �لنبي 
�شالح و3 حروق و�إ�شابتني جر�ء 

اأنقرة حتتج على معاملة م�ضوؤولني اأتراك بوا�ضنطن 
تركيا حتاكم 200 �صخ�صية ع�صكرية بتهمة التورط يف االنقالب 

ي�صيطر  الللعللراقللي  اجلي�س 
باملو�صل الللنللجللار  حللي  على 

•• املو�صل-وكاالت:

�ل�شيطرة  �لعر�قية  �لقو�ت  �أعلنت 
�لكاملة على حي �لنجار يف �ل�شطر 
�ل��غ��رب��ي ل��ل��م��و���ش��ل، يف ح���ني �شن 
هجومني  �لرهابي  د�ع�س  تنظيم 
و�حل�شد  ل��ل��ج��ي�����س  م����و�ق����ع  ع���ل���ى 
دياىل  �ل��ع�����ش��ائ��ري يف حم��اف��ظ��ت��ي 
و�شالح �لدين. وقال قائد عمليات 
قادمون �إن �لقو�ت �لعر�قية متكنت 
من ��شتعادة �حلي بعد ثالثة �أيام 

من �إعالنها �قتحامه.
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جلنة منح اجلن�صية الأبناء املواطنات تعتمد اأ�صماء 
208 ممن ا�صتوفوا �صروط اكت�صاب جن�صية الدولة

•• اأبوظبي-وام:

ز�يد  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات  تنفيذ  جلنة  �عتمدت 
�آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل ب�شاأن منح �جلن�شية لأبناء �ملو�طنات 
�أبناء  من  �ل��دول��ة  جن�شية  على  للح�شول  �ملتقدمني  من   208 �أ�شماء 
�ملو�طنات �مل�شتوفني لل�شروط متهيد� ل�شت�شد�ر �ملر��شيم �خلا�شة بهم 
وفقا لالإجر�ء�ت و�خلطو�ت �لقانونية �ملتبعة يف هذ� �ل�شاأن وبالتن�شيق 

مع �جلهات �ملعنية.
�أع��ل��ن عنه �شاحب  �ل��ذي  ع��ام �خل��ري  ب�شائر  �للجنة �شمن  ق��ر�ر  ي��اأت��ي 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل وتز�منا 

من حلول �شهر رم�شان �لكرمي.
جاء ذلك يف �لجتماع �لذي عقدته �للجنة �م�س بق�شر �لرئا�شة برئا�شة 
�للجنة  رئي�س  �لرئا�شة  �شوؤون  وزير  نائب  �لزعابي  �أحمد جمعة  معايل 
للمجل�س  �لعام  �لأم��ني  نائب  �ل�شام�شي  حماد  بن  علي  معايل  وح�شور 
�لأعلى لالأمن �لوطني وممثلني عن كل من وز�رة �شوؤون �لرئا�شة وجهاز 

�أمن �لدولة، ووز�رة �لد�خلية.                            )�لتفا�شيل �س9(

م�صوؤول اأردين ي�صيد بدعم االإمارات 
ملخيمات الالجئني ال�صوريني يف بالده

•• عمان-وام:
قدم �لعقيد مهند �ل�شريدة مدير �شوؤون �لالجئني يف خميم �لزعرتي يف 
�ململكة �لأردنية �لها�شمية �شكره و تقديره حلكومة دولة �لإمار�ت على ما 
تقدمه من دعم �شخي وم�شاعد�ت متو��شلة ملخيم �لزعرتي وغريه من 

�ملخيمات �خلا�شة بالالجئني �ل�شوريني.              )�لتفا�شيل �س8(

على  اللللنلللار  يللطلللللقللون  حلللوثللليلللون 
�صنعاء يف  االأممللللي  املللبللعللوث  مللوكللب 

•• �صنعاء-وكاالت:

ميلي�شيات  من  عنا�شر  �عرت�س 
بالأ�شلحة  م���دج���ج���ة  �حل����وث����ي 
�لقيادي  ي��ت��ق��دم��ه��م  �ل��ر���ش��ا���ش��ة، 
�شادق �أبو �شو�رب، موكب �ملبعوث 
�ل���ع���ام لالأمم  �خل���ا����س ل���الأم���ني 
�إ�شماعيل ولد  �ملتحدة �إىل �ليمن 
من  خروجه  عقب  �أحمد،  �ل�شيخ 
���ش��ال��ة م��ط��ار ���ش��ن��ع��اء، ح�شب ما 

�أفاد �شهود عيان قناة �لعربية.
�لعنا�شر  ه������وؤلء  �أح�����د  و�أط����ل����ق 
ب���اجت���اه موكب  �ل���ن���ار  �حل���وث���ي���ة 
�مل��ب��ع��وث �لأمم����ي، م��ا دف���ع �أف���ر�د 
�ملكلفة بحر��شة  �حلماية �لأمنية 
ولد �ل�شيخ للرد عر �إطالق �لنار 
فتح  و�إع��ادة  �ملتظاهرين  وتفريق 

�لطريق.
وكان ولد �ل�شيخ �أحمد قد و�شل 
بد�أها  �إط��ار جولة  �إىل �شنعاء يف 
�لأ���ش��ب��وع �ملا�شي يف �ل��ري��ا���س، يف 
حماولة لإحياء م�شاور�ت �ل�شالم 
�لعام  �آب  �أغ�شط�س  منذ  �ملتوقفة 
ب��ع��د م�����ش��اور�ت �لكويت  �مل��ا���ش��ي، 
�لتي ��شتمرت ثالثة �أ�شهر و�نتهت 
برف�س �لنقالبيني �لتوقيع على 
�لأمم��ي يف  �ملبعوث  �تفاق عر�شه 

نهاية �ملفاو�شات.

•• اأنقرة-رويرتز: 

بد�أت �أنقرة �م�س حماكمة 200 
م�شتبه به من بينهم �شباط كبار 
بتخطيط  م��ت��ه��م��ون  �جل��ي�����س  يف 
�لعام  �لنقالب  حماولة  وتدبري 
فيها  ي��ط��ال��ب  ق�شية  يف  �مل��ا���ش��ي 

�ملدعون بال�شجن مدى �حلياة.
وب��ي��ن��ه��م م�شاعد  �مل��ت��ه��م��ون  وم���ر 
ل��ل��رئ��ي�����س رج���ب ط��ي��ب �إردوغ�����ان 
�جلوية  للقو�ت  �ل�شابق  و�لقائد 
�ل�شباط  ك���ب���ار  م����ن  وع�������ش���ر�ت 
وميجر  وكولونيل  ج��رن�ل  برتب 
�ملتظاهرين  م���ن  ع�����ش��ر�ت  ع��ل��ى 
و�ألقو�  باإعد�مهم  طالبو�  �لذين 
�إىل  طريقهم  يف  عليهم  م�شانق 

�ملحكمة.
وذكرت وكالة �لأنا�شول �لر�شمية 
ل���الأن���ب���اء �أن�����ه ج����رى ن�����ش��ر نحو 
1500 من �أفر�د �لأمن لتاأمني 
�ملحاكمة و�لتي بد�أت وقائعها يف 
د�ر ق�شاء خ�ش�شت لهذ� �لغر�س 
يف �شنجان على م�شارف �لعا�شمة 

�أنقرة.

�شخ�شا   240 م���ن  �أك����ر  وق��ت��ل 
حماولة  يف  مدنيون  منهم  كثري 
متوز  ي��ول��ي��و   15 يف  �لن���ق���الب 
جمموعة  ق��ادت  عندما   2016
م���ن �جل���ن���ود دب����اب����ات وط���ائ���ر�ت 
هليكوبرت  وط�����ائ�����ر�ت  ح���رب���ي���ة 
وق�������ش���ف���و� �ل�����رمل�����ان وح�����اول�����و� 
�لإط���اح���ة ب��احل��ك��وم��ة. وم���ن بني 
�شنجان  يف  للمحاكمة  �ملقدمني 
�مل�����ش��ت��ب��ه ب��ه��م �ل��رئ��ي�����ش��ي��ون ور�ء 
�لن��ق��الب �ل��ذي��ن د�ه��م��و� مبنى 

تلفزيون �لدولة و�أجرو� مذيعة 
ع���ل���ى ق�������ر�ءة �إع�������الن ي���ق���ول �إن 
�جلي�س ��شتوىل على �ل�شلطة و�إن 
تركيا تخ�شع لإد�رة جلنة ت�شمى 

�ل�شالم يف �لد�خل.
ق���ال���ت وز�رة  ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د �خ����ر 
�خلارجية �لرتكية يف بيان �م�س 
�لأمريكي  �ل�شفري  ��شتدعت  �إنها 
�أن����ق����رة ل���الح���ت���ج���اج على  ل�����دى 
�أتر�ك  �أمنيني  معاملة م�شوؤولني 
�مل����ت����ح����دة خ���الل  �ل������ولي������ات  يف 

•• الفجر - تون�س - خا�س

حالة  حولها  �ملناطق  وبع�س  تطاوين  مدينة  تعي�س 
�حتقان �شعبي بعد �لت�شعيد �لذي �أعلن عنه معت�شمو 

�لكامور و�تخاذهم قر�ر� بغلق م�شخة �لنفط.
وقد ت�شدت �لقو�ت �لع�شكرية و�لأمنية �شباح �أم�س 
�إثر  تطاوين  �شباب  �ملحتجني من  لعدد من  �لثنني 
�قتحامهم وحدة �شخ �لنفط وحماولتهم غلقها. ومت 
�إخر�جهم من �لوحدة با�شتعمال �لغاز �مل�شيل للدموع 

ما �أدى �إىل �ختناق عدد كبري من �ملحتجني. 

انللفللجللار  يف   24 اإ�لللصلللابلللة 
مبلل�للصللتلل�للصللفللى بللبللانللكللوك 

•• بانكوك-رويرتز:

�لتايالندية  �حل���ك���وم���ة  ق���ال���ت 
م�شت�شفى  يف  قنبلة  �ن��ف��ج��ار  �إن 
ب��ال��ع��ا���ش��م��ة ب��ان��ك��وك �أ���ش��ف��ر عن 
24 ���ش��خ�����ش��ا �م�������س يف  �إ����ش���اب���ة 
لالنقالب  �ل���ث���ال���ث���ة  �ل�����ذك�����رى 
�لع�شكري فيما �ألقى قائد �جلي�س 
معار�شة  ج��م��اع��ات  ع��ل��ى  ب��ال��ل��وم 

للمجل�س �لع�شكري.
ومل تعلن �أي جهة م�شوؤوليتها عن 
�لنفجار �لذي وقع يف م�شت�شفى 
ف��ر�م��وجن��ك��وت��ك��الو �ل���ذي يرتدد 
و�ل�شباط  و�أ�شرهم  عليه �جلنود 

�ملتقاعدون.
وق������ال ك����ام����ت����ورن �أوت�������ش���اروي���ن 
بال�شرطة  �ملفرقعات  فريق  قائد 
ك���ان���ت ق��ن��ب��ل��ة. عرنا  ل���روي���رتز 
ع����ل����ى �أج������������ز�ء �����ش���ت���خ���دم���ت يف 
�أن��ه مل يت�شح  و�أ���ش��اف  ت�شنيعها 
و�أ�شاف  �لتفجري.  ور�ء  من  بعد 
�ل�����ش��ل��ط��ات بفح�س  ح��ال��ي��ا ت��ق��وم 

ت�شجيالت كامري�ت �ملر�قبة.
وقال �ملتحدث با�شم �حلكومة �إن 

�أ�شيبو�. �شخ�شا   24

 و�أف��ادت م�شادر متطابقة �أنه مت حرق مقري �قليم 
باحلي  �لعمومي  لالأمن  �جلهوية  و�ملنطقة  �ل��درك 

�لإد�ري بالكامل بعد �ن�شحاب قو�ت �لأمن منهما. 
�قتحام  �مل�����ش��ادر حم��اول��ة  ن��ف�����س  بح�شب  ك��م��ا مت��ت 
�مل�شتودع �لبلدي بتطاوين من قبل �شباب يعتقد �نهم 
�مل�شادر ح�شول  �أك��دت ذ�ت  �ملحافظة. كما  من خارج 
�شدمته  بتطاوين  �جل��ه��وي  بامل�شت�شفى  وف��اة  حالة 
�شيارة �أمنية مبنطقة �لكامور مع وجود حالة ثانية 

حرجة بقاعة �لعمليات.       
)�لتفا�شيل �س15(             

نحو اإعالن حظر التجول يف تطاوين:

جنوب تون�س: و�صع خطري ينذر بحريق حموره النفط

تر�مب خالل زيارته �حدى �لكنائ�س يف �لقد�س �لقدمية �ملحتلة  )� ف ب(

)�لتفا�شيل بتوجيهات خليفة بن زايد.. حممد بن زايد ياأمر ب�صرف رواتب موظفي حكومة اأبوظبي يوم 25 اجلاري
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اأخبـار الإمـارات

ا�ضتقبل وفدا من �ضندوق معا�ضات اأبوظبي

حممد بن زايد: االمارات لن تدخر و�صعا يف تقدمي كافة اخلدمات 
وت�صخري االإمكانيات خلدمة املواطنني وتلبية احتياجاتهم واإ�صعادهم

ربط اإلكرتوين بني امل�صرف املركزي وحماكم اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

ز�يد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
بق�شر  �شموه  جمل�س  يف  �أم�����س  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت 
م��ع��ا���ش��ات ومكافاآت  ���ش��ن��دوق  م���ن  وف����د�  �ل��ب��ح��ر 

�لتقاعد لإمارة �بوظبي.

عمل  �آلية  ح��ول  �لأح��ادي��ث  و�لوفد  �شموه  وتبادل 
و�أهمية  �ملتطورة  �ل�شيا�شات  تطبيق  يف  �ل�شندوق 
�ىل  ��شافة  �مل��و�ط��ن  م�شلحة  حتقيق  على  �لعمل 

�لرتقاء مب�شتوى �خلدمات �ملقدمة للمتعاملني.
�ل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�أك���د 
بقيادة  �ملتحدة  �لعربية  �لم���ار�ت  دول��ة  �ن  نهيان 
نهيان  �ل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 

رئي�س �لدولة حفظه �هلل لن تدخر و�شعا يف تقدمي 
�شبيل  يف  �لإم��ك��ان��ي��ات  وت�شخري  �خل��دم��ات  ك��اف��ة 
و��شعادهم  �حتياجاتهم  وتلبية  �ملو�طنني  خدمة 
وبا�شتمر�ر  �ل�شعي  ���ش��رورة  �ىل  �شموه  ..م��ن��وه��ا 
لتح�شني وتطوير م�شتوى �خلدمات �لتي يقدمها 
�ل�شندوق من خالل �تباع �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية 

و�لتقنيات �حلديثة لتحقيق �أهد�فه .

•• اأبوظبي-وام:

�ملركزي  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  وقع م�شرف 
مذكرة تفاهم مع د�ئرة �لق�شاء باأبوظبي ب�شاأن 

�لربط �لإلكرتوين مع �ملحاكم �ملحلية.
�إىل ت�شهيل  وعز� �مل�شرف توقيع هذه �لتفاقية 
�لق�شائية  و�ل��ق��ر�ر�ت  و�لأو�م���ر  �لأح��ك��ام  تنفيذ 
�ل�شادرة عن كافة حماكم �أبوظبي يف حق �لأفر�د 

و�ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات �ملالية.
بن  علي  حممد  �شعادة   .. �لتفاهم  م��ذك��رة  وق��ع 
�ملركزي  �مل�شرف  حمافظ  نائب  �لفال�شي  ز�ي��د 
وكيل  �ل��ع��ري  �شعيد  يو�شف  �مل�شت�شار  و���ش��ع��ادة 
�مل�شوؤولني  �لق�شاء بح�شور عدد من كبار  د�ئرة 

من �جلانبني.
��شرت�تيجية  �شر�كة  لتاأ�شي�س  �مل��ذك��رة  وت��ه��دف 

�لهتمام  ذ�ت  �مل�شائل  يف  �لتعاون  �شبل  وتنظيم 
�مل�شرتك بني �لطرفني وو�شع �لآليات و�لو�شائل 
�ل��رب��ط �لإل���ك���رتوين مب��ا يكفل  �ل��الزم��ة ومنها 
����ش���رع���ة وف���ع���ال���ي���ة ت��ن��ف��ي��ذ �لأح�����ك�����ام و�لأو�م��������ر 
و�لتي  �أبوظبي  حماكم  عن  �ل�شادرة  و�ل��ق��ر�ر�ت 
من  تنفيذها  يتابع  �أو  �ملركزي  �مل�شرف  ينفذها 

قبل �جلهات �خلا�شعة لرقابته.
�لفال�شي  ز�ي���د  ب��ن  ���ش��ع��ادة حممد علي  و�ع��ت��ر 
ت��وق��ي��ع ع��ل��ى �مل���ذك���رة ت��ع��زي��ز� جل��ه��ود �مل�شرف 
�لتحول  م�����ش��ار  دع����م  يف  �مل��ت��و����ش��ل��ة  �مل����رك����زي 
�ملوؤ�ش�شات  تقدمها  �لتي  للخدمات  �لإل��ك��رتوين 
و�ل���ه���ي���ئ���ات �لحت�����ادي�����ة و�مل���ح���ل���ي���ة مت��ا���ش��ي��ا مع 
يخ�س  فيما  �لر�شيدة  �ل��دول��ة  ق��ي��ادة  طموحات 

�حلكومة �لذكية.
�إىل  للمذكرة  �لكبري  �لإيجابي  �لأث��ر  �إىل  و�أ�شار 

�ل�����ش��اب��ق��ة يف ت�شهيل  �ل��ت��ف��اه��م  ج��ان��ب م���ذك���ر�ت 
تنفيذ �مللفات �لق�شائية من خالل نظام �مل�شرف 

�ملركزي.
�أن  �ل��ع��ري  ي��و���ش��ف  �مل�شت�شار  �أك���د  ج��ه��ت��ه..  م��ن 
توجيهات  تنفيذ  �إط���ار  يف  ج��اء  �لتفاقية  توقيع 
�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
بالتعاون  �لرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س 
و�لتكامل مع خمتلف �جلهات �حلكومية وتذليل 
�ملوؤ�ش�شات  كافة  تكامل �جلهود مع  نحو  �لعقبات 
م�شتوى  رفع  يف  ي�شاهم  مبا  و�لأهلية  �حلكومية 
�لأد�ء وفق �أرقى �ملقايي�س �لعاملية ويحقق �أهد�ف 
�ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة و�ل��و���ش��ول �إىل ق�����ش��اء عادل 
على  �إي��ج��اب��ي��ا  ب��ال�����ش��رورة  �شينعك�س  م��ا  ون��اج��ز 
يف  و�لقت�شادي  و�لجتماعي  �لأمني  �ل�شتقر�ر 

�لدولة ويعزز مكانتها �لتناف�شية عامليا.

•• دبي-وام:

�آل  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  �فتتح �شاحب 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي رعاه �هلل بح�شور �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
دب��ي يف  �آل مكتوم ويل عهد  ر��شد  بن  بن حممد 
�أم �لرمول يف دبي قبل ظهر �م�س مركز  منطقة 
�لتابعة  و�ل��ط��رق  �لنقل  لأنظمة  �مل��وح��د  �لتحكم 

لهيئة �لطرق و�ملو��شالت يف دبي .
ح�شر �فتتاح �ملركز - �لذي يعد �أحد �أكر و�أحدث 
�ملهند�س  ���ش��ع��ادة   - �ل���ع���امل  يف  �ل��ت��ح��ك��م  م���ر�ك���ز 
جمل�س  رئي�س  �لعام  �ملدير  �لطاير  حممد  مطر 
�ملديرين يف �لهيئة و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان 
دبي  يف  و�ل�شيافة  �لت�شريفات  د�ئ���رة  ع��ام  مدير 
�لعام  �لقائد  �ملري  �للو�ء عبد�هلل خليفة  و�شعادة 
ل�شرطة دبي وح�شد من مهند�شي �ملركز ومديري 

�لإد�ر�ت بهيئة �لطرق و�ملو��شالت .
وقد �شاهد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
 3 �آل مكتوم و�حل�شور عر�شا م�شور� عن �ملركز 
و�أق�شامه ومهماته و�أهد�فه و�آلية عمل كل   EC
�لتحكم  وح��دة  �أولها  �لثمانية  �لأق�شام  من  ق�شم 
�ملركزية �ملتكاملة للنقل و�لتي تعمل على مر�قبة 
و���ش��ائ��ل �ل��ن��ق��ل �مل��ت��ع��ددة و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق ف��ي��م��ا بينها 
�لطارئة  �حل���الت  يف  �لإ�شتجابة  ط��رق  لتح�شني 

و�شمان جودة �لأد�ء �لعام .
و�لق�شم �لثاين يتوىل تخطيط و�إد�رة �لفعاليات 
�حتفالت  منها  وتنظيمها  ودع��م��ه��ا  و�لأح�����د�ث 
�لعامة  و�ملنا�شبات  عام  كل  �مليالدية  �ل�شنة  ر�أ���س 
ب�شال�شة  و�ملنا�شبات  �لأح��د�ث  هذه  �شري  ل�شمان 
و�أمان وباأقل ن�شبة ممكنة يف �لتاأثري على �حلركة 
درجات  �أق�شى  دب��ي وحتقيق  ���ش��و�رع  يف  �مل��روري��ة 

�لر�شا �لعام عند �لنا�س .
بتوفري  تقوم  �لتي  �ملعلومات  �إد�رة  �أي�شا  وهناك 
�لوقت  يف  �ملنا�شب  لل�شخ�س  �ملنا�شبة  �ملعلومات 
�لأزمات  و�إد�رة  �لعادية  �لعمليات  خالل  �ملنا�شب 
عقد  ت�شهيل  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل����ط����و�رىء  وح�����الت 

�ملوؤمتر�ت �ل�شحافية و�ملقابالت �خلا�شة .
وفيه �أي�شا مركز �إد�رة �لأزمات �لذي يتوىل مهمة 
مد�ر  على  و��شرت�تيجية  تكتيكية  �إد�رة  �شمان 
�ل�شاعة لأي ح��دث ط��ارىء و�أزم��ة قد توؤثر على 
دولة  �أو  دبي  �أو مدينة  و�ملو��شالت  �لطرق  هيئة 

�لإمار�ت عموما .
�لقر�ر�ت  �تخاذ  ودع��م  �ملعلومات  جمع  ق�شم  �أم��ا 
ودمج  وجمع  ��شتقبال  فمهمته   .. �ل�شرت�تيجية 
وتقدمي  �لنقل  متطلبات  دع��م  ب��ه��دف  �ل��ب��ي��ان��ات 
�ل�شرت�تيجي  للتخطيط  و�مل��ع��ل��وم��ات  �مل�����ش��ورة 

�إ�شافة �إىل �لتنبوؤ مبتطلبات �لنقل يف �مل�شتقبل .
�أه���م �أق�شام  ويف م��رك��ز �لأم���ن �لل��ك��رتوين �أح���د 
ملر�فق  حية  مر�قبة  فيتم  �ملوحد  �لتحكم  مركز 
هيئة �لطرق و�ملو��شالت و�أنظمة �لعبور لدخول 
دخولهم  �شمان  وبالتايل  و�ملتعاملني  �ملوظفني 

بطريقة �آمنه وم�شرحه .
ويف مركز �لتميز و�لتدريب يتم دعم �أهد�ف هيئة 
وظائف  تعزيز  �إىل  �لر�مية  و�ملو��شالت  �لطرق 
وذلك عر   EC وفو�ئد مركز �لتحكم �ملوحد 3 
توفري دور�ت تدريبية ملوظفي �لهيئة من خمتلف 
�آخر  و�ختبار  تطوير  بهدف  و�لأق�شام  �لقطاعات 
�لخرت�عات �لتقنية �لنظم و�لإجر�ء�ت �جلديدة 

�لتي تهدف �إىل �لتح�شني �مل�شتمر لنظام �لنقل.
تقدمي  يتم  �لتحكم  ملر�كز  بديل  دع��م  مركز  ويف 
�لدعم من خالل مر�كز �لتحكم بالعمليات �لتي 
�لتلفزيونية  �ل���دو�ئ���ر  �أن��ظ��م��ة  مب��ر�ق��ب��ة  �شتقوم 

و�إح���دى  وم��ئ��ت��ني  �أل���ف  ع�شر  �أح���د  بنحو  �ملغلقة 
ل�شبكة  �شاملة  روؤي����ا  لتحقيق  ك��ام��ري�  وث��الث��ني 
�لنقل يف دبي ومن ثم حت�شني وتطوير �لتخطيط 

و�لتن�شيق يف ما بينها .
بلغت تكلفة  �لذي  �ملوحد يف دبي  �لتحكم  ومركز 
�ل�شريان  330 مليون درهم ويعد  �إن�شائه قر�بة 
�لناب�س للتنقل يف مدينة دبي ح�شب و�شف مطر 
�لعاملي  �حل�شاري  �لتقني  �ل�شرح  لهذ�  �لطاير 
�أن�شىء كي  �لعربية  �ملنطقة  نوعه يف  �لفريد من 
�أن تكون  يعمل على حتقيق روؤي��ة حكومة دبي يف 
دب���ي �مل��دي��ن��ة �لأذك����ى و�لأ���ش��ع��د ع��امل��ي��ا وذل���ك من 
خ���الل ت��وظ��ي��ف �أح����دث و�أه����م �ل��ت��ق��ن��ي��ات �لذكية 
لإد�رة منظومة �لنقل �جلماعي و�حلركة �ملرورية 

بطريقة �آمنة و�شهلة للجميع .
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  جولة  و�أث��ن��اء 
�ل�شرح  �ملبنى  و�أق�شام  رده��ات  �آل مكتوم يف  ر��شد 
�لذي يتاألف من �شتة �أدو�ر �شاهد �شموه خريطة 
ت�شل  �ل��ذي  �ملبنى  وت�شاميم  ملكونات  �لكرتونية 
م�شاحته �لإجمالية �إىل حو�يل �أحد ع�شر �ألف مرت 
مربع ح�شب �ل�شرح �لذي قدمه �أحد �ملهند�شني يف 
غرف  خم�س  ي�شم  �ملركز  �أن  �أ�شاف  �ل��ذي  �ملركز 
بالإ�شافة  �ل�شتخد�مات  ملختلف  فرعية  حتكم 
م�شاحتها  ت��ق��در  �ل��ت��ي  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  �ل��غ��رف��ة  �إىل 
ع�شر  ثالثة  و�رتفاعها  مربعا  مرت�   430 بنحو 
�لعمودية  للطائر�ت  مهبطا  كذلك  وي�شم  مرت� 
وق��اع��ت��ني ذه��ب��ي��ة وف�����ش��ي��ة ي��ط��الن ع��ل��ى غرفة 
�لو�شول  بخا�شية  ومدعمتان  �لرئي�شية  �لتحكم 
�إىل بيانات نظام �لنقل �جلماعي و�لنظام �ملروري 
�لقر�ر�ت  باإتخاذ  �لقيادة  لفريق  �مل��ج��ال  لإت��اح��ة 

�ملنا�شبة بنجاح يف حالت �لطو�رىء و�لأزمات.
ملوؤ�ش�شات  مكتبية  م�����ش��اح��ات  �أي�����ش��ا  �مل��ب��ن��ى  ويف 

و�ل�شركاء  و�د�رت���ه���ا  و�مل��و����ش��الت  �ل��ط��رق  هيئة 
تدريب  وق��اع��ات  �شحفي  ومركز  �لإ�شرت�يجيني 
مبو��شفات  �لإل��ت��ز�م  �ملبنى  ت�شميم  يف  روع���ي  و 
�شهادة  على  للح�شول  لتاأهيله  �خل�شر�ء  �ملباين 
�لدرجة  من  للبيئة  �ل�شديقة  �خل�شر�ء  �ملباين 
نائب  �ل�شمو  �شاحب  ج��ول��ة  و�شملت   . �لذهبية 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س 
ترتبط  �ل��ت��ي  �لرئي�شية  �لتحكم  ق��اع��ة  �ملبنى  يف 
لثالثني  وتخ�شع  تقنيا  مركز�  وثالثني  باأربعة 
موؤ�شر �أد�ء يقوم بت�شغيلها �شتة وثالثون م�شغال 
من �ل�شباب �ملدربني يف هيئة �لطرق و�ملو��شالت 

ينق�شمون �إىل �شت فرق ت�شغيل .
حول  م�شوره  حماكاة  ومر�فقوه  �شموه  و�شاهد 
�إبالغ  بعد  �لطارئة  �لأزم���ات  مع  �لتعامل  كيفية 
ف��ري��ق �لأزم������ات و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق م��ع �جل��ه��ات �ملعنية 
�ملوقع  �إىل  �ل����ط����ري�ن  ذ�ت���ي���ة  ط���ائ���رة  وت�����ش��ي��ري 
مبا�شرة  �ملعلومات  وتنقل  ت�شور  ك��ي  �مل�شتهدف 
حتليلها  يتم  ك��ي  �لرئي�شية  �لتحكم  غ��رف��ة  �إىل 

و�ل�شتجابة �ل�شريعة للطارئ .
�ل�شرح  خالل  وم�شاعدوه  �لطاير  �ملهند�س  وذكر 
�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �أم��ام �شاحب  �ل��ذي قدموه 
بن ر��شد �آل مكتوم ومر�فقيه �نه ميكن ��شتخد�م 
و�إد�رة  �لتخطيط  يف  �ملحمولة  �لهو�تف  بيانات 
�لتنقل وحركة �حل�شود وذلك من خالل حتديد 
ب�شكل  �ل��ت��ج��م��ع��ات  و�أم����اك����ن  ك��ث��اف��ة �جل���م���ه���ور 
وحتقيق  خلدمتها  �ل��ن��ق��ل  و���ش��ائ��ل  وت��وج��ي��ة  �آيل 
عر  �ملو��شالت  �أنظمة  من  �لق�شوى  �ل�شتفادة 
و�شائل  مقارنة حركة �جلمهور مع حركة جميع 
�مل��و����ش��الت وحم��اك��اة �ل��ت��و�ج��د �ل��و�ق��ع��ي يف قلب 
�لأحد�ث من خالل عر�س ثالثي �لأبعاد ومر�قبة 

حركة �لتنقل باإ�شتخد�م طائر�ت بدون طيار .

وتفقد �شموه كذلك �لقاعة �لف�شية و��شتمع فيها 
�إىل �شرح عملي حول ��شتقبال �ملعلومات وحتليلها 
ومت عر�س جتربة خريطة ثالثية �لأبعاد ملنطقة 
“ برج خليفة وعر�س بع�س و�شائل  دبي مول   “
للو�قع  كمحاكاة  �جلماعي يف حالة حركة  �لنقل 

يف فرتة زمنية معينة .
ك��م��ا ����ش��ت��م��ع ���ش��م��وه ل�����ش��رح ع���ن ت��وظ��ي��ف �ملركز 
�إىل  �ل�شتجابة  يف  �لإ�شطناعي  �لذكاء  بخا�شية 
�ل��ط��و�رىء و�لأزم����ات حيث يعتر �ملركز  ح��الت 
�لطو�رىء  ف��رق  ب��ني  للتو��شل  متطورة  من�شة 
تتيح  �لتي  �لإ�شطناعي  �لذكاء  بتقنية  مدعومة 
تلقي �لأو�مر �ل�شوتية و�إدخالها يف �لنظام ب�شكل 
�آين عو�شا عن طباعة �لأو�مر بال�شكل �لتقليدي 
�ل��ت��ع��ل��م �لذ�تي  ب��خ��ا���ش��ي��ة  �ل��ن��ظ��ام  ومت���ي���ز ه����ذ� 
»machine larning » وبناء قدر�ت �لنظام 
باإدخال �شيناريوهات خمتلفة للتعامل مع حالت 
�لطو�رىء مبا ي�شمن �شرعة �لإ�شتجابة وتقليل 

�خلطاأ �لب�شري .
�أه����د�ف �مل��رك��ز ح�شب �ل�����ش��رح �ل���ذي و�فانا  وم��ن 
هيئة  يف  �ملديرين  جمل�س  ورئي�س  ع��ام  مدير  به 
ومتيزها  دب��ي  ري��ادة  حتقيق  و�ملو��شالت  �لطرق 
�لطرق  �أن���ظ���م���ة  يف  �ل��ت��ح��ك��م  جم�����ال  يف  ع���امل���ي���ا 
�إم����ارة دب���ي يف تنظيم  و�مل��و����ش��الت وت��ع��زي��ز دور 
�لفعاليات �لدولية ودعم �تخاذ �لقر�ر�ت �ملركزية 
جل��م��ي��ع و���ش��ائ��ل �ل��ن��ق��ل يف دب���ي وم�����ش��ان��دة مهام 
ت��خ��ط��ي��ط �ل��ن��ق��ل �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي و�ل��ت��ك��ام��ل مع 

�أنظمة �لهيئة �لرئي�شية ومر�كز �لتحكم .
�إىل  دب����ي  �إىل حت���وي���ل م��دي��ن��ة  ك���ذل���ك  وي���ه���دف 
وحت�شني  �لنقل  ق��ط��اع  يف  عامليا  �لأذك����ى  �مل��دي��ن��ة 
جت��رب��ة �مل��ت��ع��ام��ل��ني و�إ���ش��ع��اد �ل��ن��ا���س ع��ر توفري 
يف  �لنقل  و���ش��ائ��ل  ح��رك��ة  ع��ن  مبا�شرة  معلومات 

�لإمارة و�لتكامل مع و�شائل �لتو��شل �لإجتماعي 
وزي����ادة م��وؤ���ش��ر �إ���ش��ع��اد �ل��ن��ا���س م��ن خ��الل �شهولة 
��شتخد�م خدمات و�شائل �لنقل �جلماعي وتنظيم 
�لتي  �لدولية  و�ملعار�س  �ملوؤمتر�ت  خالل  �لتنقل 
 2020 �إك�شبو  معر�س  خا�شة  دب��ي  ت�شت�شيفها 
حيث �شيلعب �ملركز دور� حيويا ومهما يف خدمة 
�لتنقل من و�إىل موقع �ملعر�س �لو�عد �لذي من 
�إىل خم�شة وع�شرين  �أن ي�شل عدد زو�ره  �ملتوقع 
مليون ز�ئر . و�أعرب �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم ع��ن �رت��ي��اح��ه �ل��ب��ال��غ لهذ� 
�شي�شهم  �لذي  �لر�ئع  �حل�شاري  �لتقني  �لإجن��از 
�مل�����روري  ت��خ��ف��ي��ف �لإزدح���������ام  ك��ب��ري يف  �إىل ح���د 
�لنا�س  ح��ي��اة  وت�شهيل  دب���ي  وم��ن��اط��ق  ���ش��و�رع  يف 
جميع  ونوظف  لأجله  نعمل  ما  وه��ذ�  و�إ�شعادهم 
�لب�شرية  و�ل��ط��اق��ات  و�مل��ادي��ة  �لتقنية  �لإم��ك��ان��ات 
ي�شكل حمور م�شرية  �ل��ذي  �لهدف  لتحقيق هذ� 

�لتنمية و�لتطوير على خمتلف �ل�شعد .
و�أك��د �شموه يف معر�س تعليقه على �إجن��از �ملركز 
وم��ب��ا���ش��رت��ه مل��ه��م��ت��ه �أن �أم����ن �مل��و�ط��ن��ني و�أف�����ر�د 
جمتمع دولة �لإمار�ت و��شتقر�رهم و�إ�شعادهم هو 
هدف �إ�شرت�تيجي وهاج�س يومي لدينا كي يظل 
و��شتقر�ر�  �أم��ان��ا  و�لأك���ر  �لأ�شعد  ه��و  جمتمعنا 

معي�شيا و�جتماعيا و�إن�شانيا .
وبارك �شموه جهود جميع من �أ�شهمو� يف حتقيق 
�ل��وط��ن��ي ..منوها  ه���ذ� �لإجن�����از �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي 
ومهند�شي  وم��وظ��ف��ي  ع��ام  م��دي��ر  بجهود  �شموه 
و�شعيهم  �ل����دوؤوب����ه  و�مل���و�����ش���الت  �ل���ط���رق  ه��ي��ئ��ة 
�أجل  من  حديثة  وطرق  �أ�شاليب  لإبتكار  �مل�شتمر 
ت��وف��ري ج��م��ي��ع و���ش��ائ��ل �ل���ر�ح���ة و�لأم�����ان للنا�س 
ومل�شتخدمي و�شائل �لنقل �جلماعي وغريهم من 

�ل�شائقني و�مل�شاة وجميع �أفر�د �ملجتمع .

افتتح مركز التحكم املوحد لأنظمة النقل والطرق 

حممد بن را�صد: هدفنا اال�صرتاتيجي اأن يظل جمتمعنا هو االأ�صعد واالأكرث اأمانا وا�صتقرارا معي�صيا واجتماعيا واإن�صانيا

حممد بن زايد يقدم واجب العزاء يف وفاة حممد اأحمد بن د�صمال ال�صويدي
•• اأبوظبي-وام:

قدم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة و�جب �لعز�ء �إىل عبد�هلل حممد �حمد بن د�شمال �ل�شويدي 

و�إخو�نه يف وفاة و�لدهم وذلك خالل زيارته منزل �لعائلة يف منطقة �لبطني مبدينة 
�أبوظبي. و�أعرب �شموه عن خال�س تعازيه ومو��شاته �إىل �أبناء و�أ�شرة �لفقيد �شائال 
�أهله  يلهم  و�أن  ف�شيح جناته  ي�شكنه  و�أن  بو��شع رحمته  يتغمده  �أن  �مل��وىل عز وجل 

وذويه �ل�شر و�ل�شلو�ن.

بتوجيهات خليفة بن زايد.. حممد بن زايد ياأمر 
ب�صرف رواتب موظفي حكومة اأبوظبي يوم 25 اجلاري

•• اأبوظبي-وام:

تنفيذ� لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة )حفظه �هلل(، �أمر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
�ملجل�س  رئي�س  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل 

للعاملني  �حل��ايل  مايو  �شهر  ر�ت��ب  ب�شرف  �أبوظبي  لإم���ارة  �لتنفيذي 
�جلاري  �ل�شهر  م��ن   25 ي��وم  �أب��وظ��ب��ي  يف  �ملحلية  �حلكومية  ب��ال��دو�ئ��ر 
مبنا�شبة قرب حلول �شهر رم�شان �ملبارك، وذلك حر�شاً من �شموه على 
�أ�شرهم وتوفري متطلبات �ل�شهر  متكني �ملوظفني من ق�شاء �حتياجات 

�لف�شيل.
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اأخبـار الإمـارات

اإطلللالق م�صللللروع خفللل�س ا�صتهللالك ميلللاه الو�صلللوء 
مب�صلللاجللللد اأبوظبللللي

انطللالق ملتقللللى �صبللللاب اخليللللر يف م�صلللللر 

االإمارات ت�صارك يف املوؤمتر العاملي الل 13 ملنظمة الوقاية من حوادث الطرق
•• اأبوظبي-وام:

�شارك وفد من دولة �لإمار�ت �لعربية 
ح�شن  غ��ي��ث  �لعميد  ب��رئ��ا���ش��ة  �مل��ت��ح��دة 
�ملروري  �لتن�شيق  ع��ام  مدير  �ل��زع��اب��ي 
�ملوؤمتر  �أع���م���ال  يف  �ل��د�خ��ل��ي��ة  ب������وز�رة 
�ل��وق��اي��ة م��ن ح���و�دث  �ل��ع��امل��ي ملنظمة 
�لعا�شمة  يف  ع���ق���د  �ل�������ذي  �ل�����ط�����رق 
حوكمة  �شعار  حت��ت  م��وؤخ��ر�  �لتون�شية 
�لرهانات   .. �لطرقات  على  �ل�شالمة 

و�لتحديات .
وي����اأت����ي �مل����وؤمت����ر - �ل������ذي ع���ق���د حتت 
�لرئي�س  �ل�شب�شي  قائد  �لباجي  رعاية 
�ملنظمة  ب���ني  ب��ال��ت��ع��اون   - �ل��ت��ون�����ش��ي 
ومنظمة  �مل��روري��ة  لل�شالمة  �لعربية 
�لعامة  و�لأم�����ان�����ة  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�����ش��ح��ة 
بهدف  �لعرب  �لد�خلية  وزر�ء  ملجل�س 
رف����ع م�����ش��ت��وي��ات �ل�����ش��الم��ة �مل���روري���ة 
و�حل����د م��ن �ل��ن��زي��ف �ل��ب�����ش��ري �لناجت 
عن �حلو�دث �ملرورية وتبادل �خلر�ت 
�لتوعية  ب�شاأن  �ل��دول  بني  و�ملعلومات 
�لأ�شباب  وت�شخي�س  �لت�����ش��ال  وط��رق 
�مل��رور و�لعمل على  �لرئي�شية حل��و�دث 

�إيجاد �حللول لها.
م�شاركة  �شهد  �ل��ذي   - �ملوؤمتر  و�أ�شدر 
ن����وع����ي����ة م�����ن �ل�����ك�����ف�����اء�ت و�خل��������ر�ء 
و�مل��خ��ت�����ش��ني م��ن ���ش��ت��ى �أن���ح���اء �لعامل 
بالتكامل   2017 ت��ون�����س  �إع������الن   -
�ل���ذي   2015 ب��ر�زي��ل��ي��ا  �إع������الن  م���ع 
من  للحد  �مل�شرتك  �لعمل  �أهمية  �أك��د 
�لناجتة عنها  �مل��رور و�لوفيات  ح��و�دث 

وت��ط��وي��ر �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات �مل���روري���ة 
�أهم �ملقارنات �لدولية �لناجعة  وتبادل 
مبفاهيم  �ملت�شل  �لوقائي  �جل��ان��ب  يف 

�ل�شالمة �ملرورية.
�ملتز�يدة  �ملخاطر  �إىل  �لإع���الن  و�أ���ش��ار 
�لنامية  �ل��دول  �لطريق يف  مل�شتخدمي 
حت�شني  يف  �مل����ب����ذول����ة  �جل����ه����ود  رغ�����م 
�لبيئة �ملرورية يف تلك �لدول و�شرورة 
�إ�شد�ر وحتديث �لت�شريعات و�لقو�نني 
بهدف  بال�شالمة  �ل�شلة  ذ�ت  �ملرورية 
�مل���روري���ة وتوفري  �ن�����ش��ي��اب��ي��ة �حل���رك���ة 

�حلماية مل�شتخدمي �لطريق.
و�أك������د �مل����وؤمت����ر �����ش����رورة �إن�������ش���اء فرق 
�ملرورية  �ل�شالمة  ملنظومة  م��ر�ج��ع��ة 
�ملعايري �لدولية  �لتدقيق وفق  و�إجر�ء 

متخ�ش�شة  ب��ي��ان��ات  ق���اع���دة  و�إن�������ش���اء 
دق��ي��ق��ة و���ش��ام��ل��ة وت��ب��ادل��ه��ا ب��ني �لدول 
يف  �مل���روري���ة  �ل���ر�م���ج  �إدر�ج  و�أه��م��ي��ة 
خ��ط��ط �ل��ت��ن��م��ي��ة �ل�����ش��ام��ل��ة يف �ل����دول 
�لتدريبية  �ل���ر�م���ج  ع��ل��ى  و�ل��رتك��ي��ز 
�حلمالت  و���ش��ب��ل  �حل�������و�دث  خل��ط��ط 
�ل��ت��وع��وي��ة �ل��ن��اج��ع��ة خ��ا���ش��ة يف جمال 
�لأطفال من خماطر �حلو�دث  حماية 
�ملوؤمتر  يف  �ملتحدثون  وك��ان  �مل��روري��ة. 
�أل���ق���و� �ل�����ش��وء ع��ل��ى خ��ط��ط �ل��ع��م��ل يف 
�ل���وق���اي���ة م���ن ح������و�دث �ل���ط���رق ورف���ع 
م�����ش��ت��وى ج�����ودة �ل�����ش��الم��ة �مل���روري���ة 
وتعميق  �لقر�ر  متخذي  مع  بالتعاون 
�مل�شوؤولية �ملجتمعية للجمهور وتطوير 
�لقطاعات  ب��ني  وت��ع��زي��زه��ا  �ل�����ش��ر�ك��ات 

�ملوؤمتر  و�شهد  و�خل��ا���ش��ة.  �حلكومية 
نقا�شا حول ت�شور متكامل لأهم �حللول 
�لتقنيات  ����ش��ت��خ��د�م  و���ش��ب��ل  �مل���روري���ة 
و�لتطبيقات �حلديثة و�ل�شتفادة منها 
�مل��روري و�لتوعية  يف جمالت �ل�شبط 
جمال  يف  �مل�����ش��ت��ج��د�ت  و�آخ����ر  �ل�شاملة 
�لتقنية للمركبات ودورها  �لفحو�شات 

يف �حلد من حو�دث �ملرور.
�مل�شارك  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  وف���د  و���ش��م 
مدير  �لعلكيم  �شعيد  علي  �لعقيد   ..
�لقيادة  يف  و�ل����دوري����ات  �مل�����رور  �إد�رة 
و�لعقيد  �خليمة  ر�أ���س  ل�شرطة  �لعامة 
�ملرور  �إد�رة  م��دي��ر  ع���ر�ن  عبيد  �شعيد 
�أم  ل�شرطة  �لعامة  بالقيادة  و�لدوريات 

�لقيوين.

•• اأبوظبي -وام:

�أبوظبي للتوزيع �إحدى  وقعت �شركة 
�أبوظبي  وكهرباء  مياه  هيئة  �شركات 
ل��ل��خ��دم��ات �لعامة  �أب��وظ��ب��ي  و���ش��رك��ة 
لل�شوؤون  �ل��ع��ام��ة  و�ل��ه��ي��ئ��ة  م�����ش��ان��دة 
مذكرة   - و�لأوق����������اف  �لإ����ش���الم���ي���ة 
خف�س  م�شروع  �إط��الق  ب�شاأن  تفاهم 
م�شاجد  يف  �لو�شوء  مياه  ��شتهالك 

�لإمارة .
�مل�شاجد  �إىل حت��وي��ل  �مل��ذك��رة  ت��ه��دف 
�إىل مر�فق تر�عي تر�شيد �ل�شتهالك 
�لر�شيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  بتوجيهات  ع��م��ال 
هذ�  يف   2030 �أب����وظ����ب����ي  وخ���ط���ة 

�لإطار.
ي�شعى �مل�شروع �إىل تر�شيد %50 من 
�ملياه �مل�شتخدمة يف �مل�شاجد من خالل 

�أماكن  يف  �مل���ي���اه  ���ش��ن��اب��ري  ����ش��ت��ب��د�ل 
يف  عالية  كفاءة  ذ�ت  باأخرى  �لو�شوء 
�أتوماتيكية  مبحاب�س  وم��زودة  �لأد�ء 
م���ع �لرت����ق����اء ب���وع���ي �مل�����ش��ل��ني حول 

�أهمية تر�شيد �ل�شتهالك.
و ي��ع��ت��ر ه�����ذ� �مل�������ش���روع ج������زء� من 
هيئة  �أطلقته  �ل��ذي  تر�شيد  برنامج 
�أ�شبوع  �شمن  �أبوظبي  وكهرباء  مياه 
�أبوظبي لال�شتد�مة و�لهادف مل�شاعدة 
�لأمثل  �ل���ش��ت��ه��الك  ع��ل��ى  ع��م��الئ��ه��ا 

للمياه و�لكهرباء.
�أبوظبي  ���ش��رك��ة  ���ش��ج��الت  �أظ���ه���رت  و 
��شتهالك  �أن   2015 لعام  للتوزيع 
�مل�����ش��اج��د يف �أب��وظ��ب��ي م��ن �مل��ي��اه بلغ 
مبتو�شط  مكعب  م��رت  مليون   8.9
��شتهالك يبلغ 9،171 لرت يف �ليوم 

لكل م�شجد.

�لكرمي  ر���ش��ول��ن��ا  ���ش��ن��ة  ب��ال��ن��ظ��ر يف  و 
��شتهالك  ف��اإن  و�شلم  عليه  �هلل  �شلي 
�ملفرت�س  م��ن  ك��ان  �مل�شاجد  يف  �مل��ي��اه 

�أن يكون مبعدل 600 ملمرت مكعب 
ي�شتوجب  �لو�حد مما  �لفرد  لو�شوء 
�مل�شتخدمة  �ملياه  من   85% توفري 

حاليا يف �مل�شاجد.
�ل�شويدي  حممد  �شعيد  �شعادة  وق��ال 
�أب��وظ��ب��ي للتوزيع  م��دي��ر ع���ام ���ش��رك��ة 

ثقافة  ن�شر  ي�شتهدف  �ل��رن��ام��ج  �إن 
وممار�شات �ل�شتخد�م �لأمثل للمياه 

يف م�شاجد �إمارة �أبوظبي كافة .
و�أ�شاف �شعادته �إنه مت تطبيق �مل�شروع 
مل���دة ثالثة  يف م��رح��ل��ت��ه �ل��ت��ج��ري��ب��ي��ة 
يف   2016 دي�شمر  يف  �نتهت  �شهور 
�أنه مت  �إىل  .. م�شري�  خم�شة م�شاجد 
للو�شوء  ���ش��ن��ب��ور�   259 ����ش��ت��ب��د�ل 
و��شتهالك  عالية  كفاءة  ذ�ت  باآخرى 
�أقل با�شتخد�م تقنيات �لتدفق �لقليل 
متطلبات  يحقق  مبا  �ل��ذ�ت��ي  و�لغلق 
ل��و�ئ��ح ت��ط��وي��ر م�����ش��اج��د �أب��وظ��ب��ي يف 
�ملجال ومتطابقة مع مو��شفات  هذ� 
جمل�س  قبل  من  �ملو�شوعة  ��شتد�مة 

�أبوظبي للتخطيط �لعمر�ين.
يف  وف����ر  حت��ق��ي��ق  مت  �أن  �إىل  �أ����ش���ار  و 
و�شل  �مل�شاجد  هذه  يف  �لو�شوء  مياه 

�مليد�نية  �لدرو�س  و�إدر�ج   05% �إىل 
�لكامل  �مل�����ش��روع  تنفيذ  متطلبات  يف 
 2017 �ل��ع��ام  مطلع  �شيبد�أ  و�ل���ذي 
ويتم �لنتهاء منه قبل �شهر رم�شان 

هذ� �لعام.
�مليز�نيات  ر����ش���د  مت  �أن�����ه  �أو�����ش����ح  و 
للتوزيع  �أبوظبي  �شركة  �ملطلوبة من 
و�مل�������و�رد �ل��ف��ن��ي��ة و�ل��ل��وج�����ش��ت��ي��ة من 
��شتكمال  على  للعمل  م�شاندة  �شركة 
�أكر  با�شتبد�ل  ���ش��ورت��ه  يف  �مل�����ش��روع 
من 42 �ألف �شنبور يف بقية �مل�شاجد 
م�شجد�  و684  �ألفان  عددها  �لبالغ 
م���ا ي�����وؤدي خل��ف�����س ����ش��ت��ه��الك �ملياه 
�لأقل  على  �ل�شنة  يف   50% بن�شبة 
دره����م  م���ل���ي���ون   354 ن���ح���و  وي����وف����ر 
نهاية  م��ع  �أب��وظ��ب��ي  ح��ك��وم��ة  ل�شالح 

�ل�شنو�ت �لع�شر �لقادمة.

•• اأبوظبي-وام:

تنظمها  �لتي  �خل��ري  �شباب  ملتقى  فعاليات  م�شر  يف  �نطلقت 
ز�يد �لعطاء وجمعية د�ر �لر وموؤ�ش�شة بيت �ل�شارقة �خلريي 
برنامج  من  بدعم  �لأملانية  �ل�شعودية  �مل�شت�شفيات  وجمموعة 
�لإمار�ت  و�أكادميية  و�لتخ�ش�شي  �ملجتمعي  للتطوع  �لإم��ار�ت 
للتطوع وباعتماد من �لحتاد �لعربي للتطوع و�جلمعية �لعربية 

للم�شوؤولية �لجتماعية و�ملوؤ�ش�شة �لعربية للعمل �لإن�شاين.
من  نخبة  بح�شور  فعالياته  �نطلقت  �ل��ذي   - �مللتقى  ويهدف 
�لعمل  ثقافة  تر�شيخ  �إىل   - �ل��ع��امل  دول  خمتلف  م��ن  �ل�شباب 
�ملوؤ�ش�شات  بني  �مل�شاركة  وتفعيل  �لإن�شاين  و�لعطاء  �لتطوعي 
�لعمل  �ل�شباب يف  لتمكني  لتبني مبادر�ت  �حلكومية و�خلا�شة 
�لتطوعي من خالل �إك�شابهم مهار�ت علمية وعملية تنمي من 

قدر�تهم �مليد�نية.
يكون  ب��اأن  �حلكيمة  �لقيادة  توجيهات  مع  �لفعاليات  وتن�شجم 
�أع��ق��اب جن��اح �شل�شلة ملتقيات  2017 ع��ام �خل��ري.. وت��اأت��ي يف 

�شباب �خلري يف كل من �أبوظبي و�ل�شود�ن وزجنبار ود�ر �ل�شالم 
�لعامل  دول  مبختلف  �ل�شبابية  �مللتقيات  م��ن  �شل�شلة  �إط���ار  يف 

تركز على 4 حماور هي �أفكار وقدر�ت ومتكني وعطاء.
ز�يد  لقو�فل  �لإن�شانية  �ملهام  مع  �لفعاليات  �نعقاد  ويتز�من 
يتطوع  �لتي  �ملتحركة  وم�شت�شفياتها  �ملتنقلة  وعياد�تها  �خلري 
�لعامل  دول  خمتلف  م��ن  تطوعيا  وفنيا  طبيا  ك���ادر�   50 فيها 
مع  بالتن�شيق  �مل�����ش��ري��ة  �ل��ق��رى  خمتلف  يف  خ��دم��ات��ه��ا  وت��ق��دم 

�ملوؤ�ش�شات �ل�شحية و�لتطوعية.
ز�يد  م��ب��ادر�ت  ع��ن  ن��ب��ذة  ت��ق��دمي  �لف��ت��ت��اح  فعاليات  وت�شمنت 
�لعطاء �لتي �متدت �أياديها �لبي�شاء ملختلف دول �لعامل وقدمت 
 5 �لإن�شاين حمليا وعامليا من خالل  للعطاء  منوذجا وعنو�نا 

ماليني �شاعة تطوع يف �لأعو�م �ل� 17 �ملا�شية.
ز�يد  ملبادرة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ل�شامري  ع��ادل  �لدكتور  وق��ال 
�لعطاء رئي�س برنامج �لإمار�ت للتطوع �ملجتمعي و�لتخ�ش�شي 
رئي�س �أطباء �لإمار�ت �إن دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة عنو�ن 
للخري و�لعطاء على �مل�شتوى �لعربي و�لإ�شالمي و�لدويل وهي 

�لإن�شاين  �لبعد  ذ�ت  �لق�شايا  ك��ل  يف  �ل��ع��ون  ي��د  م��د  يف  �شباقة 
�أو  باأي بقعة من بقاع �لعامل بغ�س �لنظر عن �لبعد �جلغر�يف 

�لختالف �لديني �أو �لعرقي �أو �لثقايف ما �أك�شبها �لحرت�م.
و�أ�شاف �أن نهج �لإم��ار�ت �لإن�شاين نهج عاملي .. حيث ل تفرق 
�أ�ش�س  على  �ل�شعوب  ب��ني  �لإن�شانية  و�إ�شهاماتها  م�شاعد�تها 

عرقية �أو دينية �أو مذهبية بل متد يدها �إىل �جلميع.
�لعام جلمعية د�ر �لر  و�أو�شح �شعادة عبد�هلل بن ز�يد �لأمني 
�ملتخ�ش�س  �ل�شباب  ل�شتقطاب  خ�شبة  من�شة  يوفر  �مللتقى  �إن 
و�لإن�شاين  �ملجتمعي  �ل��ع��ط��اء  م��ن  ومتكينه  ق��در�ت��ه  وتنمية 
و�خلريي حمليا وعامليا كقياديني يتولون م�شوؤولية ن�شر ثقافة 

�لعطاء و�خلري يف خمتلف بقاع �لعامل.
تن�شئة  يف  فعال  ب�شكل  ي�شاهم  �خلري  �شباب  ملتقى  �أن  و�أ�شاف 
و�لإ�شهام يف  �لتميز  �لعطاء وعنو�نه  �أ�شا�شه  جيل مبدع ومنتج 
و�لتي  �لقيادة �حلكيمة  �ن�شجاما مع توجيهات  �ملجتمع  خدمة 
حتر�س على �ل�شباب وت�شعى لتلبية كل �حتياجاتهم من خالل 
تقدمي ورعاية مثل هذه �مللتقيات �لتي ت�شاهم يف تنمية قدر�تهم 

و�إ�شر�كهم يف م�شاريع �لتنمية �مل�شتد�مة.
وقال �إن ملتقى �شباب �خلري يهدف �إىل �لرتكيز على فئة �ل�شباب 
و�لعطاء يف  و�ل��وف��اء  و�ل���ولء  �لأ�شيلة  و�لقيم  �مل��ب��ادئ  وغ��ر���س 
نفو�شهم وتنمية �لقدر�ت و�ملهار�ت لديهم مع �شناعة �شخ�شيات 

�شبابية قيادية ت�شهم يف بناء �ملجتمع خالل �ملرحلة �ملقبلة.
بع�س  م��ع  �شر�كات  عقد  على  عملت  �مللتقى  �إد�رة  �أن  و�أ���ش��اف 
�جلهات �حلكومية و�خلا�شة بهدف �مل�شاركة يف فعاليات �مللتقى 
وت��وح��ي��د �جل��ه��ود وت��ب��ادل �خل���ر�ت و�لرت���ق���اء مب��ج��ال خدمة 

�ملجتمع.
ز�يد  مبادرة  �أمناء  جمل�س  ع�شو  �خليال  �شلطان  �شعادة  و�أك��د 
�أهمية  �خل��ريي  �ل�شارقة  بيت  ملوؤ�ش�شة  �ل��ع��ام  و�لأم���ني  �لعطاء 
�مللتقى �لهادف �إىل توعية فئة �ل�شباب يف جمال �لتطوع وتعزيز 

روح �مل�شوؤولية �ملجتمعية ون�شر روح �لتطوع.
ثقافة  باأهمية  �لتعريف  �مللتقيات  خ��الل  �شيتم  �أن��ه  �إىل  و�أ���ش��ار 
�لتطوع باعتبارها من موؤ�شر�ت رقي �ملجتمع وحت�شره متا�شيا 

مع جهود دولة �لإمار�ت.

دائرة الق�صاء واالإمارات املركزي يوقعان اتفاقية ب�صاأن الربط االلكرتوين بني حماكم اأبوظبي وامل�صرف
•• اأبوظبي-وام:

وقعت د�ئرة �لق�شاء يف �أبوظبي �م�س مذكرة تفاهم مع م�شرف �لإمار�ت 
�إمارة  حماكم  م��ع  �لل��ك��رتوين  �ل��رب��ط  ب�شاأن  �مل��رك��زي  �ملتحدة  �لعربية 

�أبوظبي، وتنظيم �شبل �لتعاون يف �مل�شائل ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.
�لتي  �ملمار�شات  �أرق���ى  تبنى  على  �لطرفني  حر�س  �إط���ار  يف  ذل��ك  ي��اأت��ي 
�ل�شادرة عن  و�ل��ق��ر�ر�ت  و�لأو�م��ر  �لأحكام  تنفيذ  وفعالية  �شرعة  تكفل 
�ملحاكم و�لنيابات �لتابعة لد�ئرة �لق�شاء يف �أبوظبي �ملرتبطة مبجالت 

�خت�شا�س �مل�شرف �ملركزي.
وقع �ملذكرة عن د�ئرة �لق�شاء �شعادة �مل�شت�شار يو�شف �شعيد �لعري وكيل 
�لد�ئرة وعن �مل�ش�رف �ملرك�زي �شعادة حمم�د على بن ز�يد �لفال�شي نائ�ب 

�لرئي�شي  باملقر  متت  �لتي  �لتوقيع  مر��شيم  ح�شر   . �مل�شرف  حماف�ظ 
لد�ئرة �لق�شاء �شعادة �مل�شت�شار علي حممد �لبلو�شي �لنائب �لعام لإمارة 
يف  �لق�شاء  د�ئ��رة  وكيل  نائب  �ملهريي  جوعان  حممد  و�شعادة  �أبوظبي 
�أبوظبي و�لدكتور �شالح خمي�س �جلنيبي مدير قطاع �لت�شال �ملوؤ�ش�شي 
�ملدير  نائب  �ل�شكب  ر��شد  و�شلطان  �لق�شاء  ب��د�ئ��رة  �ل��دويل  و�لتعاون 
�لتنفيذي للعمليات �مل�شرفية و�أنظمة �لدفع بامل�شرف �ملركزي، وجمال 

عبد�هلل �ل�شام�شي مدير د�ئرة �لعمليات �مل�شرفية.
و�أكد �شعادة وكيل د�ئرة �لق�شاء �أن توقيع �لتفاقية جاء يف �إطار تنفيذ 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  توجيهات 
�جلهات  خمتلف  مع  و�لتكامل  بالتعاون  �لرئا�شة،  �شوؤون  وزي��ر  �ل��وزر�ء 
�ملوؤ�ش�شات  جميع  م��ع  �جل��ه��ود  تكامل  نحو  �لعقبات  وتذليل  �حلكومية 

�حلكومية و�لأهلية مبا ي�شاهم يف رفع م�شتوى �لأد�ء وفق �أرقى �ملقايي�س 
�لعاملية ويحقق �هد�ف �لقيادة �لر�شيدة بالو�شول �إىل ق�شاء عادل وناجز، 
وهو ما �شينعك�س بال�شرورة �إيجابياً على �ل�شتقر�ر �لأمني و�لجتماعي 

و�لقت�شادي يف �لدولة ويعزز مكانتها �لتناف�شية عاملياً.
و �أ�شاف �مل�شت�شار �لعري �إن �لطرفني �شيعمالن من خالل خطة عمل 
مف�شلة، على ح�شر �لتحديات و�ملعوقات ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك و�قرت�ح 
تبنى  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل��ع��ام��ة..  �مل�شلحة  ي��خ��دم  ل��ه��ا، مب��ا  �ملنا�شبة  �حل��ل��ول 
�لإجر�ء�ت �ملنا�شبة ملو�كبة �لربط �للكرتوين بني �لطرفني، بهدف رفع 
مبجالت  �ملتعلقة  �لنيابية  و�لأو�م��ر  �لق�شائية  �لأحكام  تنفيذ  م�شتوى 
�خت�شا�س �مل�شرف �ملركزي وذلك من خالل �آلية موحدة للتو��شل بني 
�أية م�شاكل مرتبطة باملجالت ذ�ت �ل�شلة.. م�شري� �إىل  �لطرفني حول 

�أنه �شيتم توفري تدريب متخ�ش�س ملوظفي د�ئرة �لق�شاء �مل�شتخدمني 
�لأد�ء مبا يحقق  �أعلى م�شتويات  �إىل  لنظام �لربط �للكرتوين و�شوًل 

�أهد�ف د�ئرة �لق�شاء �ل�شرت�تيجية يف �شهولة �لو�شول �إىل �لعد�لة.
�إن  �ملنا�شبة  بهذه  �ملركزي  �مل�شرف  نائب حمافظ  �شعادة  قال  من جهته 
�لتوقيع على هذه �ملذكرة يعزز جهود �مل�شرف �ملركزي �ملتو��شلة يف دعم 
و�لهيئات  �ملوؤ�ش�شات  تقدمها  �لتي  للخدمات  �للكرتوين  �لتحول  م�شار 
�لحتادية و�ملحلية متا�شياً مع ت�شور قيادة �لدولة �لر�شيدة فيما يخ�س 
�حلكومة �لذكية . وعر �شعادته عن �شروره بالتوقيع على هذه �ملذكرة 
مع د�ئرة �لق�شاء يف �أبوظبي وقال �إن هذه �خلطوة �ىل جانب مذكر�ت 
�لتفاهم �ل�شابقة ، �شتكون لها �لأثر �ليجابي �لكبري على ت�شهيل تنفيذ 

�مللفات �لق�شائية من خالل نظام �مل�شرف �ملركزي.

امل�ضت�ضفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

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

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

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�ضيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

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

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

ام القوين
�شيدلية �حلرم                       7660292

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

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

تعلن د�ئرة حماكم ر�أ�س �خليمة بناء على �لطلب �ملقدم من �ل�شيد/�شيف علي ربيع غامن �ل�شميلي ، �لذي 
و�أبنائه/ ل�شمه  )�ل�شويدي(  �ىل  �لقبيلة  وم�شمى  خطامني(  )ب��و  �إىل  �ل�شهرة  م�شمى  تعديل  فيه  يطلب 
ربيع غامن  و�أ�شرة/عمر   ، �ملتوفى/ربيع غامن ح�شن خنبويل  و�أقربائه/�أ�شرة   ، و�أ�شيل   حمد و�حمد ومهرة 
وموزة  و�شيخة  وفاطمة  و�أبنائه/تهاين  �ل�شميلي  غامن  ربيع  �ملتوفى/ر��شد  و�أ�شرة   ، و�بنه/غامن  �خلنبويل 
و�أ�شرة/�شليمان   ، وهند  و�أبنائه/�شهد   ، �ل�شميلي  غامن  ربيع  ر��شد  و�أ�شرة/حممد   ، ومنى  وعائ�شة  و�شندية 
ر��شد  �ملتويف/ح�شن  و�أ�شرة   ، و�أبنائه/مرمي ور��شد ونورة وعلياء وخالد ومايد   ، �ل�شميلي  ر��شد ربيع غامن 
ومها  و�أبنائه/خليفة  �ل�شميلي  ربيع غامن  ر��شد  و�أ�شرة/�شامل   ، و�أمل  و�أبنائه/حمد�ن  �ل�شميلي  ربيع غامن 
ونها ومرية و�شيف ورمي وهدى ورقية ، و�أ�شرة/عبيد ر��شد ربيع غامن �ل�شميلي و�أبنائه/�إميان وحمد ومرمي 
، و�أ�شرة �ملتوفى/�شعيد ربيع غامن �ل�شميلي و�أبنائه/�شناء وعي�شى و�حمد وفاطمة و�شمرية  وب�شاير وطيف 
وعزة و�شماء ومرمي ، و�أ�شرة/حممد �شعيد ربيع غامن �ل�شميلي و�أبنائه/مرية ومن�شور ، و�أ�شرة/ربيع �شعيد 
، و�أ�شرة �ملتويف/علي ربيع غامن �ل�شميلي و�أبنائه/�شند وعائ�شة  ربيع غامن �ل�شميلي و�أبنائه/مارية و�شعيد 
و�أمينة وعفرة وموزة ومرمي وفاطمة وعلياء ومنى و�شندية وح�شه و�أ�شرة/�شامل علي ربيع غامن �ل�شميلي 
، و�أ�شرة/جا�شم علي ربيع غامن �ل�شميلي و�أبنائه/نوف وحمد و�آمنة وغال و�حمد ومرمي وحمد�ن وحممد 
وفاطمة، و�أ�شرة/�بر�هيم علي ربيع غامن �ل�شميلي و�أبنائه/ريان ورو�ن وز�يد ، و�أ�شرة/�شعيد علي ربيع غامن 
�ل�شميلي و�أبنائه/غال و�أحمد وذياب وفاطمة وهيان ، و�أ�شرة/ر��شد علي ربيع غامن �ل�شميلي و�أبنائه/�أحمد 
ورو�ن ورمي ، و�أ�شرة/حممد علي ربيع غامن �ل�شميلي و�أبنائه/علي وفاطمة و�شالمة و�شعيد ، و�أ�شرة/عبد�هلل 
علي ربيع غامن �ل�شميلي و�أبنائه/د�نة وحمد وهيا ، و�أ�شرة/عبد�لرحمن علي ربيع غامن �ل�شميلي ، و�أبنائه/
فاطمة ونا�شر وحممد و�أ�شماء وعبد�هلل وعائ�شة و�شعيد ، و�أ�شرة �ملتوفى/�أحمد علي ربيع غامن �ل�شميلي ، 
و�أبنائه/حممد ونورة وفاطمة وهناء ومنرية وخالد ، بحيث ت�شبح �ل�شهرة )بو خطامني( وم�شمى �لقبيلة 
)�ل�شويدي( فمن يرغب بالعرت��س من قبلهم �أو من قبل غريهم فعليه �أن يتقدم خالل خم�شة ع�شر يوما 

من تاريخ �لعالن �أمام  ق�شم �لإ�شهاد�ت يف حمكمة ر�أ�س �خليمة.
قا�ضي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية
اياد حممد الإبراهيم اخلطايبة
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اأخبـار الإمـارات

حميد بن عمار النعيمي يفتتح عيادات و�صيدلية ثومبي اإيليت 

مب�ضاركة نادي ال�ضارقة لل�ضيارات القدمية

 �صياحية عجمان حتتفي بيوم املتاحف العاملي
حتت �ضعار زكاتك تر�ضم البت�ضامة بتكلفة اجمالية 12,000,000 درهم

انطالق احلملة الرم�صانية مبوؤ�ص�صة حميد بن را�صد اخلريية
•• عجمان ـ الفجر 

�نطالقاً من روؤية موؤ�ش�شة حميد 
علي  وحر�شها  �خلريية  ر��شد  بن 
�لإن�شانية  �حل����اج����ات  م��الم�����ش��ة 
ديننا  ب���ت���وج���ي���ه���ات  و�ل������ت������ز�م������اً 
�لتكافل  على  حثنا  �ل��ذي  �حلنيف 
حميد  موؤ�ش�شة  د�أب��ت  �لجتماعي، 
�لنعيمي �خل��ريي��ة منذ  ر����ش��د  ب��ن 
�حتياجات  ت��ل��ب��ي��ة  ع��ل��ى  ن�����ش��اأت��ه��ا 
�ملعطاءة  �لإم������ارة  ه���ذه  م��و�ط��ن��ي 
وذلك بتوجيهات من مقام �شاحب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح��م��ي��د ب���ن ر��شد 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
�ملوؤ�ش�شة  ر�ع�����ى  ع��ج��م��ان  ح���اك���م 
بن  عمار  �ل�شيخ  �شمو  من  وبدعم 
عجمان  عهد  ويل  �لنعيمي  حميد 
رئي�س  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 
جمل�س �أمناء �ملوؤ�ش�شة حيث قامت 
�ملوؤ�ش�شة بخدمات جمتمعية ر�ئدة 
برعاية  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  ت��ك��ف��ل��ت  ح��ي��ث 
�مل�شتحقة  �لأ���ش��ر  وك��ف��ال��ة  �لأي��ت��ام 
�ملطلقات  �ح����ت����ي����اج����ات  وت���ل���ب���ي���ة 
�مل�����ش��ن��ني وفئة  وف���ئ���ة  و�لأر�م����������ل 
�ل��ع��ج��ز �ل�����ش��ح��ي و�ل��ع��ج��ز �مل����ادي 
�مل��و�ط��ن��ني و�ل��دع��م �لتعليمي  م��ن 
و�مل�شاهمة يف  �لأ�شا�شي و�جلامعي 
ت�شديد �ملديونية و�شيانة �مل�شاكن 
�شهر  خ���الل  �ملو�شمية  و�مل�����ش��اري��ع 

رم�شان �لكرمي.
بنت  ع��زة  �ل�شيخة  �شمو  و�أ����ش���ارت 
ع�����ب�����د�هلل �ل���ن���ع���ي���م���ي م����دي����ر ع���ام 
�حلملة  �إط�������الق  �إىل  �مل���وؤ����ش�������ش���ة 
���ش��ع��ار زكاتك  �ل��رم�����ش��ان��ي��ة حت���ت 
�لتا�شع  ل��ل��ع��ام  �لب��ت�����ش��ام��ة  ت��ر���ش��م 
لعام 1438 ه� على �لتو�يل حيث 

�شتتنوع �مل�شاريع �خلريية.

�خلا�شة  �مل��ال  زك��اة  توزيع  فاأولها 
�مل�شتفيدين  وع��دد  �حل��اك��م  ب�شمو 
12 �لف م�شتفيد  �أك��ر من  منها 
وتبلغ  و�مل�شتحقني  �ملو�طنني  من 
�ألف  وت�شعمائة  مليون   8 قيمتها 
ع���ن بطاقات  ع���ب���ارة  دره�����م وه����ي 
ب��ن��ك��ي��ة م��ا���ش��رت ك�����ارت ت�����وزع على 
م�شرف  مع  بالتعاون  �مل�شتفيدين 
�أجهزة  خ��الل  من  وتفعل  عجمان 

�ل�شرف �لآيل.
م�شروع  ه����و  �ل����ث����اين  و�مل���������ش����روع 
توزيع �ملري �لرم�شاين وهو عبارة 
ع��ن ت��وزي��ع �مل����و�د �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة لفئة 
�لأ�شر  م��ن  �مل��ح��دود  �ل��دخ��ل  ذوي 
بعد  وذل���ك  و�مل��ح��ت��اج��ة  �مل�شتحقة 
و�لهدف  �لأ���ش��رة  در����ش��ة حالة كل 
�لأعباء  تخفيف  �مل�شروع  ه��ذ�  من 
�مل�شتحقة  �لأ������ش�����ر  ك����اه����ل  ع���ل���ى 
وب���ث روح �ل���رت�ح���م و�ل��ت��ك��اف��ل يف 
بالتعاون  �ل���ك���رمي  �ل�����ش��ه��ر  ه����ذ� 
و�أ�شارت  �خل��ريي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ع 
�ل�شيخة عزة بنت عبد�هلل �لنعيمي 
�مل�شروع  هذ�  من  ت�شتفيد  �أن  على 
بتكلفة  م�شتحقة  �أ���ش��رة   3000

�جمالية 1،500،000  درهم.

و�مل�شروع �لثالث هو م�شروع �إفطار 
���ش��ائ��م وت���وف���ري وج���ب���ة �لإف���ط���ار 
و�خليم  �مل�شاجد  لبع�س  �ليومي 
�لوجبات  ع��دد  ويبلغ  �لرم�شانية 
تقريبا  �مل���وؤ����ش�������ش���ة  م����ن  �مل���ق���دم���ة 
موزعة على  يومياً  6000 وجبة 
عجمان  �إم��ارة  د�خل  م�شجد   13
درهم  �أل���ف  وم��ائ��ة  مليون  بتكلفة 
علي  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  �إد�رة  ت��ع��م��ل  ك��م��ا 
�لتاأكد من توفري �شروط �ل�شحة 
و�ل��ن��ظ��ام و�مل��ت��اب��ع��ة �ل��ي��وم��ي��ة مع 
�إعد�د �لتقارير �ليومية ودر��شتها. 
يتم  �لفطر  زك��اة  �لر�بع  و�مل�شروع 
توزيعها علي �مل�شتحقني قبل �لعيد 
بيوم و�حد وي�شتفيد منها 2000 
���ش��خ�����س و�أ������ش�����ره�����م. و�مل�������ش���روع 
�لعيد على �لأيتام  �خلام�س ك�شوة 
ي�شتفيد منها 300 يتيم وحمتاج 
�ملوؤ�ش�شات  وب��ع�����س  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  م��ن 
�إىل  وبحاجة  �أي��ت��ام  حتت�شن  �لتي 
دعمه وتوفري مالب�س لهم ، فتقوم 
�ملوؤ�ش�شة بدعمهم وتوفري �ملالب�س 

لالأيتام و�لأطفال.
�لعيد  عيدية  �ل�شاد�س  و�مل�����ش��روع 
�لأيتام  على  توزيعها  يتم  لالأيتام 
ل�شر�ء  �ل���ع���ي���د  ق���ب���ل  و�لأط�����ف�����ال 
وي�شتفيد  ه��د�ي��ا  م��ن  م��اي��ل��زم��ه��م 
منها 300 يتيم مببلغ 150 �ألف 

درهم.
 وتنا�شد �ل�شيخة عزة بنت عبد�هلل 
�جلمعيات  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  �لنعيمي 
و�لهيئات �خلريية ورجال �لأعمال 
وك���ب���ار �ل�����ش��خ�����ش��ي��ات ل��دع��م هذه 
يف  �خل��ري  ليعم  وجناحها  �حلملة 
�ملحتاجني  وف��ك �شيق  بلد �خل��ري 
�لدخل  ذوي  فئة  من  و�مل�شتحقني 

�ملحدود.

بلدية عجمان حت�صد جائزة اأف�صل م�صروع حكومي يف تطبيق تكنولوجيا املعلومات 
•• عجمان-وام:

 GOV ج��ائ��زة  بعجمان  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ���رة  ح�شدت 
�ملعلومات  تكنولوجيا  تطبيق  يف  حكومي  م�شروع  �أف�شل  ع��ن 
ت�شديق  م�شروع  عن  وذل��ك  �ل�شمالية  �ملناطق  يف   2017 لعام 
�ل����ذي ي�����ش��ت��ه��دف ت��وف��ري وت���ق���دمي خ���دم���ات م��ت��م��ي��زة يف جمال 
و�لتجارية  �ل�شكنية  �أ�شكالها  مبختلف  �ليجار  عقود  ت�شديق 
من  �ملتعاملني  ب��ني  �لعالقة  �إد�رة  يف  وري��ادت��ه��ا  و�ل�شتثمارية 
��شتهدف  �لإم���ارة  يف  عقارية  ومكاتب  وم�شتاأجرين  موؤجرين 
م�شروع ت�شديق �لإلكرتوين تقدمي 23 خدمة رئي�شية وفرعية 

تهدف من خاللها �لد�ئرة �ىل ت�شهيل �لإجر�ء�ت على �ملتعاملني 
وتب�شيطها يف زمن قيا�شي مبا ي�شهم يف ��شعادهم وتوفري �لوقت 

�جلهد عليهم.
�لرحمن  �شعادة عبد  باجلائزة  �لد�ئرة  �إع��الن فوز  ح�شر حفل 
و عدد  بعجمان  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ��رة  عام  �لنعيمي مدير 
�مل�شوؤولني �حلكوميني  كبار  بالد�ئرة ومب�شاركة  �مل�شوؤولني  من 

يف �ملناطق �ل�شمالية.
و �أ�شاد عبد �لرحمن حممد �لنعيمي بتنظيم �جلائزة وتقديرها 
لالإجناز �لر�ئد �لذي حققته �لد�ئرة بتوجيهات �ل�شيخ ر��شد بن 
�لبتكار  لتعزيز  �لد�ئرة  و�شعيه  �لد�ئرة  رئي�س  �لنعيمي  حميد 

�ملتعاملني  �شعادة  يحقق  مب��ا  �ل��د�ئ��رة  خ��دم��ات  يف  و�ل�شتد�مة 
�إب��ر�ز ما حققته �لد�ئرة يف  �أن �جلائزة �لتي �شاهمت يف  موؤكد� 
لتطلعات  �نعكا�شا  ياأتي  و�لذي  و�لذكي  �لرقمي  �لتحول  جمال 
وتطلعاتها   2021 عجمان  حكومة  ل��روؤي��ة  وحتقيقا  �ل��ق��ي��ادة 
لتحويل مدينة عجمان �إىل مدينة ذكية بكافة �ملقايي�س �لعاملية 

وبجودة عالية.
�خلدمات  تطوير  �إد�رة  مدير  �ل�شيبة  يو�شف  �أك��د  جانبه  م��ن 
ب��اجل��ائ��زة يعتر جن��اح��ا كبري�  �ل��ف��وز  �أن  �ل���د�ئ���رة  �ل��ذك��ي��ة يف 
جلهود �لد�ئرة وحر�شها على توفري و��شتخد�م �أحدث �لتقنيات 

و�لر�مج �مل�شتخدمة على م�شتوى �لعامل خلدمة �ملتعاملني .

•• عجمان ـ الفجر

�ل�شياحية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  د�ئ�������رة  ن��ظ��م��ت 
فعاليات متنوعة مبنا�شبة يوم �ملتاحف 
�لعرو�س  م��ن  ع���دد  ت�شمنت  �ل��ع��امل��ي 
�ليوم  وذل�����ك مب��ن��ا���ش��ب��ة  و�مل�������ش���ارك���ات 
�لعاملي للمتاحف ومرور 26 �شنة على 
�فتتاح متحف عجمان من قبل �ملغفور 
ل��ه ب����اإذن �هلل ت��ع��اىل �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د بن 

�شلطان �آل نهيان – طيب �هلل ثر�ه.
�إىل  �ج��م��ال  عجمان  متحف  يهدف  و 
�لأج���ي���ال بطبيعة �حل��ي��اة يف  ت��ع��ري��ف 
�لجيال  ورب�����ط  �لإم���������ار�ت  جم��ت��م��ع 
�ل�����ش��اب��ة ب��ت��اري��خ �ج����د�ده����م و�من����اط 
�لثقافة  ح��م��اي��ة  وك���ذل���ك  معي�شتهم 
�مل��ح��ل��ي��ة ب��ح��ي��ث ي��وج��د ق�����ش��م لتوثيق 
�مل����ع����ل����وم����ات وع����م����ل م����ق����اب����الت مع 
خمتلف  يف  �ل����ب����ارزي����ن  �لأ����ش���خ���ا����س 
�ل�شابق  �جل��ي��ل  �أب���ن���اء  م���ن  �مل���ج���الت 

وبالتايل حفظ هذه �ملعلومات. 
من جهة �أخرى تاأتي �أهميته �أي�شا يف 
و�مل�شاهمة  �لإم���ارة  �آث��ار  �حلفاظ على 
يف تعريف �ل�شائحني �لأجانب و�لعرب 
ب���رت�ث �لإم����ار�ت ومن��ط �حل��ي��اة فيها 
متحف  يعتر  كما  �لنفط  ظهور  قبل 
ع��ج��م��ان و�ج���ه���ة ث��ق��اف��ي��ة ل����الإم����ارة، 
�ل��ك��ث��ري م���ن �لغرف  �مل��ت��ح��ف  وي�����ش��م 
ومنها غرفة �لهد�يا �لتذكارية وغرفة 

�لأ�شلحة  ،وغ��رف��ة  و�ملحكمة  �ل�شرطة 
،و�ملطبخ  �ل�شعبية  �لأزي�����اء  وغ��رف��ة   ،
و�لطب  �جل����ري����د،  وب����ي����وت  �ل����ق����دمي 
و�لغو�س   ، ،و�ل�������ش���ح���ر�ء  �ل�����ش��ع��ب��ي 
�لطو��س  �ل��ل��وؤل��وؤ  وت��اج��ر  �ل��ل��وؤل��وؤ  على 
و�لتجارة  و�ل�شفن  �لبحري  و�ل�شيد 
�ل�شوق  وك����ذل����ك  �ل���ب���ح���ري  و�ل���ن���ق���ل 
وبها  �ل���ب���ق���ال���ة  ،وحم�������الت  �ل�����ش��ع��ب��ي 
�ل�شعبية  بال�شوق  �لتجارة  �أن��و�ع  �أ�شهر 
وحمالت  �لتمر  بيع  وحم��الت  قدميا 
�خل��ب��ازي��ن و���ش��ن��اع �حل��ل��وى و�لعطار 
وجتارة  �خلياطة  وحم��الت  و�حل���الق 
و�لزر�عة  �ل�شعبي  و�ملقهى  �لأقم�شة 
و�لوثائق  و�لآث������ار  �مل��ط��وع��ة  وغ���رف���ة 
و�ملخطوطات و�إذ�عة عجمان و�لألعاب 
و�حلرف  �ل�شعبي  و�ل��ط��رب  �ل�شعبية 

�لن�شائية و�لبارجيل .
نادي �ل�شارقة لل�شيار�ت �لقدمية

�شارك يف فعاليات يوم �ملتاحف �لعاملي 
�لذي نظمته د�ئرة �لتنمية �ل�شياحية، 
�لكال�شيكية،  لل�شيار�ت  �ل�شارقة  نادي 
�ل�شارقة  ن�����ادي  م���دي���ر  ك�����ش��ف  ح��ي��ث 
حممد  �شعيد  �لكال�شيكية  لل�شيار�ت 
تعزيز  على  �لنادي  حر�س  عا�شور  بن 
�أو��شر �لتو��شل �لجتماعي و�ملوؤ�ش�شي 
م���ع ك���اف���ة �جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة على 
منظومة  بناء  بهدف  �لدولة  م�شتوى 
متكاملة من �لعمل �لوطني تقوم على 
�لثقايف  �لوعي  ن�شر  ومنها  مهام  ع��دة 
مبينا  �ملجتمع،  ف��ئ��ات  ب��ني  وجت�شيده 
لل�شيار�ت  �ل�شارقة  ن��ادي  م�شاركة  �أن 
�لقدمية مبنا�شبة مرور 26عاما على 

تاأ�شي�س متحف عجمان.
و�بلغ �إن هذه �مل�شاركة للنادي و�لأوىل 
�لفعاليات  ت���ل���ك  مب���ث���ل  ن���وع���ه���ا  م����ن 
و�مل��ن��ا���ش��ب��ات �ل��رت�ث��ي��ة �ل��وط��ن��ي��ة و�أنه 
مت م���ن خ���الل �مل�����ش��ارك��ة ت��ق��دمي 17 
�شيارة قدمية كل و�حد منها لها دللة 
زم��ن��ي��ة وت��اري��خ��ي��ة م��ن ح��ي��ث �ل�شنع 
و�ل�شتعمال على مد�ر �لعقود �لأربعة 
لبيع  م���ز�د  عمل  مت  �أن���ه  كما  �ملا�شية 
ل��وح��ات �مل��رك��ب��ات �ل��ق��دمي��ة ل��ع��دد من 
�لدولة  مناطق  م�شتوى  على  �لأرق���ام 

و�لبالغ عددها 200 لوحة.
من جانبه �أفاد رئي�س جلنة �لفعاليات 
�لقدمية  لل�شيار�ت  �ل�شارقة  ن��ادي  يف 
عبد�لبا�شط �جلنيبي �أن �لنادي يعمل 
�ل�شارقة  جم��ل�����س  ت��وج��ي��ه��ات  ���ش��م��ن 

�ل���ري���ا����ش���ي وت���ع���زي���ز �ل���ت���و�����ش���ل مع 
خمتلف �ملوؤ�ش�شات �حلكومية بناء على 
تعليمات �لأمني �لعام ملجل�س �ل�شارقة 
و�ليوم  �لنومان  عبد�لعزيز  �لريا�شي 
م��ت��ح��ف عجمان  م�����ش��ارك��ت��ن��ا يف  ت���اأت���ي 
لإبر�ز �لوجه �لثقايف و�حل�شاري �لذي 
وت�شليط  جهة  من  �ملتحف  فيه  يزخر 
�ل�شوء على قيمة �ل�شيار�ت �ملعرو�شة 
�للوحات  لأرقام  �لتاريخية  و�لدللت 
من  و�ل�شبعينات  �ل�شتينات  ف��رتة  يف 

�لقرن �ملا�شي.
�ل��ع��دي��د من  �لفعاليات  و���ش��ه��دت  ه��ذ� 
�لدرجات  م��ع��ر���س  وم��ن��ه��ا  �مل�����ش��ارك��ات 
�لنارية ذ�ت �لدفع �لرباعي وعدد من 
�ق�شام للماأكولت �ملتنوعة وغريها من 

�لفعاليات.

االإمارات للتنمية تطلق حملة تنظيف وتعطري امل�صاجد
•• راأ�س اخليمة- الفجر

�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لإع��الن  ��شتجابًة 
نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل 2017 عاماً للخري �طلقت 
�خليمة  ر�أ�����س  يف  �لج��ت��م��اع��ي��ة  للتنمية  �لإم������ار�ت  جمعية 
و�لأوقاف  �ل�شالمية  لل�شوؤون  �لعامة  �لهيئة  مع  بالتعاون 
بر�أ�س �خليمة حملتها �لتطوعية تنظيف و تعطري �مل�شاجد 
عده  �حلملة  ��شتهدفت   .  2017 مايو  �ليوم �لأثنني، 22 
منها  خمتلفة  م��ن��اط��ق  يف  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س  �إم����ارة  يف  م�شاجد 
ور�أ�س  و�شمل  �جل���ولن  ومنطقة  �جلنوبي  �لظيت  منطقة 
يقارب  ما  فيها  �شارك  حيث  و�لرم�س  و�لق�شيد�ت  �خليمة 
 . �مل��ج��ت��م��ع  و�أف�����ر�د  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  خمتلف  م��ن  م��ت��ط��وع   87
ب��امل�����ش��ج��د وت��رت��ي��ب م��اف��ي��ه من  ت�شمنت �حل��م��ل��ة �لع��ت��ن��اء 
توفري  و  تعطريها  و  �مل�شاجد  تنظيف  يف  �مل�شاهمة  و  فر�س 
�شجاد�ت و كر��شي للم�شلني �إىل جانب مت تعليق بو�شرت�ت 
�مل�شلني،  منها  لي�شتفيد  و�لأدع���ي���ة  �ل��و���ش��وء  ع��ن  �إر���ش��ادي��ة 

�لورقية  و�مل��ح��ارم  �لقر�آنية  بامل�شاحف  �مل�شاجد  زودو�  كما 
باملياه  �لثالجات  تزويد  �إىل  بالإ�شافة   ، �ل�شائل  و�ل�شابون 
�جلمعية  ع��ام  مدير  عنر  بن  �شامل  خلف  و�شرح  �ملعدنية. 
مبادر�ت  �شمن  ج��اءت  �مل�شاجد  وتعطري  تنظيف  حملة  ب��اأن 
ع��ام �خل��ري وتعد فر�شه حقيقة لأبناء  جمعية �لم���ار�ت يف 
للم�شاهمة  عليها  جبلو�  �لتي  �خل��ري  باأوجه  للقيام  �لدولة 
و�لعطاء   و�لت�شامح  �لتعاون  روح  تعزيز  �شاأنه  من  ما  كل  يف 
�إن �جلمعية تعمل على تهيئة �مل�شاجد و�لعناية بها، وتهيئة 
�لأجو�ء �لروحانية فيها، خ�شو�شاً يف �شهر رم�شان �ملبارك 
و�شلم، يف  عليه  �هلل  �لنبي �شلى  �شنة  �إحياء  ت�شعى على  كما 
نظافة بيوت �هلل ورعايتها �مل�شتد�مة بتوفري �ملو�رد �لالزمة 
�لكرمية  »�لرعاية  ب�  منّوهاً  �لرعاية  ه��ذه  من  متكننا  �لتي 
�لفر�س  و�ت��اح��ة  رع��اي��ة  ع��ز وج��ل ورعايتها ح��ق  لبيوت �هلل 
لأبناء �لدولة، للقيام «. و دعت �جلمعية �جلمهور للم�شاركة 
يف هذه �حلملة خ�شو�شاً �أنها تعك�س مبادئ �لدين �لإ�شالمي 

يف �أهمية تكافل �أفر�د �ملجتمع يف عمل �خلري.

•• عجمان-وام:

�ف��ت��ت��ح �ل�����ش��ي��خ حميد ب��ن ع��ّم��ار بن 
و�شيدلية  ع��ي��اد�ت  �لنعيمي  حميد 
عجمان  �إم�������ارة  يف  �إي���ل���ي���ت  ث��وم��ب��ي 
�لطبية  ث��وم��ب��ي  مل��ج��م��وع��ة  �ل��ت��اب��ع��ة 
�ملجموعة  �إ���ش��اف��ات  �أح���دث  لت�شكل 
موؤ�ش�شات  من  �ملتنامية  �شبكتها  �إىل 
�لإمار�ت  دولة  يف  �ل�شحية  �لرعاية 

و�ملنطقة.
جاء �فتتاح عياد�ت و�شيدلية ثومبي 
�إيليت يف �إطار حر�س �ملجموعة على 
تلبية �حتياجات �ملر�شى يف �حل�شول 
على �أرقى خدمات �لرعاية �ل�شحية 
�شعيها  و���ش��م��ن  ع��ج��م��ان  �إم������ارة  يف 
من  ث��وم��ب��ي  �شبكة  �ن��ت�����ش��ار  لتعزيز 
و�لأكادميية  �ل�شحية  �مل�شت�شفيات 
و�ملر�كز  �لتخ�ش�شية  و�ل���ع���ي���اد�ت 
�إمار�ت  �لطبية يف خمتلف  �لبحثية 

�لدولة.
وق����ام �ل�����ش��ي��خ ح��م��ي��د ب���ن ع��م��ار بن 
�شريط  ب���ق�������س  �ل���ن���ع���ي���م���ي  ح���م���ي���د 

�ف��ت��ت��اح ع���ي���اد�ت و���ش��ي��دل��ي��ة ثومبي 
�أقيم  ر���ش��م��ي  �إي���ل���ي���ت خ����الل ح��ف��ل 
�لدين  حم��ي  بح�شور  �أم�����س  م�شاء 
ثومبي �لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة 
�إد�رة  رئي�س جمل�س  �لطبية  ثومبي 
من  وع���دد  �لطبية  �خلليج  جامعة 

�ل�شخ�شيات.
ب���ن عمار  �ل�����ش��ي��خ ح��م��ي��د  ت��ف��ق��د  و 
و�حل�����ش��ور خم��ت��ل��ف �لأق�����ش��ام �لتي 
و�ل�شيدلية  �لعياد�ت  مبنى  ي�شمها 
�خلدمات  ح��ول  ���ش��رح  �إىل  و��شتمع 
تقدميها  ���ش��ي��ت��م  �ل����ت����ي  �مل���ب���ت���ك���رة 
�جلديدين  �مل���رف���ق���ني  خ�����الل  م����ن 
�لتقدميي  �ل���ع���ر����س  و����ش���اه���د   ..
و�لأق�شام  �لطبية  �لتقنيات  ح���ول 
�لتي  �مل���ت���خ�������ش�������ش���ة  و�ل������ع������ي������اد�ت 
مثل  �إيليت  عياد�ت  �شبكة  تت�شمنها 
�ل��ت��ول��ي��د و�أم����ر������س �ل��ن�����ش��اء وطب 
و�لطب  �لباطني  و�ل��ط��ب  �لأط��ف��ال 
بالإ�شافة  �لإ�شعاعي  و�لطب  �لعام 

�إىل �خلدمات �ملخرية.
على  عمار  بن  حميد  �ل�شيخ  و�أث��ن��ى 

هذ� �مل�شروع �لهام بالن�شبة ل�شريحة 
�أنه  و�أك��د  عجمان  �شكان  من  كبرية 
ي�شكل قيمة م�شافة لقطاع �لرعاية 
�ل�شحية يف �لإمارة .. مثمنا حر�س 
�مل�شاهمة  ع��ل��ى  ث��وم��ب��ي  جم��م��وع��ة 
�ل�شحية  �لرعاية  قطاع  تطوير  يف 
نوعيا  من���و�ً  ي�شهد  �ل���ذي  ب��ال��دول��ة 
م��ت�����ش��ارع��ا ل��ل��و���ش��ول ب���ه �إىل �أرق���ى 

�مل�شتويات �لعاملية.
من جانبه �أعرب حمي �لدين ثومبي 
�لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة ثومبي 
�إد�رة جامعة  رئي�س جمل�س  �لطبية 
�خل��ل��ي��ج �ل��ط��ب��ي��ة ع���ن �أ���ش��م��ى �آي����ات 
�ل�شكر و�لتقدير للقيادة �حلكيمة يف 
�إمارة عجمان على دعمها للم�شاريع 
�لإن�شان  خلدمة  �لهادفة  �لتنموية 
�ل�شحية  �لرعاية  جم��ال  يف  خا�شة 
�لتي  �ل���ر�ق���ي���ة  �ل��ط��ب��اب��ة  وت���وف���ري 
و�ل�شحية  �لكرمية  �حلياة  ت�شمن 
و�ملقيمني  �لإم���ارة  مو�طني  جلميع 
لل�شيخ  ���ش��ك��ره  ع��ن  م��ع��رب��ا   .. ف��ي��ه��ا 
�لنعيمي  حميد  بن  عمار  بن  حميد 

و�شيدلية  ع����ي����اد�ت  �ف���ت���ت���اح  ع���ل���ى 
ثومبي �إيليت .

�ملجموعة  �ل����ت����ز�م  ث���وم���ب���ي  و�أك�������د 
�أعلى  لتقدمي  م�شريتها  مبو��شلة 
�لتي  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  م�شتويات 
وحر�شها   1998 ع��ام  منذ  بد�أتها 
�لتي  �ل���ن���ج���اح���ات  ����ش��ت��ك��م��ال  ع��ل��ى 
�لرعاية  ق�شم  �إط���الق  م��ع  تر�شخت 
و�لتي   2002 ع����ام  يف  �ل�����ش��ح��ي��ة 
�أث����م����رت ع���ن ت��د���ش��ني �ل���ع���دي���د من 
و�لعياد�ت  �لأك��ادمي��ي��ة  �مل�شت�شفيات 
�لرعاية  وم�شت�شفيات  �ملتخ�ش�شة 
�ليومية ومر�كز �لأبحاث �لطبية يف 

خمتلف �أنحاء دولة �لإمار�ت.
�أرق��ى م�شتويات  تقدمي  �أن  �أو�شح  و 
وك�شب  للمر�شى  �ل�شحية  �لرعاية 
�لأولويات  �أول��وي��ة  �شيكون  ر�شاهم 
وباأ�شعار  �إي��ل��ي��ت  ثومبي  ع��ي��اد�ت  يف 
م���درو����ش���ة وم����ن خ����الل ف���ري���ق من 
من  �ل�شحية  �لرعاية  �خت�شا�شيي 
�أ���ش��ح��اب �خل����رة �ل��و����ش��ع��ة �شمن 
�أن  �إىل  لف���ت���ا   .. �خ��ت�����ش��ا���ش��ات��ه��م 

عياد�ت ثومبي �إيليت �شتوفر خدمة 
عملية  لت�شريع  �ملخ�ش�شة  مرحبا 
مبا  �مل��ري�����س  باحتياجات  �له��ت��م��ام 
يتيح للزو�ر �حلد �لأدنى من �أوقات 
�لرعاية  على  و�حل�����ش��ول  �لن��ت��ظ��ار 
خمتلف  لتالئم  خ�شي�شا  �مل�شممة 
تبد�أ  و�لتي  �ل�شخ�شية  �لحتياجات 
مرحبا  �شالة  يف  �ملر�شى  با�شتقبال 
ح��ي��ث ي��ح��ر���س ف��ري��ق �ل��ع��م��ل على 
�لت�شجيل  �إج��������ر�ء�ت  ك���اف���ة  �إجن�����از 
و�لت�شخي�س  و�لفح�س  و�ل�شت�شارة 
�لطبية  �لإج���������������ر�ء�ت  وخم���ت���ل���ف 
و�لتقارير و�لفو�تري وغريها باأ�شرع 
وقت ممكن لخت�شار وقت �لنتظار 
عيادة  وت��ع��د  �ل���دن���ي���ا.  ح�����دوده  �إىل 
�لإ�شافات  �أح�����دث  �إي��ل��ي��ت  ث��وم��ب��ي 
�ل�����ش��ح��ي��ة يف  �ل���رع���اي���ة  ق�����ش��م  �إىل 
جمموعة ثومبي وهي عيادة عائلية 
�لرعاية  م�شتويات  �أعلى  بني  جتمع 
�ل�شاملة ملختلف �لخت�شا�شات وبني 
�خل��دم��ات �ل��ر�ق��ي��ة �شمن �أج���و�ء ل 
مثيل لها من �لر�حة و�لرفاهية �إىل 

جانب �شيدلية �إيليت �لع�شرية.
�لتي  �ل���ع���ي���ادة �جل����دي����دة  وت��ت��م��ي��ز 
مدينة  يف  �لرميلة  منطقة  يف  تقع 
�إليها من  عجمان ب�شهولة �لو�شول 
و�لإمار�ت  عجمان  مناطق  خمتلف 
�ملجاورة لها بالدرجة �لأوىل وكذلك 
�ملتطورة  وم���ع���د�ت���ه���ا  ب���اأج���ه���زت���ه���ا 
ت��ع��ت��ر �لأح�������دث م���ن نوعها  �ل���ت���ي 
وبيئتها  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وب��ت�����ش��ام��ي��م��ه��ا 
تلقي  للمر�شى  تتيح  �لتي  �ل�شحية 

رعاية  ع���ل���ى  و�حل���������ش����ول  �ل����ع����الج 
�حرت�فية ومتميزة.

�مل�شاعدة  مرحبا  خدمة  تت�شمن  و 
وت�شجيل  �ل�����ش��ري��ع��ة  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة 
�مل���و�ع���ي���د وجمع  �مل���ري�������س وح���ج���ز 
ع���ي���ن���ات �ل��������دم وت�����وف�����ري �لأدوي���������ة 
�شهاد�ت  و�إ�شد�ر  �لطبية  و�لتقارير 
و�ملوثوقة  �ملهنية  �ملر�شية  �لإج���ازة 

وغريها �لعديد من �خلدمات.
و تتميز �شيدلية ثومبي �إيليت �لتي 

ت��ق��ع ب��ال��ق��رب م��ن �ل��ع��ي��ادة وتتوىل 
�ملعد�ت  من  كاملة  جمموعة  توفري 
�لطبية ومنتجات �لرعاية �لتاأهيلية 
و�لرفاهية  �ل��ر�ح��ة  م��ن  ج��و  �شمن 
بوجود م�شاحة خم�ش�شة لالنتظار 
ريثما  �ل���ش��رت�ح��ة  للمر�شى  تتيح 
ي��ق��وم �ل�����ش��ي��ادل��ة ب��اإح�����ش��ار �لأدوي����ة 
�إتاحة  �إل��ي��ه��م وه���م يف م��ق��اع��ده��م و 
�ل����وق����ت ل��ل�����ش��ي��ادل��ة ل��ل��ت��ح��دث مع 

�ملر�شى وتقدمي �لن�شائح لهم.

•• راأ�س اخليمة-وام: 

ق���دم ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ع��ود ب��ن �شقر 
�ل��ق��ا���ش��م��ي ع�����ش��و �مل��ج��ل�����س �لأع���ل���ى ح��اك��م ر�أ�س 
�ل��ع��ز�ء يف وف��اة �ملغفور له  �خليمة �م�س و�ج��ب 

باإذن �هلل تعاىل حممد بن علي �لأعما�س.
و�أع��رب �شموه - خ��الل زي��ارة جمل�س �لعز�ء يف 

ع��ن �شادق   - ب��ر�أ���س �خل��ي��م��ة  �ل��رم�����س  منطقة 
�أح��م��د عبد�هلل  ���ش��ع��ادة  �إىل  ع��ز�ئ��ه وم��و����ش��ات��ه 
�لأعما�س �لع�شو �ملنتدب ل�شركة �أ�شمنت �خلليج 
يف وفاة �ملغفور له عمه و�إىل �أجنال وذوي �لفقيد 
.. �شائال �ملوىل �لعلي �لقدير �أن يتغمده بو��شع 
رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم �أهله �ل�شر 

و�ل�شلو�ن.

حاكم راأ�س اخليمة يقدم واجب العزاء 
يف وفاة حممد بن علي االأعما�س
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اأخبـار الإمـارات
اخليمة  راأ�س  طبية  يف  مواطنة  ممر�صة    121

•• راأ�س اخليمة - الفجر:

ر�أ�س  مبنطقة  �لتمري�س  هيئة  يف  �لتوطني  ن�شبة  قفزت 
�لبالغ  �لتمري�س  هيئة  �أع�����ش��اء  م��ن   14% �ىل  �خليمة 
جلن�شيات  ي��ن��ت��م��ون  ومم���ر����ش���ا  مم��ر���ش��ة   847 ع���دده���م 
متعددة. تعد منطقة ر�أ�س �خليمة �لطبية �لأعلى ن�شبة يف 
�لتابعة  �لطبية  باملناطق  مقارنة  �لتمري�س  مهنة  توطني 
لوز�رة �ل�شحة ذلك �ن �ملمر�شات �ملو�طنات عددهن 121 

ممر�شة تعملن يف �ملن�شاآت �لطبية �حلكومية يف �لإمارة .
�لطبية،  �ملنطقة  نظمت  للتمري�س  �لعاملي  �ليوم  وملنا�شبة 
�لأ���ش��ب��وع �مل��ا���ش��ي ، �ح��ت��ف��ال خ��ا���ش��ا �ل����ذي ي��و�ف��ق �شنويا 

برعاية  �لكورني�س،  �شالة  يف  �أي���ار،  مايو  من  ع�شر  �لثاين 
ناعمة  وبح�شور  �ل�شري�وي،  فهد  و�ملح�شن  �لأعمال  رجل 
�ل�����ش��ره��ان، ع�����ش��وة �مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �لحت������ادي، و200 
ممر�شة وممر�س ومن �لعاملني يف �ملهن �لطبية �ملختلفة، 
ود. يو�شف �لطري، مدير م�شت�شفى �إبر�هيم بن حمد عبيد 
عبد  حممد  ود.  �خل��ي��م��ة،  ر�أ����س  يف  غبا�س  ب��ن  و�شيف  �هلل 
وتعليقا  �ملنطقة.  يف  �لوقائي  �لطب  �إد�رة  مدير  �ل��و�ح��د، 
عمليات  رئي�شة  كلبان،  بن  حممد  �أ�شماء  قالت  ذل��ك  على 
�ملرة  �إن �لحتفال هذه  لر�أ�س �خليمة:  �لتمري�س  خدمات 
نظم ب�شعار �ملمر�شات �شوت للقيادة، �لذي يهدف لتحقيق 
�أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة ، موؤكدة �أن �لدولة قدمت دعما 

ن�شب  تعزيز  �إىل  و�شعت  �لتمري�س،  ومهنة  لقطاع  �شخيا 
�مل��ج��ال �لإن�����ش��اين �حل��ي��وي، ع��ر مبادرة  �لتوطني يف ه��ذ� 
�لهيئات  �أن  �إىل  م�شرية   ، �لتمري�س  مهنة  جاذبية  تعزيز 
�لتمري�شية �لعاملة يف منطقة ر�أ�س �خليمة �لطبية حاليا 
�ملاج�شتري  �شهادة  حملة  من  مو�طنات  ممر�شات   7 ت�شم 
يف �لتمري�س. ومن جانبها قالت ناعمة �ل�شرهان يف كلمة 
�ألقتها خالل �حلفل، عن �ل�شكر و�لتقدير ل مالئكة �لرحمة 
�لعاملني يف م�شت�شفيات �لدولة ومر�كزها �ل�شحية، �شمن 
�لكبري يف  دوره���م  و�خل��ا���س، يف ظ��ل  �لقطاعني �حلكومي 
و�خلدمات  حياتهم،  و�إن��ق��اذ  �ل��ن��ا���س  �شحة  على  �حل��ف��اظ 
�جلليلة، �لتي يقدمونها لالأهايل يف جميع �إمار�ت �لدولة.

�ضمن اإطار التفاعل مع عام اخلري وجت�ضيدا لقيمه الإن�ضانية والجتماعية

بلدية مدينة اأبوظبي وم�صت�صفى دار ال�صفاء يقدمان الفحو�صات الطبية املجانية لل 300 عامل يف املفرق
•• اأبوظبي-الفجر:

�لإن�شانية  و�مل��ب��ادئ  للقيم  جت�شيد� 
ملبادرة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
 2017 ع����ام  ب��اع��ت��ب��ار  �هلل  ح��ف��ظ��ه 
ع��ام��اً ل��ل��خ��ري ، وم�����ش��ارك��ة م��ن��ه��ا يف 
و�نعكا�شها  �مل����ب����ادئ  ه����ذه  ت��ط��ب��ي��ق 
وتاأكيد�  �ملجتمع  مع  عالقتها  على 
�ملجتمعية  ب��امل�����ش��وؤول��ي��ة  لل��ت��ز�م��ه��ا 
�أبوظبي  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  �أط���ل���ق���ت 
�ل�شفاء  د�ر  م�شت�شفى  مع  بالتعاون 
��شتهدفت  م��ب��ادرة  �جل��اب��ر  و���ش��رك��ة 
للعمال  �لطبية  �لفحو�شات  تقدمي 

جمانا يف مدينة �ملفرق �لعمالية .
و�أكدت �لبلدية �أن هذه �ملبادرة تعر 
ع��ن �ل��ت��ز�م د�ئ���رة �ل�����ش��وؤون �لبلدية 
�أبوظبي  م��دي��ن��ة  – ب��ل��دي��ة  و�ل��ن��ق��ل 
وحر�شها  �ملجتمعية  مب�شوؤوليتها 
على �مل�شاركة يف دعم جميع �ملبادر�ت 
ت�شاهم  �لتي  و�ملجتمعية  �لإن�شانية 

، وكتلة  �لدم و�ل�شكر  فح�س �شغط 
و�ل�شمع  �ل��روؤي��ة  وفح�س   ، �جل�شم 
وغريها   ، �جللدية  و�لفحو�شات   ،
من �خلدمات �لطبية ، كما حر�شت 
تقدمي  ع���ل���ى  و�مل�������ش���ف���ى  �ل���ب���ل���دي���ة 
و�لن�شائح  �ل��ط��ب��ي��ة  �لإر�������ش������اد�ت 
�ل�����ش��ح��ي��ة �ل��ت��ي م��ن ���ش��اأن��ه��ا توفري 
،ون�شر  للعمال  و�ل�شالمة  �ل�شحة 
�ملفاهيم و�ملعارف �ل�شحية �ل�شليمة 
بينهم، و متكني �لعمال من حتديد 
و��شتجالء   ، �ل�شحية  م�شكالتهم 
و�ح��ت��ي��اج��ات��ه��م يف هذ�  م��ط��ال��ب��ه��م 
�ل�شاأن . ومن جانبهم �أعرب �لعمال 
ملبادرة  وت���ق���دي���ره���م  ���ش��ك��ره��م  ع���ن 
وم�شت�شفى  �أب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية 
عام  يف  �جل��اب��ر  و�شركة  �ل�شفاء  د�ر 
�ملبادر�ت  �أثر هذه  ، مقدرين  �خلري 
�لجتماعي  �لتكافل  قيم  تعزيز  يف 
�ل�شعادة  م��ب��ادئ  وحت��ق��ي��ق  �ل�����ش��ل��ي��م 
و�حل����ي����اة �ل���ك���رمي���ة جل��م��ي��ع �أف�����ر�د 

�ملجتمع .

�لجتماعي  �لتكافل  قيم  حتقيق  يف 
و�ل��ت�����ش��اف��ر ب���ني �أف������ر�د �مل��ج��ت��م��ع ، 
�ل�شعادة  خارطة  تو�شيع  يف  وت�شاعد 

و�لأعمال �خلريية .

حتث على فعل �خلري وجعله منهاج 
حياة و�أ�شلوبا متينا ي�شهم يف تر�شيخ 
وتوطيد  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �ل���ع���الق���ات 
�أرك����ان �ل��ت��ك��اف��ل �لج��ت��م��اع��ي بكافة 

�متد�د عام �خلري.
فح�س  مبادرة  �أن  �لبلدية  و�أ���ش��ارت 
�أمت��ت خ��الل يومني فح�س  �لعمال 
م�شفح  يف  ع��ام��ل   300 م��ن  �أك����ر 

ونوهت �لبلدية �أن مبادر�تها �شمن 
�نعكا�س  ه���ي  �إمن�����ا  �خل�����ري(  )ع�����ام 
�لإم���ار�ت���ي  �مل��ج��ت��م��ع  ل��ق��ي��م  حقيقي 
�لتي  �حلكيمة  قيادتها  روؤي���ة  وم��ن 

�شت�شتمر  �أن���ه���ا  م��و���ش��ح��ة   ، ����ش���وره 
تر�شخ  �ل��ت��ي  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 
وتعك�س معاين وقيم مبادرة �شاحب 
�ل�شمو رئي�س �لدول حفظه �هلل على 

د�ر  م�شت�شفى  ق��دم��ت  حيث   ، طبياً 
و�لفني  �للوج�شتي  �ل��دع��م  �ل�شفاء 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ ه������ذه �مل������ب������ادرة ب���ن���ج���اح ، 
�ملجانية  �ل��ف��ح��و���ش��ات  �شملت  وق���د 

اعتماد مركز تدريب القلب يف م�صت�صفيات الغربية مركزا دوليا لدعم احلياة االأ�صا�صية
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�عتمدت جمعية �لقلب �لأمريكية 
مركز تدريب م�شت�شفيات �لغربية 
للخدمات  �بوظبي  ل�شركة  �لتابع 
كمركز    " ����ش���ح���ة   " �ل�������ش���ح���ي���ة 
لدعم   )ITC( دويل  ت����دري����ب 
ميثله  مل��ا  نظر�  �لأ�شا�شية  �حل��ي��اة 
�مل����رك����ز م����ن �أه���م���ي���ة وجن����اح����ه يف 
�لر�مج  باقة متميزة من  تقدمي 
�لكفاءة  ذ�ت  �لطبية  و�لأن�����ش��ط��ة 
�لقلب   ت��دري��ب  جم��ال  يف  �لعالية 
م��ن��ذ �ف��ت��ت��اح��ه يف �أغ�����ش��ط�����س من 
دعم  دور�ت  لتقدمي  �ملا�شي  �لعام 
مقدمي  لكافة  �لأ�شا�شية  �حل��ي��اة 
فئاته  بجميع  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة 
م����ن )�لأط������ب������اء ، �ل���ت���م���ري�������س ، 

ع����دد م���ن �ل��ف��ع��ال��ي��ات و�مل����ب����ادر�ت 
جل�شات  ت��ق��دمي  ومنها   �مل��ت��ن��وع��ة 
�ملب�شط  و�ل��ت��دري��ب  �لتثقيف  م��ن 
�لقلب  �إنعا�س  �إج��ر�ء  كيفية  ح��ول 
فقط  �ليدين  با�شتخد�م  �ل��رئ��وي 
لفئات �ملجتمع �ملحلي من �لبالغني 
تعتر  حيث  و�لأطفال  و�ليافعني 
�ل�شدر  ع��ل��ى  �ل�����ش��غ��ط  ع��م��ل��ي��ات 
�لقليلة  �ل��دق��ائ��ق  خ���الل  م��ف��ي��دة 
توقف  ���ش��خ�����س  ح��ال��ة  يف  �لأوىل 
ق��ل��ب��ه وذل����ك ل��دف��ع م���ا ت��ب��ق��ى من 
�أع�����ش��اء �جل�شم  �لأك�����ش��ج��ني ع��ر 
وذلك  نا�شطة  لإبقائها  �حليوية 
من �جل ��شتغالل �لوقت �إىل حني 
ق�����دوم ���ش��خ�����س ل���دي���ه �مل���زي���د من 

�ملهار�ت لتقدمي �مل�شاعدة.
تدريب  يف   �مل����رك����ز  ����ش���اه���م  ك���م���ا 

�لتنف�شي.
�ملركز  �أن  رغ����م  �ن����ه  �إىل  و�أ�����ش����ار 
�ل�����ت�����دري�����ب منذ  ف���ع���ل���ي���ا  ب����ا�����ش����ر 
خالل  و  �ن��ه  �إل   2016 �شبتمر 
عمر  م���ن  �لأوىل  �أ���ش��ه��ر  �ل���ث���الث 
 226 وتاأهيل  ت��دري��ب  �مل��رك��ز، مت 
�ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  م��ق��دم��ي  م���ن 
وترخي�شهم ح�شب �لأ�شول لدورة 
  BLS �لأ�شا�شية  �لقلب  �إن��ع��ا���س 

)�شبتمر-دي�شمر 2016(.
تتم �إد�رة مركز تدريب م�شت�شفيات 
�لغربية للمحافظة على �حلياة من 
وخمت�شني  �أك��ف��اء  موظفني   قبل 
كونهم  �إىل  �إ�شافة  �ملجال  ه��ذ�  يف 
ت��اأه��ي��ال عاليا  م��درب��ني م��وؤه��ل��ني 
�خلرة  م��ن  عديدة   ���ش��ن��و�ت  م��ع 
وفقا  و�لتدريب  �لتعليم  يف جمال 

�مل�شاندة(  �ل��ط��ب��ي��ة  و�خل����دم����ات 
�لتدريب  ت���ق���دمي  �إىل  �إ�����ش����اف����ة 
�ملحلي  �مل��ج��ت��م��ع  ف���ئ���ات  جل��م��ي��ع 
�مل����ق����رر�ت �لتي  وت���ت���و�ف���ق ج��م��ي��ع 
�ملبادئ  مع  �ملركز  د�خ��ل  تدري�شها 
�لقلب  ج��م��ع��ي��ة  م����ن   �ل���������ش����ادرة 

.A.H.A لأمريكية�
و�أو�����ش����ح  �ل���دك���ت���ور ب�����ش��ري ف����وؤ�د 
ح����م����زة -  ن����ائ����ب م����دي����ر د�ئ������رة 
مل�شت�شفيات  �لطبية   �ل�������ش���وؤون 
�لقلب  ت��دري��ب  مركز  �أن  �لغربية 
جمهزة  �ل��غ��رب��ي��ة  م�شت�شفيات  يف 
تدريبية  مب��ع��د�ت  ك��ام��ال  جتهيز� 
لكل  ج��د�  ومتقدمة  �لدقة  عالية 
�لفئات �لعمرية من كبار، �أطفال، 
ور�شع، و�إ�شافة �إىل �لتدريب على 
�ملجرى  ع��ل��ى  �مل��ح��اف��ظ��ة  ك��ي��ف��ي��ة 

جمعية  م��ن  �ل�����ش��ادرة  للتعليمات 
�لقلب �لأمريكية AHA جلميع 

�لدور�ت.
تتمثل خطتنا يف �ملركز بالتو�شع يف 
�لتدريبية �خلا�شة  �ل��دور�ت  عقد 
غري  �إىل  �حل��ي��اة  على  للمحافظة 
�لغربية  م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  م��وظ��ف��ي 
بجميع  عموما  �ملحلي  وللمجتمع 
ملتطلبات  وف��ق��ا  �ل��ع��م��ري��ة  ف��ئ��ات��ه 

جمعية �لقلب �لأمريكية.
وت�����ك�����م�����ن خ����ط����وت����ن����ا �ل�����ق�����ادم�����ة 
ب���احل�������ش���ول ع���ل���ى �لع���ت���م���ادي���ة 
�لقلب  ج���م���ع���ي���ة  م�����ن  �ل����دول����ي����ة 
لعقد  ب��ال��رتخ��ي�����س  �لأم���ري���ك���ي���ة 
�لدور�ت �ملتقدمة للمحافظة على 

�حلياة.
نفذ  �ل���ت���دري���ب  م���رك���ز  �أن  ي���ذك���ر 
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�لقيادة  ت��وج��ي��ه��ات  م��ن  �ن��ط��الق��اً 
�إىل  و�ل��ر�م��ي��ة  ب��ال��دول��ة  �لر�شيدة 
مع  ومت��ا���ش��ي��اً   ، �ملتعاملني  ����ش��ع��اد 
للجن�شية  �لعامة  �لإد�رة  �أه���د�ف 
و�شوؤون  لالإقامة  �لعامة  و�لإد�رة 
، د�شن  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �لج���ان���ب 
�لزعابي  ق�����ش��ي��ب  ح��م��د  �ل��ع��ق��ي��د 
مدير �إد�رة �جلن�شية بر�أ�س �خليمة 
مبادرة ول يهمك و�شلنالك وذلك 

�شر�ئح �ملجتمع .
و�أ�شاف باأن �ملبادرة تاأتي ��شتكماًل 
ثقافة  ن�����ش��ر  ل��ت��ع��زي��ز  جل���ه���ودن���ا 
جت����دي����د ج�����������و�ز�ت �ل�������ش���ف���ر عن 
�لد�خلية  وز�رة  ت��ط��ب��ي��ق  ط��ري��ق 
بالتو��شل  و�ملعني   uae-moi
�ملتعاملني  م��ع  و�ل�����ش��ري��ع  �ل��ف��ع��ال 
ل��ت��ق��دمي خ���دم���ات مم��ي��زة ل��ه��م يف 
�أم��اك��ن ت��و�ج��ده��م و�لإج���اب���ة على 
ومالحظاتهم  ��شتف�شار�تهم  كافة 

�ملتعلقة بخدمات �لإد�رة .

و�لذي بدوره يعك�س جناح �لإد�رة 
و�مل�شتمر  �ل��د�ئ��م  �شعيها  وم��دى   ،
لإ���ش��ع��اد �مل��ت��ع��ام��ل��ني، م�����ش��ري�ً باأن 
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  وم���ن ج��ان��ب��ه ، دع���ا �ل��ر�ئ��د فهد 
باإد�رة  رب��اع رئي�س ق�شم �جل��و�ز�ت 
�جل��ن�����ش��ي��ة ب���ر�أ����س �خل��ي��م��ة �أف����ر�د 
�لإيجابي  �ل��ت��ف��اع��ل  �إىل  �ملجتمع 
م��ع �مل��ب��ادرة م��ن خ��الل �ل�شتفادة 
�حل���ق���ي���ق���ي���ة م�����ن ه������ذه �خل���دم���ة 

مبركز �لنعيم مول �لتجاري .
�ط�����الق  �أن  �ل�����زع�����اب�����ي  وق��������ال    
تهدف  �لتي  �مل��ب��ادرة  لهذه  �لإد�رة 
��شتخد�م  ح�����ول  �ل���ت���وع���ي���ة  �ىل 
�لتابعة  �لل��ك��رتون��ي��ة  �خل���دم���ات 
للجن�شية  �لعامة  ل��الإد�رة  �لتابعة 
و�مل��ت��م��ث��ل��ة يف جت��دي��د ج����و�ز �شفر 
�لتطبيق  ع����ر  �لم���������ار�ت  دول������ة 
�لت�شهيل  يف  �لث���ر  ل��ه  �شيكون  مل��ا 
ع��ل��ى �ل��ع��م��الء يف �حل�����ش��ول على 
�خلدمة وفق �أعلى معايري �جلودة 

�ل��ت��ي ت���اأت���ي �شمن  �لإل���ك���رتون���ي���ة 
�إحدى خدمات �لإد�رة �لهادفة �إىل 
�إجناز و�إمتام معامالت �ملتعاملني 
�لإد�رة  زي�����ارة  �إىل  �حل���اج���ة  دون 
وذلك توفري�ً للوقت و�جلهد مما 
�لإج����ر�ء�ت  تب�شيط  على  ي�شاعد 
على  �لزدح�����ام  ح���دة  م��ن  وتقليل 
�ل���ع���م���الء ، حيث  م���ر�ك���ز خ���دم���ة 
�إلكرتونياً  �مل��ع��ام��ل��ة  �إجن����از  �شيتم 
يتو�جد  وق��ت  و�أي  م��ك��ان  �أي  م��ن 
فيه �لعميل ، وهي موجهة جلميع 

�لهالل �لأحمر �لإمار�تي و ديو�ن 
�لظفرة  منطقة  يف  �حلاكم  ممثل 
وجممع بينونة �لتعليمي و عياد�ت 

307 �شخ�س من خمتلف �لفئات 
�أماكن  يف  �مل�����ش��ت��ه��دف��ة  �ل��ع��م��ري��ة 
ومنها  �لظفرة  مبنطقة  خمتلفة 

عياد�ت  و  ز�ي��د  مدينة  م�شت�شفى 
مركز �لظفرة لطب �لأ�شرة و�إد�رة 

م�شت�شفيات �لغربية.

وفاة طفلة واإ�صابة �صقيقتها يف ت�صادم 3 �صيارات براأ�س اخليمة
•• راأ�س اخليمة – الفجر

�أعو�م   )8( �لعمر  م��ن  تبلغ  �جلن�شية  �إم��ار�ت��ي��ة  طفلة  لقيت 
م�شرعها متاأثرة بجروحها �لبليغة �إثر تعر�شها حلادث ت�شادم 

قوي بني 3 مركبات باإحدى �لطرق بر�أ�س �خليمة .
عام  مدير  نائب  علي  �إب��ر�ه��ي��م  ح�شن  �لعميد  ذك��ر  وتف�شياًل 
�لعمليات �ملركزية بالقيادة �لعامة ل�شرطة ر�أ�س �خليمة ، �إىل 
بوقوع  يفيد  �لعامة  بالقيادة  �لعمليات  لغرفة  ورد  بالغاً  �أن 
3 مركبات باإحدى �لطرق يف �لإمارة  حادث ت�شادم قوي بني 
�لإ�شعاف  و���ش��ي��ار�ت  �ل�شرطة  دوري���ات  �ل��ف��ور حت��رك��ت  وع��ل��ى   ،
�أن �ملركبة بقيادة  �ملعاينة �لأوىل  ، وتبني خالل  ملوقع �حلادث 

�إمار�تية �جلن�شية تبلغ من �لعمر )32( عاماً ت�شري بطريقها 
�ل�شحيح برفقة �بنتيها )8 و 7( �أعو�م ، حيث تفاجاأت بدخول 
�إحدى �ملركبات للطريق من �إحدى �لطرق �لفرعية دون �نتباه 
عاماً   )33( �لعمر  من  تبلغ  �جلن�شية  �إمار�تية  بقيادة  وكانت 
و��شطدمت بها ثم �نحرفت �ملركبة �إىل �مل�شار �لآخر لت�شطدم 
مبركبة �أخرى كانت قادمة من �لجتاه �ملعاك�س بقيادة �آ�شيوي 
�حل��ادث عن  و�أ�شفر   ، �لثالثني من عمره  �لعقد  يف  �جلن�شية 
 )7( ل�شقيقتها  بليغة  و�إ�شابة  �أع���و�م   8 �ل���  ذ�ت  �لطفلة  وف��اة 
 ، �ل���الزم  �ل��ع��الج  لتلقي  للم�شت�شفى  نقلهم  مت  حيث   ، �أع����و�م 
فيما مت حتويل ملف �حلادث �إىل �جلهات �ملخت�شة ل�شتكمال 

�لإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة .

  وبدوره نا�شد �لعميد ح�شن �إبر�هيم �شائقي �ملركبات �للتز�م 
باأنظمة �ل�شري و�ملرور وعدم �لتهور و�ل�شرعة �لز�ئدة للحفاظ 
على �شالمتهم و�شالمة م�شتخدمي �لطريق ، وذكر باأن �أ�شباب 
وق��وع �حل���و�دث �مل��روري��ة كثرية وم��ن �شمنها دخ��ول �لطريق 
دون �لتاأكد من خلوه ، �لأمر �لذي د�ئماً ي�شكل خطورة بالغة 
على جميع �لأطر�ف ، و�أكد �أن �إد�رة �ملرور و�لدوريات حتديد�ً 
لالأفر�د  �لتوعية  �حل��و�دث من خالل حمالت  لتلك  تت�شدى 
من  و�حل��د  �لطريق  م�شتخدمي  و�شالمة  �أم��ن  على  للحفاظ 
�حلو�دث �ملرورية و�خل�شائر �لناجمة عنها و�لرتقاء مب�شتوى 
�لوعي �ملروري خ�شو�شا فئة �ل�شباب باعتبارهم �لفئة �لأكر 

عر�شة ملخاطر �حلو�دث �ملرورية .

تعيني عبد العزيز خالد اجلزيري مديرا ملنطقة 2071
•• دبي-وام:

�ل�شمو  ���ش��اح��ب  م���ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 
جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل باأهمية 
�لوطنية  للقياد�ت  �لفر�س  �إت��اح��ة 
�ل�شابة يف تويل موؤ�ش�شاتنا �لوطنية 
و�ل��دف��ع بهم خللق ف��ر���س �لإب���د�ع 
و���ش��ن��اع��ة �مل�����ش��ت��ق��ب��ل.. ح��ي��ث �أطلق 
2071 يف  �أم�������س م��ن��ط��ق��ة  ���ش��م��وه 
منطقة �أب��ر�ج �لإم���ار�ت وه��ي �أوىل 
مئوية  روؤي��������ة  حت��ق��ي��ق  م�����ب�����ادر�ت 
تهدف  و�ل���ت���ي   2071 �لإم��������ار�ت 
منوذجا  �لإم�����ار�ت  دول���ة  جعل  �إىل 
خلدمة  �لإبد�عية  �لأفكار  لتحقيق 
�ل��ب�����ش��ري��ة.. �أ����ش���در م��ع��ايل حممد 
�لتنفيذي  �ملكتب  رئي�س  �لقرقاوي 
خالد  �ل��ع��زي��ز  ع��ب��د  بتعيني  ق����ر�ر� 

�جلزيري مدير� ملنطقة 2071.
يذكر �أن عبد �لعزيز �جلزيري عمل 
يف �ملكتب �لتنفيذي ل�شاحب �ل�شمو 

مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 
ك��م��دي��ر ل��ل��م�����ش��اري��ع خ���الل �ل���� 10 
على  حا�شل  وه��و  �ل�شابقة  �شنو�ت 
�لهند�شة  يف  �لبكالوريو�س  �شهادة 
قياد�ت  ب��رن��ام��ج  وخ���ري���ج  �مل��دن��ي��ة 

حكومة �لإمار�ت.
�جلزيري  �ل��ع��زي��ز  عبد  وتخ�ش�س 
لت�شميم  مبتكرة  ب��ر�م��ج  و���ش��ع  يف 
م��ا قدمه من  م��ن خ��الل  �مل�شتقبل 

�أعمال باملكتب �لتنفيذي.
و تعتر منطقة 2071 نو�ة للفكر 

تتالقى  حيث  و�خل��ا���س  �حلكومي 
�لأفكار مع طاقات �ل�شباب وتتجدد 
�لإبد�عات لت�شميم م�شتقبل �أعظم 

للعامل.
�أن  �إىل   2071 منطقة  ت��ه��دف  و 
و�خلدمات  لل�شركات  م��ق��ر�  ت��ك��ون 
و�لتي  �لعاملية  �لذكية  و�ملختر�ت 
�شتى  يف  و�لتنا�شق  للتناغم  تهدف 
�مل����ج����الت ح��ي��ث ت��ع��م��ل ع��ل��ى خلق 
جديدة  �ب��ت��ك��اري��ة  و�أدو�ت  ح��ل��ول 
ومتطلبات  تكنولوجيا  تتنا�شب مع 

�مل�شتقبل .
توحيد  ع��ل��ى  �مل��ن��ط��ق��ة  ���ش��ت��ع��م��ل  و 
ت�شتهدف  �لتي  و�مل��ب��ادر�ت  �جل��ه��ود 
�لو�شول للم�شتقبل و�شتكون مظلة 
�حلكومية  �مل�شرعات  جميع  ت�شم 
ومركز  للم�شتقبل  دب��ي  وم�شرعات 
�مل�شروع  ي�شتهدف  و  �لعامل.  �شباب 
�لكرى  �مل���وؤ����ش�������ش���ات  �����ش���ت���ق���ط���اب 
و�ملتو�شطة و�لتي متتلك خمتر�ت 
ت�شتهدف لر�شم روؤى و�أدو�ت وحلول 

تكنولوجية للم�شتقبل.
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 موؤ�ص�صة وطني تطلق قافلة الت�صامح بل 26 حما�صرة 
•• دبي -وام: 

�أعلنت موؤ�ش�شة وطني �لإمار�ت بدء تفعيل حملة قافلة �لت�شامح �لتي حتمل عنو�ن نفحات من �ل�شعادة 
و�لت�شامح خالل �شهر رم�شان . ت�شتهدف �حلملة نزلء �ملوؤ�ش�شات �لعقابية باإمار�ت �لدولة وجهات 
وم�شجد  ز�يد  �ل�شيخ  وم�شجد  و�لأطفال  �لن�شاء  لرعاية  دبي  وموؤ�ش�شة  دبي  مطار�ت  منها  خمتلفة 
�حل�شاري  للتو��شل  ر��شد  بن  حممد  وموؤ�ش�شة  دبي  جمارك  جانب  �إىل  �خلطاب  بن  عمر  �لفاروق 
�ملوؤ�ش�شة  �إن  �لإم��ار�ت  �لفال�شي مدير موؤ�ش�شة وطني  بالهول  و قال �شر�ر  �لريا�شي.  وجمل�س دبي 
�لإن�شاين  و�لعمل  و�لت�شامح  بال�شباب  مرتبطة  م�شاريع  ثالثة  على  �ملقبلة  �لفرتة  خ��الل  �شرتكز 

م�شري� �إىل �أنه �شبق �أن فتحت �ملوؤ�ش�شة باب �لرت�شح جلائزة وطني �لإمار�ت للعمل يف 19 رم�شان .
و�لتعاي�س  و�ل�شعادة  �لت�شامح  هي  حم��اور   3 على  يعتمد  �لرم�شاين  �لت�شامح  برنامج  �أن  �أو�شح  و 
ور�أ�س  وعجمان  و�لفجرية  و�ل�شارقة  و�لعني  و�أبوظبي  دب��ي  يف  حما�شرة   26 خ��الل  من  و�شينفذ 

�خليمة و�أم �لقيوين بالتعاون مع ثمانية دعاة و7 من كو�در موؤ�ش�شة وطني �لإمار�ت .

�صعيد بن طحنون يح�صر زفاف ظافر 
حميد دملوج الظاهري

•• العني-وام:

ح�شر معايل �ل�شيخ �شعيد بن طحنون �آل نهيان حفل �ل�شتقبال �لذي �أقامه حميد حمد 
بن دملوج �لظاهري مبنا�شبة زفاف جنله ظافر �إىل كرمية �شاحي حممد عمري �ل�شرياين. 
كما ح�شر �حلفل - �لذي �أقيم يف قاعة �خلبي�شي �لكرى يف مدينة �لعني- �ل�شيخ نهيان 
بن �شعيد بن طحنون �آل نهيان و�ل�شيخ حممد بن �شعيد بن طحنون �آل نهيان وعدد من 
�ل�شيوخ و�لوزر�ء و�ل�شفر�ء ووجهاء �لقبائل و�مل�شوؤولني وكبار �ل�شخ�شيات وكبار �شباط 
لدول �خلليج  �لتعاون  دول جمل�س  �إىل مدعوين من  �إ�شافة  �مل�شلحة  و�لقو�ت  �ل�شرطة 

�لعربية ولفيف من �لأهل و�لأ�شدقاء وزمالء �لعري�س.
وتخلل �حلفل عرو�س فنية متنوعة من وحي �لرت�ث �لإمار�تي.

ال�صارقة لالإعالم تتربع بثالثة ماليني درهم لعالج الالجئني ال�صوريني يف خميم الزعرتي باالأردن 
•• عمان -وام:

لالإعالم  �ل�شارقة  جمل�س  رئي�س  �لقا�شمي  �أحمد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �أعلن 
رئي�س موؤ�ش�شة �ل�شارقة لالإعالم عن ترع �ملوؤ�ش�شة مببلغ 3 ماليني درهم 
ل�شالح عيادة �لقلب �لكبري يف خميم �لزعرتي لالجئني �ل�شوريني بالأردن 
�لذي ي�شت�شيف نحو 80 �ألف لجئ �شوري و ذلك يف مبادرة هي �لأوىل من 

نوعها ملوؤ�ش�شة �إعالمية على م�شتوى �لعامل �لعربي.
�ملعنية  �لعاملية  �لإن�شانية  �ملوؤ�ش�شة  �لكبري-  �لقلب  ملوؤ�ش�شة  �ل��ت��رع  ي��اأت��ي 
مب�شاعدة �لالجئني و�ملحتاجني حول �لعامل - �لتي تتخذ من �إمارة �ل�شارقة 
مقر� لها يف �أعقاب زيارة لوفد من �ل�شارقة �إىل �ملخيم برئا�شة �ل�شيخ �شلطان 
و�ملوؤ�ش�شات وهم  �لهيئات  �لقا�شمي و�شم م�شوؤولني من عدد من  �أحمد  بن 
نورة �لنومان رئي�س �ملكتب �لتنفيذي ل�شمو �ل�شيخة جو�هر �لقا�شمي ورمي 
بن كرم مدير موؤ�ش�شة مناء لالرتقاء باملر�أة وح�شن يعقوب �ملن�شوري مدير 
قطاع �لإذ�عة مبوؤ�ش�شة �ل�شارقة لالإعالم وطارق �شعيد عالي مدير �ملكتب 
�لإعالمي حلكومة �ل�شارقة ومرمي �حلمادي مدير موؤ�ش�شة �لقلب �لكبري 
�ل�شيخة جو�هر  �لتنفيذي ل�شمو  �ملكتب  �أول يف  و�إرم مظهر علوي م�شت�شار 
�لقا�شمي و�شاحلة غاب�س �مل�شت�شار �لثقايف يف �ملجل�س �لأعلى ل�شوؤون �لأ�شرة 

بال�شارقة.
وجاءت �لزيارة للوقوف على جهود دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة من �أجل 
�لتخفيف من معاناة �لالجئني �ل�شوريني وتوفري �حتياجاتهم �لتي حتقق 
لهم �شبل �لعي�س �لكرمي ومتنحهم �لأمل مب�شتقبل �أف�شل لتجاوز ذكريات 

�ملا�شي وحتديات �حلا�شر.
وتقدم �لعيادة �ل�شحية �خلدمات �لطبية �إىل نحو 20 �ألف لجئ فيما توفر 
خدمات �لرعاية �ل�شحية �لأولية �إىل �أكر من 14.4 �ألف مري�س يف حني 
ي�شتفيد من خدمات �ل�شحة �لإجنابية ما يقارب 3000 لجئة �إ�شافة �إىل 

�لتغذية. خدمات  من  ي�شتفيدون  ممن  لجئ   2600
عام  �لكبري على مدى  �لقلب  لعيادة  �لت�شغيلية  �لكلفة  �لترع  ويغطي هذ� 
كامل مبا يف ذلك قيمة �لفحو�شات و�لأدوي��ة و�ملعد�ت �لطبية وغريها من 
�مل�شتلزمات ما يعزز ��شتفادة �أكر عدد ممكن من �لالجئني �ل�شوريني من 
خدمات �لعيادة وي�شهم يف �إنقاذ �أرو�ح �لكثريين ممن يتعذر عليهم �حل�شول 

على �لعالج خارج �ملخيم.
�ل�شارقة لالإعالم  �لقا�شمي رئي�س موؤ�ش�شة  �أحمد  �ل�شيخ �شلطان بن  و قال 
رئي�س جمل�س �ل�شارقة لالإعالم : ت�شكل معاناة �لالجئني �ل�شوريني �إحدى 
�أكر �لق�ش�س �لإن�شانية �لتي عرفها �لعامل �حلديث ماأ�شاوية ل�شيما و�أنها 
�لب�شر  من  �لآلف  مئات  ن��زوح  فر�س  حيث  �للحظة  حتى  م�شتمرة  لت��ز�ل 
و�ن�شجاما  ب��ادرن��ا  لذلك  �ل�شعد  خمتلف  على  كبرية  حتديات  وطنهم  عن 
مع �لتوجهات �لعامة لدولة �لإمار�ت و�جلهود �لدولية �لتي تبذلها قرينة 
�لقا�شمي  حممد  بنت  جو�هر  �ل�شيخة  �شمو  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب 
مل�شاندة �لالجئني و�ملحتاجني وتخفيف معاناتهم وتاأمني �حتياجاتهم �إىل 
تقدمي هذ� �لترع لعيادة �لقلب �لكبري يف خميم �لزعرتي و�لتي تعتر �أكر 

عيادة تخدم �شكان �ملخيم �لذي يقرتب عددهم من �لثمانني �ألفا .
جو�هر  �ل�شيخة  �شمو  بتوجيهات  �لكبري  �لقلب  موؤ�ش�شة  تعمل   : و�أ���ش��اف 
�لبارزة لالأطفال �لالجئني  �ملنا�شرة  �ملوؤ�ش�شة  �لقا�شمي رئي�شة  بنت حممد 
يف �ملفو�شية �ل�شامية لالأمم �ملتحدة ل�شوؤون �لالجئني على توفري �لعديد 
رعاية  وت��ق��دمي  منهم  �لأط��ف��ال  خا�شة  لالجئني  �لأ�شا�شية  �خل��دم��ات  م��ن 
طبية متكاملة لهم ومنذ �إطالق �ملوؤ�ش�شة عيادتها يف �ملخيم ��شتقبلت �لآلف 
موؤ�ش�شة  يف  قررنا  لذ�  �ل�شحية  �خلدمات  �أف�شل  لهم  وقدمت  �ملر�شى  من 
�ل�شارقة لالإعالم �أن نكون جزء� من هذ� �خلري �لعظيم من خالل ترعنا 
بثالثة ماليني درهم تكفي لتغطية �لتكاليف �لت�شغيلية للعيادة لعام كامل.
و �أكد �ل�شيخ �شلطان بن �أحمد �لقا�شمي �أن روؤية موؤ�ش�شة �ل�شارقة لالإعالم 

و�لتلفزيونية  �لإذ�عية  للقنو�ت  �لتقليدي  �لبعد  يف  تتجاوز  تاأ�شي�شها  منذ 
وحت���ر����س دوم����ا ع��ل��ى ت��اأك��ي��د دوره�����ا �ل��ت��ف��اع��ل��ي و�مل���وؤث���ر يف دع���م �لق�شايا 
�أ�شا�شي  جزء  وهذ�  و�لعربي  �ملحلي  �مل�شتويني  على  و�لإن�شانية  �لجتماعية 
�شلطان بن حممد  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �لتي و�شعها �شاحب  ر�شالتها  يف 

�لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة.
�ل�شارقة لالإعالم  موؤ�ش�شة  وفد  تعرف  �لزعرتي  �إىل خميم  زيارته  وخالل 
عن كثب على �خلدمات �لتي تقدمها �لعيادة ملر�جعيها من �لالجئني و�أنو�ع 
من  للعديد  توفرها  �لتي  و�ل��ع��الج��ات  و�مل��خ��ري��ة  �ل�شريرية  �لفحو�شات 
�لأمر��س �إ�شافة �إىل �للقاحات �ملقدمة لالأطفال ووقفو� على ��شتعد�د�تهم 
للتعامل مع �حلالت �ملختلفة خالل �شهر رم�شان �ملبارك و�أ�شادو� باجلهود 
�ملر�شى  معاناة  من  للتخفيف  �لعيادة  يف  �لعاملون  يقدمها  �لتي  �لكبرية 
و�آلمهم. و �أعرب عدد من �لالجئني �ملتو�جدين يف عيادة �لقلب �لكبري عن 
�ل�شارقة على  �إم��ارة  و  �ملتحدة  �لعربية  �لم��ار�ت  لدولة  و�متنانهم  �شكرهم 
�لتي  و  �شاعة   24 �ليوم  �لتي تعمل طو�ل  �لعيادة  �لذي يجدونه يف  �لدعم 
يتوفر بها �لعديد من �خلدمات مبا فيها �خلدمات �لنف�شية و ق�شم ملعاجلة 

�شوء لتغذية .
�أحمد  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  و�لتقى  �ملخيم  �أرج���اء  يف  �ملوؤ�ش�شة  وف��د  جت��ول  و 
�لقا�شمي عدد� من �لأهايل و�لأطفال حيث تعرف على ظروفهم و�حتياجاتهم 

وحجم ��شتفادتهم من خدمات عيادة �لقلب �لكبري .
�ل�شانزلزيه  ب�شارع  �مل��ع��روف  للمخيم  �لتجاري  �ل�شوق  على  �لوفد  �طلع  و 

وتعرف على �أمناط �لتجارة و�حلرف �لتي ميتهنها �أهل �ملخيم.
�ل�شحي  �ل��ع��ون  منظمة  رئي�س  �لعجلوين  يعرب  �ل��دك��ت��ور  ق��ال  جانبه  م��ن 
�لأردين يف ت�شريحات له �إن موؤ�ش�شة �لقلب �لكبري تعد مبثابة �شمام �أمني 
�شحي د�خل خميم �لزعرتي من خالل دعم و �ن�شاء و تطوير مبنى يتعامل 
�للف  من  �خلدمات  لتلقي  وقت  �أي  يف  �ل�شحية  للخدمات  �ملحتاجني  مع 

حتى �لياء .
مليوين  �إىل  ت�شل  �لكبري  �لقلب  لعيادة  �لت�شغيلية  �لتكلفة  �أن  �إىل  �أ�شار  و 
دولر �شنويا وت�شتقبل يوميا حو�يل 600 مري�س يتلقون خدمات عالجية 
.. مو�شحا �أن �لعيادة بها مميز�ت ح�شرية تقدم لالجئني يف خميم �لزعرتي 
طو�ل 24 �شاعة يوميا .. وبها خمتر مركزي حديث يقدم يوميا 2000 
فح�س خمري يقدمها كادر عدده 80 موظفا .. وقال �إن �لعيادة �لوحيدة 
�لتي يتوفر بها خدمات �لطو�رئ ونقل �ملر�شى خارج �ملخيم �إىل جانب توفر 
يف  �ل�شوريني  لالأطفال  �لردين  �لوطني  �لرنامج  وف��ق  �لتطعيم  خدمات 
�لو�شول  على  �لقادرين  غري  للمر�شى  ي�شل  خا�س  فريق  لديها  و  �ملخيم 

للعيادة .
�أن �لعيادة تقدم �لأدوي��ة جلميع �لأمر��س �ملزمنة كمر�س �ل�شكر  ونوه �إىل 
و �ل�شغط و غريها .. مو�شحا �أن تكاليف جميع �ملر�شى �ملحولني من قبل 
�لعيادة لتلقي �لعالج يف �مل�شت�شفيات �لعمومية و �خلا�شة يتم تغطيتها من 

خالل مبادرة موؤ�ش�شىة �لقلب �لكبري .
و فيما يتعلق بحالت �لولدة قال �لدكتور �إن هناك مبنى �آخر م�شتقال عن 
�لتي يتطلبها �لأمر و  �لن�شاء �حلو�مل نظر� للخ�شو�شية  �لعيادة ي�شتقبل 
يعمل على تغطيه نفقاته �شندوق �لأمم �ملتحدة لل�شكان و يعتر مركز� �آمنا 

للن�شاء .
�ل��زع��رتي مبا  �ل��ك��ادر �لطبي يف �ملخيم  �إج��م��ايل �لعاملني م��ن  �أن  �أو���ش��ح  و 
فيها عيادة �لقلب �لكبري و ق�شم �لطو�رئ و ق�شم �خلدمات �لطبية �ملتنقلة 
�ملمر�شات و�ملتطوعني  و  �ملمر�شني  و  �لأطباء  180 �شخ�شا من  ي�شل �ىل 

�لأردنيني و �ل�شوريني.
�إن عيادة �لقلب �لكبري مهياأة ل�شتقبال ذوي �لحتياجات  و قال �لعجلوين 
�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  قيادة  �طلقتها  �لتي  بالت�شمية  م�شيد�   .. �خلا�شة 

�ملتحدة عليهم و هي �أ�شحاب �لهمم .
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة �ر�س �حل�شارة 

CN 1127712:للمقاولت �لعامة ذ.م.م  رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد كمر�ن مريز� ر��شيد حممود %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف مريز� ر�شيد حممود مريز� غالم ح�شني

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

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

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23

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

CN 1127940:وت�شوير �مل�شتند�ت ذ.م.م  رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عمار عبيد �حمد �شيف �لكعبي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف خالد �حمد �شامل كوي �لكعبي

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

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

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافترييا �لقاد�شية

رخ�شة رقم:CN 1117010 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

�شعيد حمد �شامل مبارك �لدرعي من وكيل خدمات �ىل مالك
تعديل ن�شب �ل�شركاء

�شعيد حمد �شامل مبارك �لدرعي من 0% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف خاياجا �حمد جابال ح�شني

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

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

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23

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

رخ�شة رقم:CN 1322764 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد جمعه ح�شن حممد �لبلو�شي %100
تعديل وكيل خدمات/حذف �شلطان علي مطر روي�شد �لنيادي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد م�شتاق حممد �بر�هيم

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

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

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

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

 �ملودعة بالرقم 91652 

 با�شم  �مل�شتقلة للتبغ ) م م ح ( 

وعنو�نه  م�شتودع رقم بي بي 4 ، �س. ب : 261031

جبل علي � دبي � �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

و�مل�شجلة حتت رقم  : )   (                    بتاريخ  :    2015/6/2

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من  تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف :    2017/3/11  وحتى تاريخ :     2027/3/11

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  مايو 2017 العدد 12027

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
 �ملالك:كافترييا باب دجلة 

eat route:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم:270690       بتاريخ:2017/04/02 م
با�ش��م:كافترييا باب دجلة

وعنو�نه:�ل�شارقة ، دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة ، �س.ب:32920 �ل�شارقة ، هاتف:065257320
فاك�س:065257320 ، �شندوق �لريد:32920 �ل�شارقة ، �مييل:4u.shabeer@gmail.com �ل�شارقة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43 خدمات توفري �لأطعمة و�مل�شروبات ، �ليو�ء 
�ملوؤقت. 

و�شف �لعالمة:عبارة عن مربع بني �للون مكتوب بد�خله كلمة eat مكتوبة باحلروف �لالتينية 
باللون �لرتقايل و�أ�شفلها كلمة route باحلروف �لالتينية باللون �لبي�س على �شكل طريق. 
�ل�شرت�طات:�حلماية للعالمة يف �شكلها �ملميز ول ت�شمل �لكلمات eat ، route كل على حدة 

يف �لو�شع �لعادي .
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  مايو 2017 العدد 12027

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  نا�شر كد�شة و�شركاوؤه
بطلب �نتقال ملكية ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة حتت رقم : 95005                     بتاريخ:  5/23 /2007م
�مل�شجلة حتت رقم : 96153                    بتاريخ:  8/11/ 2009م                 

با�ش��م: �شركة/ بنكيزر �أرماتورينفريك جي �م بي �ت�س  
وعنو�نه: دميلر�شرت��شي 2، 93133 بورجلينجفيلد، �أملانيا.

رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : )      ( – )     /    /  200 م (
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

تعمل بجهاز ح�شا�س،  �لوظيفة، خالطات وحنفيات مياه  د�فقة، حنفيات وخالطات مياه مبطاأة  �شمامات 
لو�زمها  م��ع  للحنفيات  مت��دي��د�ت  �مل��ي��اه،  وخ��الط��ات  حنفيات  لرتكيب  و�ج���ز�ء  قطع  و�شمامات،  حنفيات 

�لنحا�شية.
�لو�ق�عة بالفئة   : 11 

* �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق: 
تن���ازل رقم : 1 

��شم مالك �لعالمة: �س. هان – �شانيتار تريد جي �م بي �ت�س �ندكو. كيه جي 
��شم �ملتنازل له :  �شركة/ بنكيزر �أرماتورينفريك جي �م بي �ت�س  

مه�نته: �ل�شناعة و�لتجارة 
جن�شيته: �أملانيا

عنو�نه وحمل �إقامته: دميلر�شرت��شي 2، 93133 بورجلينجفيلد، �أملانيا.
تاري�خ �نت�قال �مللكية: 12/22/  2009  

 تاريخ �لتا�شري يف �ل�شجل:  22 /12/ 2009
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  مايو 2017 العدد 12027

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
 �ملالك:بنيان ثالثه �شتون للو�شاطة �لتجارية 

Bunian360:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم:267306       بتاريخ:2017/1/29 م
با�ش��م:بنيان ثالثه �شتون للو�شاطة �لتجارية

وعنو�نه:�بوظبي م�شفح �ل�شناعية ، �شندوق �لريد:54319 
 �مييل:alshabibimohamed@gmail.com �أبوظبي
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35 و�شيط جتاري. 

ومنتجاتها  و�لبناء  �مل��ق��اولت  �ع��م��ال  لكل  جت��اري  و�شيط  ع��ن  ع��ب��ارة  �لعالمة:�لعالمة  و�شف 
بنيان:تعر عن �لبناء ب�شكل عام 360:د�ئرة كاملة وترمز �ىل كل �ملقاولت ومو�ده. 

�ل�شرت�طات:�حلماية للعالمة يف جمملها و�لتنازل عن �لرقم 360 على حدة يف �لو�شع �لعادي 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  مايو 2017 العدد 12027
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برعاية طار�س املن�ضوري مدير عام حماكم دبي

حماكم دبي تنظم حفل برنامج " �صور" لتكرمي املحامني امل�صاركني يف برنامج اال�صت�صارات املجانية

وزعت 64 �ضندوقًا غذائيًا للعائالت املتعففة قبل حلول ال�ضهر الكرمي

 مر�صدات ال�صارقة تغر�س روح العطاء لدى الفتيات بحملة املري الرم�صاين 

•• دبي –الفجر:

�شعادة  وح���������ش����ور  رع����اي����ة  حت����ت 
عام  مدير  �ملن�شوري  عيد  طار�س 
حم��اك��م دب����ي، �أق��ي��م ح��ف��ل تكرمي 
برنامج  يف  �مل�����ش��ارك��ني  �مل��ح��ام��ني 
ف��ن��دق حياة  �ل��ت��ط��وع��ي، يف  ���ش��ور 
ج��ر�ن��د يف دب���ي، �ل���ذي يعمل على 
�لتطوعي  �لعمل  مفهوم  تر�شيخ 
�لأوىل  فهي  وخارجها،  �لدولة  يف 
�لدولة  م�شتوى  على  نوعها  م��ن 
يف  ل�شموليتها  �ل��ع��رب��ي  و�ل��وط��ن 

عدد من �ملجالت. 
�ملن�شوري  ط���ار����س  ���ش��ع��ادة  وق����ال 
ح��ر���س حم��اك��م دب��ي على تطبيق 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
تعزيز  يف  �هلل،  ح��ف��ظ��ه  �ل����دول����ة، 
م���ف���ه���وم �ل���ع���ط���اء وت���ر����ش���ي���خ قيم 
�مل�شتوى  ع��ل��ى  و�ل�����ش��خ��اء  �ل���ب���ذل 
يرتجم  مب��ا  و�ملجتمعي،  �ل��ف��ردي 
�أه��������د�ف ور����ش���ال���ة م����ب����ادرة »ع����ام 
حماورها  �شمن   »2017 �خل��ري 

�لأعمال  �ل��دويل يف معيار �شهولة 
على  لترتبع  �لعقود  �إنفاذ  ومعيار 
و�ملرتبة  يف  عربياً  �ل�شد�رة  موقع 
�لعقود  �نفاذ  25 عاملياً يف  معيار 
، م����ن خ�����الل ت���ط���وي���ر �إج��������ر�ء�ت 
ت�شريع  و�إ����ش���د�ر  �لأح���ك���ام  تنفيذ 
�إج��ر�ء�ت تنفيذ  يب�شط وي�شرع يف 
ويقل�س  �ل���ق�������ش���ائ���ي���ة  �لأح�����ك�����ام 
�شو�بط  م���ن  وي��ح�����ش��ن  م�����ش��اره��ا 
�لتنفيذ، مبا يجعل  �إج��ر�ء�ت  بدء 
م��ن دب���ي و�ح����دة م��ن �أه���م مر�كز 

�لأعمال يف �لعامل .
وك����ان ل��ل��م��ح��اك��م دور حم����وري يف 
ت�شريع عجلة �لتحول �إىل "مدينة 
ومت�شلة"،  وم���ت���ك���ام���ل���ة  ذك����ي����ة 
م��دع��وم��ًة ب��ن��ت��ائ��ج �إي��ج��اب��ي��ة على 
بلغ  �ل��ذي  �ل��ذك��ي  �لتحول  �شعيد 
ظل  يف   2016 �لعام  يف   90%
ت��ط��ب��ي��ق ���ش��ل�����ش��ل��ة م����ن �مل����ب����ادر�ت 
"�ملحاكمة  �أب������رزه������ا  �ل����د�ع����م����ة 
تطوير  ت�شتهدف  �لتي  �لذكية"، 
م���������ش����ار �خل�������دم�������ات �مل���رت���ب���ط���ة 
ودعمه  �ل��ق�����ش��ائ��ي��ة  ب����الإج����ر�ء�ت 

على  دل���ي���ل  �أك�����ر  وه����و   %  95
على  باحل�شول  �ملتعاملني  رغ��ب��ة 
�لكبري  وت���رح���ي���ب���ه���م  �ل����رن����ام����ج 
ب��ا���ش��ت��م��ر�ره مل��ا ل��ه م��ن ع��ائ��د مهم 
بالن�شبة للمتعاملني، وي�شتند �إىل 
�أحد  م��ع  تتقاطع  �شامية  �أه����د�ف 
ل���»ع��ام �خلري«  �مل��ح��اور �جلوهرية 
يف تعزيز ثقافة �لتطوع وتعميمها، 
وتكمن �أهمية �لرنامج يف �أهد�فه 
��شت�شار�ت  ت��ق��دمي  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة 
قانونية جمانية ل�1000 متعامل 

خالل �لعام �جلاري.
و�أ�شاف �لري�س ي�شتهدف �لرنامج 
�لذين ل ميلكون كلفة  �ملع�شرين، 
�لدخل،  وحم����دودي  �ل���ش��ت�����ش��ارة، 
وك���ب���ار �ل�������ش���ن، وب��ع�����س �حل����الت 
�خلا�شة، �لتي كان لها جتارب غري 
م��ع حمامني،  م��وف��ق��ة  �أو  ن��اج��ح��ة 
�ل�شت�شار�ت  خ��دم��ات  لهم  وي��ق��دم 
و�حدة  وملرة  و�ملذكر�ت،  و�لرت�فع 
قبل ت�شجيل �لدعاوى، كما ي�شهم 
�أن�شب  نحو  �ملتقا�شني  توجيه  يف 
و�أق�������ش���ر �ل���ط���رق ل��ل��و���ش��ول �إىل 

�ل��ث��الث��ة �لأ���ش��ا���ش��ي��ة �مل��ت��م��ث��ل��ة يف 
و�لتطوع  �لجتماعية  �مل�شوؤولية 
�ل��وط��ن، و�ن��ن��ا فخورون  وخ��دم��ة 
باختيار مبادرتنا كاإحدى مبادر�ت 
�ل�������ش���ب���ع ل���ع���ام �خلري  �لإم�����������ار�ت 
دعم  يف  م�شاهمتنا  تعك�س  كونها 
من  لتكون  �خلري"  "عام  م��ب��ادرة 
�لتي تعر عن قيم  �مل��ب��ادر�ت  بني 
�لوطن  خدمة  يف  وت�شهم  �لعطاء 
�مل�شوؤولية  مم���ار����ش���ات  وت���ع���زي���ز 
حماكم  تدعم  و�أ�شاف  �ملجتمعية، 
دبي �جلهود �لتي تعود بالنفع على 
�ملجتمع وت�شهم يف تقدمي خدمات 
�أن  على  م��وؤك��د�ً  للنا�س،  حقيقية 
�لعمل �شوف ي�شتمر وذلك بتعاون 
مع  �مل�شتمر  وجت��اوب��ه��م  �ملحامني 
�لح�شائيات  و�أث��ب��ت��ت  �ل��رن��ام��ج، 
�هتمام �ملحامني يف عملية �لتفاعل 

مع �لرنامج.
�لري�س  ع��ب��دهلل  �أ���ش��ار  وم��ن جهته 
يف  �ملتعاملني  ����ش��ع��اد  �د�رة  م��دي��ر 
حم��اك��م دب����ي، ب��ل��غ��ت  ن��ت��ائ��ج ر�شا 
�ل��رن��ام��ج ن�شبة  �مل��ت��ع��ام��ل��ني ع���ن 

ويوفر  �ل��ق��ان��ون��ي��ة،  �ح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
عليهم ر�شوم �ل�شت�شار�ت، و�جلهد 
باإجر�ء�ت  و�لوقت نتيجة قيامهم 
ظاهرة  م��ن  يحد  مثلما  خ��اط��ئ��ة، 
لها  يتعر�س  قد  �لتي  �ل�شتغالل، 
ويقلل  �ل�شما�شرة،  بع�س  من قبل 
و�ل�شتف�شار�ت  �لأ�شئلة  ع��دد  من 
�ملحاكم،  م��وظ��ف��ي  �إىل  �ل��������و�ردة 
زي���������ادة ع���ل���ى �أن�������ه ي����وف����ر ن���اف���ذة 
خدمات  لتقدمي  �ملحاماة،  ملكاتب 

جمتمعية تطوعية.
و�شرح حممد عبد�لرحمن مدير 
و��شت�شر�ف  �ل�شرت�تيجية  �د�رة 
�مل�شتقبل يف حماكم دبي، عن �أبرز 
خدمات حماكم دبي �لتي �أ�شهمت  
�لذكي  �ل���ت���ح���ول  ع��ج��ل��ة  دف�����ع  يف 
�لهدف  �إىل  و�����ش����وًل  و�لب���ت���ك���ار 
�حلكومي،  للعمل  و�لأه����م  �لأّول 
متكامل  جمتمع  بناء  يف  و�ملتمثل 
غايات  ل��رتج��م��ة  و���ش��ع��ي��د،  �آم�����ن 
�لو�شول  2021" يف  "خطة دبي 
تقدماً  �لأك��ر  �لأمم  م�شاف  �إىل 
يف �لعامل، من خالل تعزيز �لتميز 

•• ال�صارقة-الفجر:

ن���ظ���م���ت م���ف���و����ش���ي���ة م����ر�����ش����د�ت 
�ل�شارقة حملتها �خلريية �ل�شنوية 
 30 ، مب�������ش���ارك���ة  ل��ت�����ش��ع��د  ب�������ادر 
عاماً(   15-12( �مل��ر���ش��د�ت  م��ن 
بهدف  عاماً(،   11-7( و�لزهر�ت 
و�لنتماء  �ملجتمعية  �ل��روح  تعزيز 
جمع  خ��الل  من  لديهن،  �لوطني 
�ل��ت��رع��ات ل�����ش��ر�ء وت���اأم���ني �مل���و�د 
للعائالت  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 
رم�شان  ���ش��ه��ر  خ�����الل  �مل��ت��ع��ف��ف��ة 

�ملبارك.
�لرم�شاين،  �مل���ري  ح��م��ل��ة  وج����اءت 
�لتي ��شتمرت على مد�ر �أ�شبوعني، 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  �ملفو�شية  ونفذتها 
بهدف  �خلريية،  �ل�شارقة  جمعية 
�ملحتاجة،  �لعائالت  �إىل  �لو�شول 
وم�شاعدة  �ل��ع��ط��اء  ق��ي��م  وغ���ر����س 
و�لتكافل  و�ل��ت�����ش��ام��ن  �لآخ���ري���ن، 
�لجتماعي لدى �لفتيات �ملنت�شبات 

�نطالق �حلملة �خلريية يف جل�شة 
ت��ع��ري��ف��ي��ة، ق��دم��ت��ه��ا مم��ث��ل��ة عن 
جمعية �ل�شارقة �خلريية لت�شليط 
و�لعطاء  �خل��ري  قيم  على  �ل�شوء 
من  للمجتمع  �جلميل  رد  و�أهمية 
خالل غر�س روح �لعمل �لتطوعي 
حجر  ت�شكل  �لتي  �لقيم  �إح��دى   -
�لأ�شا�س يف �لتقاليد �لإ�شالمية، ل 
�شيما خالل �شهر رم�شان �ملبارك.

وق������ال������ت ����ش���ي���خ���ة ع����ب����د �ل���ع���زي���ز 
�ل�������ش���ام�������ش���ي، م���دي���ر م�������ش���اع���د يف 
�ل�شارقة:  م���ر����ش���د�ت  م��ف��و���ش��ي��ة 
لي�س ه��ن��اك م��ن وق��ت �أف�����ش��ل من 
�ل��ف�����ش��ي��ل - �شهر  ���ش��ه��ر رم�����ش��ان 
ل��غ��ر���س قيم  �خل����ري و�ل���رح���م���ة - 
�لبذل و�لعطاء وغريها من �لقيم 
جمتمعنا  يف  �جل��ل��ي��ل��ة  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
�شرورية  �ملفو�شية  تعترها  �لتي 
ل���ت���ح���ق���ي���ق �ل���ت���ن���م���ي���ة �ل���وط���ن���ي���ة 
هذ�  وظهر  �ل�شاملة،  و�ملجتمعية 
تركته  �ل�����ذي  �ل��ع��ظ��ي��م  �لأث������ر  يف 

و�مل�شتلزمات  �مل����و�د  م��ن  وغ��ريه��ا 
�ل�����غ�����ذ�ئ�����ي�����ة �لأ�����ش����ا�����ش����ي����ة �ل���ت���ي 
حت��ت��اج��ه��ا �ل��ع��ائ��الت خ���الل �شهر 
�ملر�شد�ت  ق��ام��ت  ح��ي��ث  رم�����ش��ان، 
للمفو�شية  �ملنت�شبات  و�ل��زه��ر�ت 

يف �ملفو�شية.
�شر�ء  �ل��ت��رع��ات يف  و����ش��ت��خ��دم��ت 
وو�شعها  �ل��الزم��ة  �لغذ�ئية  �مل���و�د 
�لأرز  ت�شمنت  يف �شناديق غذ�ئية 
�لطهي  وزي���ت  و�لطحني  و�ل�شكر 

ب�شحبة  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �مل�����و�د  ب�����ش��ر�ء 
جلمعية  و�إي�����ش��ال��ه��ا  ع��ائ��الت��ه��ن، 
على  لتوزيعها  �خل��ريي��ة  �ل�شارقة 
�ل�شهر  حلول  قبل  �ملتعففة  �لأ�شر 
قبيل  �لفتيات  و�شاركت  �ل��ك��رمي.  

 Dubai court- smart
خدمة  م����ن   ،"petitions
خدمة  �ل��ذك��ي��ة،  �لطلبات  ت��ق��دمي 
�ل�����ش��رف �لذكي،  م����ري�ث، خ��دم��ة 
�لوكالت"،  ����ش���الح���ي���ة  خ����دم����ة 
حموري  دور  للمحاكم  �أن  م��وؤك��د�ً 
�إىل  �ل���ت���ح���ول  ت�����ش��ري��ع ع��ج��ل��ة  يف 
ومت�شلة،  ومتكاملة  ذكية  مدينة 
م��دع��وم��ًة ب��ن��ت��ائ��ج �إي��ج��اب��ي��ة على 
بلغ  �ل��ذي  �ل��ذك��ي  �لتحول  �شعيد 
ظل  يف  �مل��ا���ش��ي  �ل��ع��ام  يف   90%
ت��ط��ب��ي��ق ���ش��ل�����ش��ل��ة م����ن �مل����ب����ادر�ت 
�إىل �خلدمات  �لد�عمة، بالإ�شافة 
�لنتقال  خدمة  �شور،  �لتطوعية 

ب��ر�م��ج �إل��ك��رتون��ي��ة ذك��ي��ة ت�شاهم 
للخدمات  �ل���و����ش���ول  ت��ي�����ش��ري  يف 
�ل����ق���������ش����ائ����ي����ة خ���������الل م���رح���ل���ة 

�لتقا�شي.
�د�رة  م������دي������ر  ع������ر�������س  ح�����ي�����ث 
�ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة و�����ش���ت�������ش���ر�ف 
�خلدمات  من  جمموعة  �مل�شتقبل 
�لت�شوية  م���رك���ز  خ���دم���ات  م��ن��ه��ا، 
�لتوجيه   " ي�شمل  �ل���ذي  �ل���ودي���ة 
�لت�شوية  �لأ�����ش����ري،  و�لإ�����ش����الح 
�لت�شوية  م�����رك�����ز  �ل����ع����م����ال����ي����ة، 
�لتنفيذ"،  وت�������ش���وي���ات  �ل�����ودي�����ة، 
�لذكية  �خل����دم����ات  ع���ر����س  ك���م���ا 
�ملحمولة  �ل��ه��و�ت��ف  �أج���ه���زة  ع���ر 

" عند �لطلب"، خدمة �ل�شهاد�ت 
خدمة  قريب"،    " �لفيديو  ع��ر 
�لقا�شي  ب���ني  �مل���رئ���ي  �ل��ت��و����ش��ل 
و�ملوقوفني " ذرى"، وخدمة �ملز�د 
�لأحكام  �د�رة  وب��رن��ام��ج  �ل���ذك���ي، 
�ل���ق�������ش���ائ���ي���ة  ت��������د�ول وب���رن���ام���ج 
�لر��شد  برنامج موؤ�شر�ت �لأد�ء ، 
ليوؤكد  �أن حماكم دبي ت�شري على 
نهج �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
– رع���اه �هلل-  بقوله  ح��اك��م دب���ي 
حتتمل  ل  مهمة  �ل��ن��ا���س  »���ش��ع��ادة 

�لتاأجيل«. 

�أو  �لترع  طريق  عن  �لرم�شانية 
لتوزيعها  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �مل���و�د  ت��ق��دمي 
على �لعائالت �ملحتاجة قبل حلول 

�ل�شهر �لكرمي.
�لإر�شادية  �حل��رك��ة  �أن  �إىل  ي�شار 
يف �إم�����ارة �ل�����ش��ارق��ة �ن��ط��ل��ق��ت عام 
بقية  يف  �ن��ت�����ش��رت  ث���م   1973
�أن مت تتويج  �إىل  �ل��دول��ة،  �إم���ار�ت 
مر�شد�ت  جمعية  بتاأ�شي�س  ذل���ك 
�لإم��ار�ت يف عام 1979. وتهدف 
�لتي  �ل�شارقة  مر�شد�ت  مفو�شية 
�شاحب  ق��ري��ن��ة  ب���رع���اي���ة  حت��ظ��ى 

�للو�تي  فتياتنا  نفو�س  يف  �حلملة 
���ش��ارك��ن ف��ي��ه��ا ح��ي��ث �أت���اح���ت لهًن 
تعاطفهَن مع  للتعبري عن  فر�شة 
رد  خ��الل  م��ن  �ملحتاجة  �لعائالت 

�جلميل ملجتمعهن .
وك������ان������ت م���ف���و����ش���ي���ة م����ر�����ش����د�ت 
�ل�����ش��ارق��ة فتحب ب��اب �مل�����ش��ارك��ة يف 
ح�شابها  ع���ر  ل��ل��ج��م��ه��ور  �مل���ب���ادرة 
�لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  على 
يف بد�ية �شهر مايو �جلاري، حيث 
دع���ت ج��م��ي��ع �أف������ر�د �مل��ج��ت��م��ع �إىل 
�مل�شاهمة يف هذه �حلملة �خلريية 

�شمو  �ل�������ش���ارق���ة،  ح���اك���م  �ل�����ش��م��و 
ب���ن���ت حممد  �ل�������ش���ي���خ���ة ج����و�ه����ر 
�لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �لقا�شمي، 
ل�����ش��وؤون �لأ����ش���رة ب��ال�����ش��ارق��ة، �إىل 
�مل�شتقبل وحتفيزهم  �أجيال  رعاية 
ومدهم مب�شادر �لإلهام كي يكونو� 
تنمية  ع���ل���ى  ق����ادري����ن  م���و�ط���ن���ني 
وت��ط��وي��ر وط��ن��ه��م، و�لإ����ش���ه���ام يف 
�أجمع، وذلك  �لعامل  وبناء  تطوير 
م��ن خ���الل ت��وف��ري م��ن��ر للفتيات 
�لعنان  �إط�������الق  يف  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة 

لقدر�تهن �لكامنة وتطويرها.

البنللللك العلللللربي االفلللللريقي اللللدويل - فروع دولة الإمارات العربية املتحدة
امليزانية العمومية

لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2016
بيان اليرادات

تقرير مدققي احل�ضابات امل�ضتقلنياي�ضاحات حول البيانات املاليةلل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2016
2015   2016 املوجودات   

�لف درهم الف درهم      
نقد و�أر�شدة لدى �مل�شرف �ملركزي  

744.209   630.182 لدولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة  

1.332.899                 2.620.253 م�شتحق على �لبنوك �لخرى 

�مل�شتحق على �ملركز �لرئي�شي 

134.975   165.332 و�لفروع �لخرى  

1.614.611                    1.699.797 قرو�س و�شلفيات  

447.323   452.966 ��شتثمار�ت متاحة للبيع  

1.575   2.642 ممتلكات ومعد�ت  

-      5.546 �أ�شول �شريبة موؤجلة  

 37.269   33.985 موجود�ت �خرى  

4.312.861   5.610.703 �جمايل �ملوجود�ت  

املطلوبات
3.292.060   3.891.240 ود�ئع �لعمالء  

353.237   882.642 م�شتحق للبنوك �لخرى 

�مل�شتحق للمركز �لرئي�شي 

145.319 و�لفروع �لخرى   9.276  

60.907   123.378 مطلوبات �خرى  

3.851.523   4.906.536 �جمال �ملطلوبات  

حقوق املركز الرئي�ضي
212.620   319.137 ر�أ�س �ملال �ملخ�ش�س  

55.160   68.791 �حتياطي قانوين  

193.558   316.239 �رباح مرت�كمة  

461.338   704.167 �جمايل حقوق �ملركز �لرئي�شي 

�جمايل �ملطلوبات وحقوق 

4.312.861   5.610.703 �ملركز �لرئي�شي  

1.005.372                       1068.991 �حل�شابات �لنظامية و�للتز�مات �لخرى 

2015   2016    
�لف درهم الف درهم      

74.796   134.473 �ير�د�ت فو�ئد  
)8.945(   )20.128( م�شاريف فو�ئد  

65.851   114.345 �شايف �ير�د�ت فو�ئد  

30.014   65.162 �ير�د�ت �لعمولت و�لر�شوم 
)494(   )602( م�شروفات �لعمولت و�لر�شوم 

 29.520   64.560 �شايف �ير�د�ت �لعمولت و�لر�شوم 

�شايف �لرباح من �لتعامالت
25.100   28.458 بالعمالت �لجنبية  

312   239 �ير�د�ت ت�شغيلية �خرى  
25.412   28.697    

120.783   207.602 �ير�د�ت ت�شغيلية  

)11.530(   )17.090( م�شاريف عاملني  
)1.610(   )1.809( م�شروفات �ليجار�ت �لت�شغيلية 

م�شروفات و��شتهالك  
)456(   )630( �ملمتلكات و�ملعد�ت  

)6.290(   )11.644( م�شروفات ت�شغيلية �خرى 
)112.967(                   )8.817( خم�ش�شات   

)12.070(   167.612 ربح �ل�شنة قبل  �ل�شريبة 

)2.614(   )31.300( �شريبة �لدخل  

)14.684(   136.312 �شايف �لربح لل�شنة بعد �ل�شريبة 

من  ��شتقطابها  مت  �دن��اه  �مل��درج��ة  �ملالية  �لبيانات  ح��ول  �لي�شاحات 
�لي�شاحات �لتف�شيلية �لتي �شملها تقرير مر�قبي �حل�شابات و�لتي 

تعد جزء�ً من �لبيانات �ملالية لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمر 2016.

1- ال�ضكل القانوين والن�ضطة الرئي�ضية:
�لبنك �لعربية �لفريقي �لدويل فروع دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
بناء على رخ�شة بنك كاملة  �بوظبي ودب��ي  �م��ارة  ن�شاطه يف  ميار�س 

�شادرة من م�شرف �لمار�ت �لعربية �ملتحدة �ملركزي.
�لبنك �لعربي �لفريقي �ملركز �لرئي�شي موؤ�ش�س يف �لقاهرة جمهورية 
م�شر �لعربية وي�شمل �لن�شاط �لرئي�شي للفروع قبول �لود�ئع ومنح 
�لقرو�س و�ل�شلفيات وتقدمي �خلدمات �مل�شرفية �لتجارية للعمالء.

2- اهم ال�ضيا�ضات املحا�ضبية:
اأ- اأ�ض�س التوحيد

�حل�شابات  ��شتبعاد  بعد  �لفرعني  ومطلوبات  م��وج��ود�ت  توحيد  يتم 
��شتبعاد  بعد  و�خل�شائر  �لرب���اح  بيان  توحيد  ويتم  بينهما  �جل��اري��ة 

�لير�د�ت و�مل�شروفات �ملقبو�شة و�ملدفوعة بني �لفرعني.
ب- ترجمة العمالت الجنبية

بال�شافة  �لجنبية  بالعمالت  و�مل��ط��ل��وب��ات  �مل��وج��ود�ت  ترجمة  يتم 
لعقود �شر�ء �لعمالت �لجنبية �ىل در�هم �لم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
�لعمليات  ترجمة  يتم  كما  �مليز�نية  بتاريخ  �ل�شائد  �ل�شرف  وب�شعر 
خالل �ل�شنة بالعملة �لجنبية �ىل در�هم �لم��ار�ت با�شعار �لتحويل 
�و  �رب���اح  �ي��ة  و�خل�شائر  �لرب���اح  ح�شاب  حتميل  ويتم  حينه  �ل�شائدة 

خ�شائر ناجتة عن هذه �لرتجمة.
ج - القرو�س وال�ضلفيات:

�لقرو�س و�ل�شلفيات هي �لقرو�س و�ملدينون �ملن�شاآة من قبل �لفروع 
من خالل تقدمي �لمو�ل لحد �ملدينني وهي بخالف �ليد�عات لدى 
بنوك �خرى و�ليد�عات لدى �ملركز �لرئي�شي و�لفروع �لخرى يتم 
�لقيمة  �نخفا�س  خم�ش�شات  من  �شافية  و�ملدينني  �لقرو�س  �ظهار 
بانه غري  �مل�شكوك يف حت�شيلها عندما يتم حتديد قر�س  لالر�شدة 
�لقانونية �ل�شرورية  ��شتتفاد كافة �لج��ر�ء�ت  قابل للتح�شيل وبعد 

وبعد حتديد �خل�شارة �لنهائية يتم حذف �لقر�س مبا�شرة.
د - املمتلكات واملعدات:

تظهر �ملمتلكات و�ملعد�ت بالتكلفة ناق�شا �ل�شتهالك �ملرت�كم وخ�شائر 
�ملمتلكات  تكلفة  بحذف  �ل�شتهالك  �حت�شاب  ويتم  �لقيمة  �نخفا�س 
�ملقدرة  �ق�شاط مت�شاوية على مدى �لعمار �لنتاجية  و�ملعد�ت على 

لها.

�لدويل  �لفريقي  �لعربي  للبنك  �ملالية  �لبيانات  بتدقيق  قمنا  لقد 
فروع دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة عن �ل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمر 
2016 �ن �لبنك �لعربي �لفريقي �لدويل �ملركز �لرئي�شي موؤ�ش�شة يف 

�لقاهرة جمهورية م�شر �لعربية.

امل�ضوؤولية اخلا�ضة بكل من ادارة الفروع ومدققي احل�ضابات:
تقع م�شوؤولية هذه �لبيانات �ملالية على عاتق �د�رة �لفروع وتنح�شر 
م�شوؤوليتنا يف �بد�ء �لر�أي حول هذه �لبيانات �ملالية بناء على �عمال 

�لتدقيق �لتي قمنا بها.

ا�ضا�س الراأي:
�لدويل  �ل�شادرة عن �لحت��اد  �لدولية  للمعايري  بتدقيقنا وفقا  قمنا 
تدقيقنا بحيث  وننفذ  �ن نخطط  �ملعايري  وتق�شي هذه  للمحا�شبني 
نح�شل على تاأكيد�ت معقولة بان �لبيانات �ملالية خالية من �لخطاء 
�ملادية وقد ت�شمنت �عمال �لتدقيق �جر�ء فح�س على ��شا�س �إختباري 
كما  �ملالية  �لبيانات  يف  �ملدرجة  و�لي�شاحات  للمبالغ  �ملوؤيدة  لالدلة 
�مل�شتخدمة  �ملحا�شبية  ل��ل��م��ب��ادئ  تقييما  �ل��ت��دق��ي��ق  �ع��م��ال  ت�شمنت 
و�لتقدير�ت �ملهمة �لتي قامت بها �لد�رة بال�شافة �ىل تقييم عر�س 
�لبيانات �ملالية ب�شورة عامة هذ� ونعتقد بان تدقيقنا قد زودنا باأ�شا�س 

معقول لبد�ء ر�أينا.

الراأي: 
بر�أينا �ن �لبيانات �ملالية تعر ب�شورة عادلة من كافة �لنو�حي �ملادية 
عن �ملركز �ملايل للبنك �لعربي �لفريقي �لدويل - فروع دولة �لمار�ت 
عملياته  نتائج  وك��ذل��ك   2016 دي�شمر   31 يف  كما  �ملتحدة  �لعربية 
و�لتغري�ت يف حقوق ملكيته وتدفقاته �لنقدية لل�شنة �ملنتهية يف ذلك 
جمل�س  عن  �ل�شادرة  �لدولية  �ملالية  �لتقارير  ملعايري  وفقا  �لتاريخ 

معايري �ملحا�شبة �لدولية.

امور اخرى:
م��ن قبل  دف��ات��ر حما�شبية منتظمة  ق��د مت م�شك  �ن��ه  ن��وؤك��د  �ننا  كما 

�لفروع و�ن �لبيانات �ملالية تتفق مع ما جاء يف تلك �ل�شجالت.

كي بي �أم جي
فر�ير 2017
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حاكم اأم القيوين يطلع على ا�صرتاتيجية وزارة تطوير البنية التحتية وخططها امل�صتقبلية
•• اأم القيوين- وام:

ع�شو  �مل��ع��ال  ر����ش��د  ب��ن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �ط��ل��ع 
وز�رة  ��شرت�تيجية  على  �لقيوين  �أم  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س 
�لروؤية  وف��ق  �مل�شتقبلية  وخططها  �لتحتية  �لبنية  تطوير 
و�لريادة  �لتميز  لتحقيق  ل��ل��دول��ة  �ل��ع��ام��ة  �ل�شرت�تيجية 

�مل�شتد�مة.
جاء ذلك خالل ��شتقبال �شموه �م�س- يف �لديو�ن �لأمريي 
ويل  �ملعال  ر��شد  بن  �شعود  بن  ر��شد  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور 
ع��ه��د �أم �ل��ق��ي��وي��ن - م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ع���ب���د�هلل ب���ن حممد 
بلحيف �لنعيمي وزير تطوير �لبنية �لتحتية ير�فقه �شعادة 

�لدكتور عبد�هلل �شامل �لكثريى مدير عام �لهيئة �لحتادية 
للمو��شالت �لرية و�لبحرية و�شعادة عبد�هلل م�شلم مدير 
�لبو�شميط  عائ�شة  و�ل��دك��ت��ورة  �لهيئة  يف  �ل��ري��ة  �ل�شئون 
مدير �إد�رة �لت�شال �حلكومى و�شعادة ر�شا بورحيمة مدير 

مكتب معايل وزير تطوير �لبنية �لتحتية.
و�طلع �شاحب �ل�شمو حاكم �أم �لقيوين من معايل �لنعيمي 
ع��ل��ى خ��ط��ط �ل������وز�رة وب��ر�جم��ه��ا �ل��ت��ي ت��ع��ت��زم �ل��ق��ي��ام بها 

م�شتقبال . 
�آليات  �إىل  �لكثريى  ع��ب��د�هلل  �ل��دك��ت��ور  م��ن  �شموه  و��شتمع 
�لتعاون �لقائم بني �لهيئة ود�ئرة �لتنمية �لقت�شادية يف �أم 
�لقيوين يف �ملجالت �مل�شرتكة و�لر�مية �إىل �لرتقاء بقطاع 

�ل�شر�كة  �لإم��ارة بجانب تطوير  و�لبحري يف  �لنقل �لري 
و�شول  و�لرقى  و�لتقدم  �ملنفعة  يحقق  مبا  �ل�شرت�تيجية 

لتقدمي �أف�شل �خلدمات لالإمارة.
ح�شر �ملقابلة .. �ل�شيخ خالد بن ر��شد �ملعال رئي�س �لديو�ن 
�لأمريي يف �أم �لقيوين و�ل�شيخ �شيف بن ر��شد �ملعال رئي�س 
�ملعال  ر��شد  بن  م��رو�ن  و�ل�شيخ  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة 
رئي�س د�ئرة �لأر��شى و�لأمالك و�ل�شيخ �أحمد بن �شعود بن 
ر��شد �ملعال نائب رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �أم �لقيوين 
و���ش��ع��ادة نا�شر �شعيد �ل��ت��الى م��دي��ر �ل��دي��و�ن �لأم���ريي يف 
�لت�شريفات  مدير  �أحمد  حممد  ر��شد  و�شعادة  �لقيوين  �أم 

بجانب عدد من �حل�شور.

جمل�س علماء االإمارات يفتح باب الرت�صيح لل»جممع حممد بن را�صد للعلماء« 
•• دبي -وام:

�أعلن جمل�س علماء �لإمار�ت فتح باب �لرت�شيح لع�شوية جممع حممد بن 
ر��شد للعلماء �إحدى �ملبادر�ت �لر�ئدة �لتي �عتمدها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي رعاه �هلل بهدف خلق من�شة من �لعلماء �ملوؤثرين يف �ملجالت �لعلمية 

و�لتقنية بالدولة.
وجاء �لإعالن عن فتح باب �لرت�شيح خالل �جتماع �ملجل�س �لأخري برئا�شة 
و�أهد�فه  �ملجمع  مهام  ناق�س  و�ل��ذي  �ملجل�س  رئي�شة  �لأم��ريي  �شارة  �شعادة 
وخططه �ل�شرت�تيجية و�آليات عمله و�شبل ��شتقطاب �لعقول �لالمعة �إىل 

نطاق عمل �ملجمع.
�آل مكتوم  �إن روؤي��ة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد  وقالت �لأم��ريي 
�مللهمة و�ملحفزة ملجل�س علماء �لإمار�ت يف �إطالق �ملبادر�ت �لتي تهدف �إىل 
قطاع  وت��ري  �ل��دول��ة  يف  �لعلمي  �ملجتمع  و�حت�شان  متكاملة  علمية  بيئة 
�لعاملية وتوظف  �ملعايري  �أعلى  لي�شاهي  به  وترتقي  �لعلمي  و�لبحث  �لفكر 

�رتباطا  �لأك��ر  �حليوية  بالقطاعات  �لرتقاء  يف  �لعلمي  �لبحث  خمرجات 
بحياة �لإن�شان يف دولة �لإمار�ت .

�أن �إطالق �ملجمع ياأتي جت�شيد� عمليا ومبتكر� لهذه �لروؤية عر  و�أ�شافت 
�إج��ر�ء�ت ممنهجة متكن �ملجمع من قيادة جهود �لبحث �لعلمي و�مل�شاركة 
�أملع  و��شتقطاب  �ل��دول��ة  يف  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  قطاع  �شيا�شات  و�شع  يف 
عر  �لعلمي  �ل��ت��ع��اون  ج�شور  وب��ن��اء  �لإم����ار�ت  م�شتوى  على  �لعقول  و�أب���رز 
�لتوظيف �لأمثل للبحث �لعلمي لتحقيق �ملزيد من �لتقدم و�لزدهار �ملبني 
�لوطنية  �لأجندة  و�لفكر و�حل�شارة وحتقيق م�شتهدفات  �لعلم  �أ�ش�س  على 
لروؤية �لإمار�ت2021 و��شت�شر�ف �لتطور�ت �لعلمية و�لتكنولوجية ملئوية 

�لإمار�ت.
و�أو�شحت �لأمريي �أن �ملجمع �شيعمل على متكني �لبحث �لعلمي و�لأكادميي 
و�إعد�د جيل من �لعلماء �لإمار�تيني �لقادرين على ��شتكمال م�شرية نه�شة 
�مل�شتد�مة وبناء �قت�شاد معريف متكامل �لأركان  �لتنمية  �لإم��ار�ت وحتقيق 

ي�شهم يف ��شت�شر�ف �مل�شتقبل.
باملنت�شبني  �خلا�شة  �لرت�شيحات  وقبول  �ختيار  �آلية  على  �ملجل�س  و�عتمد 

و�لتي ت�شمل �لرت�شيح من قبل جهات �لعمل �أو �أي جهة علمية د�خل �لدولة 
بناء على �شروط متعلقة ب� 3 فئات .. فيما �شتقع مهمة �ختيار �لأع�شاء على 

�للجنة �مل�شرفة.
�ملر�شح  �أن يكون بحوزة  �لباحثني حيث يجب  بالعلماء  �لأوىل  �لفئة  وتعنى 
عدد من �لبحوث �ملن�شورة يف دوري��ات علمية حمكمة بو�قع ل يقل عن ربع 
قائمة  تكون  �أن  يجب  كما  �شهرة..  �لعلمية  �ل��دوري��ات  �أك��ر  يف  �ملن�شور�ت 
تكون  و�أن  �ملا�شية  �خلم�س  �ل�شنو�ت  خالل  ن�شرت  قد  �ملذكورة  �لإ���ش��د�ر�ت 
�إ�شهامات  �أن يحقق  �ملر�شح  وعلى  �لتخ�ش�س..  تاأثري يف جمال  ذ�ت  �أبحاثه 

حملية �أو عاملية يف جمال تخ�ش�شه.
�أما معايري �لفئة �لثانية و�لتي ت�شمى فئة ذوي �خلرة �لتخ�ش�شية فيجب 
�أن يكون �ملر�شح ذ� تخ�ش�س يف �أي جمال علمي �أو هند�شي �أو طبي و�أن يكون 
جمال عمله متو�فقا مع �شيا�شة �لدولة للعلوم و�لتكنولوجيا و�لبتكار و�أن 

يكون ذ� �أثر يف تاأ�شي�س �أو تطوير جماله �لعلمي بالدولة.
و�نطالقا من حر�س �ملجل�س على دعم علماء �مل�شتقبل .. مت تخ�شي�س فئة 
�ملر�شح  يكون  �أن  �لعلمية حيث يجب  �ملبتدئني يف م�شريتهم  لل�شباب  ثالثة 

على  يكون حا�شال  �أو  �ل��دول��ة  خ��ارج  �أو  د�خ��ل  دك��ت��ور�ه  برنامج  ملتحقا يف 
�شهادة �لدكتور�ه �أو �ملاج�شتري من �أقل من 3 �شنو�ت ويعمل يف جمال بحثي 

علمي.
وت�شمل �لتخ�ش�شات �لعلمية �لتي يعنى بها جممع حممد بن ر��شد للعلماء 
�لتقنيات  �مل���و�د  وع��ل��وم  و�لهند�شة  �لنانو  وتقنيات  و�لريا�شيات  �لفيزياء 
�حل��ي��وي��ة وع��ل��م �جل��ي��ن��وم و�ل��ط��اق��ة و�ل���ذك���اء �ل���ش��ط��ن��اع��ي وع��ل��م �لف�شاء 

و�لطري�ن و�لطب.
�أف�شل  ب�شاأن  �لدولة  �مل�شورة ملختلف �جلهات يف  �إىل تقدمي  �ملجمع  ويهدف 
�ل�شيا�شات �لتي ميكن تبنيها مبا ي�شهم يف حتقيق �خلطط �لتنموية �ملعنية 
يف  �ملوؤثرين  �لعلماء  من  ع��دد�  يجمع  حيث  �لعلمي  �مل��ي��د�ن  يف  بال�شتثمار 
�لعلمية ودمج  �لتحديات  و�لعمل على  ملناق�شة  جمالهم حتت مظلة و�حدة 
تعود  �لعلماء  ب��ني  م�شرتكة  بحث  م�شاريع  و����ش��ت��ح��د�ث  �لبحثية  �جل��ه��ود 

بالفائدة على �ملجتمع.
و�شيفتح باب �لرت�شيح على موقع �ملجل�س �بتد�ء من �ليوم وحتى 11 يونيو 

.2017 �شبتمر  بد�ية  �ملجمع  �أع�شاء  عن  يعلن  �أن  على   ..2017

مب�ضاركة اأكرث من 800 متطوع من اأكرث من 25 �ضركة ق�ضوا 2100 �ضاعة تطوعية 

غرفة دبي تنظم اأكرب فعالية تطوعية يف االإمارات يف »اعط و اح�صد« 

بالتعاون مع اجلمعيات الداعمة لل�ضحة العامة

اإدارة التثقيف ال�صحي تنظم يوما �صحيا يف بنك ال�صارقة

•• دبي-الفجر:

�شمن ن�شاطات غرفة جتارة و�شناعة 
�لذي  دبي لدعم وتعزيز عام �خلري 
�أع��ل��ن��ت��ه دول����ة �لإم�������ار�ت، ويف �إط���ار 
 Engage ب��رن��اجم��ه��ا  ف��ع��ال��ي��ات 
�لن�شاطات  يف  �ل��ت��ط��وع  ل��دع��م  دب���ي 
�أخالقيات  م��رك��ز  ن��ظ��م  �ملجتمعية، 
موؤخر�ً  دب��ي  لغرفة  �لتابع  �لأع��م��ال 

فعالية �عط و�ح�شد . 
�إىل  و�ح�����ش��د  �ع��ط  وت��ه��دف فعالية 
ح�����ش��د �مل��وظ��ف��ني وحت��ف��ي��زه��م على 
�شاعات  خ����الل  �ل��ت��ط��وع��ي  �ل��ع��م��ل 
�ملحتاجة،  �مل��ج��ت��م��ع��ات  يف  �ل���ع���م���ل 
يف  �لتطوعي  �لعمل  �شي�شاهم  حيث 
�إح�����د�ث ت���اأث���رٍي �إي��ج��اب��ي ع��ل��ى حياة 
�مل��ع��ن��ي��ني و�مل��ج��ت��م��ع��ات �مل��ح��ل��ي��ة مثل 
و�جلامعات  و�ملد�ر�س  �لأعمال  بيئة 

من بر�مج �لتطوع. 
�لتي  �ملجتمعية  �ملوؤ�ش�شات  وت�شمل 
�أ����ش���ب���وع �عط  ���ش��ارك��ت يف ف��ع��ال��ي��ات 
و�ح�شد �أ�شدقاء مر�شى �ل�شرطان، 
لتدريب  �ل���ن���ور  وم���رك���ز   ، م���ن���زل  و 
�خلا�شة،  �لحتياجات  ذوي  وتاأهيل 
وجامعة دبي، و مو�هب وغريها من 

�ل�شركاء من موؤ�ش�شات �ملجتمع. 
دبي   Engage ب��رن��ام��ج  �أن  ي��ذك��ر 
�لأعمال  �أخ��الق��ي��ات  م��رك��ز  �أط��ل��ق��ه 
دبي  و�شناعة  جت���ارة  لغرفة  �ل��ت��اب��ع 
مع  ب��ال��ت��ع��اون   2008 ن��وف��م��ر  يف 
كوميونيتي  ذ�  �إن  ب��زن�����س  موؤ�ش�شة 
�لرنامج  وه��و  �مل��ت��ح��دة،  �ململكة  يف 
حيث  �ل���دول���ة  يف  ن��وع��ه  م���ن  �لأول 
�ملوظفني  تطوع  ت�شجيع  �إىل  يهدف 
يف دب��ي، وي��وف��ر ق��اع��دة لل�شركات يف 
دب��ي لن��ط��الق ج��ه��ود �ل��ت��ط��وع لدى 

م�شرتكة،  ن�������ش���اط���ات  يف  �لأخ��������رى 
�ل�شركاء  �إع����ط����اء  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
حول  وتو�شياٍت  و�إر����ش���اد�ٍت  ن�شائح 
تطبيقها،  مي��ك��ن  وخ���ط���و�ٍت  �أف���ك���ار 
�لجتماعية  �لأه���د�ف  مع  وتن�شجم 
و�لتطوعية �ملو�شوعة لفعاليات هذ� 

�لأ�شبوع.
رئي�س  رت��اب،  بلعيد  �لدكتور  و�أ���ش��ار 
�لقت�شادية  �ل�����در�������ش�����ات  ق����ط����اع 
دبي  غ��رف��ة  يف  �مل�شتد�مة  و�لتنمية 
مع  ت��ن�����ش��ج��م  �مل����ب����ادرة  ه����ذه  �أن  �إىل 
�أه����د�ف غ��رف��ة دب��ي يف دع��م وتعزيز 
عام �خلري لدولة �لإمار�ت وت�شجيع 
�لعمل،  بيئة  يف  �مل�شوؤولة  �ملمار�شات 
�مل�شوؤولية  ث��ق��اف��ة  ن�����ش��ر  ب��الإ���ش��اف��ة 
�لج��ت��م��اع��ي��ة و�ل��ع��م��ل �ل��ت��ط��وع��ي يف 
�لعمل  �أن  �لأع��م��ال، م��وؤك��د�ً  جمتمع 
�لأ�شا�س  �لتطوعي هو مبثابة حجر 

وم�����وؤ������ش�����������ش�����ات �ل����ع����م����ل �خل������ريي 
و�لإن�شاين و�لجتماعي. 

Engage دبي يف  و�شارك برنامج 
�ل�شابع  للعام  و�ح�شد  �ع��ط  فعالية 
من  �أك��ر  �شارك  حيث  �لتو�يل  على 
�أكر  ق��دم��ت  دب���ي،  يف  ���ش��رك��ة   25
800 موظفاً متطوعاً �شاهمو�  من 
�شريكاً   20 ل����  ت��ط��وع��ي��ة  ب���ر�م���ج 
وق�شو�  �مل��ج��ت��م��ع،  م��وؤ���ش�����ش��ات  م���ن 
وت�شاهم  تطوعية.  �شاعة   2100
مهار�ت  ���ش��ق��ل  يف  �ل��ف��ع��ال��ي��ة  ه����ذه 
وحثهم  طاقاتهم  و�شحذ  �ملوظفني، 
و�ملجتمعات  �ل��ف��ئ��ات  م�����ش��اع��دة  ع��ل��ى 

�ملحتاجة.
�لأعمال  �أخ��الق��ي��ات  م��رك��ز  و���ش��اع��د 
�ل�����ش��رك��ات ع��ل��ى �إي���ج���اد ���ش��رك��اء �أو 
وت�شاهم  �لأه����د�ف،  م��ب��ادر�ت حتقق 
يف �لتو��شل مع �ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات 

�مل�شوؤولة  �لأع���م���ال  ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لعاملة  �ل��ق��وة  جعل  �إىل  بالإ�شافة 
كذلك  لفتاً  و�إنتاجية،  ن�شاطاً  �أكر 
و�شيلة  ه���و  �ل��ت��ط��وع��ي  �ل��ع��م��ل  �أن 
لل�شركات للتو��شل مع جمتمعاتهم 

وفهم �حتياجاتها. 
و���ش��م��ل��ت �مل�����ش��اري��ع و�ل���ر�م���ج �لتي 
تطوع �ملوظفون للم�شاركة فيها �أكر 
تنظيم  و�شملت  م�����ش��روع��اً   48 م��ن 
ح��ل��ق��ة ط��ب��خ وف��ن��ون وح����رف يدوية 
من  �لأطفال  مع  �ملجوهر�ت  و�شنع 
�أ�شحاب �لهمم، و�لر�شم مع �لفنانني 
من �أ�شحاب �لهمم، وقر�ءة �لق�ش�س 
و�لثاين  �لأول  �ل�����ش��ف  ط���الب  م���ع 
و�لإجنليزية  �ل��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ت��ني 
ل�شكن  �ل���ه���د�ي���ا  وت�����ش��ل��ي��م  وت��غ��ل��ي��ف 
�لإم��ارة وخا�شة  �ملختلفة يف  �لعمال 
�لعديد  وغريها  �لعامالت،  لأطفال 

•• ال�صارقة-الفجر:

�شمن �شعيها �مل�شتمر لن�شر �لوعي 
�ملجتمع،  �أف��ر�د  كافة  بني  �ل�شحي 
ومكافحة �لأمر��س �ملختلفة �لتي 
�إمارة  يف  �ل�شكان  �شحة  تهدد  ق��د 
منها،  �ل��وق��اي��ة  وكيفية  �ل�����ش��ارق��ة، 
يف  �ل�شحي  �لتثقيف  �إد�رة  نظمت 
�لأ�شرة  ل�����ش��وؤون  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س 
م��ع �جلمعيات  ب��ال��ت��ع��اون  م���وؤخ���ر� 
وه����ي جمعية  ل��ل�����ش��ح��ة  �ل���د�ع���م���ة 
�أ�����ش����دق����اء م���ر����ش���ى �ل�������ش���رط���ان، 
�ل�شكري،  �أ�����ش����دق����اء  وج���م���ع���ي���ة 
�لتهاب  مر�شى  �أ�شدقاء  وجمعية 

�ملمار�شات  وتعزيز  �لوعي  م�شتوى 
�ملوؤ�ش�شات  خم��ت��ل��ف  يف  �ل�����ش��ح��ي��ة 
�لعاملة  و�خل���ا����ش���ة  �حل���ك���وم���ي���ة 
يف �إم�������ارة �ل�������ش���ارق���ة، م�����ش��ي��دة يف 
�لكبرية  ب��اجل��ه��ود  ن��ف�����ش��ه  �ل���وق���ت 
�لد�عمة  �جلمعيات  تبذلها  �ل��ت��ي 
لل�شحة �لعامة �لتابعة لالإد�رة كل 
بر�جمها  يف  �خت�شا�شه  جم��ال  يف 
كيفية  ح���ول  �ملختلفة  �لتثقيفية 
�ملعدية،  �لأم���ر�����س  م��ن  �ل��وق��اي��ة 
وطرق �حلد من خماطر �لأمر��س 
�ل�شلبية،  �آثارها  و�حتو�ء  �ملزمنة، 
و�حلفاظ على حياة �شحية �شليمة 

لدى جميع �أفر�د �ملجتمع.

دورية للك�شف �ملبكر عن �لأمر��س 
�ل�شحية  و�مل�������ش���اك���ل  �مل���خ���ت���ل���ف���ة 
�إذ� م��ا مت  ت��ه��دد حياتهم  �ل��ت��ي ق��د 
�لفعالية  يف  ���ش��ارك  كما  �إهمالها. 
�لتي  �ل�شحي  كوزموهيليث  مركز 
فحو�شات  �لبنك  ملوظفات  قدمت 
هامة  ون�����ش��ائ��ح  للب�شرة  جم��ان��ي��ة 
عن كيفية �لعناية بها خ�شو�شا يف 

ف�شل �ل�شيف. 
و���ش��ه��دت �ل��ف��ع��ال��ي��ة �إق���ب���ال كبري� 
و�ملوظفات  �مل���وظ���ف���ني  ق���ب���ل  م����ن 
لال�شتفادة  �ل��ب��ن��ك  يف  �ل��ع��ام��ل��ني 
�مل��ج��ان��ي��ة �لتي  �ل��ف��ح��و���ش��ات  م���ن 
مت ت��ق��دمي��ه��ا ل���ه���م، ح��ي��ث �أع����رب 

�ملفا�شل، وجمعية �أ�شدقاء مر�شى 
�شامال يف بنك  �لكلى يوما �شحيا 
�مل�شارك يف حملة  �ل�شارقة �لر�عي 
�شحة و�شياحة يف �ل�شارقة �خلا�س 

بالإد�رة لهذ� �لعام. 
وقدمت كل جمعية فحو�شات طبية 
للموظفني  ب��ه��ا  خ��ا���ش��ة  جم��ان��ي��ة 
كفح�س  �ل���ب���ن���ك  يف  و�مل����وظ����ف����ات 
و�لفح�س  �لدم،  و�شغط  �ل�شكري، 
كما مت  �لثدي،  �شرطان  �ملبكر عن 
تثقيفية  وكتيبات  ن�����ش��ر�ت  ت��وزي��ع 
متخ�ش�شة تهدف �إىل ن�شر �لوعي 
�ل�شحي بني �ملوظفني، وت�شجيعهم 
على �لقيام باإجر�ء فحو�شات طبية 

�شكرهم  ب����ال����غ  ع�����ن  �مل����وظ����ف����ون 
وتقديرهم لإد�رة �لتثقيف �ل�شحي 
و�جل��م��ع��ي��ات �ل��ع��ام��ل��ة م��ع��ه��ا على 
ه���ذه �مل���ب���ادرة �ل��ك��رمي��ة �ل��ت��ي تدل 
�ل���ذي توليه  على م��دى �حل��ر���س 
�ل�شحي  �لوعي  ن�شر  على  �لإد�رة 
يف  و�ملقيمني  �ملو�طنني  كافة  ب��ني 

�لإمارة �لبا�شمة. 
�شيف مدير  ر����ش��د  �إمي����ان  وق��ال��ت 
باملجل�س  �ل�شحي  �لتثقيف  �إد�رة 
�إن تنظيم  �لأعلى ل�شوؤون �لأ�شرة: 
هذه �لفعالية ياأتي �شمن خططنا 
و�لتوعوية  �ل�����ش��ح��ي��ة  وب��ر�جم��ن��ا 
رفع  �إىل  تهدف  �لتي  و�لتثقيفية 

م���دٍن عاملية  2002 يف  �إط��الق��ه يف 
فر�نكفورت،  ب��اري�����س،  مثل  رئي�شية 
��شطنبول، وهونغ كونغ حيث جنح يف 
تو�شيع نطاق �لتطوع بني �ملوظفني، 
وزيادة م�شاركة �ملتطوعني يف تطوير 

�ملجتمعات �ملحلية و�مل�شتد�مة.
�ل�شمو  �شاحب  �أن  بالذكر  وج��دي��ر 
نهيان،  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
�أعلن  �هلل-  –حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 

�شركات  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  م��وظ��ف��ي��ه��ا 
متطوعني،  ل����ش���ت���ق���ط���اب  ت�����ش��ع��ى 
ت��وح��ي��د جهودها  ع��ل��ى  وي�����ش��اع��ده��ا 
�ل�شركة  �أه������د�ف  م���ع  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
برنامج  وي�����ش��م  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة. 
من  ع�شو�ً   128 دبي   Engage
موؤ�ش�شات  من  �شريكاً   40 �ل�شركات 
�لرنامج  �إط���الق  وي��اأت��ي  �ملجتمع.  
يف دبي بعد �لنجاح �لذي حققه منذ 

�لإم����ار�ت  دول���ة  2017 يف  ع���ام  �أن 
���ش��ي��ك��ون ���ش��ع��اره ع���ام �خل���ري ليكون 
�لعام على  ه��ذ�  �لعمل خ��الل  تركيز 
تر�شيخ  وه���ي  رئ��ي�����ش��ي��ة  حم����اور   3
موؤ�ش�شات  يف  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية 
�ل���ق���ط���اع �خل����ا�����س، وت���ر����ش���ي���خ روح 
�ملجتمع،  ف���ئ���ات  ك���اف���ة  يف  �ل���ت���ط���وع 
�لأجيال  يف  �لوطن  خدمة  وتر�شيخ 

�جلديدة و�ل�شباب. 

م�صوؤول اأردين ي�صيد بدعم االإمارات 
ملخيمات الالجئني ال�صوريني يف بالده

•• عمان-وام:

�لالجئني يف  �شوؤون  �ل�شريدة مدير  �لعقيد مهند  قدم 
و  �شكره  �لها�شمية  �لأردنية  �ململكة  �لزعرتي يف  خميم 
تقديره حلكومة دولة �لإمار�ت على ما تقدمه من دعم 
غريه  و  �لزعرتي  ملخيم  متو��شلة  م�شاعد�ت  و  �شخي 

من �ملخيمات �خلا�شة بالالجئني �ل�شوريني.
جاء ذلك خالل زيارة وفد من �إمارة �ل�شارقة �أم�س �لول 
�لقا�شمي  �أح��م��د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  برئا�شة  للمخيم 
رئي�س جمل�س �ل�شارقة لالإعالم رئي�س موؤ�ش�شة �ل�شارقة 
لالإعالم �شم م�شوؤولني من عدة هيئات وموؤ�ش�شات يف 

�لإمارة �ىل جانب و�شائل �لعالم �ملحلية .
�لزعرتي  �لأمني يف خميم  �لو�شع  �أن  �ل�شريدة  �أك��د  و 
دفاع  و  �أمني  وج��ود مركز  �إىل  م�شتقر م�شري�  و  ه��ادئ 
م���دين و ���ش��رط��ة جمتمعية و ف���رع حل��م��اي��ة �لأ����ش���رة و 

�لأحد�ث و مكافحة �ملخدر�ت .
�لأر��شي  يف  �ل�����ش��وري��ني  �ل��الج��ئ��ني  ع���دد  �إن  �أ����ش���اف  و 
�لأردنية و�شل �إىل مليون و 400 �ألف لجئ يبلغ عدد 
 .. �ألف لجىء فقط   650 �لر�شميني منهم  �مل�شجلني 
�لف   80 �إىل  �ل��زع��رتي  خميم  يف  ع��دده��م  ي�شل  فيما 
�إج���م���ايل عدد  ب��امل��ائ��ة م��ن   17 �أن  ... م��و���ش��ح��ا  لج���ئ 
�لالجئني متو�جدون يف خميم �لزعرتي فيما تتو�جد 

.. منوها  �لأردن��ي��ة  �لقرى  و  �مل��دن  باملائة يف   83 ن�شبة 
�إىل �أن �لكثري من �ملتو�جدين يف �ملخيم قررو� مغادرته 
عادو�  �لو�قع  ل�شعوبة  لكن  �لأردنية  �مل��دن  �ل�شكن يف  و 
�أكر  يحتاجونها  �لتي  �خلدمات  لتوفر  نظر�  للمخيم 

من �أي مكان �آخر.
و  قطاعا   12 �إىل  مق�شم  �لزعرتي  خميم  �أن  �أو�شح  و 
تلقي  و مع  يعي�شون يف خيم  �ل�شابق  �لالجئون يف  كان 
خا�شة  و  و�ل�شقيقة  �ل�شديقة  �ل���دول  م��ن  �ل��ت��رع��ات 
من دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة مت ��شتبد�ل �خليم 
بكر�فانات ي�شل عددها حاليا �ىل 26 �ألف كر�فان و قد 
�ل�شامية لالجئني على  �ملفو�شية  �ملخيم و  �د�رة  عملت 
بع�س  بجانب  �لكر�فنات  من  جمموعة  عائلة  كل  منح 

للمحافظة على �خل�شو�شية .
�لأزرق  �فتتاح خميم  2015 مت  �لعام  �إن��ه يف  �أ�شاف  و 
م��ن �لالجئني يف  �مل��زي��د  ��شتقبال  �ي��ق��اف  �ل��ث��اين و مت 
وجود  بال�شرورة عدم  يعني  ل  هذ�  و  �لزعرتي  خميم 
لج��ئ��ني ج���دد يف �ل���زع���رتي ف��ه��ن��اك �ن��ت��ق��الت حت�شل 
م�شري�   .. �ل�شخ�شية  لرغباتهم  وفقا  �لالجئني  ب��ني 
�ليه  �ل��ع��ودة  و  �ملخيم  م��غ��ادرة  ي�شمح لالجئني  �أن��ه  �إىل 
�لأقارب  لزيارة  لهم  منحها  يتم  خ��روج  لت�شاريح  وفقا 
�ملناطق  يف  بع�شهم  يعمل  حيث  �لأخ���رى  ل��الأع��م��ال  �أو 

�لزر�عية �لقريبة من �ملخيم.

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1309  جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1-عبد �لعزيز �شكري عبد�هلل ح�شن �شكري �لبلو�شي  جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �ل�شات نوربردييف وميثله : �حمد عبد�لقادر �حمد 
�لهاجري   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ 
وقدره )120.000 درهم( )مائة وع�شرون �لف درهما ل غري( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
ومقابل �تعاب �ملحاماة و�لفائدة  12% من تاريخ  �ل�شتحقاق 2016/2/20  وحتى 
�ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة يوم �لحد  �ملو�فق  2017/5/28  �ل�شاعة 9.30 �س 
بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1255  جتاري جزئي              

بور�يل  تيكى  منكات  2-���ش��الم  م  م  ذ  ���س   - ك��اري  كا�شني  1-بقالة   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�مل��دع��ي/ د�ر  - مدير بقالة كا�شني ك��اري - ���س ذ م م  جمهول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
�لتمويل �ل�شالمي - �س م خ وميثله : �شيخه حممد �شيف علي �ملحرزي   قد �أقام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لتكافل مببلغ وقدره 
)252481.64 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ  رفع 
�لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام و �شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.   وحددت لها 
 Ch1.C.13 جل�شة يوم �خلمي�س  �ملو�فق  2017/5/25  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/842  مدين جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-�ي��اد ركاد �شيتان عا�شور جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/ ح�شني حجت �هلل تو�نكر رجنر وميثله بالتوقيع / يوليا �ينات�شينكا   
يوؤدي  ب��اأن  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد 
للمدعي مبلغ 13500 درهم ، و�لز�مه بالر�شوم و�مل�شاريف.   وحددت لها جل�شة 
يوم �لحد  �ملو�فق  2017/6/4  �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.D.17 لذ� 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   

ت�سريح لالإعالن بالن�سر
 TIGER PROPERTIES : شم �ملطور��

SALMAN AHMAD GILL IJAZ AHMAD GILL : شم �مل�شرتي��
�ق�شاط م�شتحقة  �شد�د ق�شط/  باأنكم قد تخلفتم عن  �فاد  �ملذكور  �ملطور  �ن  حيث 
)AL MANARA TOWER/2208( رق����م  �ل���ع���ق���اري���ة  �ل����وح����دة  ث��م��ن   م���ن 

للم�شروع )AL MANARAH TOWER( دبي. 
 ، �لتنفيذية  ولئ��ح��ت��ه  وتعديالته   13/2008 رق��م  �ل��ق��ان��ون  ملتطلبات  وتنفيذ� 
نخطركم ب�شد�د �ملبلغ �مل�شتحق عليكم خالل 30 يوما من تاريخ ن�شر هذ�  �لخطار. 
، ف�شوف يتم �تخاذ  �ليها  �مل�شار  �مل��دة  �ع��اله خالل  ويف حالة عدم �لإلتز�م مبا ذكر 

�لجر�ء�ت �لقانونية �ملن�شو�س عليها يف �ملادة  11 من �لقانون �ملذكور  
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املجل�س الوطني لالإعالم ي�صتعر�س حت�صريات الدولة للم�صاركة يف اإك�صبو اأ�صتانا 2017

 االحتادية للموارد الب�صرية تطلق االإطار اال�صرت�صادي للرفاه الوظيفي يف احلكومة االحتادية

عرب �ضل�ضلة من الفقرات الدينية والرتفيهية والتعليمية

لالأطفال الرم�صانية  املخيمات  �صمن  ال�صارقة  �صيدات  يف  اخلري  من  يومًا    30

•• اأبوظبي-وام:

�ملجل�س  �إد�رة  جم���ل�������س  ب���ح���ث 
�ل�شتعد�د�ت  ل���الإع���الم  �ل��وط��ن��ي 
�لإمار�ت  دول��ة  مل�شاركة  �ملتو��شلة 
 2017 �أ�شتانا  �إك�شبو  معر�س  يف 
�شهر  م���ن   10 يف  ي��ن��ط��ل��ق  �ل�����ذي 
ي��ون��ي��و �مل��ق��ب��ل حت���ت ���ش��ع��ار طاقة 
مناق�شة  �إىل  �إ���ش��اف��ة   .. �مل�شتقبل 
عامليا  �لدولة  مكانة  تعزيز  �آليات 
خالل  من  باإجناز�تها  و�لتعريف 
�جلناح �لذي ي�شرف عليه ويديره 

�ملجل�س يف �ملعر�س.
ج��اء ذل��ك خ��الل �ج��ت��م��اع جمل�س 
برئا�شة معايل  �ل��ذي عقد  �لإد�رة 
�لدكتور �شلطان بن �أحمد �جلابر 
�لإد�رة  جمل�س  رئي�س  دول��ة  وزي��ر 
وم�شاركة �أع�شاء جمل�س �لإد�رة..
معايل نورة حممد �لكعبي ومعايل 

يف هذ� �ملجال �حليوي وبحث �شبل 
ت��ع��زي��ز �ل��ت��ق��دم ن��ح��و ���ش��م��ان �أمن 
�لتنمية  وحتقيق  و�مل��ي��اه  �ل��ط��اق��ة 
عامل  بناء  �إىل  و���ش��ول  �مل�شتد�مة 

�أف�شل لأجيال �لغد.
�شلطان  �ل���دك���ت���ور  م���ع���ايل  و�أك������د 
�أنه  �جل��اب��ر - خ���الل �لج��ت��م��اع - 
�ن��ط��الق��ا م���ن �ل�����دور �مل��ه��م �لذي 
يقوم به �ملجل�س �لوطني لالإعالم 
يف �إبر�ز �ملنجز�ت �لوطنية و�لوجه 
�حل�شاري �مل�شرق لدولة �لإمار�ت 
يكون  لأن  ي�شعى  �ملجل�س  ف���اإن   ..
�إك�شبو  م��ع��ر���س  �ل��دول��ة يف  ج��ن��اح 
بروؤية  ل��ل��ت��ع��ري��ف  من�شة  �أ���ش��ت��ان��ا 
بال�شتثمار  �خل��ا���ش��ة  �لإم�������ار�ت 
بالإن�شان  ل��الرت��ق��اء  �مل�شتقبل  يف 
وقدر�ته وتوظيفها ب�شكل �إيجابي 
و�ملجتمع  وط��ن��ه  خل��دم��ة  وف��اع��ل 

�لإن�شاين.

�ملقررة يف �إطار مبادرة عام �خلري 
لدعم  �لإع��الم��ي  �لقطاع  وج��ه��ود 
�لريادي  �ل����دور  �إب�����ر�ز  و  �مل���ب���ادرة 
للقطاع يف دعم �ملبادر�ت �لوطنية.

مبادرة   .. �مل��ب��ادر�ت  ه��ذه  وت�شمل 
ت�شرف  �ل����ت����ي  �خل�������ري  ت���ط���ب���ي���ق 
لالإعالم  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة  عليها 
وم�����ش��اب��ق��ة �لإب������د�ع و�لب���ت���ك���ار يف 
 54 ف��ور  ت��و  �لتي تنظمها  �خل��ري 
ومبادرة موؤثرو �خلري �لتي تنظم 
لل�شحافة  دب��ي  ن��ادي  رعاية  حتت 
�خلري  فر�شان  مبادرة  �إىل  �إ�شافة 
وم�����ب�����ادرة �إع����الم����ي����ون م����ن �أج����ل 
توحيد  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي  �خل���ري 
�ملن�شات  على  �لإعالمية  �جلهود 
�لزخم  لتكثيف  ك��اف��ة  �لإع��الم��ي��ة 

�لإعالمي على م�شتوى �لدولة.
�شلطان  �ل���دك���ت���ور  م���ع���ايل  وق�����ال 
بف�شل  �إن������ه  �جل����اب����ر  �أح����م����د  ب����ن 

�لنعيمي  ر������ش����د  ع���ل���ي  �ل���دك���ت���ور 
�أحمد  و�شعادة  �مل��ري  منى  و�شعادة 
�أمينة  �لدكتورة  و�شعادة  �جلرمن 

�لر�شتماين وموزه �لهاملي.
�شعادة   .. �لج���ت���م���اع  ح�����ش��ر  ك��م��ا 
م��ن�����ش��ور �مل���ن�������ش���وري م���دي���ر عام 

�ملجل�س �لوطني لالإعالم.
.. خطط  �لج��ت��م��اع  و����ش��ت��ع��ر���س 
�مل����ج����ل���������س �ل�����وط�����ن�����ي ل�����الإع�����الم 
�لدولة  جناح  بناء  على  لالإ�شر�ف 
و�شبل   2020 دب����ي  �إك�����ش��ب��و  يف 
يعك�س  م��ب��ت��ك��ر  حم���ت���وى  �إن�����ت�����اج 
�ل��ت��ق��دم �حل�����ش��اري �ل���ذي و�شلت 
�ملجالت  �ل��دول��ة يف خمتلف  �إل��ي��ه 
�لوطنية  �ل���روؤي���ة  م���ع  وي��ت��م��ا���ش��ى 
ومكت�شبات  م����ن����ج����ز�ت  وي��������رز 

�لدولة.
�لتطور�ت  �آخ���ر  وب��ح��ث �لج��ت��م��اع 
بالفعاليات  �ملتعلقة  و�لتح�شري�ت 

�ملدى  بعيدة  �مل�شتقبلية  �ل��ن��ظ��رة 
�لإمار�ت  دول��ة  �أ�شبحت  لقيادتها 
عامليا وحققت  ر�ئ��دة  حتتل مكانة 
خمتلف  يف  ن����وع����ي����ة  �إجن��������������از�ت 
يف  �إىل جناحها  �إ���ش��اف��ة  �مل��ج��الت 
ت�شهم  ��شرت�تيجية  �شر�كات  بناء 
�لإن�شانية  باحل�شارة  �لرت��ق��اء  يف 
يف  �ل��دول��ة  م�شاركة  �أن  م��وؤك��د�   ..
م��ع��ر���س �إك�����ش��ب��و �أ���ش��ت��ان��ا 2017 
�ل�شوء  لت�شليط  فر�شة  �شيكون 
ع��ل��ى �ل����دور �مل��ح��وري �ل���ذي تقوم 
م�شتقبل  ��شت�شر�ف  يف  �لدولة  به 
دولة  �أن  و�أ���ش��اف  للعامل.  �أف�شل 
�بتكار  �إىل  �شباقة  كانت  �لإم���ار�ت 
�مل���ب���ادر�ت �ل��ت��ي ت��ع��زز م��ن �لتوجه 
وتطبيق  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  ط���اق���ة  ن��ح��و 
�إىل  م�شري�  �ل���ش��ت��د�م��ة..  م��ب��ادئ 
تتيح  �ملعر�س  ه��ذ�  يف  �مل�شاركة  �أن 
�لدولة  �إجن��از�ت  لعر�س  �لفر�شة 

•• دبي-وام:

للمو�رد  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  �أط��ل��ق��ت 
�ل����ب���������ش����ري����ة �حل����ك����وم����ي����ة �لإط���������ار 
يف  �لوظيفي  ل��ل��رف��اه  �ل���ش��رت���ش��ادي 
�حل��ك��وم��ة �لحت���ادي���ة ب��ه��دف تهيئة 
بيئة عمل �إيجابية وحمفزة ملوظفي 
�لوز�ر�ت و�جلهات �لحتادية وتوفري 
�ل�شعادة  و�أ�����ش����ب����اب  م���ق���وم���ات  ك����ل 
ينعك�س  م��ا  لهم  و�لتمكني  و�لنجاح 
ويعزز  �ملتعاملني  �شعادة  �إيجابا على 
وريادتها  �لإم��ار�ت  تناف�شية حكومة 

�لعاملية.
�لرحمن  �لدكتور عبد  �شعادة  و�شدد 
عبد �ملنان �لعور مدير عام �لهيئة - 
خ��الل حفل �لإط���الق �ل��ذي نظمته 
�شعادة  ب��ح�����ش��ور  دب�����ي  يف  �ل��ه��ي��ئ��ة 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل�شويدي  عائ�شة 
�لب�شرية  �مل�����و�رد  ���ش��ي��ا���ش��ات  ل��ق��ط��اع 
�لروؤ�شاء  م��ن  وجمموعة  �لهيئة  يف 
و�لإيجابية  ل��ل�����ش��ع��ادة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ني 
يف �حل��ك��وم��ة �لحت���ادي���ة وع����دد من 

وتنعك�س  ل��ل��م��وظ��ف��ني  �لإي���ج���اب���ي���ة 
�لإن�شانية  وعالقاتهم  �أد�ئ��ه��م  على 
وتطورهم �ملهني و�ل�شخ�شي يف بيئة 
�لعمل بجانب تاأثريها على �شحتهم 
و�شفائهم �لذهني و�لنف�شي و�شمان 
ورف����ع  �لأد�ء  م�����ش��ت��وي��ات  حت�����ش��ني 
ن�شب  تقليل  خ���الل  م��ن  �لإن��ت��اج��ي��ة 
�ل��غ��ي��اب و�ل��ت�����ش��رب �ل��وظ��ي��ف��ي ورفع 
�ملو�هب  لج���ت���ذ�ب  �جل���ه���ة  ق��اب��ل��ي��ة 
�ملوظفني  على  و�حلفاظ  و�خل��ر�ت 

وتعزيز ولئهم �ملوؤ�ش�شي.
بع�س  �أن  �إىل  �ل�����ش��وي��دي  و�أ�����ش����ارت 
موؤ�ش�شات  �أج��رت��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل��در����ش��ات 
�ملو�رد  جم��ال  يف  متخ�ش�شة  عاملية 
�لب�شرية �أظهرت �أن �ملوظف �ل�شعيد 
يتح�شن م�شتوى �أد�ئه بو�قع 31 يف 
�مل��ائ��ة وي���زد�د ل��دي��ه �لب��ت��ك��ار بن�شبة 
فعاليته  وت��رت��ف��ع  �مل��ائ��ة  يف   300
تقل  بينما   .. �مل��ائ��ة  يف   37 مب��ع��دل 
�إج�����از�ت�����ه �مل��ر���ش��ي��ة ب���و�ق���ع 66 يف 

�ملائة .
وذكرت �أن منوذج �ل�شعادة و�لإيجابية 

تبني  �شرورة  �إىل  �إ�شافة  �حلكومي 
�لإيجابية  �ملوؤ�ش�شية  �لقيم  وجتذير 

يف جميع �ملوؤ�ش�شات �حلكومية.
�لوظيفي  �ل���رف���اه  ب��ر�م��ج  �أن  و�أك����د 
موؤ�ش�شية  ث��ق��اف��ة  غ��ر���س  يف  ت�����ش��ه��م 
�إيجابية ينتج عنها موظفون �شعد�ء 
قادرون على تقدمي خدمة ��شتثنائية 

للمتعاملني.
�لعور  �لرحمن  عبد  �لدكتور  و�أ�شار 
ذ�ت  �لهيئة  م��ب��ادر�ت  م��ن  ع��دد  �إىل 
وحتقيق  �لوظيفي  بالرفاه  �لعالقة 
م�شتوى  ع��ل��ى  �ل��وظ��ي��ف��ي  �ل��ت��ن��اغ��م 
برنامج  ومنها  �لحت��ادي��ة  �حلكومة 
مبوظفي  �خل����ا�����س  �خل�������ش���وم���ات 
�لذي  �متياز�ت  �لحتادية  �حلكومة 
ومبادرتي  ج���دي���دة  ب��ح��ل��ة  �أط��ل��ق��ت��ه 
�لتدريب و�لتقييم �ملف�شلني  �شركاء 
للحكومة �لحتادية معارف و قدر�ت 
وب��ط��اق��ة م��ا ق�����ش��رت و�أن��ظ��م��ة �إد�رة 
�لأد�ء و�لتدريب و�لتطوير و�ملكافاآت 
و�ل�شالمة  �ل�شحة  و�حلو�فز ودليل 

�ملهنية وغريها �لكثري.

مدر�ء وم�شوؤويل �لت�شال �حلكومي 
�ل���������وز�ر�ت  �ل���ب�������ش���ري���ة يف  و�مل����������و�رد 
و�جل����ه����ات �لحت�����ادي�����ة وج���م���ع من 
ممثلي و�شائل �لإعالم - على �أهمية 
و�ل�شعادة  �لتناغم  �أ�شباب  كل  توفري 
�ملختلفة  �لعمل  بيئات  يف  �لوظيفية 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل���دول���ة ل ���ش��ي��م��ا يف 
م���وؤ����ش�������ش���ات �حل���ك���وم���ة �لحت����ادي����ة 
جديدة  و�أدو�ت  �أ���ش��ال��ي��ب  و�ب��ت��ك��ار 
�مل�شتقبل  ت�شت�شرف  �ل�����ش��اأن  ه��ذ�  يف 
�ملختلفة  �لأجيال  �حتياجات  وتلبي 
�لقيادة  وتطلعات  طموحات  وحتقق 

�لر�شيدة.
�ل�شرت�شادي  �لإط���ار  ه��ذ�  �إن  وق��ال 
�لوطني  �مليثاق  مبادئ  مع  يتما�شى 
�عتمده  �ل��ذي  و�لإيجابية  لل�شعادة 
 2016 م��ط��ل��ع  �ل���������وزر�ء  جم��ل�����س 
و�ل����ذي ي��وؤك��د �ل��ت��ز�م �حل��ك��وم��ة من 
خالل �شيا�شتها �لعليا بتهيئة �لبيئة 
�مل��ن��ا���ش��ب��ة ل�����ش��ع��ادة �ل���ف���رد و�لأ����ش���رة 
و�ملجتمع وتوفري بيئة عمل �إيجابية 
�لقطاع  يف  ل��ل��م��وظ��ف��ني  و����ش���ع���ي���دة 

�شعادة  �����ش���ت���ع���ر����ش���ت  ج��ه��ت��ه��ا  م����ن 
�أب�������رز مالمح  �ل�������ش���وي���دي  ع��ائ�����ش��ة 
�لإط����ار �ل��ع��ام ل��ل��رف��اه �ل��وظ��ي��ف��ي يف 
�ل����ذي ي�شكل  �حل��ك��وم��ة �لحت���ادي���ة 
�ل��وز�ر�ت و�جلهات  مرجعية جلميع 
بيئة  بتهيئة  يتعلق  �لحت��ادي��ة يف ما 
للموظفني  ومثالية  �إيجابية  عمل 
�لتحفيزية  �مل������ب������ادر�ت  و�إط���������الق 
�ل��ت��ي م���ن ���ش��اأن��ه��ا �أن ت��ع��زز دوره����م 
�لرفاه  �أن  و�أو���ش��ح��ت  و�إن��ت��اج��ي��ت��ه��م 
�لوظيفي هو جمموعة من �لر�مج 
و�مل���ب���ادر�ت و�خل��دم��ات �ل��ت��ي تهدف 
�لنف�شية  �ل�شحة  وحت�شني  لتعزيز 
ملا  للموظفني  و�لعقلية  و�جل�شدية 
متثله من �أهمية يف تطوير �شلوكهم 
و�إنتاجيتهم  �ل��وظ��ي��ف��ي  و�أد�ئ�����ه�����م 
وحت�������ش���ني د�ف��ع��ي��ت��ه��م ل��ل��ع��م��ل مما 
�شعادتهم  ع���ل���ى  �إي����ج����اب����ا  ي��ن��ع��ك�����س 

وولئهم و�نتمائهم �ملوؤ�ش�شي.
و�أ�شافت �أن بر�مج �لرفاه �لوظيفي 
�ل��ت��ي ت��ت��ب��ن��اه��ا �جل��ه��ة ت���وؤث���ر ب�شكل 
�مل�شاعر  ت��ع��زي��ز  يف  وم��ب��ا���ش��ر  ع��م��ي��ق 

•• ال�صارقة-الفجر:

�ل�شارقة،  �شيد�ت  ن��ادي  ي�شت�شيف 
ط������و�ل ���ش��ه��ر رم�������ش���ان �مل����ب����ارك، 
�لرتفيهية  �ملخيمات  م��ن  �لعديد 
بالأطفال،  �خل��ا���ش��ة  و�لتعليمية 
م����ر�ف����ق  م�����ن   4 يف  ت����ق����ام  �ل����ت����ي 
وح�شانة  م���رك���ز   : وه����ي  �ل���ن���ادي 
�ملو�هب،  م��رك��ز  ك����ولج  ب�����ش��ات��ني، 
وبرنامج �ملو�هب �ل�شغرية )�لتابع 
�لريا�شي،  و�مل���ج���م���ع  ل���ل���م���رك���ز(، 
وذل���ك خ���الل �ل��ف��رتة �مل��م��ت��دة من 
28 مايو وحتى 22 يونيو �ملقبل، 
�لفعاليات  م��ن  �شل�شلة  تت�شمن 
�لفنية و�لدينية �لتي تتنا�شب مع 

�ل�شهر �لف�شيل،. 
�ملخيم  تنظيم  �لنادي من  ويهدف 
�لقَيم  غ���ر����س  �إىل  �ل���رم�������ش���اين، 
�لنبيلة يف نفو�س �لأطفال و�لن�سء، 
وت�شجيعهم على تعلم �أمور دينهم 
بطريقة مب�شطة وحمببة، حتاكي 
عر  �نتباههم،  وجت���ذب  عقولهم 
�لتعليمية  �لر�مج  من  جمموعة 

و�أل���و�ن  �لزيتية  �لبا�شتيل  �أل����و�ن 
�لقما�س  على  و�لر�شم  �لأكريليك، 
وكيفية �لنحت على �لطني، وتعلم 
�إىل  و�ل��ف��خ��ري��ات،  �ل��دم��ى  �شناعة 
جانب �شل�شلة من �لفنون و�حلرف 
رم�شانية  لأ�����ش����ك����ال  �ل����ي����دوي����ة 

وزخرفات �إ�شالمية.
رم�شان  ه������الل  خم���ي���م  وي�����ق�����دم 
ل��الأط��ف��ال م���ن ع��م��ر 3 وح��ت��ى 5 
�لفنون  م����ن  جم���م���وع���ة  �أع����������و�م، 
�لرم�شانية،  و�حل���رف  �لتقليدية 
�لكرمي،  �ل��ق��ر�آن  ت���الوة  ويعلمهم 
و����ش���رية �ل��ن��ب��ي حم��م��د ���ش��ل��ى �هلل 
�شل�شلة  ج��ان��ب  �إىل  و���ش��ل��م،  ع��ل��ي��ه 
�ملاأخوذة  �ل��ق��ر�ئ��ي��ة  �جلل�شات  م��ن 
وق�ش�س  �ل�����ق�����ر�آن  ق�����ش�����س  م����ن 
�ل�شحابة ر�شي �هلل عنهم، �إ�شافة 
�إىل جمموعة من �لفنون �ملختلفة 
و�للعب  �ل��وج��ه  على  �ل��ر���ش��م  مثل 
�لقالع  وبناء  و�ل�شباحة  بالرمال 
�لهو�ئية، �أما خميم مرح �لريا�شة 
وي�����ش��ت��ه��دف �لأط����ف����ال م���ن عمر 
خالله  من  يتعلمو�  �أعو�م،   9  5-

نقدم  �أن  �مل���ب���ارك،  رم�����ش��ان  ���ش��ه��ر 
من  متنوعة  باقة  �ل�شغار  لزو�رنا 
�لفعاليات و�لأن�شطة �لتي تتنا�شب 
مع مو�هبهم و�هتماماتهم، وتعك�س 
روؤي����ة �ل���ن���ادي يف ت��ق��دمي حمتوى 
�أج��و�ء خا�شة  قيم وه��ادف، �شمن 
�لإبد�عية،  ق��در�ت��ه��م  حت��ف��ز  ب��ه��م، 
�ل���دي���ن بطريقة  �أم�����ور  وت��ع��ل��م��ه��م 

و�لأن�������ش���ط���ة �ل��ف��ن��ي��ة و�ل���ف���ق���ر�ت 
من  �لأط��ف��ال  ت�شتهدف  �لدينية، 
عمر3 �إىل 12 و�لأولد حتى عمر 
�لأجو�ء  مع  وتتنا�شب  �شنو�ت،   9

�لإميانية ل�شهر �لف�شيل.
�مل��ه��ري، رئي�س ق�شم  وق��ال��ت دع���اء 
�لت�شال �ملوؤ�ش�شي يف نادي �شيد�ت 
ع���ام من  ك��ل  ن�شعى يف  �ل�����ش��ارق��ة: 

وعقولهم،  ق��ل��وب��ه��م  �إىل  حم��ب��ب��ة 
وت���غ���ر����س �ل���ق���ي���م �لإ����ش���الم���ي���ة يف 

نفو�شهم . 
�لرم�شانية،  �ملخيمات  وتت�شمن 
رم�������ش���ان حيث  ف���ن���ون يف  خم���ي���م 
يتعلم ف��ي��ه �لأط���ف���ال م��ن ع��م��ر 6 
حتى  و�لأولد  12عاماً  وح���ت���ى 
با�شتخد�م  �لر�شم  �شنو�ت،   9 عمر 

بتطوير منظومة �لعمل �لإعالمي 
يف �لدولة.

يذكر �أن �ملجل�س �لوطني لالإعالم 
نظم م�شرية للخري من�شي خالل 
مب�شاركة  �مل���ا����ش���ي  م���ار����س  ���ش��ه��ر 
لت�شليط  �شخ�س  �أل��ف��ي  م��ن  �أك���ر 

�لإجن���از�ت  �أب���رز  �لجتماع  وبحث 
�ل����ت����ي ح��ق��ق��ه��ا �مل���ج���ل�������س و�مل����ه����ام 
على  و�طلع  �لرئي�شية  �لت�شغيلية 
�أنباء  وك��ال��ة  ت��ط��وي��ر  م�����ش��ت��ج��د�ت 
بحث  �إىل  �إ���ش��اف��ة  و�م  �لإم�������ار�ت 
�ل�شلة  ذ�ت  �لق�شايا  من  �لعديد 

�ل�����ش��وء ع��ل��ى دور ق��ط��اع �لإع���الم 
يف دع��م مبادرة ع��ام �خل��ري و�إبر�ز 
ح�شد  يف  �مل�����ش��ان��د  �لإع�������الم  دور 
�لبذل  ق��ي��م  ل��رت���ش��ي��خ  �ل���ط���اق���ات 
و�لعطاء لت�شبح ثقافة جمتمعية 

وموؤ�ش�شية.

�لوطنية  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات  ل��ك��ل  �مل��ح��رك 
على خمتلف �مل�شتويات.

معايري  ع���ل���ى  �ل���������ش����وء  و����ش���ل���ط���ت 
�لعمل  وب��ي��ئ��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ة 
و�شوح  ومنها  و�لإيجابية  �ل�شعيدة 
و�لتو��شل  �لأ�شمى  و�لهدف  �لغاية 
�لوظيفي  و�ل���ت���م���ك���ني  و�ل������ت������و�زن 
و�ل���ت���ع���ل���م �مل�������ش���ت���م���ر و�مل�������ش���وؤول���ي���ة 
جناح  �أن  �إىل  و�أ����ش���ارت  �ملجتمعية. 
م��ب��ادر�ت وب��ر�م��ج �ل��رف��اه �لوظيفي 

ثالثة  ع���ل���ى  ي���رت���ك���ز  �مل���وؤ����ش�������ش���ي���ة 
�ملوظف  يت�شمن  �لأول  م�شتويات 
�ل�����ش��ع��ي��د و�لإي����ج����اب����ي �مل��ت��ن��اغ��م يف 
يقوم  و�لثاين  �ملوؤ�ش�شي  �لعمل  بيئة 
و�لإيجابية  �ل�شعيدة  �ملوؤ�ش�شة  على 
�لثقافة  م���ع���اي���ري  ع���ل���ى  �ل���ق���ائ���م���ة 
و�ملمار�شات  و�ل�شيا�شات  �ملوؤ�ش�شية 
يقوم  بينما   .. �جل��ه��ة  يف  �لف�شلى 
�ملتعامل  ع���ل���ى  �ل���ث���ال���ث  �مل�������ش���ت���وى 
وهو  و�لإي��ج��اب��ي  �ل�شعيد  و�ملجتمع 

�أبرزها  ع���دة  ع���و�م���ل  ع��ل��ى  ي��ت��وق��ف 
تفهم وحتليل �ملوؤ�ش�شات لحتياجات 
موظفيها و�لقيام بدر��شة و��شتطالع 
�آر�ئهم و�شمان دعم و�إ�شر�ك �لقيادة 
مبادر�ت  خمتلف  يف  للجهة  �لعليا 
فعالية  ق��ي��ا���س  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل���رف���اه 
�لر�مج �مل�شممة و�ملقدمة و�لتقييم 
�مل�����ش��ت��م��ر ل��ل��م��ب��ادر�ت و�ل���ت���اأك���د من 
�ملختلفة  �ملبادر�ت  يف  �ملوظفني  دمج 

�خلا�شة بالرفاه �لوظيفي.

دينية، �إ�شافة �إىل �أن�شطة ترفيهية 
�لوجه و�جلمباز  �لر�شم على  مثل 
و حت�شري�ت عيد �لفطر �ل�شعيد، 
�ل���ت���ي ت���ق���دم ل���الأط���ف���ال م���ن عمر 

�أعو�م.  5-3
للر�غبني  ف��ر���ش��ة  �ل��ن��ادي  وي��وف��ر 
�ملخيمات  ب��ف��ع��ال��ي��ات  �مل�����ش��ارك��ة  يف 
�ل���رم�������ش���ان���ي���ة، �ل��ت�����ش��ج��ي��ل عر 
�لت���������ش����ال ع���ل���ى �ل����رق����م �ل���ت���ايل 
�ملوقع  زيارة  �أو   ،065067701
 www.slc.ae �لإل����ك����رتوين 
حول  �ملعلومات  من  �ملزيد  ملعرفة 

�ملخيمات.

ت�����الوة �ل����ق����ر�آن �ل���ك���رمي و�إع������ادة 
�ل�شحف،  م���ن  جم��م��وع��ة  ت���دوي���ر 
�لور�س  من  جمموعة  �إىل  �إ�شافة 

�لإبد�عية �لريا�شية و�لفنية.
وي�����ش��ت�����ش��ي��ف خم��ي��م رم�������ش���ان يف 
�لأن�شطة  م��ن  �ل��ع��دي��د   ، ب�����ش��ات��ني 
مثل  و�لدينية  �لتعليمية  و�لور�س 
ت��الوة �ل��ق��ر�آن �ل��ك��رمي، وم�شاهدة 
�أفالم تربوية �إ�شالمية، وجمموعة 
من �حلرف �لرم�شانية، �إىل جانب 
�لدينية مثل  �لدرو�س  �شل�شلة من 
تعليم �ل�شالة و�لو�شوء و�لأنا�شيد 
�لرم�شانية ور�شم ��شكال وزخرفات 

�ل�شارقة،  ���ش��ي��د�ت  ن���ادي  �أن  ي�شار 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  م��وؤ���ش�����ش��ات  �أح����د 
تاأ�شي�شه  منذ  د�أب  �لأ�شرة،  ل�شوؤون 
مر�فق  ت��وف��ري  ع��ل��ى   1982 ع���ام 
وثقافية  ت���رف���ي���ه���ي���ة  و�أن���������ش����ط����ة 
وينظم  و�لأط������ف������ال.  ل���ل�������ش���ي���د�ت 
با�شتمر�ر جمموعة من �لفعاليات 
�شوؤون  ت���دع���م  �ل���ت���ي  و�لأن�������ش���ط���ة 
و�ل�شحة،  و�ل����ف����ن����ون  �مل���ج���ت���م���ع 
�خلريية،  �لفعاليات  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
و�مل������ح������ا�������ش������ر�ت، و�ل���������ب���������از�ر�ت، 
و�ملعار�س، و�ملار�ثونات، و�لندو�ت، 

و�مللتقيات ب�شتى �أنو�عها.

حمدان بن حممد بن را�صد ي�صدر قرارات بتعيني عدد من املديرين التنفيذيني يف حكومة دبي
•• دبي -وام: 

�أ�شدر �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل 
عهد دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي قر�ر�ت بتعيني عدد من 

�ملديرين �لتنفيذيني يف حكومة دبي.
 2017 ل�شنة   22 رقم  ..�لقر�ر  �ل�شادرة  �لقر�ر�ت  �شملت 
دي���و�ن �شاحب  م��ن  �جل��م��ريي  ع��ب��د�هلل حممد  بطي  بنقل 
�لدعم  لقطاع  تنفيذيا  م��دي��ر�  وتعيينه  دب��ي  حاكم  �ل�شمو 
�ملوؤ�ش�شي بد�ئرة �ل�شوؤون �لإ�شالمية و�لعمل �خلريي بينما 
يف  تنفيذيني  مديرين  �شبعة  بتعيني  ق���ر�ر�ت  �شبعة  عنيت 
رقم  �لقر�ر  �شملت  دبي  يف  �لب�شرية  و�لتنمية  �ملعرفة  هيئة 

26 ل�شنة 2017 بتعيني فاطمة �إبر�هيم عبد�هلل بالرهيف 
مدير� تنفيذيا جلهاز �لرقابة �ملدر�شية .

�ل�شالم حممد خليفة �شقر  عبد  بتعيني   27 رقم  و�لقر�ر 
�ملري مدير� تنفيذيا ملوؤ�ش�شة مد�ر�س ر��شد ولطيفة بالهيئة 
�أحمد  ناجي حممد علي  �لدكتور  بتعيني   28 و�لقر�ر رقم 
�ملهني  للتعليم  �ل��وط��ن��ي  للمعهد  تنفيذيا  م��دي��ر�  �مل��ه��دي 
�شيف حممد  �أمل حممد  بتعيني   29 رقم  و�لقر�ر  بالهيئة 
و�لتنمية  �ملعرفة  �شيا�شات  لقطاع  تنفيذيا  مدير�  باحل�شا 

�لب�شرية يف �لهيئة.
و �شملت �لقر�ر�ت �ل�شبعة �لقر�ر�ت �أرقام 30 و 31 و 32 
دروي�س  حممد  �أحمد  حممد  من  كل  بتعيني  �ل��ت��و�يل  على 

�ملعرفة  �لت�شاريح و�للتز�م يف هيئة  مدير� تنفيذيا لقطاع 
و�لتنمية �لب�شرية يف دبي و�لدكتور و�يف د�وود مو�شى جعفر 
يف  و�لتخطيط  �ل�شرت�تيجية  لقطاع  تنفيذيا  مدير�  علي 
�لهيئة و عبد �لرحمن ح�شن عبد�هلل نا�شر مدير� تنفيذيا 
�أن يعمل بتلك  �ملوؤ�ش�شي يف �لهيئة ذ�تها على  لقطاع �لدعم 
�جلريدة  يف  وتن�شر  �شدورها  ت��اري��خ  م��ن  �عتبار�  �ل��ق��ر�ر�ت 

�لر�شمية.
كما �أ�شدر �شمو ويل عهد دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي �لقر�ر 
رقم 33 بتعيني فهد �أحمد �لرئي�شي نائبا للمدير �لتنفيذي 
من  �عتبار�  �لقر�ر  بهذ�  يعمل  �أن  على  دبي  حكومة  لور�شة 

�لر�شمية. �جلريدة  يف  وين�شر   2017 فر�ير   18

ن�صائية دبي تثمن النتائج املبهرة للدفعة االأوىل من امل�صرعات احلكومية
•• دبي -وام: 

ثمنت �شعادة �لدكتورة فاطمة �لفال�شي �ملدير �لعام جلمعية �لنه�شة �لن�شائية بدبي �لنتائج �ملبهرة 
للدفعة �لأوىل من �مل�شرعات �حلكومية .

وقالت �لفال�شي يف ت�شريحات لها �إن دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة بقيادتها �لر�شيدة قدمت منوذجا 
متميز� يف �لوعد و�لإجناز على مر �لأزمنة وجاءت �لنتائج �ملبهرة �لعملية و�لفعلية من �لدفعة �لأوىل 
�ملجتمع  و�حتياجات  و�آم��ال  طموحات  يدعم  ما  �لتميز  ع�شر  على  �شاهد�  �حلكومية  �مل�شرعات  من 

�ملحلي.
و�أ�شافت �إنه يحق لنا �أن نفخر بهذه �لأر�س �لطيبة و�أن حكومتنا �شيدت �شروحا �شاخمة من �أجل 
تقدمي عطاء �إن�شاين بال حدود لت�شهيل حياة �لنا�س و�إ�شعادهم .. موؤكدة �أن �مل�شرعات �حلكومية �إد�رة 

فاعلة لالرتقاء بالعمل وحتقيق نتائج موؤثرة وحقيقة جتاوزت �لأهد�ف يف وقت ق�شري وخيايل.

جلنة منح اجلن�صية الأبناء املواطنات تعتمد اأ�صماء 208 ممن ا�صتوفوا �صروط اكت�صاب جن�صية الدولة
•• اأبوظبي-وام:

�عتمدت جلنة تنفيذ توجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل ب�شاأن منح �جلن�شية 
على  للح�شول  �ملتقدمني  من   208 �أ�شماء  �ملو�طنات  لأبناء 
لل�شروط  �مل�شتوفني  �مل��و�ط��ن��ات  �أب��ن��اء  م��ن  �ل��دول��ة  جن�شية 
لالإجر�ء�ت  وفقا  بهم  �خلا�شة  �ملر��شيم  ل�شت�شد�ر  متهيد� 
مع  وبالتن�شيق  �ل�شاأن  ه��ذ�  يف  �ملتبعة  �لقانونية  و�خل��ط��و�ت 

�جلهات �ملعنية.
�أعلن عنه  �ل��ذي  عام �خلري  ب�شائر  �للجنة �شمن  ق��ر�ر  ياأتي 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 

حفظه �هلل وتز�منا من حلول �شهر رم�شان �لكرمي.

�ل���ذي ع��ق��دت��ه �للجنة �م�����س بق�شر  ج���اء ذل���ك يف �لج��ت��م��اع 
وزير  نائب  �ل��زع��اب��ي  جمعة  �أح��م��د  معايل  برئا�شة  �لرئا�شة 
�شوؤون �لرئا�شة رئي�س �للجنة وح�شور معايل علي بن حماد 
�ل�شام�شي نائب �لأمني �لعام للمجل�س �لأعلى لالأمن �لوطني 
وممثلني عن كل من وز�رة �شوؤون �لرئا�شة وجهاز �أمن �لدولة، 

ووز�رة �لد�خلية.
ياأتي  �للجنة  ق���ر�ر  �أن  �ل��زع��اب��ي  �أح��م��د جمعة  م��ع��ايل  �أك���د  و 
جت�شيد� لروؤى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل ، و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان، ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�لن�شيج  �شمن  �مل��و�ط��ن��ات  �أب��ن��اء  ��شتيعاب  باأهمية  �مل�شلحة، 
و�شمان  �شعادتهم  �شاأنه حتقيق  ما من  كل  وتوفري  �لوطني، 

للوطن..  و�نتماءهم  وولءه��م  يعمق حبهم  ��شتقر�رهم، مبا 
م�شري� �إىل �هتمام ورعاية �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة لالأم 
�لمار�تية وتقديره للدور �لكبري �لذي توؤديه يف �شبيل نه�شة 

�ملجتمع.
من  �ل�شديدة  و�لتوجيهات  �مل�شتمرة  �ملتابعة  معاليه  وثمن 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ من�شور  �شمو 
�ل���وزر�ء وزي��ر ���ش��وؤون �لرئا�شة و�لتي ك��ان لها كبري �لأث��ر يف 
د�عيا  وج���ه..  �أك��م��ل  على  لها  �مل��وك��ل��ة  للمهام  �للجنة  تنفيذ 
قدر  على  يكونو�  �أن  �إىل  �لدولة  جلن�شية  �مل�شتحقني  معاليه 
و�أنظمتها  ود�شتورها  �لدولة  بثو�بت  يلتزمو�  و�أن  �مل�شوؤولية 
و�أن ي�شاهمو� يف بذل �ملزيد من �لتفاين و�لت�شحية للحفاظ 

على �ملكت�شبات ورد �جلميل للوطن وقيادته.
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اأخبـار الإمـارات

دار الرب توقع اتفاقية مع م�صت�صفيات برامي لعالج املر�صى ذوي الدخل املحدود
•• دبي-وام:

وقعت جمعية د�ر �لر �تفاقية تعاون مع جمموعة م�شت�شفيات 
�ملحدود  �لدخل  �لعالج للمر�شى ذوي  بر�مي ت�شتهدف توفري 
م�شت�شفيات  يف  عالجهم  تكاليف  ���ش��د�د  على  �ل��ق��ادري��ن  غ��ري 
ب��ن ز�يد  . وق���ع �لت��ف��اق��ي��ة ع��ب��د �هلل ع��ل��ي  �مل��ج��م��وع��ة �لطبية 
�لبكري  و�لدكتور عثمان  �لتنفيذي للجمعية  �ملدير  �لفال�شي 
�لتميمي  خالد  بح�شور  دب��ي  يف  ب��ر�مي  مل�شت�شفى  �لعام  �ملدير 
�مل�شت�شار �لإعالمي للجمعية وعبد �هلل عبد �لعزيز رئي�س ق�شم 
�ل�شر�كات يف د�ر �لر. ون�شت �لتفاقية �لتي وقعها �جلانبان 

باملقر �لرئي�شي ل� د�ر �لر يف دبي على عر�س �جلمعية للحالت 
بهدف معرفة مدى  �لطبية  �ملجموعة  على  �ملختلفة  �ملر�شية 
توفر �لعالج و�لتكلفة و�ملن�شاأة �ل�شحية �لأن�شب لعالج �ملري�س 
باملائة   50 بن�شبة  �لطبية  �ل��رع��اي��ة  جم��م��وع��ة  ت�����ش��ارك  و�أن 
خ�شم  وت��ق��دمي  �ملحتاجني  للمر�شى  �جل��ر�ح��ي��ة  �حل���الت  يف 
بن�شبة 50 باملائة من قيمة �ل�شت�شار�ت �لطبية لدى �لأطباء 
فحو�شات  على  ذ�ت��ه��ا  و�لن�شبة  و�لأخ�شائيني  �ل�شت�شاريني 
�ل���دم وخ���دم���ات �لأ���ش��ع��ة و�مل�����ش��ارك��ة ودع���م ح��م��الت �جلمعية 
�ل�شحية يف �لأيام و�ملنا�شبات �لوطنية عر تقدمي �لفحو�شات 
�لطو�رىء  فريق  وم�شاركة  ودعم  لالأهايل  �لأ�شا�شية  �لطبية 

يف �جلمعية خ��الل �لأزم����ات و�ل��ك��و�رث وت��وف��ري خ��دم��ات نقل 
�ملر�شى �ملحتاجني بو��شطة �لإ�شعاف �لطبي جمانا يف حالت 
�لطو�رىء. و �أكد عبد �هلل �لفال�شي �أن د�ر �لر تو��شل عملها 
�لدوؤوب وجهودها �حلثيثة لتعزيز �ملبادر�ت �لإن�شانية و م�شاريع 
�خلري يف عام �خلري لدعم �ملحتاجني ومد يد �لعون و�مل�شاعدة 
�ملع�شرين  للمر�شى  �ل��ع��الج  وت��وف��ري  �مل��ح��دود  �ل��دخ��ل  ل���ذوي 
و�لتخفيف من �آلمهم وذلك ترجمة �شادقة لتوجيهات قيادة 
ور�ء  �لكامنة  �لإن�شانية  لروؤيتها  و��شتجابة  �لر�شيدة  �لدولة 
�إعالن 2017 عاما للخري �لأمر �لذي ير�شخ و�قع �لإمار�ت 

و�شورتها وطنا لل�شعادة و�خلري و�ملحبة و�لإن�شانية.

وفد معهد القوات البحرية يطلع على اإجنازات املجل�س الوطني االحتادي
•• اأبوظبي-وام: 

�ط���ل���ع وف�����د م����ن م��ع��ه��د �ل���ق���و�ت 
�لبحرية خالل زيارته ملقر �ملجل�س 
على  باأبوظبي  �لحت���ادي  �لوطني 
�لعمل  م�������ش���رية  ت���ط���ور  م����ر�ح����ل 
�ل���رمل���اين يف �ل���دول���ة و�آل���ي���ة عمل 
و�خت�شا�شات  وت�شكليه  �ملجل�س 
�لت�شريعية  و�جن����از�ت����ه  �ج��ه��زت��ه 
و�لرقابية و�لدبلوما�شية �لرملانية 

على مدى �أكر من �أربعة عقود.
�شبيب  �أح����م����د  ����ش���ع���ادة  �أو�����ش����ح  و 
للمجل�س  �لعام  �لأم��ني  �لظاهري 
�ل��وط��ن��ي �لحت�����ادي خ���الل لقائه 
منذ  ي�شطلع  �مل��ج��ل�����س  �أن  �ل��وف��د 
 12 ب��ت��اري��خ  �أوىل ج��ل�����ش��ات��ه  ع��ق��د 
ودور  مب�شوؤولية   1972 ف��ر�ي��ر 

ميز�نية  وم�����ش��روع��ات  �ل���ق���و�ن���ني 
�خلتامية  وح�����ش��اب��ات��ه��ا  �ل����دول����ة 
�لدولية  و�لتفاقيات  و�مل��ع��اه��د�ت 
ف�����ش��ال ع���ن �أه�����م �مل����ب����ادر�ت �لتي 
�ل�شرت�تيجية  �خلطة  ت�شمنتها 
�ل���رمل���ان���ي���ة ل��ل��م��ج��ل�����س ل����الأع����و�م 
من  و�ل����ت����ي  2016-2021م 
�شمنها تفعيل �لتو��شل و�ل�شر�كة 
�خت�شا�س  �إىل  ون���وه  �ملجتمعية. 
�ملجل�س �لرقابي يف توجيه �لأ�شئلة 
�إىل �حلكومة ومناق�شة �ملو�شوعات 
�ل�����ش��ك��اوى ومهام  �ل��ع��ام��ة وت��ل��ق��ي 
�لدبلوما�شية  خ��الل  م��ن  �ملجل�س 
م�شاركة  يف  �مل��ت��م��ث��ل��ة  �ل��رمل��ان��ي��ة 
�ل�����ش��ع��ب��ة �ل���رمل���ان���ي���ة �لإم���ار�ت���ي���ة 
�لرملانية  �لحت���اد�ت  يف  للمجل�س 
�لإق��ل��ي��م��ي��ة و�ل��دول��ي��ة و�ل���زي���ار�ت 

ع��ل��ى خم��ت��ل��ف �ل�����ش��ع��د م���وؤك���د� �أن 
�شهد  �ل��دول��ة  يف  �ل��رمل��اين  �لعمل 
نقلًة نوعية باإعالن �شاحب �ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
برنامج  �هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س 

�لتمكني �ل�شيا�شي عام 2005 .
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  �أن  �ىل  و�أ����ش���ار 
�لحت����ادي ح��ظ��ي يف ع��ه��د �شاحب 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو 
تفعيال  و�ل���ت���وج���ي���ه  �ل���دع���م  ب��ك��ل 
ممار�شة  م���ن  ول��ت��م��ك��ي��ن��ه  ل������دوره 
�خت�شا�شاته �لت�شريعية و�لرقابية 
و�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ل��ي��ك��ون �أك�����ر ق���درة 
وفاعلية و�لت�شاقاً بق�شايا �لوطن 
و�ملو�طنني ترت�ّشخ من خالله قيم 
�ل�شورى  ون��ه��ج  �حل��ق��ة  �مل�����ش��ارك��ة 
للرنامج  ترجمة  و�لدميقر�طية 

م���ه���م ب���امل�������ش���ارك���ة يف ب���ن���اء دول�����ِة 
نهج  وتعزيز  و�ملوؤ�ش�شات  �ل��ق��ان��ون 
�ملو�طنني  وم�������ش���ارك���ة  �ل�������ش���ورى 
يف ���ش��ن��ع �ل���ق���ر�ر ومت��ك��ي��ن��ه��م من 
�لتنمية  م�������ش���رية  يف  �مل�������ش���اه���م���ة 
قيم  وتكري�س  �مل��ت��و�زن��ة  �ل�شاملة 
�لولء و�لنتماء و�لتالحم �لوطني 
فعال  وتعاون  تام  تنا�شق  وعمل يف 
و�أ���ش��ه��م يف م�شرية  م��ع �حل��ك��وم��ة 
�لتنمية �ملتو�زنة �ل�شاملة. و �أ�شاف 
�لإمار�ت  جتربة  مييز  ما  �أه��م  �إن 
�أنها  �لقطاعات  �شتى  يف  وريادتها 
ومتدرجا  م��ت��و�زن��ا  ن��ه��ج��ا  ت��ت��ب��ن��ى 
�خل�شو�شية  �لع���ت���ب���ار  يف  �آخ�����ذة 
و�لثقافية  و�ل��دي��ن��ي��ة  �حل�����ش��اري��ة 
�لذي  �لأم���ر  �لإم��ار�ت��ي  للمجتمع 
�لدولة  ��شتقر�ر  �إىل  د�ئ��م��اً  ي���وؤّدي 

فتم  �شموه  �أطلقه  �لذي  �ل�شيا�شي 
�أع�شاء  لن�شف  �نتخابات  تنظيم 
2006م  �لأع����و�م  خ��الل  �ملجل�س 
وتعديل  2015م  و   2011 و 
2009م  ل�شنة   1 رق��م  د���ش��ت��وري 

وم�شاركة �ملر�أة ناخبة وع�شوة.
و تناول �آلية ت�شكيل �ملجل�س �لذي 
يتكون من �أربعني ع�شو�ً يتوزعون 
�لد�شتور  بح�شب  �لإم������ار�ت  ع��ل��ى 
�لأع�شاء  �نتخاب ن�شف  يتم  حيث 
وتطرق   .. �لأخ��ر  �لن�شف  وتعيني 
�ل�شلطات  بني  �ملجل�س  ترتيب  �إىل 
�خلم�س يف �لدولة ودوره و�شر�كته 
وحر�س  �حل��ك��وم��ة  م��ع  �لتكاملية 
�شنع  يف  �مل�شاركة  على  �مل��و�ط��ن��ني 
�لقر�ر �إ�شافة �إىل �شرح �خت�شا�شه 
م�شروعات  مناق�شة  يف  �لت�شريعي 

وطبيعة عمل جلان �ملجل�س موؤكد�ً 
ممثلي  دع��وة  على  �ملجل�س  حر�س 
مناق�شات  حل�������ش���ور  �حل����ك����وم����ة 
�آر�ئهم  �إىل  و�ل���ش��ت��م��اع  �ل��ل��ج��ان 
لتقاريرها  �ل��ل��ج��ان  �إع����د�د  خ���الل 

�ملجل�س  ب��ني  �مل��ت��ب��ادل��ة  �ل��رمل��ان��ي��ة 
و�لرملانات �لأخرى.

�لظاهري  ����ش���ع���ادة  ����ش��ت��ع��ر���س  و 
�مل�شتوى  ع��ل��ى  �مل��ج��ل�����س  �إجن������از�ت 
�لقطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  �ل��د�خ��ل��ي 

ب���������ش����اأن م���������ش����روع����ات �ل����ق����و�ن����ني 
هذه  وجميع  �لعامة  و�ملو�شوعات 
تقرير  يف  ت�شمينها  يتم  �لأف��ك��ار 
للمجل�س  رفعه  يتم  �ل��ذي  �للجان 

ملناق�شة .

اأمل القبي�صي تفتتح اجتماعات اللجنة الدائمة الأنظمة �صوؤون املوظفني واملالية للجمعية الربملانية االآ�صيوية
•• اأبوظبي-وام:

�ف��ت��ت��ح��ت م���ع���ايل �ل���دك���ت���ورة �أم���ل 
�ملجل�س  رئي�شة  �لقبي�شي  عبد�هلل 
�جتماعات  �لحت��������ادي  �ل���وط���ن���ي 
�شوؤون  لأن��ظ��م��ة  �ل��د�ئ��م��ة  �للجنة 
للجمعية  و�مل����ال����ي����ة  �مل����وظ����ف����ني 
�لرملانية �لآ�شيوية �م�س يف فندق 

�نرتكونتننتال باأبوظبي .
�لوطني  �مل���ج���ل�������س  وي�����ش��ت�����ش��ي��ف 
مب�شاركة  �لج��ت��م��اع��ات  �لحت����ادي 
�ل���ذي���ن ميثلون  �ل��ل��ج��ن��ة  �أع�������ش���اء 
�لتابعة  �ل��دول  برملانات  من  ع��دد� 

للجمعية.
�ملجل�س  وفد  �لفتتاح  حفل  ح�شر 
�ل�����ذي ي�شم  �ل��وط��ن��ي �لحت������ادي 
���ش��ع��ي��د عبد�هلل  �ل���دك���ت���ور  ���ش��ع��ادة 
�جلمعية  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب  �مل����ط����وع 
�لرملانية �لآ�شيوية ورئي�س �للجنة 
�ملوظفني  �شوؤون  لأنظمة  �لد�ئمة 
�شليمان  ع����زة  و����ش���ع���ادة  و�مل���ال���ي���ة 
�لحتادي  �لوطني  �ملجل�س  ع�شوة 
ح�شر  ك��م��ا   .. �جل��م��ع��ي��ة  ع�����ش��وة 
���ش��ع��ادة �أح��م��د �شبيب �ل��ظ��اه��ري - 

�لأمني �لعام للمجل�س .
و�أعربت معايل �لدكتورة �لقبي�شي 
�لبالغ  تقديرها  ع��ن  لها  كلمة  يف 
�للجنة  به هذه  تقوم  �ل��ذي  للدور 
�أ�شا�شية  رك��ي��زة  ت��ع��د  �ل��ت��ي  �مل��ه��م��ة 
�لرملانية  �جل��م��ع��ي��ة  يف  ل��ل��ع��م��ل 
ح�شن  �أن  م����وؤك����دة   .. �لآ����ش���ي���وي���ة 
�جليد  و�ل���ت���خ���ط���ي���ط  �لإع�������������د�د 
مليز�نية �جلمعية حجر �لأ�شا�س يف 
يف  �ملختلفة  �لأد�ء  جو�نب  تنظيم 
�لهيئات و�ملوؤ�ش�شات �لرملانية �لتي 
ل��ت��ط��وي��ر دوره�����ا وحتقيق  ت��ط��م��ح 
�لإ�شرت�تيجية  وروؤ�ه�����ا  �أه��د�ف��ه��ا 

ب�شكل مثايل.
�لقبي�شي  �لدكتورة  و قالت معايل 
و�أول������وي������ات  م�������ش���ال���ح  ه����ن����اك  �إن 
�ل�شعوب  ب��ني  ك��ث��رية  وم�����ش��رتك��ات 
و�لدول �لآ�شيوية وهناك جمالت 
�لعمل  ك��رمل��ان��ي��ني  م��ن��ا  ت�����ش��ت��ح��ق 
�جلاد على دعم جهود �لدبلوما�شية 
�لر�شمية يف �إطارها ل�شيما ق�شايا 
مكافحة �لإرهاب و�لطاقة و�لبيئة 
و�ل��ع��م��ال��ة و�ل��ت��غ��ري �مل��ن��اخ��ي وغري 
ومو�شوعات  ق�����ش��اي��ا  م����ن  ذل�����ك 
ودولية  �إقليمية  حيوية  وم��ل��ف��ات 
ميكن �أن يكون للجمعية �لرملانية 
 .. ب�شاأنها  فاعلة  �أدو�ر  �لآ�شيوية 
لكن  ع��امل��ي  ثقل  م��رك��ز  ه��ي  فاآ�شيا 
لديها �أي�شا �لكثري من �لتحديات 
ت�شافر  حت���ت���اج  �ل���ت���ي  �ل�����ش��ع��ب��ة 
�لت�شدي  �أجل  جهودنا جميعا من 

لها.
و�حل�����و�ر  �ل��ت��ف��اع��ل  �إن  و�أ����ش���اف���ت 
�لرملانات  بني  �مل�شتمر  �لإيجابي 
وتعزيز  �لتفاهم  زي���ادة  �شاأنه  م��ن 
�ل��ع��الق��ات ب��ني �ل���دول ول���ذ� فاإننا 
�شبل  ك��ل  ت��وف��ري  د�ئ��م��ا على  نعمل 
�ملبذولة  للجهود  و�مل�شاندة  �لدعم 
ع���ل���ى ���ش��ع��ي��د �ل���ع���م���ل �ل����رمل����اين 
�لدويل ل�شيما �جلمعية �لرملانية 
باهتمام  حت��ظ��ى  �ل��ت��ي  �لآ���ش��ي��وي��ة 
�لوطني  �ملجل�س  ج��ان��ب  م��ن  ب��ال��غ 
�لحت��������ادي م���ن���ذ ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا عام 

.2006
�ملجل�س  �أن  م��ع��ال��ي��ه��ا  �أو���ش��ح��ت  و 
�ل���وط���ن���ي �لحت��������ادي م����ن �أو�ئ������ل 
�ن�شمت  �لتي  �لآ�شيوية  �لرملانات 
�لآ�شيوية  �لرملانية  �جلمعية  �إىل 
برملاين  ك��ت��ج��م��ع  ل���دوره���ا  �إدر�ك�������ا 
يلعب  �أن  ع���ل���ى  ق������ادر  م���وؤ����ش�������ش���ي 

معاجلة  يف  وم��وؤث��رة  فاعلة  �أدو�ر� 
�ل�شعوب  تو�جهها  �لتي  �لتحديات 
وي�شهم  جميعا  �لآ�شيوية  و�ل���دول 
�ل�شالم  حت��ق��ي��ق  يف  ج�����اد  ب�����ش��ك��ل 
و�ل����ش���ت���ق���ر�ر يف خم��ت��ل��ف �أرج�����اء 
�لأمن  يعزز  مبا  �لآ�شيوية  �ل��ق��ارة 
و�ل�������ش���ل���م �ل����دول����ي����ني وي�����ش��ه��م يف 
و��شرت�تيجيات  �أه�����د�ف  حت��ق��ي��ق 

�لحتاد �لرملاين �لدويل.
و �أكدت �أنه يف �شوء تقديرنا �لبالغ 
لأه���م���ي���ة �ل���ع���م���ل �ل����رمل����اين على 
فاإن  و�ل��دول��ي��ة  �لإقليمية  �ل�شعد 
�ملجل�س �لوطني �لحتادي يرى �أن 
هناك �شرورة حيوية لإعطاء دفعة 
�لآ�شيوي  �ل��رمل��اين  للعمل  ق��وي��ة 
�أ�شوة مبا حتقق على �شعد برملانية 
جيو�شيا�شية �أخرى.. م�شرية �إىل �أن 
و�ملجموعات  �لرملانية  �لحت��اد�ت 
و�أفريقيا  �أوروب��ا  يف  �جليو�شيا�شية 
تلعب  وغريها  �لالتينية  و�أمريكا 
معاجلة  يف  ومهمة  حيوية  �أدو�ر� 
ودعم  �ملو�قف  وتن�شيق  �لتحديات 
�ل���ع���م���ل �مل�������ش���رتك و�حل��������و�ر بني 

برملانات �لدول �لأع�شاء.
�ل����رمل����ان����ات  �أن  ع���ل���ى  ������ش�����ددت  و 
�أي�شا  ت��ق��دم  �أن  مي��ك��ن  �لآ���ش��ي��وي��ة 
 � �لآ�شيوي  للتعاون  نوعية  �إ�شافة 
�لر�شمية  �مل�شتويات  �لآ�شيوي على 
و�أن تعزز جهود �حلكومات للتعاون 
ب�����ني دول�����ن�����ا ل����ش���ي���م���ا يف �مل���ج���ال 
�لقت�شادي و�لتجاري كي ت�شتفيد 
توفره  �لآ���ش��ي��وي��ة مم���ا  �ل�����ش��ع��وب 
�ل��دول من فر�س  �قت�شاد�ت ه��ذه 
ما  وبكل  و�لتكامل  للتعاون  و�عدة 
�لتنمية  ج��ه��ود  على  بالنفع  ي��ع��ود 

�مل�شتد�مة يف هذه �لدول.
و قالت معاليها �إن �هتمام �ملجل�س 
�ل��وط��ن��ي �لحت������ادي ب��ت��ع��زي��ز دور 
�جلمعية �لرملانية �لآ�شيوية ياأتي 
يف �إط�����ار �ه��ت��م��ام دول����ة �لم�����ار�ت 
�لتعاون  بتعزيز  �ملتحدة  �لعربية 
�نطالقا من  �لآ�شيوي  و�لت�شامن 
�ل��ب��ال��غ لأه��م��ي��ة تطوير  ت��ق��دي��رن��ا 
�لقائمة  �ل�شرت�تيجية  �لعالقات 
بني �لدولة وبقية �لدول �لآ�شيوية 
مبا يحقق م�شالح �شعوبنا جميعا 
�لتنمية  يف  ت��ط��ل��ع��ات��ه��ا  وي���ل���ب���ي 
�لتعاي�س  �أج��و�ء  ويدعم  �مل�شتد�مة 
وي����ع����زز حركة  �ل���ع���امل���ي  و�ل�������ش���ل���م 
�ل��ت��ط��ور و�ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�����ش��ت��د�م��ة يف 

�لعامل �أجمع.
�لوطني  �ملجل�س  �أن  على  �شددت  و 
�لحت����������ادي ي���ح���ر����س ع���ل���ى دع���م 
�لر�مية  ك��اف��ة  �مل�����ش��اع��ي و�جل��ه��ود 
برملان  �إىل  �جلمعية  حت��وي��ل  �إىل 
�آ����ش���ي���وي ح��ي��ث ك����ان �مل��ج��ل�����س من 
�أو�ئ����ل �ل��رمل��ان��ات �لآ���ش��ي��وي��ة �لتي 
دعت �إىل ذلك يف �لأع��و�م �ل�شابقة 

حممد بن ز�يد �آل نهيان.
و قالت : عندما نتطلع يف �ملجل�س 
تطوير  �إىل  �لحت������ادي  �ل��وط��ن��ي 
�شر�كاتنا  وتعزيز  �لأد�ء  منظومة 
فاإننا  ودول���ي���ا  �ل��رمل��ان��ي��ة�إق��ل��ي��م��ي��ا 
ننطلق من حر�س على بناء منوذج 
عالقات  تطوير  يف  ي�شهم  متميز 
دول��ت��ن��ا م���ع �ل�����دول �ل�����ش��دي��ق��ة يف 
�لدول  مع  ول�شيما  �أجمع  �لعامل 
�لآ�شيوية .. موؤكدة �أن على �ملجل�س 
�لوطني �لحتادي م�شوؤولية كبرية 
و�لرقابي  �لت�شريعي  دورنا  �أد�ء  يف 
تعمل  ووز�ر�ت  م��وؤ���ش�����ش��ات  جت����اه 
وجنحت  و�لجتهاد  �جلد  مبنتهى 
مر�تب  �إىل  ب������الأد�ء  �لرت���ق���اء  يف 

تناف�شية عاملية كبرية .
�مل����ج����ال  يف  �أن��������ه  �إىل  و�أ���������ش��������ارت 
�لقت�شادي �أ�شحت �لإمار�ت حتتل 
ع��امل��ي��ا يف موؤ�شر  �ل��ث��ام��ن��ة  �مل��رت��ب��ة 
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�ل��ت��ي ت��ت��خ��ذ م���ن و����ش��ن��ط��ن مقر� 
�ملرتبة  �لم���ار�ت  .. كما حتتل  لها 
على  �لثالثة  لل�شنة  عامليا  �لأوىل 
�ل�شعب  ث��ق��ة  م��وؤ���ش��ر  يف  �ل���ت���و�يل 
ب���احل���ك���وم���ة وف�����ق ت���ق���ري���ر �أدمل������ان 
ت�شغل  فيما   ..2016 لعام  للثقة 
�ملرتبة �لأوىل على م�شتوى �ل�شرق 
�لأو�شط و�شمال �أفريقيا يف موؤ�شر 
للعام  �لكفاء�ت  ل�شتقطاب  �إن�شياد 
عن  ف�������ش���ال   2016  2015
 10 �أف�شل  قائمة  �إىل  �ن�شمامها 
عام  �ل��ع��امل بحلول  �ق��ت�����ش��اد�ت يف 
�إد�رة  ح�����ش��ن  ح��ي��ث  م��ن   2021
�ل��ع��ام��ة و�ل��ث��ق��ة مبتانة  �لأم������و�ل 
تقرير  �أظ����ه����ر  ك���م���ا  �لق���ت�������ش���اد 
�لقت�شادي  �ل����ت����ع����اون  م��ن��ظ��م��ة 
�أن دول����ة �لإم������ار�ت قد  و�ل��ت��ن��م��ي��ة 
�لعامل كافة  جاءت يف �شد�رة دول 
�لتنموية  �مل�����ش��اع��د�ت  ت��ق��دمي  يف 
ن�شبة   2016 للعام  و�لإن�����ش��ان��ي��ة 
للعام  وذل���ك  �ل��ق��وم��ي  دخ��ل��ه��ا  �إىل 
وهناك  �ل�����ت�����و�يل..  ع��ل��ى  �ل����ر�ب����ع 
�لقت�شادي  �ملنتدى  تقرير  �أي�شا 

�لعاملي.
ف���ي���م���ا ����ش���ن���ف ت����ق����ري����ر �مل���ن���ت���دى 
�لإمار�ت  دولة  �لعاملي  �لقت�شادي 
�لبلد�ن  �أك����ر  ق��ائ��م��ة  يف  �ل��ث��ان��ي��ة 
�أمانا يف �لعامل وهو موؤ�شر حيوي 
�ملنطقة  ت�شهده  م��ا  ظ��ل  يف  ���ش��و�ء 
وكثري من دول �لعامل من مظاهر 
�أو لأهميته  و�ل�شطر�ب  �لفو�شى 

ل�شتمر�رية م�شريتنا �لتنموية.
�أظهرت  لقد   : معاليها  و�أ���ش��اف��ت 
نتائج �لتقارير و�ملوؤ�شر�ت �ل�شادرة 
عن �لأمم �ملتحدة و�لبنك �لدويل 
و�ملنتدى �لقت�شادي �لعاملي و�ملعهد 

خطو�ت �شريعة �إىل �لأمام يف �شتى 
و�لأمنية  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �مل���ج���الت 
�شيا�شة  �شمن  وذل���ك  و�ل�شيا�شية 
تنتهجها  �ل���ت���ي  ����ش���رق���ا  �ل���ت���وج���ه 
�لتوجه  �شيا�شة  �أو  �لإم���ار�ت  دول��ة 
�لدول  معظم  تتبعها  �ل��ت��ي  غ��رب��ا 
منطقة  جتاه  �ل�شاعدة  �لآ�شيوية 
�خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي، وذل���ك ع��ل��ى �أثر 
�ل��ت��ي مت��ر بها منطقة  �ل��ت��ح��ولت 
�آ���ش��ي��ا على  �ل��ع��رب��ي وق���ارة  �خلليج 

خمتلف �لأ�شعدة.
دولة  ت�شعى   : معاليها  و�أ���ش��اف��ت 
لها  �ملتحدة مبا  �لعربية  �لإم��ار�ت 
من ثقل �قت�شادي وطموح تنموي 
�لتجارية  ع��الق��ات��ه��ا  ت��ع��زي��ز  �إىل 
�ل���دول �لأ�شرع  و�لق��ت�����ش��ادي��ة م��ع 
منو� يف �آ�شيا حيث جتعل هذه �ملز�يا 
مثاليني..  ���ش��رك��اء  �جل��ان��ب��ني  م��ن 
وللدللة على ما ينتظر دولنا من 
�أن حجم  �إىل  �أ�شري  م�شتقبل و�عد 
لدولة  �ل��ن��ف��ط��ي��ة  غ���ري  �ل���ت���ج���ارة 
�آ�شيا ق��د بلغ يف عام  �لإم����ار�ت م��ع 
درهم  مليار   450 نحو   2015
�أي ما يعادل 122.5 مليار دولر 
وت�شعى دولتنا لزيادتها من خالل 
�لتجارية  �ل�شر�كات  نطاق  تو�شيع 
�حلرة  �لتجارة  �تفاقيات  وتوقيع 

مع دول �آ�شيوية �شديقة عدة.
و �أكدت �أن دولة �لإم��ار�ت �لعربية 
���ش��ي��ا���ش��ة خارجية  ل��دي��ه��ا  �مل��ت��ح��دة 
دولية  ع���م���ل  و�أج�����ن�����دة  و�����ش���ح���ة 
قائمة على مبادئ وثو�بت ر��شخة 
�ملغفور  �مل��وؤ���ش�����س  �ل��ق��ائ��د  و���ش��ع��ه��ا 
ل���ه �ل�����ش��ي��خ ز�ي�����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان �آل 
و�شار   - ث���ر�ه  - ط��ي��ب �هلل  ن��ه��ي��ان 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  نهجه  على 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�لدولة حفظه �هلل و�أخ��وه �شاحب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر��شد 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل  رع��اه 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
للقو�ت �مل�شلحة و�إخو�نهم �أ�شحاب 
منوهة   .. �لإم����ار�ت  ح��ك��ام  �ل�شمو 
دعم  �إىل  ت�����ش��ع��ى  دول��ت��ن��ا  �أن  �إىل 
�لدويل  و�ل��ت��ع��اون  �لت�شامن  �أط��ر 
يف �مل���ج���الت ك���اف���ة مب���ا ي�����ش��ه��م يف 
م��و�ج��ه��ة �ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي تو�جه 
�لأمن  و�شمان  �لعنف  ونبذ  عاملنا 
و�لتعاي�س  �ل���دول���ي���ني  و�ل�������ش���ل���م 
و�حل�شار�ت،  �لأمم  بني  �مل�شرتك 
ورفاهها  �ل�شعوب  م�شالح  ويحقق 

ورخائها و�زدهارها و�شعادتها.
�نطالقا  �أن��ه  معاليها  �أو���ش��ح��ت  و 
م���ن ه���ذه �مل���ب���ادئ و�ل���ث���و�ب���ت فاإن 
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

.. م�شرية �إىل �أن �ل�شعبة �لرملانية 
مل�شروع  متكامل  مبقرتح  تقدمت 
�لآ�شيوي  �ل���رمل���ان  �إن�����ش��اء  وث��ي��ق��ة 
نقا�س  ت���ز�ل حم��ل  وه��ي وثيقة ل 

ونظر ودر��شة بني �لأع�شاء .
�إن���ه وح��ت��ى يتحقق هذ�  و�أ���ش��اف��ت 
�ملجل�س  ي�����ش��ه��م  �ل���و�ع���د  �ل��ط��م��وح 
�لوطني �لحتادي بكل جهد ممكن 
يف دعم م�شرية �جلمعية �لرملانية 
�أن  �لآ�شيوية وبناء على ذلك �شبق 
تقدم �ملجل�س مبقرتح ب�شاأن �إ�شد�ر 
�آ���ش��ي��وي م�شرتك  ب��رمل��اين  �إع����الن 
�لتنوع  وح���م���اي���ة  �ح�������رت�م  ح�����ول 
�لآ�شيوية  �ل��دول  �إن  حيث  �لثقايف 
ورو�ف������د  م���ت���ع���ددة  ث���ق���اف���ات  ذ�ت 
و�أنها  �لأ�شلية  للثقافات  حملية 
من �أكر قار�ت �لعامل �لتي يوجد 
ب��ه��ا ه����ذ� �ل��ت��ن��وع �ل��ف��ري��د ف�شال 
�لرملانية  �جلمعية  جن��اح  �أن  ع��ن 
من  بال�شتفادة  مرتهن  �لآ�شيوية 
ه���ذ� �ل��ت��ع��دد و�ل��ت��ن��وع �ل��ث��ق��ايف يف 

م�شرية عملها.
�لوطني  �مل���ج���ل�������س  �أن  وذك���������رت 
�لحت���ادي ك��ان ق��د �أط��ل��ق يف نهاية 
�لعام �ملا�شي ��شرت�تيجية برملانية 
من  �شعى  �إقليميا  م�شبوقة  غ��ري 
�إىل م��و�ك��ب��ة �لإجن�����از�ت  خ��الل��ه��ا 
�ل���ت���ن���م���وي���ة و�ل�����ت�����ط�����ور �ل���ه���ائ���ل 
�ملجالت  يف  دول��ت��ن��ا  حتققه  �ل���ذي 
و�ل���ق���ط���اع���ات ك���اف���ة ..م����وؤك����دة �أن 
روؤى  خ���الل  م��ن  ت�شعى  �لم�����ار�ت 
بلوغ  �إىل  ط��م��وح��ة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لعاملية  �لتناف�شية  م��ر�ت��ب  �أرق���ى 
����ش���و�ء م���ن خ����الل روؤي�����ة 2021 
من  �لر�شيدة  قيادتنا  تطمح  �لتي 
�لإم������ار�ت  ت��ك��ون  �أن  �إىل  خ��الل��ه��ا 
�لعامل  دول  �أف�����ش��ل  م���ن  و�ح������دة 
�أو من خالل   2021 عام  بحلول 
�ملدة  بعيدة  �لإ�شرت�تيجية  �لروؤية 
�ملعروفة مبئوية �لمار�ت 2071 
�ملا�شي  م���ار����س  يف  �أط��ل��ق��ه��ا  �ل��ت��ي 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
رعاه �هلل و�لتي ت�شكل برنامج عمل 
حكوميا طويل �لأمد م�شتمد� من 
�ألقاها �شاحب  تاريخية  حما�شرة 
�آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نائب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د 
�مل�����ش��ت��ق��ب��ل ور����ش���م فيها  لأج����ي����ال 
�إمار�ت  لبناء  �لعري�شة  �خلطوط 
�لإم���ار�ت  دول��ة  وجتهيز  �مل�شتقبل 
ل����الأج����ي����ال �ل�����ق�����ادم�����ة.. وه������ي يف 
�مل�شتقبل  ل�شياغة  روؤي���ة  جمملها 
�آخر  بت�شدير  ��شتعد�د� لالحتفال 
برميل نفط بعد نحو خم�شة عقود 
�ل�����ش��م��و �ل�شيخ  ك��م��ا ق���ال ���ش��اح��ب 

ومعهد  �لإد�ري����ة  للتنمية  �ل���دويل 
�إن�شياد �إ�شافة �إىل موؤ�ش�شات دولية 
�لإم������ار�ت  و����ش���ول   - متخ�ش�شة 
�أك��ر من  �ل�شد�رة يف  �إىل مر�تب 
40 موؤ�شر� ومعيار�.. فيما تباين 
ترتيبها بني �ملر�تب �لع�شر �لأوىل 
يف �أكر من 120 موؤ�شر� ومعيار� 
لعامي 2014 و 2015 وهذ� كله 
ينعك�س جمتمعيا يف �شغل �لمار�ت 
عامليا   21 و�أل���  �لأول عربيا  �ملركز 
�لعاملي  �ل�����ش��ع��ادة  ت��ق��ري��ر  ب��ح�����ش��ب 
للعام 2017 و�شكانها هم �لأكر 
ت��ف��اوؤل يف �ل��ع��امل و�م��ت��الك �لثقة 

و�لنظرة �لإيجابية للم�شتقبل.
ت�شم  �لآ�شيوية  �لقارة  �أن  �أك��دت  و 
�لدولية  �لقت�شاد�ت  من  �لعديد 
�ل�����ك�����رى �ل����ت����ي حت����ت����ل �����ش����د�رة 
�لرت�تبية يف �لقت�شاد �لعاملي وبها 
�لنا�شئة  �لقت�شاد�ت  من  �لعديد 
�لتناف�شية  ملر�تب  بقوة  �ل�شاعدة 
�مل��ت��ق��دم��ة وت�����ش��م ثلثي  �ل��ع��امل��ي��ة 

م�شادر �لطاقة يف �لعامل .
�لثقل  �آ�شيا هي مركز  �أن  ذك��رت  و 
�لقت�شاد  ح���رك���ة  يف  �حل��ق��ي��ق��ي 
�لعاملي وهي قاطرة هذ� �لقت�شاد 
و�لع�شرين  �حل�������ادي  �ل����ق����رن  يف 
ف�����ش��ال ع���ن �أن���ه���ا �أك�����ر �ل���ق���ار�ت 
م�������ش���اح���ة ف���ه���ي مت���ث���ل ن���ح���و ثلث 
م�����ش��اح��ة �ل��ي��اب�����ش��ة و�أع�����رق ق���ار�ت 
و�أكرها  وتاريخا  ح�شارة  �لعامل 
����ش���ك���ان���ا ك���ون���ه���ا ت�����ش��م �ك�����ر من 
ن�����ش��ف ���ش��ك��ان �ل��ع��امل ن��اه��ي��ك عن 
و�حل�شارية  �لثقافية  مقوماتها 
�لتي  �لأخ���رى  �لعريقة  و�لدينية 
�شرورة  ك��رمل��ان��ي��ني  علينا  حت��ت��م 
ب��ذل م��زي��د م��ن �جل��ه��ود م��ن �أجل 
�جلماعي  �ل���رمل���اين  �ل��ع��م��ل  دف���ع 
�لآ���ش��ي��وي وت��ط��وي��ره ك��ي ي�شاهي 
دولنا  �لتي حتتلها  �لدولية  �ملكانة 
وق��ارت��ن��ا على خ��ارط��ة �ل��ع��امل منذ 

قدم �لتاريخ.
تعزيز  �إن   : م��ع��ال��ي��ه��ا  ق���ال���ت  و 
�ل��ع��الق��ات �لإم���ار�ت���ي���ة م��ع �لدول 
باأهمية  ي��ح��ظ��ى  ب����ات  �لآ����ش���ي���وي���ة 
ك��ب��رية خ���الل �ل�����ش��ن��و�ت �لأخ����رية 
يف ظ����ل �ل��������دور �مل���ت���ن���ام���ي �ل����ذي 
ي�شطلع به كل من �لطرفني على 
و�لدولية  �لإق��ل��ي��م��ي��ة  �ل�����ش��اح��ت��ني 
�قت�شادية  ق���وة  ب��ات��ت  ف���الإم���ار�ت 
وحيويا  مركزيا  وعن�شر�  �شاعدة 
و�ل�شتقر�ر  �لأم�������ن  حت��ق��ي��ق  يف 
مب��ن��ط��ق��ة �ل�����ش��رق �لأو����ش���ط فيما 
حتظى �لكثري من �لدول �لآ�شيوية 
و�قت�شادية  جيو�شيا�شية  باأهمية 

كرى .
�ل����ع����الق����ات  �أن  �إىل  و�أ���������ش��������ارت 
�لإمار�تية مع دول �لقارة �لآ�شيوية 
خطت على مدى �ل�شنو�ت �ملا�شية 

قد   2021  �  2016 �لحت�����ادي 
بينها  م��ن  ع���دة  �أه���د�ف���ا  ت�شمنت 
�لعمل على �إجناز دور ريادي متميز 
للدبلوما�شية �لرملانية ما يتطلب 
�لرملانية  �ل�شر�كات  تو�شيع نطاق 
�لرملانية  �لإحت���اد�ت  مع  �لفاعلة 
�لإقليمية و�لدولية وتعزيز �لعمل 
����ش���م���ن ن����ط����اق ه������ذه �لحت��������اد�ت 
�مل�شرتك  �ل��ع��م��ل  �آل���ي���ات  وت��ط��وي��ر 
معها و�شول �إىل حتقيق تطلعاتنا 
�لرملانيني  دور  ب��دع��م  �خل��ا���ش��ة 
و�ل�شتقر�ر  �لأم�������ن  حت��ق��ي��ق  يف 
�ل�����ش��ع��وب وتعزيز  ب��ني  و�ل��ت��ق��ري��ب 
ح�����ول خمتلف  �ل��������دويل  �حل��������و�ر 
و�لتحديات  و�ملو�شوعات  �لق�شايا 

�لتي تو�جه عاملنا.
باهتمام  ت��اب��ع��ت  ل��ق��د   : ق���ال���ت  و 
نتائج �جتماعات �ل�شعبة �لرملانية 
�إعد�د  من  �نتهت  �لتي  �لإمار�تية 
ب�شاأن  م��ت��خ�����ش�����ش��ة  م���ق���رتح���ات 
�لرملانية  �جل���م���ع���ي���ة  م���ي���ز�ن���ي���ة 
�ل�شعبة  �أع�����دت  ح��ي��ث  �لآ���ش��ي��وي��ة 
�لأول  �مل����ق����رتح����ات  م����ن  ن����وع����ني 
مقرتحات عامة وثانيها تف�شيلية 
مليز�نية  �لأف�شل  �لتخطيط  ب�شاأن 
يف  ثقتها  ع��ن  معربة   .. �جلمعية 
�شتثمر  �للجنة  ه���ذه  ن��ق��ا���ش��ات  �أن 
عن بلورة ت�شور�ت وروؤى �إيجابية 
وفاعلة ت�شهم يف �لتخطيط �جليد 
و�خ��ت��ي��ار �ل��ر�م��ج �لأف�����ش��ل لأد�ء 

ميز�نية �جلمعية.
�لدكتور  ���ش��ع��ادة  �أل��ق��ى  جانبه  م��ن 
نائب رئي�س  �ملطوع  �شعيد عبد�هلل 
�لآ�شيوية  �ل���رمل���ان���ي���ة  �جل��م��ع��ي��ة 
لأنظمة  �ل��د�ئ��م��ة  �للجنة  ورئي�س 
�شوؤون �ملوظفني و�ملالية كلمة رحب 
�لمار�ت  دولة  بامل�شاركني يف  فيها 
�أع�شاء  �شاكر�   .. �ملتحدة  �لعربية 
وتعاونهم  ج��ه��وده��م  على  �للجنة 

وحر�شهم على �مل�شاركة.
با�شت�شافة  �لع��ت��ز�ز  ع��ن  و�أع����رب 
�أع�����م�����ال ه������ذه �ل���ل���ج���ن���ة يف دول����ة 
�لم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة �لتي 
برئا�شة  �لر�شيدة  قيادتها  ت�شعى 
خليفة  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�لدعم  ت���ق���دمي  ع��ل��ى  �هلل  ح��ف��ظ��ه 
ج�شر  ب��اع��ت��ب��اره  �ل��رمل��اين  للعمل 
رئي�شية  ودع��ام��ة  وت��ق��ارب  تو��شل 
للتعاون �لدويل ل�شيما على �شعيد 
قارتنا �لآ�شيوية �لتي نحر�س على 
ت��وط��ي��د �أو������ش����ر �ل���ع���الق���ات بني 
ذلك  باعتبار  و�شعوبها  برملاناتها 
ميثاق  منه  �نطلق  جوهريا  هدفا 
�لآ�شيوية منذ  �لرملانية  �جلمعية 

�شياغته عام 2007.
�أع��م��ال ه��ذه �للجنة لها  �أن  �أك��د  و 
نقا�شاتها  يف  ���ش��و�ء  ب��ال��غ��ة  �أه��م��ي��ة 

ق���ر�ر�ت  م��ن  �إل��ي��ه  �شتنتهي  م��ا  �و 
نو�ة  �شيمثل  ذل��ك  لأن  وتو�شيات 
�أعمال  يف  �أ�شا�شيا  ورك��ن��ا  رئي�شية 
بحكم  �لآ�شيوية  �لرملانية  �للجنة 
�أن �لتخطيط و�لعد�د للميز�نيات 
ب��ت��ن��ظ��ي��م �جلهاز  ي��ت��ع��ل��ق  وك����ل م���ا 
ب�شفة  �ملوؤ�ش�شي  و�ل��دع��م  �لإد�ري 
�أ�شا�شية  رك��ي��زة  �إمن���ا مي��ث��ل  ع��ام��ة 
�جلمعية  ع���م���ل  لإجن��������اح  مت���ه���د 
�لرملانية �لآ�شيوية ودعم مقدرتها 
على حتقيق �لأهد�ف �لتي نن�شدها 
ج��م��ي��ع��ا يف ع��م��ل��ن��ا �ل���رمل���اين على 

�ل�شعيد �لآ�شيوي.
من جهته �أعرب �شعادة نعيم ثابي 
ع�شو برملان كمبوديا ممثل رئي�س 
�لآ�شيوية  �ل���رمل���ان���ي���ة  �جل��م��ع��ي��ة 
خالل كلمة له عن �شكره وتقديره 
على  �لحت���ادي  �لوطني  للمجل�س 
�لتنظيم  وح�������ش���ن  �ل���ش��ت�����ش��اف��ة 
�لذي  �أهمية هذ� �لجتماع  موؤكد� 
ي��ن��اق�����س �مل���و����ش���وع���ات �ل���ت���ي ب����د�أ 
�لتح�شري لها يف �لجتماع �لتا�شع 
�ملا�شي  �لعام  عقد  �لذي  للجمعية 

يف كمبوديا.
تعتر  �لجتماعات  ه��ذه  �أن  و�أك���د 
مل��م��ث��ل��ي خمتلف  ث��م��ي��ن��ة  ف���ر����ش���ة 
لالجتماع  �ل��رمل��ان��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
وم��ن��اق�����ش��ة �ل�����ش��ب��ل �ل���ت���ي حتقق 
ت�������ش���اع���د على  �ل����ت����ي  �لأه������������د�ف 
�إن�����ش��اء �ل���رمل���ان �لآ���ش��ي��وي �لأم���ر 
�ل����ذي ي�����ش��اع��د يف حت��ق��ي��ق �لأم����ن 
وتطوير  و�ل�������ش���الم  و�ل����ش���ت���ق���ر�ر 
و�ل�شيا�شية  �لقت�شادية  �لعالقات 
بني  �لجتماعية  �لتنمية  وتعزيز 
�أن  �إىل  م�����ش��ري�   .. �مل��ع��ن��ي��ة  �ل����دول 
لالجتماعات  كمبوديا  ��شت�شافة 
�شاهم  مهما  ج�شر�  كانت  �ل�شابقة 

يف �لو�شول �إىل �أف�شل �لنتائج.
�لجتماعات  ه��ذه  �أن  على  و���ش��دد 
وتقوية  �لتعاون  تعزيز  يف  ت�شاهم 
ع��الق��ات �ل�����ش��د�ق��ة �لآ���ش��ي��وي��ة .. 
معربا عن متنياته باأن يوؤ�ش�س هذ� 
�لرملانات  بني  لعالقات  �لجتماع 
و�أي���������ش����ا ب����ني ح����ك����وم����ات �ل������دول 
�شتنعك�س  نتائجه  و�أن  �لآ���ش��ي��وي��ة 
للجمعية  �لعا�شر  �لج��ت��م��اع  على 
خالل  ت��رك��ي��ا  �شت�شت�شيفه  �ل���ذي 

�لعام �جلاري.
مناق�شة  �ل��ل��ج��ن��ة  �أع���م���ال  ب����د�أت  و 
ق�����و�ع�����د ت���خ�������ش���ي�������س �مل���ي���ز�ن���ي���ة 
2018م  للعام  للجمعية  �لعامة 
�ل�شعبة  م��ق��رتح��ات  ت���ق���دمي  ومت 
�لرملانية �لإمار�تية ب�شاأن �مليز�نية 
�ملقرتحة  و�ل��ت��ع��دي��الت  و�لنفقات 
ع��ل��ى �ل��ن��ظ��ام �مل����ايل ل��ل��ج��م��ع��ي��ة .. 
�لدول  م�شاهمات  مناق�شة  مت  كما 

و�لأع�شاء يف �جلمعية.
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�لعاملية  �ل���ق���م���ة  م���وؤ����ش�������ش���ة  ن���ظ���م���ت 
�لتوجهات  بعنو�ن  جل�شة  للحكومات 
وكيفية  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  ���ش��ت��غ��ري  �ل����ت����ي 
�لتوجهات  ��شت�شر�فها بحثت خاللها 
��شت�شر�ف  جمال  يف  �حلالية  �لعاملية 
�حللول  وو�شع  �مل�شتقبلية  �ملتغري�ت 
�ملنا�شبة للتحديات �لتي تفر�شها �أمام 
�شناع �لقر�ر يف �لقطاعني �حلكومي 

و�خلا�س.
لبنى  �ل�شيخة  معايل  �جلل�شة  ح�شر 
ب��ن��ت خ���ال���د �ل��ق��ا���ش��م��ي وزي������رة دول���ة 
�إبر�هيم  للت�شامح ومعايل ح�شني بن 
و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وزي����ر  �حل���م���ادي 
م�شبح  ���ش��امل  ب��ن��ت  جميلة  م��ع��ايل  و 
�لتعليم  ل�شوؤون  دول��ة  وزي��رة  �ملهريي 
�لعام و معايل �لدكتور �أحمد بن عبد 

�ل��ف��ال���ش��ي وزير  ب��ال��ه��ول  �هلل ح��م��ي��د 
ونحو  �ل��ع��ايل  �لتعليم  ل�����ش��وؤون  دول���ة 
م��در�ء �لعموم يف �جلهات  من   100
�لتنفيذيني  و�ل���روؤ����ش���اء  �حل��ك��وم��ي��ة 
�إىل  �إ�شافة  ر�ئ��دة  وطنية  �شركات  يف 
�ل�شركات  من  لعدد  تنفيذيني  روؤ�شاء 

يف دول �ملنطقة.
جهود  دع�����م  �إىل  �جل��ل�����ش��ة  وت����ه����دف 
و�عد  م�شتقبل  و�شناعة  ��شت�شر�ف 
ل��ل��ح��ك��وم��ات و�ل��ق��ط��اع �خل���ا����س عر 
�لقمة  م���وؤ����ش�������ش���ة  �أع���������ش����اء  مت���ك���ني 
تطوير  م����ن  ل���ل���ح���ك���وم���ات  �ل���ع���امل���ي���ة 
با�شتخد�م  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  �حل����ل����ول 
�ملهار�ت و�لأدو�ت �ملنا�شبة ل�شت�شر�ف 
للتوجهات  و����ش��ح  حتليل  على  ق��ائ��م 
و�ملتغري�ت �ملت�شارعة و�إتاحة �لفر�شة 
و�لتعرف  �لإمكانات  ل�شتك�شاف  لهم 
مو��شيع  ح�����ول  م��ل��ه��م��ة  روؤى  �إىل 

وق�شايا م�شتقبلية.
و �أك����د ع��م��ر ���ش��ل��ط��ان �ل��ع��ل��م��اء مدير 
للحكومات  �لعاملية  �لقمة  موؤ�ش�شة 
�شل�شلة من  �إط��ار  تاأتي يف  �أن �جلل�شة 
�جلل�شات �لتي تعقدها موؤ�ش�شة �لقمة 
ب�شكل  لأع�شائها  للحكومات  �لعاملية 
متو��شل وت�شعى من خاللها لتج�شيد 
روؤى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء ح��اك��م دبي 
رعاه �هلل باأن �شناعة م�شتقبل �لدول 
و�أفر�دها  حكوماتها  بجاهزية  ره��ن 
وقدرتها على ��شت�شر�فه وتبني �أدو�ت 
�ل��ت��غ��ي��ري وت��ط��وي��ع��ه��ا وت��وظ��ي��ف��ه��ا يف 
مفاهيم  و�إر���ش��اء  �لتحديات  مو�جهة 
�مل�شتقبلية كثقافة جمتمعية  �لثقافة 

.
و قال �لعلماء �إن هذه �جلل�شات تر�شخ 

�ملعرفة  لتبادل  كمركز  �ملوؤ�ش�شة  دور 
و�خل����ر�ت وب��ن��اء �ل��ق��در�ت يف جمال 
مبا  و�شناعته  �مل�شتقبل  ����ش��ت�����ش��ر�ف 
�لإمار�ت  �أهد�ف حكومة دولة  يحقق 
وت��وج��ه��ات��ه��ا ب��ت��ب��ن��ي �ل���ش��ت�����ش��ر�ف يف 
مو�شحا  �ل��ع��م��ل..  ق��ط��اع��ات  خمتلف 
ت�شاعديا  م�شار�  تتخذ  �جلل�شات  �أن 
و�لعملي  �لعلمي  �ملحتوى  تطوير  يف 
�مل�����ق�����دم ون����ق����ل �مل����ع����رف����ة �خل���ا����ش���ة 
وتوجه  �مل�شتقبل كمفهوم  با�شت�شر�ف 
علمية  و�أدو�ت  ومم���ار����ش���ات  ع���امل���ي 
ذلك  خ���الل  م��ن  ون�شعى  وتطبيقية 
و�أو�شع  ����ش��ت��ف��ادة  �أك����ر  حت��ق��ي��ق  �إىل 

تطبيق ملبادئ �ل�شت�شر�ف.
�لعاملي  �خل��ب��ري  �جلل�شة  يف  حت��دث  و 
و�لرئي�س  �ملوؤ�ش�س  غوت�شيه  جريميي 
وهو  تريندهانرت  ل�شركة  �لتنفيذي 
موؤلف لعدد من �لكتب �لأكر مبيعا 

وح���ائ���ز ع��ل��ى ج���ائ���زة �خل��ب��ري �ملبتكر 
و�ح�����د �أ����ش���ه���ر �مل��ت��ح��دث��ني ع��امل��ي��ا يف 
وموؤ�ش�س  �مل�شتقبل  ��شت�شر�ف  جمال 
TrendHunter.com �ملوقع 
�لعامل  �شعبية يف  �لأك��ر  �لإلكرتوين 
�لذي حقق �أكر من ملياري م�شاهدة 
وق����د عمل  ز�ئ�����ر  م��ل��ي��ون   150 م���ن 
�أك���ر م��ن 500 ع��الم��ة جتارية  م��ع 

وملياردير حول �لعامل.
�لتي �شتغري  �لتوجهات  وركزت ور�شة 
على  ��شت�شر�فها  وكيفية  �مل�شتقبل 
��شت�شر�ف �لتوجهات �مل�شتقبلية عامليا 
و�ملتغري�ت  �ل��ت��وج��ه��ات  ه��ذه  وحتليل 
بها  �شتتاأثر  �لتي  �لقطاعات  وحتديد 
�لتوجهات  هذه  ��شتباق  �شبل  وبحثت 
و�حللول  �لتو�شيات  م��ن  وجمموعة 

�ملمكنة.
�ل���ع���امل���ي  �مل����ت����ح����دث  �����ش���ت���ع���ر����س  و 

�لتي  �لعاملية  �لتجارب  من  جمموعة 
بعملية  �ملتغري�ت  رب��ط  �أهمية  �أثبتت 
�ل���ش��ت�����ش��ر�ف �مل��ب��ك��ر ل��ل��ت��ح��دي��ات وما 
فهم  ���ش��غ��رية يف  �أخ���ط���اء  م��ن  خلفته 
وحتليل هذه �ملتغري�ت وتبعات كبرية 
ب��ت��ج��ارب �شركات  م��دل��ال ع��ل��ى ذل���ك 
ك����رى ت�����ش��درت �مل�����ش��ه��د �ل��ع��امل��ي يف 
�ل�شنني  ل��ع�����ش��ر�ت  �ل��ع�����ش��ري��ن  �ل��ق��رن 
�أو  �إفال�شها  �أ���ش��ه��رت  �أو  تر�جعت  ث��م 

مل  لأنها  �لعاملي  �ل�شباق  من  خرجت 
تو�كب �لتوجهات و�ملتغري�ت �جلديدة 

وف�شلت عدم �إحد�ث �أي تغيري.
�أن  �أن على �حلكومات  �أكد غوت�شيه  و 
ل تكرر مثل هذه �لأخطاء و�أن تعمل 
ي�شتبق  �ل���ذي  �لتغيري  �إح����د�ث  ع��ل��ى 
من  بال�شتفادة  �مل�شتقبلية  �لتطور�ت 
عملية ��شت�شر�ف مرتبطة باملتغري�ت 

و�لتوجهات �حلالية.

ملجموعة  ���ش��رح��ا  �مل��ح��ا���ش��ر  ق����دم  و 
ل��ل��رب��ط بني  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة  �لأدو�ت  م��ن 
��شت�شر�ف  وعملية  �لعاملية  �ملتغري�ت 
هذه  م��ن  �ل�شتفادة  و�شبل  �مل�شتقبل 
لعمل  م�شافة  قيمة  خلق  يف  �لعملية 
وتطوير  �لتكيف  و�آل��ي��ات  �حلكومات، 
�أفكار جديدة . وقام يف نهاية �جلل�شة 
بتوقيع ن�شخ لأحد �أ�شهر كتبه �أف�شل 

و�أ�شرع و�إهد�ئها للم�شاركني.

•• اأبوظبي-وام:

للمو��شفات  �لإم�������ار�ت  ه��ي��ئ��ة  �أط��ل��ق��ت 
و�مل���ق���اي���ي�������س م����و������ش����ف����ات ب���ال���ت���ع���اون 
ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  م��ع  و�لتن�شيق 
�م�س  لل�شعادة  �ل��دول��ة  ووز�رة  �أبوظبي 
م�شروع �إعد�د مو��شفة قيا�شية �إمار�تية 
من  �شت�شجل  �لعمل  بيئات  يف  لل�شعادة 
خ��الل��ه��ا �لإم�������ار�ت ب�����ش��م��ة ع��امل��ي��ة غري 
�ملوؤ�ش�شية  �ل�شعادة  معايري  يف  م�شبوقة 
�لتي �شيكون لها �نعكا�شات �إيجابية على 
�مل��ت��ع��ام��ل��ني وبقية  �مل��وظ��ف��ني وج��م��ه��ور 

�أفر�د �ملجتمع ب�شكل عام.
وق���ال م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ر����ش��د �أح��م��د بن 
ف��ه��د وزي����ر دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �إد�رة 
مو��شفات - خالل حفل توقيع �لإطالق 
�أبوظبي  �ل���ع���ا����ش���م���ة  يف  �أق����ي����م  �ل������ذي 
خلفان  حم��م��د  �ل��ل��و�ء  م��ع��ايل  بح�شور 
�أبوظبي  ل�شرطة  �لعام  �لقائد  �لرميثي 
مدير  �ل�شريفي  مكتوم  �ل��ل��و�ء  و�شعادة 
�إط���الق هذه  �إن  �أب��وظ��ب��ي -  ع��ام �شرطة 
لل�شعادة  �لإمار�تية  �لقيا�شية  �ملو��شفة 
مبثابة  �شت�شبح  �حل��ك��وم��ي  �ل��ع��م��ل  يف 
مرجعية لالرتقاء ببيئة �لعمل �لوطنية 
ب�شورة ت�شهم يف ن�شر مفهوم �ل�شعادة يف 

جمتمع �لإمار�ت.
�ل�شرت�تيجي  �ل����ت����ع����اون  �أن  و�أك���������د 
�حلكومية  �لأج����ه����زة  ب���ني  و�ل��ت��ك��ام��ل��ي 
�لحت����ادي����ة و�مل��ح��ل��ي��ة ج��ع��ل م���ن دول���ة 
�لإم���������ار�ت م���ن �أو�ئ�������ل �مل���ب���ادري���ن على 
مو�كبة  يف  و�لإقليمي  �ملحلي  �مل�شتويني 
�لعامل  دول  عرفتها  �لتي  �ملعايري  �أرق��ى 
�لأكر �شعادة يف �لتاريخ �حلديث حينما 

مت تبني مو��شفة لل�شعادة ميكن قيا�س 
�أثرها ور�شد موؤ�شر�تها يف بيئات �لعمل 
وهو ما نتطلع �إىل تعميمه على �مل�شتوى 
�لحتادي من خالل �لتعاون بهذ� �ل�شاأن 

مع وز�رة �لدولة لل�شعادة.
�مل�شروع  ه��ذ�  مثل  �أن  معاليه  و�أ���ش��اف 
�لعامة  �ل����ق����ي����ادة  ����ش��ت��ح��دث��ت��ه  �ل������ذي 
�لإمار�ت  هيئة  وتبنته  �أبوظبي  ل�شرطة 
مو��شفات  و�مل��ق��اي��ي�����س  ل��ل��م��و����ش��ف��ات 
�حلكوميني  �ل�������ش���رك���اء  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
للقيادة  �حلكيمة  ل��ل��روؤي��ة  ترجمة  يعد 
�ل��ر���ش��ي��دة ل��ل��دول��ة و�ل���ت���ي ت���ه���دف �إىل 
�ل�����ش��ع��ادة و�لإي��ج��اب��ي��ة كقيمة  ت��ر���ش��ي��خ 
�أ�شا�شية يف جمتمع �لإم��ار�ت من خالل 
وخ���دم���ات حكومية  وب���ر�م���ج  ���ش��ي��ا���ش��ات 
�إيجابي  جم��ت��م��ع  ���ش��ن��اع��ة  يف  ت�����ش��ه��م 

و�شعيد.
�لقيا�شية  �مل���و�����ش���ف���ة  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار 

مع  متاما  �شتتو�ءم  لل�شعادة  �لإمار�تية 
و�لإيجابية  ل��ل�����ش��ع��ادة  �ل��وط��ن��ي  �مل��ي��ث��اق 
�لذي �عتمده جمل�س �ل��وزر�ء قبل نحو 
عام وهو �لإطار �لذي حدد �لتز�م �لدولة 
جت���اه �أب��ن��ائ��ه��ا وب��ن��ات��ه��ا و�مل��ق��ي��م��ني على 
�أر�شها و�أن تكون �لإمار�ت مركز� ووجهة 
متيز�  �لأك���ر  �حل��ك��وم��ي  للعمل  عاملية 
وم�شمون  �ل�شعادة  مفهوم  ير�شخ  �لذي 

�لإيجابية كقيمتني �أ�شا�شيتني.
�لقيا�شية  �ملو��شفة  �أن  معاليه  و�أو���ش��ح 
توفري  يف  �شت�شاعد  لل�شعادة  �لإمار�تية 
على  �ل�شعادة  �أث��ر  لقيا�س  عملية  �أدو�ت 
�ملجتمع  و���ش��ر�ئ��ح  وف��ئ��ات  �أف����ر�د  جميع 
ب���ني �خلطط  �مل����و�ءم����ة  ي�����ش��ه��م يف  مب���ا 
و�ل�شيا�شات  و�ل��ر�م��ج  للدولة  �لعامة 
�ل�شعادة  ق���ي���م  حت��ق��ي��ق  ت�����ش��م��ن  �ل���ت���ي 
وهي  �لإم��ار�ت��ي  �ملجتمع  يف  و�ليجابية 
ذ�ت  نوعها  م��ن  قيا�شية  مو��شفة  �أول 

موؤ�شر�ت قابلة للقيا�س ل�شتخد�مها يف 
�ل�شعادة  �أثر  و�قتفاء  و�لتوثيق  �لقيا�س 
معايري  تطبيق  خ��الل  م��ن  و�لإيجابية 

ومتطلبات هذه �ملو��شفة.
�ل��ل��و�ء حممد  �أ���ش��اد م��ع��ايل  م��ن جهته 
�شرطة  ب��ني  بالتعاون  �لرميثي  خلفان 
�أب��وظ��ب��ي و م��و����ش��ف��ات و�ل����ذي ي��اأت��ي يف 
�أج���ل �عتماد  �إط���ار توحيد �جل��ه��ود م��ن 
�أف�����ش��ل �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات �ل��ه��ادف��ة �إىل 
ت��ط��وي��ر �آل���ي���ات �ل��ع��م��ل و�ل�����ش��ر�ك��ة مبا 
يعزز من مفهوم �لعمل �ملوؤ�ش�شي و�أعلى 
على  و�لعمل  و�لتميز  �جلودة  م�شتويات 
توقيع  خ��الل  من  �لتعاون  ه��ذ�  ترجمة 
�تفاقية �لعمل �مل�شرتك و�إطالق م�شروع 
ترجمة  ت��اأت��ي  و�ل��ت��ي  �ل�شعادة  مو��شفة 
�ل��ر���ش��ي��دة يف  ق��ي��ادت��ن��ا  وروؤي����ة  لتطلعات 
و�ل�شعور  �ل�����ش��ع��ادة  مب�شتوى  �لرت���ق���اء 
من  �ل��روؤي��ة  تلك  وجت�شيد  بالإيجابية 

قبل حكومة دول��ة �لإم��ار�ت يف �لرتقاء 
مب���وؤ����ش���ر �ل�������ش���ع���ادة يف ك����ل �خل���دم���ات 
ر�شا  لتعزيز  �ملختلفة  �لأد�ء  وم�شتويات 

�ملتعاملني وطالبي �خلدمات.
و�أك����د م��ع��ال��ي��ه �أن ت��وق��ي��ع �لت��ف��اق��ي��ة يف 
حلتها �جلديدة ياأتي من مو�كبة �أف�شل 
�لتعاون  �آل����ي����ات  وت���ط���وي���ر  �مل���خ���رج���ات 
و�ح���دة موحدة  روؤي���ة  وف��ق  و�لعمل معا 
تتما�شى مع �أف�شل مو��شفات ومقايي�س 
�ملعتمدة لدى مو��شفات لنكون  �جلودة 
تتوقف عند  د�ئما يف م�شرية تطوير ل 
ما  جت�شيد  �أج����ل  وم���ن  معينة  م��رح��ل��ة 
ميد�ين  و�ق���ع  �إىل  جميعا  �إل��ي��ه  نطمح 

يحقق �أف�شل �لنتائج.
ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  �أن  و�أ����ش���اف 
روؤية  تطبيق  �إىل  د�ئما  ت�شعى  �أبوظبي 
د�ئما  ت��ك��ون  ولأن  �ل��ر���ش��ي��دة  �حل��ك��وم��ة 
�أف�شل  ت��ط��ب��ي��ق  يف  �ل����ري����ادة  م���وق���ع  يف 
�ملمار�شات �لعاملية وتبني �أف�شل �ملبادر�ت 
و�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات ون��ق��ل �مل��ع��رف��ة على 
�مل���ح���ل���ي و�لحت����������ادي يف كل  �مل�������ش���ت���وى 
م�شتويات  �أف�شل  يحقق  مبا  �لقطاعات 
�جلودة و�ملخرجات �لتي تعزز من �لوجه 

�حل�شاري ل�شرطة �أبوظبي.
و�أكد �أن �لقيادة �لعامة ل�شرطة �أبوظبي 
على ��شتعد�د د�ئم للعمل و�لتن�شيق مع 
�أج���ل خدمة  ك��اف��ة م��ن  �جل��ه��ات �ملحلية 
قيادتنا  تطلعات  وحتقيق  �لغايل  وطننا 
و�آم������ال جم��ت��م��ع��ن��ا مبختلف  �ل��ر���ش��ي��دة 
�ل�شر�كات  وتعزيز  و�شر�ئحه  قطاعاته 
على �مل�شتوى �ملحلي و�لإقليمي و�لدويل 
�ملو�شوعة  �ل�شرت�تيجيات  يحقق  مب��ا 
�لأد�ء  ب���الرت���ق���اء مب�����ش��ت��وى  و�ل��ك��ف��ي��ل��ة 

و�أو�شح  �ل��ع��امل��ي��ة.  �مل��و����ش��ف��ات  و�أف�����ش��ل 
جاء  �ل�شعادة  مو��شفة  تبني  �أن  معاليه 
�ل�شرطية  �جل����ودة  مل��و����ش��ف��ة  ��شتكمال 
�لبناء  �ل����ت����ع����اون  ث����م����ار  �أح�������د  ل���ت���ك���ون 
للمو��شفات  �لإم��ار�ت  هيئة  و�ملثمر مع 

و�ملقايي�س.
�لدكتور  �ل���ع���ق���ي���د  ق�����ال  ن���اح���ي���ت���ه  م����ن 
�إد�رة  مدير  �لهنائي  �إب��ر�ه��ي��م  مهند�س 
�ل�شرت�تيجية وتطوير �لأد�ء يف �شرطة 
مو��شفة  م�����ش��روع  �إط����الق  �إن  �أب��وظ��ب��ي 
�ل�شعادة بني �شرطة �أبوظبي و مو��شفات 
ي��اأت��ي يف �إط����ار �ل��ت��ع��اون �ل��ق��ائ��م بينهما 
�جلودة  م�شتويات  �أف�شل  �إىل  للو�شول 
مع  يتما�شى  ومب��ا  �خل��دم��ات  يف  و�لأد�ء 
�ب��وظ��ب��ي لتكون  ���ش��رط��ة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�ل�شرطية  �ملوؤ�ش�شات  �أف�شل  من  و�ح��دة 
تبني  خ���الل  م��ن  �ل��ع��امل  ع��ل��ى م�شتوى 
و�ملمار�شات  و�خل��ط��ط  �مل��ب��ادر�ت  �أف�شل 
�لعاملية �لكفيلة برتجمة تطلعات وروؤية 
�ل�شباقون  نكون  �أن  �لر�شيدة يف  قيادتنا 
�لتطوير  ومو��شلة  �لأف�شل  �إىل  د�ئما 
�ملزيد  وب��ذل  �لنجاح  عند  �ل��وق��وف  دون 

�أن  و�أو�������ش������ح   . و�ل���ع���م���ل  م����ن �جل����ه����د 
�ل��ه��دف م��ن �إط���الق �مل�����ش��روع ه��و تعزيز 
يف  بالإيجابية  و�ل�شعور  �ل�شعادة  قيمة 
�ملوؤ�ش�شات و�ملنظمات لتكون �لإطار �لعام 
و�ملنهج �لعلمي لتطبيق معايري �ل�شعادة 
�حلكومي  �ل��ق��ط��اع��ني  يف  �لإي���ج���اب���ي���ة 

و�خلا�س .
و�ل�شركاء  �لهيئة  مع  �ل�شر�كة  �أن  و�أك��د 
�ملحلي  �مل�شتوى  على  �ل�شرت�تيجيني 
و�ل��������دويل جت�����ش��د جهود  و�لق���ل���ي���م���ي 
�لتعاون  �آليات  لتطوير  �أبوظبي  �شرطة 
�مل�شتوى  ذ�ت  �ملخرجات  �أف�شل  وحتديد 
�أف�شل  م����ع  ت���ت���و�ف���ق  و�ل����ت����ي  �ل���ع���امل���ي 
�مل���و�����ش���ف���ات و�مل��ق��اي��ي�����س �ل��ع��امل��ي��ة من 
�أج���ل خ��دم��ة �مل��ج��ت��م��ع ب��ق��ط��اع��ات��ه كافة 
وت�شخري كل �ملو�رد و�لطاقات ل�شتكمال 
م�����ش��رية �ل��ت��ح��دي��ث و�ل���ت���ط���وي���ر. وبني 
مو��شفة  �أن  �ل�شرت�تيجية  �إد�رة  مدير 
�أ�شوة  �ملعامل  و��شحة  �آلية  هي  �ل�شعادة 
ب��امل��و����ش��ف��ات �ل��ع��امل��ي��ة م��ن �أج����ل تعزيز 
ب��ي��ئ��ات �لعمل  �ل�����ش��ع��ادة و�لي��ج��اب��ي��ة يف 
وهي مو��شفة قابلة للتطبيق و�لقيا�س 

�ملجتمعية  �ل�����ش��ع��ادة  م��ف��ه��وم  ل��ت��ع��زي��ز 
و�ليجابية من خالل بر�مج ومبادر�ت 
و�لتي  �ل���ق���ط���اع���ات  ك����ل  يف  وخ�����دم�����ات 
لل�شعادة  �ل��وط��ن��ي  �مل��ي��ث��اق  م��ع  تتما�شى 
مو��شفة  م�شروع  �أن  وذكر  و�ليجابية. 
لتعزيز  ن��وع��ه  م��ن  �لأول  ه��و  �ل�����ش��ع��ادة 
متاأ�شلة  كثقافة  و�ل�����ش��ع��ادة  �لي��ج��اب��ي��ة 
�مل�شتويات  وعلى  �لم��ار�ت��ي  �ملجتمع  يف 
�إط�������الق  �حل����ف����ل  خ�������الل  ك�����اف�����ة. ومت 
�ل�شعادة حيث  تطبيق م�شروع مو��شفة 
�إ�شارة  �أبوظبي  �شرطة  عام  قائد  �أعطى 
يت�شمن  �ل����ذي  للتطبيق  �لن��ط��الق��ة 
على  باملو��شفة  �خلا�شة  �لتفا�شيل  كل 

�لأجهزة �لذكية.
بن  �أحمد  ر��شد  �لدكتور  معايل  وت�شلم 
فهد وزير �لدولة خالل �حلفل ع�شوية 
�للو�ء  م��ع��ايل  م��ن  �شرطة  كلنا  م��ب��ادرة 
حظيت  و�ل��ت��ي  �لرميثي  خلفان  حممد 
وكبار  �لفعاليات  كل  من  كبري  باهتمام 
وتركز  �ب��وظ��ب��ي  �إم����ارة  يف  �ل�شخ�شيات 
�إىل جانب  �ملجتمعي  �ل��دور  تفعيل  على 

�شرطة �أبوظبي.

بلحيف النعيمي يح�صر احتفال القن�صلية 
االأردنية بالذكرى الل 71 لال�صتقالل

طرق ال�صارقة تنجز م�صروع تطوير ميدان اأحمد بن 
عبدالرحمن بتكلفة 45 مليون درهم

•• دبي-وام:

وزير  �لنعيمي  بلحيف  حممد  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �لدكتور  معايل  ح�شر 
�أقامته  �ل���ذى  �حل��ف��ل  �لول  �أم�����س  م�شاء  �لتحتية  �لبنية  تطوير 
 71 �ل����  �ل���ذك���رى  دب���ي مب��ن��ا���ش��ب��ة  �لأردن���ي���ة يف  �ل��ع��ام��ة  �لقن�شلية 

ل�شتقالل �ململكة �لأردنية �لها�شمية.
ف���ن���دق ج���ر�ن���د ح���ي���اة - �شعادة  �أق���ي���م يف  �ل�����ذي   - ح�����ش��ر �حل���ف���ل 
وعدد  بدبي  �خلارجية  وز�رة  مكتب  مدير  �ملطيوعى  عبد�لرحمن 
و�أبناء  �ملو�طنني  وعدد من  و�لأجنبية  �لعربية  �ل��دول  قنا�شل  من 

�لقن�شل  �ل��رد�ي��دة  �شائد  �لدكتور  �شعادة  و�أ�شاد  �لأردن��ي��ة.  �جلالية 
بني  و�لر��شخة  و�ملتجذرة  �لوثيقة  بالعالقات  بدبي  �لأردين  �لعام 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بقيادة  و�ل��دول��ة  �ململكة 
نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�لأردنية  �ململكة  ملك  �لثاين  عبد�هلل  و�مللك  �هلل  رع��اه  دب��ي  حاكم 
�لق�شايا  خلدمة  جهود  من  ب��الده  تبذله  ما  �إىل  ون��وه  �لها�شمية. 
دعائم  �إر�شاء  نحو  و�شعيها  و�لإ�شالمية  �لعربية  لالأمتني  �لعادلة 

�ل�شلم و�ل�شتقر�ر.

•• ال�صارقة-وام:

�أعلن �ملهند�س يو�شف �شالح �ل�شويجي رئي�س هيئة �لطرق 
و�ملو��شالت �أن �لهيئة �أكملت ما تبقي من �أجز�ء مب�شروع 
بتكلفة  حديد  ب��ن  عبد�لرحمن  ب��ن  �أح��م��د  م��ي��د�ن  تطوير 
مت  �أن��ه  مو�شحا  دره��م  مليون   45 ح��و�يل  بلغت  �إن�شائية 

�فتتاحه �أمام حركة �ل�شري �م�س.
بناء  ياأتي  �مل�شروع  �أن  له  ت�شريحات  يف  �ل�شويجي  و�أو�شح 
بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  توجيهات �شاحب  على 

�ل�شارقة  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حم��م��د 
�لتي  �لتحتية  �لبنية  تطوير  م�شاريع  يف  للتو�شع  �لر�مية 
�ل�شارقة  م��دي��ن��ة  وت��ط��ور  لنمو  �لأ���ش��ا���ش��ي  �مل��ح��رك  تعتر 
بن  حممد  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  م��ن  حثيثة  ومبتابعة 
رئي�س  �ل�شارقة  حاكم  ونائب  عهد  ويل  �لقا�شمي  �شلطان 
�شبكات  بتطوير  و�خل��ا���ش��ة  ل���الإم���ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س 
�لعاملية  �مل��و����ش��ف��ات  ب��اأع��ل��ى  وتنفيذها  و�جل�����ش��ور  �ل��ط��رق 
ت�شهدها  �لتي  و�لقت�شادية  �لعمر�نية  �لطفرة  لتو�كب 
�إز�ل��ة ميد�ن �أحمد  �لإم��ارة. وقال �إن �مل�شروع ي�شتمل على 

حمكوم  تقاطع  �إىل  وحتويله  حديد  بن  عبد�لرحمن  بن 
و�لتن�شيق  �لتعاون  وثمن  د�ئمة  ب�شورة  �شوئية  باإ�شار�ت 
�ل��ت��ام م��ع �جل��ه��ات �حلكومية خ��الل ف��رتة �إجن���از �مل�شروع 
وه���ي ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه �ل�����ش��ارق��ة ود�ئ�����رة �لتخطيط 
و�مل�شاحة وبلدية �ل�شارقة و�لقيادة �لعامة ل�شرطة �ل�شارقة 

وموؤ�ش�شة �لإمار�ت لالت�شالت �ت�شالت .
وقد �أعطيت �شارة �لبدء لعمل �لإ�شار�ت �ل�شوئية بالتقاط 
�أمام  �لتد�شني  �ل�شارقة مت  �مليد�ين مع �شرطة  وبالتن�شيق 

حركة �ل�شري ويف �لجتاهات �لأربعة بكل ي�شر.

موؤ�ص�صة القمة العاملية للحكومات تنظم جل�صة حول توجهات تغيري امل�صتقبل

موا�صفات و�صرطة اأبوظبي ووزارة الدولة لل�صعادة تطلق موا�صفة ال�صعادة 

بلدية دبي تكرم امل�صاركني يف مبادرة )اإزرع 
غذاءك( بدورتها الثانية

 .. ال�صمر  بطني  م�صروع  يف  % االإجناز   17
وبلحيف: ا�صتقرار املواطنني اأولوية

•• دبي -وام:

غذ�ءك  �إزرع  م��ب��ادرة  يف  �مل�شاركني  دب��ي  بلدية  كرمت 
بدورتها �لثانية وذلك خالل حفل �أقيم بفندق ر�دي�شون 
يف دبي �شا�س وح�شره عدد كبري من �لفائزين وطالب 
�ملد�ر�س و�لطالبات �مل�شاركني يف �ملبادرة و�مل�شئولني يف 

�ملجمعات �ل�شتهالكية.
وقالت �إميان �لب�شتكي مدير �إد�رة �شالمة �لغذ�ء ببلدية 
دبي �إن �لبلدية �أطلقت �مل�شابقة على مرحلتني �لأوىل 
يف �شهر رم�شان و�لثانية خالل �شهر �شبتمر �ملا�شي 
�إىل  �لتي تهدف  �ملتعددة  �لإد�رة  �إط��ار جهود  وذل��ك يف 
رفع م�شتوى �لوعي بني �شكان �لإمارة باأهمية �لزر�عة 

باملنازل و�ملوؤ�ش�شات �ملختلفة مثل �ملد�ر�س و�جلامعات .
�إ�شافة  �لعام  ه��ذ�  مبادرة  ما مييز  �أه��م  �أن  �أو�شحت  و 
بع�س  لهم  لتقدم  �مل�شابقة  فئات  �شمن  �لإع��اق��ة  ذوي 
�لور�س �لتدريبية .. و �أ�شارت �إىل �أن �ملبادرة بد�أت بعقد 
40 ور�شة تدريبية لعدة جهات حكومية و منظمات و 

موؤ�ش�شات تعليمية .

•• دبي -وام:

بلغت ن�شبة �لإجن��از يف م�شروع جممع بطني �ل�شمر 
مت�شي  فيما   .. �مل��ائ��ة  يف   17 �خليمة  ر�أ����س  ب��اإم��ارة 
�أن  على  له  �ملخطط  �لزمني  �جل��دول  �أعماله ح�شب 

يتم ت�شليمه بد�ية �لربع �لأول من 2019.
و�أك����د م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ع��ب��د�هلل ب��ن حم��م��د بلحيف 
�لنعيمي وزير تطوير �لبنية �لتحتية رئي�س جمل�س 
توجهات  �أن  ل��الإ���ش��ك��ان  ز�ي���د  �ل�����ش��ي��خ  ب��رن��ام��ج  �إد�رة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ر�أ�شها �شاحب  �لر�شيدة وعلى  �لقيادة 
�هلل  �لدولة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�أخ���وه 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
حاكم دبي رعاه �هلل ب�شرورة و�شع م�شلحة �ملو�طن 
و��شتقر�ره يف مقدمة �لأولويات وت�شخري �لإمكانات 
وتكري�س  �ملجتمع  �أف���ر�د  �حتياجات  لتلبية  �ملمكنة 
�لعمل  ن�شاعف  جتعلنا  �مل��و�ط��ن��ني  لإ���ش��ع��اد  �جل��ه��ود 
�جتماعية  �شكنية  جممعات  بناء  �أج��ل  من  و�جل��ه��ود 
�ملو�طنني وتلبي  م�شتد�مة حتقق �ل�شتقر�ر وت�شعد 

�حتياجاتهم.
وتفقد معاليه م�شروع جممع بطني �ل�شمر �ل�شكني 
م�شتجد�ت  �آخ���ر  على  و�ط��ل��ع  �خليمة  ر�أ����س  ب��اإم��ارة 
تكلفته  وت��ب��ل��غ  م�شكنا   354 ي�شم  �ل���ذي  �مل�����ش��روع 

�لإجمالية نحو 330 مليون درهم .
ز�يد  بن  حممد  �ل�شيخ  �شارع  بجانب  �مل�شروع  ويقع 
�إم�����ارة ر�أ����س  122 ب���الجت���اه �إىل  ب��ع��د خم���رج رق���م 
396480 مرت�  ب�  بناء تقدر  �خليمة على م�شاحة 
مدة  وت��ب��ل��غ  �لأوىل  �ل�شمر  ب��ط��ني  مبنطقة  م��رب��ع��ة 
تنفيذه 33 �شهر� ومن �ملتوقع ت�شليمه بد�ية �لربع 

�لأول من عام 2019.

وقال �ملهند�س حممد فكري مدير �مل�شروع �إن ن�شبة 
�إىل  17 باملائة .. لفتا  �مل�شروع �حلالية تبلغ  �إجن��از 
و�لتي  �حلفر  �أع��م��ال  تت�شمن  �حلالية  �لأع��م��ال  �أن 
خر�شانة  و�أع��م��ال  �مل��ائ��ة  يف   92 بن�شبة  �إجن��ازه��ا  مت 
يف   3 �ملباين  و�أعمال  �ملائة  يف   58 بن�شبة  �لأ�شا�شات 
�مل�شروع  على جمموعات  متفاوت  ب�شكل  وذل��ك  �ملائة 

�لثمان.
�مل�شروع  على  �مل�شروفة  �ملبالغ  �إج��م��ايل  �أن  و�أ���ش��اف 
�إج���م���ايل قيمة  54 م��ل��ي��ون دره���م م��ن  ت��ق��در بنحو 
ح�شب  �مل�شروع  يف  �لأع��م��ال  �شت�شتمر  حيث  �لتعاقد 
�جل����دول �مل��خ��ط��ط ل��ه ح��ت��ى ي��ت��م ت�شليم �مل�����ش��روع يف 

موعده �ملحدد.
و�أ�شار �إىل �أن �ملجمع ي�شم 5 مناذج �شكنية هي زمرد 
6 و زفري 7 و ياقوت 7 و�لنموذج �حلديث  3 و زمرد 
مع  ي��ت��الءم  بت�شميم   3 زم���رد  من���وذج  يتميز  ح��ي��ث 
�لأ�شر �لتي يتكون �أفر�دها من 5 �إىل 6 �أفر�د ويتكون 
من طابق �أر�شي و�أول ي�شم �شالتني وجمل�شا وغرفة 
ن��وم و4 حمامات ومطبخا وغرفة  4 غ��رف  و  طعام 
خ��ادم��ة وحماما كما ميكن  �وغ��رف��ة  غ�شيل وخم��زن 
تو�شعة �مل�شكن بحيث ي�شم غرفة وحماما �إ�شافيني.

يلبي  ب��ت�����ش��م��ي��م  ي��ت��م��ي��ز   6 زم�����رد  �أن من�����وذج  وذك�����ر 
�حتياجات �لأ�شر �لتي يتكون عدد �أفر�دها من 4 �إىل 
�لت�شميم من م�شكن من  هذ�  يتكون  حيث  �أفر�د   6
وغرفة  وجمل�شا  �شالة  وي�شم  و�أول  �أر�شي  طابقني 
ومطبخا وخمزنا  حمامات  و4  نوم  غرف  و4  طعام 
للتو�شعة  �مل�شكن  قابلية  مع  وحماما  خادمة  وغرفة 
�إ�شافيتني  غ��رف��ت��ني  ذل���ك  ب��ع��د  لي�شم  �مل�شتقبلية 
 7 زف��ري  من���وذج  يتميز  فيما  �إ���ش��اف��ي��ني..  وحمامني 
 4 من  �أف��ر�ده��ا  ع��دد  يتكون  �لتي  لالأ�شر  مبالءمته 
للتو�شعة  قابل  �أر�شي  طابق  من  يتكون  حيث  �أف��ر�د 

ن����وم وحمامني  وي�����ش��م ���ش��ال��ة وجم��ل�����ش��ا وغ��رف��ت��ي 
وحماما  خ��ادم��ة  وغ��رف��ة  غ�شيل  وغ��رف��ة  وم��ط��ب��خ��ا 
�لتو�شعة  ح��ال  يف  وحمام  غرفة  �إ�شافة  �إمكانية  مع 

�مل�شتقبلية للوحدة �ل�شكنية.
ولفت فكري �إىل �أن منوذج ياقوت 7 يتالءم مع �لأ�شر 
�لتي يتكون عدد �أفر�دها من 3 �إىل 4 �أفر�د وي�شم 
�شالة وجمل�شا و3 غرف نوم و3 حمامات ومطبخا 
وخمزنا وغرفة خادمة وحماما مع �إمكانية تو�شعته 
�لنموذج  ينا�شب  ح��ني  يف  �إ���ش��اف��ي��ة..  غ��رف��ة  لي�شم 
 6 5 �إىل  �أف��ر�ده��ا م��ن  �حل��دي��ث �لأ���ش��ر �لتي يتكون 
�أفر�د حيث يتكون �لنموذج من طابقني �أر�شي و�أول 
وي�شم �أربع غرف نوم و�شالة وجمل�شا و4 حمامات 
غرف  مب�شاحات  �لنموذج  يتميز  كما  خادمة  وغرفة 

و��شعة مر�عاة ملتطلبات �لأ�شر.
وي��ح��ر���س �ل��رن��ام��ج ع��ل��ى م���ر�ع���اة وت��ط��ب��ي��ق �أعلى 
م��ع��اي��ري �جل����ودة و�ل���ش��ت��د�م��ة �مل��ع��ت��م��دة ب��ال��دول��ة يف 
م�شاريع  ويف  �ل�شكني  �ل�شمر  بطني  جممع  م�شروع 
�إمار�ت  خمتلف  يف  ينفذها  �لتي  �ل�شكنية  �ملجمعات 
�لدولة وذلك حتقيقا لروؤيته و�أهد�فه �ل�شرت�تيجية 
جتاه توفري �مل�شكن �مل�شتد�م ومر�عاة متطلبات �ملناخ 
�لجتماعي لالأ�شرة �ملو�طنة و�ل�شكل �ملنا�شب لنمط 
مناخ  �إي��ج��اد  يف  ت�شاهم  و�لتي  �لأ�شرية  �لحتياجات 
�ملجمع  يف  �ل�شاكنني  خمتلف  م��ع  �جتماعي  �أ���ش��ري 
�لأمر �لذي يعزز �شور �لنتماء و�لأمان لهذ� �لوطن 

�ملعطاء.
�شارك يف �جلولة �لتفقدية للم�شروع �شعادة �ملهند�شة 
جميلة حممد �لفندي �ملديرة �لعامة لرنامج �ل�شيخ 
�ملدير  �ملن�شوري  حممد  و�ملهند�س  لالإ�شكان  ز�ي���د 
�إد�رة  جمل�س  و�أع�شاء  �لهند�شية  لل�شوؤون  �لتنفيذي 

�لرنامج وعدد من قياد�ت �لرنامج.

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   
     اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/03775/2017 / جتاري 
�ىل �ملدعى عليه : �شاتروهان بر��شاد خلدمات �لتنظيف - �س ذ م م 

و�شاتروهان بر��شاد جوجار ر�جما�س 
 مبا �أن �ملدعي : عبد �لو�حد بن �شبيب �لعقارية - بن �شبيب �لعقارية �شابقا   

قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/03775/2017 /جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
- مطالبة مالية - �نه تر�شد بذمة �ملدعي عليهما مبلغ 1.178 درهم كقيمة �يجارية للفرتة من �نتهاء 

�لعقد يف 2016/6/15 وحتى ت�شليم �ملاجور بتاريخ 2016/6/25 وعند �لت�شليم �متنعا عن �ل�شد�د
- مطالبة مالية - �ن �ملدعي عليهما حرر� للمدعي �ل�شيكات �لتالية �لول رقم 8 بقيمة 10.750 درهم 
مدفوع منه 7.500 درهم و�لباقي منه )3.250 درهم( و�ل�شيك �لثاين رقم 9 بقيمة )10.750 درهم( كقيمة 

�يجارية وتبني عدم وجود ر�شيد له وميتنعا عن �شد�د مقابلهم 
- مطالبة مالية - �ن �لعقد ت�شمن �لن�س )�ل�شرط �خلا�س و�لبارز باأعلى وبظهر �لعقد ( على غر�مة 

�رتد�د كل �شيك مبلغ )2500 درهم ( وقد �رتد عدد )و�حد( �شيك دون �شرف 
- مطالبة مالية - �ن �لعقد ت�شمن �لن�س )�ل�شرط �خلا�س �لبارز و�ملطبوع باأعلى وبظهر �لعقد( على 
ب��الغ بتاريخ 2016/1/28 برقم بالغ  ل��دى �ل�شرطة وق��د مت فتح  ب��الغ  غر�مة 2000 دره��م يف ح��ال فتح 

2016/1436 و�ي�شا يف حال رفع دعوى �يجارية 3000 درهم 
- مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

وقررت �للجنة �لق�شائية �إعادة �عالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم �لحد  �ملو�فق 2017/5/28  �ل�شاعة 
1.00م بعد �لظهر �مام �للجنة �لق�شائية )�للجنة �لوىل( بالد�ئرة �لإبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س 
�ملنازعات �لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�شر . فاأنت 

مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت

مركز ف�س املنازعات اليجارية
�لعدد 12027 بتاريخ 2017/5/23

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية
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العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23

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

برينر لغ�شيل �ل�شيار�ت 
رخ�شة رقم:CN 1847530  قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23

اإعــــــــــالن
�شمارت  �ل�ش�����ادة/ميز�ن  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
�للكرتوين رخ�شة رقم:CN 2288000 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد مو�شى حممود %100  

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/نا�شر عبد�هلل نا�شر عبد�هلل �مل�شعبي 
من مالك �ىل وكيل خدمات

تعديل ن�شب �ل�شركاء
نا�شر عبد�هلل نا�شر عبد�هلل �مل�شعبي من 100 �ىل %0

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

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

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23

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

للمقاولت �لعامة ذ.م.م
 رخ�شة رقم:CN 1958697 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد ع�شري علي �شليمان �ملزروعي %50  

تعديل ن�شب �ل�شركاء/�شعيد حممد �ملزروعي من 75% �ىل %50
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد �شعيد حممد �ملزروعي

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

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

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23

اإلغاء اعالن �ضابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شهم �لغربية 
 CN 1172475:للنقليات و�ملقاولت �لعامة �لرخ�شة رقم
قد �بدو� رغبتهم يف �لغاء �لعالن �ل�شابق �ل�شادر يف جريدة 
و�عادة  بتاريخ:2017/4/14  رقم:13515  �لعدد  يف  �لوحدة 
�عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى  عليه.  كان  كما  �لو�شع 
على هذ� �لجر�ء مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
�لد�ئرة غري  فان  و�ل  �لعالن  ن�شر هذ�  تاريخ  �أ�شبوع من 
م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

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

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23

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

لنقل �لركاب بال�شيار�ت �لفخمة
رخ�شة رقم:CN 1169494 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد�هلل خالد �شالح بن حمود�س �لعمر %100  

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف خالد �شالح حممد بن حمود�س �لعمر

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

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

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23

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

رخ�شة رقم:CN 1373744 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�هلل خالد �شالح بن حمود�س �لعمر %100  
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23

اإعــــــــــالن
لنقل  �لحتاد  �ل�ش�����ادة/قوة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لركاب باحلافالت �ملوؤجرة
رخ�شة رقم:CN 1344194 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد�هلل خالد �شالح بن حمود�س �لعمر %100  

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف خالد �شالح حممد حمود�س �لعمر

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

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

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/قوة �لحتاد للنقليات 

�لعامة  رخ�شة رقم:CN 1154325 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�هلل خالد �شالح بن حمود�س �لعمر %100  
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23

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

وتايتل ل�شت�شار�ت تقنية �ملعلومات 
رخ�شة رقم:CN 1512568  قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23

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

رخ�شة رقم:CN 1100514 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة منذر عبد�هلل �شعيد �ملنذري %100  
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شيدلية �لهر�م

رخ�شة رقم:CN 1028589 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة بدرية عبد�هلل حممد �لعبيديل %100  
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�أير�س لأنظمة �لأمن 

و�ملر�قبة ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 2151717 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شفوت �شعيد عبد�هلل �ملقادمه %25  

تعديل ن�شب �ل�شركاء
حذف حممد �شفوت �شعيد �ملقادمه من 49% �ىل %24

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

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

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/��شتايل لكوي �ملالب�س 

رخ�شة رقم:CN 1385705  قد تقدمو� �لينا بطلب
FOUR N PROPERTIY LLC تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة فور �ن �لعقارية ذ.م.م

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ظافر �شحمي جابر مفرح �لحبابي
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 4*0.70 �ىل 1*4

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
 تعديل ��شم جتاري من/��شتايل لكوي �ملالب�س 

STYLE PRESSING

�ىل/ ��شتايل لكوي �ملالب�س - ملالكها فور �ن �لعقارية ذ.م.م - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م     
 STYLE PRESSING OWNED BY FOUR N PROPERTY SOLE

PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم �حلار و�لبارد ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 1392287  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

فور �ن �لعقارية ذ.م.م FOUR N PROPERTIY LLC من �شريك �ىل مالك
تعديل ن�شب �ل�شركاء

 فور �ن �لعقارية ذ.م.م FOUR N PROPERTIY LLC من 99% �ىل %100
HAMEEM INVESTMENT LLC تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حميم لال�شتثمار ذ.م.م

تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*12 �ىل 1*11.10
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

 تعديل ��شم جتاري من/مطعم �حلار و�لبارد ذ.م.م 
HOT AND COLD RESTAURANT LLC

�ىل/ �شركة مطعم �حلار و�لبارد مملوكه ل�شركة فور �ن �لعقارية ذ.م.م - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م     
 HOT AND COLD RESTAURANT OWNED BY FOUR N PROPERTY

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

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

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23

اإعــــــــــالن
حممود  �ل�شت�شاري  �ملهند�س  �ل�ش�����ادة/مكتب  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�حمد حممود  رخ�شة رقم:CN 1021884  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حممود �حمد حممود �حمد عبد�هلل من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/حممود �حمد حممود �حمد عبد�هلل من 100% �ىل %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة يا�شر عبد�هلل �شعيد حميد �لنعيمي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد رحمه عبد�هلل خوري
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
 تعديل ��شم جتاري من/مكتب �ملهند�س �ل�شت�شاري حممود �حمد حممود

MAHMOOD AHMED MAHMOOD CONSULTANT ENGINEER OFFICE
�ىل/مكتب �ملهند�س �ل�شت�شاري حممود �حمد حممود ذ.م.م     

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

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

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بيلد لل�شفر ذ.م.م - 
منفذ 2 رخ�شة رقم:CN 2242622  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
 تعديل ��شم جتاري من/بيلد لل�شفر ذ.م.م - منفذ 2

BUILD TRAVEL - WINDOW2

�ىل/بيلد لل�شفر ذ.م.م فرع 3 ذ.م.م     
BUILD TRAVEL LLC BRANCH 3 LLC

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

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

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23

كرمزمولر ال�صرق االو�صط للخدمات ال�صناعية- ذ م م
يعلن مكتب مري�ل عبد �حلبيب لتدقيق �حل�شابات و�ل�شت�شار�ت 

غري  �لعمومية  �جلمعية  �جتماع  قر�ر  مبوجب  �أنه  �لد�رية 

�لعادية �ل�شادر بتاريخ 2017/05/16 بحل وت�شفية �شركة

كرمزمولر ال�ضرق الو�ضط للخدمات ال�ضناعية - ذ م م
فعلى من لدية �ي �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �إىل مكتب �مل�شفى 

�ملعني هاتف رقم 026716055 فاك�س 026716054 �س.ب 53181 

�بوظبي بالنادي �ل�شياحي بناية �شعيد عبد�هلل �جلنيبي �لطابق 

)4( مكتب رقم )403( و�إح�شار �مل�شتند�ت �لثبوتيه، وذلك خالل 

مدة �أق�شاها 45 يوما من تاريخ هذ� �لعالن.

اإعللللللللالن ت�صفيلللللة �صركللللللللة 

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23

اإعــــــــــالن
�لرو��شي  �ل�ش�����ادة/د�نة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1114787:لرتكيب �لدو�ت �لكهربائية رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ح�شه عبد�هلل حمد �شعيد �ل�شام�شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ر��شد �شعيد حمد �شعيد �ل�شام�شي

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

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

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23

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

CN 2180326:لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة مانوج فينو كاد�تكوت فيتيل فينو %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �كا�شي جوبي ر�ما�شاندر�ن بيالي جوبي بيال

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

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

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23

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

للخدمات �لغذ�ئية ذ.م.م - هريف - فرع - و�لفرع �لخرى 

رخ�شة رقم:CN 1062114-2 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة

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

د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� 

�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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عربي ودويل

�ملت�شدر  �ل���ري���ط���اين  �مل��ح��اف��ظ��ني  ب���ني ح����زب  �ل����ف����ارق  �ن��خ��ف�����س 
لي�شل  �لن�شف  �إىل  �مل��ع��ار���س  �لعمال  وح��زب  �ل���ر�أي  ل�شتطالعات 
�إىل ت�شعة يف �ملئة يف ��شتطالع جديد ل�شركة �شورفاي�شن ن�شر �م�س 
�لثنني ما يزيد من �ملوؤ�شر�ت على ��شتد�د �ملناف�شة قبل �لنتخابات 
بزعامة  �ملحافظون  وح�شل  ح��زي��ر�ن.  يونيو   8 يف  �ملزمعة  �لعامة 
رئي�شة �حلكومة ترييز� ماي على 43 يف �ملئة يف تر�جع بلغ خم�شة 
فيما  �أي���ار  م��اي��و   15 يف  �أج���ري  �شابق  ��شتطالع  ع��ن  مئوية  ن��ق��اط 
نقاط  خم�س  ن�شبتها  ب��زي��ادة  �ملئة  يف   34 على  �لعمال  ح��زب  ح�شل 
�أي��ار بعد �إع��الن كل  تقريبا. و�أج��ري �ل�شتطالع يف 19 و20 مايو 
�لرغم  من حزب �ملحافظني و�لعمال برناجمهما �لنتخابي. وعلى 
من ��شتمر�ر تقدم حزب ماي �لذي ينتمي لتيار ميني �لو�شط بفارق 
كبري على مناف�شيه من �لعمال فاإن تقل�س �لفارق �لذي ظهر يف عدد 
�أنه رمبا يتعني خف�س �لتوقعات  من ��شتطالعات �ل��ر�أي ي�شري �إىل 
بتحقيق �ملحافظني فوز� كا�شحا يف �لنتخابات. وكانت ماي دعت �إىل 
�لنتخابات �ملبكرة لزيادة �أغلبيتها يف �لرملان �ملتحققة حاليا بفارق 
يبلغ 17 مقعد� بني حزبها وحزب �لعمال و�حل�شول على �لتفوي�س 
بريطانيا  ت�شتعد  بينما  �لتفاو�شية  ل�شرت�تيجيتها  �لالزم  �ل�شعبي 

خلو�س حمادثات �لن�شحاب من �لحتاد �لأوروبي.

 
 �نفجرت قنبلة �شغرية يف م�شت�شفى ع�شكري يف بانكوك �م�س �لثنني 
ما �أ�شفر عن �شقوط �كر من ع�شرين جريحا، يف �لذكرى �ل�شنوية 
�لثالثة لالنقالب �لع�شكري. ول تز�ل تايالند منق�شمة ب�شكل و��شح 
منذ �لنقالب �لذي جرى يف 22 �أيار مايو عام 2014، �إل �أن �جلي�س 
خنق �أي معار�شة للنظام �حلاكم. ورغم عدم �لتمكن فور� من معرفة 
�جلهة �لتي تقف ور�ء �لتفجري، �إل �أن لتايالند تاريخا طويال من 
�لتفجري�ت �لتي ت�شادف بتو�ريخ رمزية وعادة ما تقوم بها ف�شائل 
�شيا�شية م�شلحة �أو �نف�شاليون مرتبطون بالتمرد يف �جلنوب حيث 
�أغلبية م�شلمة. ووقع �لنفجار يف م�شت�شفى �مللك منغوكوت  تعي�س 
يف وقت كان �ملر�شى وعائالتهم ينتظرون �حل�شول على و�شفاتهم، 
ما �أدى �إىل حتطم �لزجاج و�نبعاث �لدخان يف �ملمر�ت. وقال مدير 
�مل�شت�شفى �شاروج كيوكاجي �إن �لقنبلة �شئيلة �لقوة ت�شببت يف جرح 
مت  �أن��ه  و�أ�شاف  �جلي�س.  يف  متقاعدون  �شباط  بينهم  �شخ�شا،   21
�مر�أة  بينهم  ملر�قبة حالتهم  �مل�شت�شفى  �إىل  �أ�شخا�س  ثمانية  �إدخال 
�ثر �خ��رت�ق �شظية لفكها.  وع��ادة ما ت�شتخدم  �إىل جر�حة  بحاجة 
�لعيادة �لو�قعة و�شط بانكوك من قبل �أع�شاء حاليني ومتقاعدين 
يف �لقو�ت �مل�شلحة. ولكن �شاروج �أكد عدم وجود �أي �شباط رفيعني 
من �جلي�س يف �ملكان وقت وقوع �لتفجري. ومن ناحيته، �أو�شح نائب 
ر�نغ�شير�هماناكول،  �شريفار�  �جل��رن�ل  �لوطنية،  �ل�شرطة  قائد 
لل�شحافيني �أنه مت �لعثور على بطارية و�أ�شالك يف �ملوقع، مرجحا 
�أن �لقنبلة كانت مو�شوعة يف طرد. وبغ�س �لنظر عن �لد�فع، �شيزيد 
�لتفجري من توتر �ملناخ �ل�شيا�شي يف تايالند حيث تر�جعت وترية 
�ل�شرطة تبحث عن  تز�ل  �لعنف يف ظل قب�شة �جلي�س. ول  �أعمال 
خالل  وقعا  �آخرين  �شغريين  تفجريين  يف  �ملتورطني  بهم  �مل�شتبه 
�لأ�شابيع �لقليلة �ملا�شية، حيث �شدرت حتى �لآن معلومات مت�شاربة 

ب�شاأن �لأدو�ت �لتي ��شتخدمت فيهما و�مل�شتبه بهم.

�إن  �أملانيا  يف  �ل���ش��رت�ك��ي  �لدميقر�طي  �حل��زب  با�شم  متحدث  ق��ال 
�ل�شرطة �أخلت مقر �حلزب يف برلني �م�س �لثنني بعد �لعثور على 
�إن جميع �لعاملني  عبوة مريبة يف غرفة �لريد. و�أ�شاف �ملتحدث 
يعقدون  كانو�  �لذين  �حل��زب  �أع�شاء  فيهم  مبن  �ملقر  من  خرجو� 
يوم  �ملقررة  �لنتخابات  يف  �حلزب  برنامج  لبحث  �أ�شبوعيا  �جتماعا 
24 �شبتمر �أيلول. ويف مار�س �آذ�ر �كت�شفت �ل�شلطات عبوة حتتوي 
فولفجاجن  �ملالية  وزي��ر  �إىل  ومر�شل  باملتفجر�ت  معباأ  كتاب  على 
�أجنيال  �مل�شت�شارة  تتزعمهم  �ل��ذي��ن  �ملحافظني  م��ن  وه��و  �شيوبله 
مريكل. و�أعلنت جماعة يونانية حتمل ��شم ) خاليا موؤ�مرة �لنار( 

م�شوؤوليتها عن �إر�شال �لطرد.

عوا�صم

لندن

برلني

بانكوك

كوريا ال�صمالية توؤكد اإجراء 
جتربة ناجحة الإطالق �صاروخ 

•• �صيول-اأ ف ب:

باإطالق  “ناجحة”  �أج���رت جت��رب��ة  �ن��ه��ا  ي��ان��غ �م�����س �لث��ن��ني  �أك���دت بيونغ 
�لمم  م��ن  �ملفرو�شة  �لعقوبات  م��ن  �ل��رغ��م  على  �مل���دى،  متو�شط  ���ش��اروخ 
�ملتحدة عليها، وذلك يف خطوة جديدة على طريق �شنع �شاروخ قادر على 
�لر�شمية  �ل�شمالية  �لكورية  �أمريكية. وقالت وكالة �لنباء  �هد�ف  �إ�شابة 
�ن �لزعيم كيم جونغ-�ون �أ�شرف بنف�شه �لحد على جتربة �طالق �شاروخ 
�إطالق  عملية  و�أث��ارت  للن�شر.  جاهز�  بات  �نه  و�أك��د  “بوكغوك�شونغ-2”، 
وتهديد�ت  دولية  �إد�ن���ات  جديد  من  �ل�شنة  ه��ذه  ع�شرة  �حلادية  �ل�شاروخ 
�ل�شاروخ  �ن  �ل��وك��ال��ة  و�أو���ش��ح��ت  ي��ان��غ.  ب��ي��ون��غ  ع��ل��ى  �ل��ع��ق��وب��ات  بت�شديد 
فوريا.  ��شتعال  يتيح  �ل��ذي  �ل�شلب  بالوقود  يعمل  “بوكغوك�شونغ-2” 
�لتدخل  ميكن  �ل��ت��ي  �ل��ف��رتة  كبري  ح��ّد  �ىل  �لتكنولوجيا  ه��ذه  وتخت�شر 
�ن يتخذ  �لنوع ينبغي  ه��ذ�  ق��ر�ر من  و�أي  �ل�����ش��اروخ.  �إط��الق  ملنع  خاللها 
باأق�شى �شرعة. وحتى �لآن، ي�شتخدم �لوقود �ل�شائل لل�شو�ريخ �لتي تطلقها 
بيونغ يانغ، ما يعني فرتة تزويد �أطول. وقال �مل�شوؤولون يف �جلي�س �لكوري 
�جلنوبي �ن بوكغوك�شونغ-2 ، �لن�شخة �لرية من �شو�ريخ بحر-�أر�س �لتي 
�لوكالة  ونقلت  �ل�شلب.  بالوقود  تعمل  غو��شات،  يانغ من  بيونغ  تطلقها 
عن �لزعيم �لكوري �ل�شمايل قوله بكل فخر �ن �ل�شاروخ دقيق جد� و�شالح 
��شرت�تيجي جمد . وذكرت �لوكالة �ن �لزعيم �لكوري �ل�شمايل “و�فق على 
ن�شر منظومة �ل�شلحة هذه«. ويف �شور ن�شرتها �شحيفة رودونغ �شينمون 
مب�شاعديه  حماطا  جونغ-�ون  كيم  يظهر  �حلاكم،  �حل��زب  با�شم  �لناطقة 

وهو يبت�شم وي�شفق لعر�س �نطالق �ل�شاروخ.

اأخبار ال�صاعة : نتائج القمة اخلليجية - االأمريكية نقطة انطالق ل�صراكة ا�صرتاتيجية

بعد و�ضفه الرئي�س الرو�ضي باأنه بطله املف�ضل

رئي�س الفيليبني يتوجه اىل مو�صكو يف حتد للواليات املتحدة 

تيلر�صون : زيارة ترامب الإ�صرائيل واالأرا�صي الفل�صطينية فر�صة لدفع حمادثات ال�صالم 

خرباء االأمم املتحدة يحثون اإندوني�صيا رئي�س الربملان العربي ي�صيد بنتائج القمم الثالث التي ا�صت�صافتها ال�صعودية
على اإلغاء حكم ال�صجن بحق حاكم جاكرتا 

•• جنيف-رويرتز:

ح��ث خ���ر�ء يف �لأمم �مل��ت��ح��دة �إن��دون��ي�����ش��ي��ا �م�����س �لث��ن��ني على 
�لذي حكم عليه  �مل�شيحي  �لعا�شمة جاكرتا  �شر�ح حاكم  �إط��الق 
بال�شجن هذ� �ل�شهر بتهمة �زدر�ء �لأديان يف �إد�نة تهدد بت�شجيع 
�لإ�شالميني على �لت�شدي للقيم �لعلمانية يف �لبالد �لتي ي�شكنها 
بورناما،  با�شوكي جتاهاجا  وبد�أ  �لعامل.  �أغلبية م�شلمة يف  �أكر 
حكم  تنفيذ  �أي��ار  مايو  من  �لتا�شع  يف  “�أهوك”،  با�شم  �مل��ع��روف 
بال�شجن عامني مبوجب فتوى من �أعلى جمل�س �شرعي �إ�شالمي 

يف �لبالد ونتيجة حلمالت �إعالمية و�حتجاجات عنيفة.

•• اأبوظبي-وام: 

�أك�����دت ن�����ش��رة “ �أخ���ب���ار �ل�����ش��اع��ة “ 
�أن �ن��ع��ق��اد �ل��ق��م��ت��ني �خل��ل��ي��ج��ي��ة – 
�لإ�شالمية  و�ل��ع��رب��ي��ة  �لأم��ري��ك��ي��ة 
�ختتمت  �ل���ل���ت���ني  �لأم����ري����ك����ي����ة   –
يف  �لأح����د  �لول  �أم�����س  فعالياتهما 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  عا�شمة 
�لريا�س .. �شكل حدثا بارز� يف م�شار 
�خلليجية   - �لأم��ري��ك��ي��ة  �ل��ع��الق��ات 
�لعربية  و�ل�����ع�����الق�����ات  ج���ه���ة  م�����ن 
– �لأمريكية من جهة  و�لإ�شالمية 

ثانية.
وحتت عنو�ن “ �شر�كة ��شرت�تيجية 
و����ش���م���ان ل��ل��م�����ش��ال��ح �مل�������ش���رتك���ة “ 
جديدة  ملرحلة  ت���وؤرخ  �أن��ه��ا  �أو�شحت 
يف �ل�شيا�شة �لأمريكية جتاه �ملنطقة 
�ألقت  �ل�����رك�����ود  م����ن  ����ش���ن���و�ت  ب���ع���د 
�لق�شايا  من  �لعديد  على  بظاللها 
يف �ملنطقة �لأمر �لذي �أدى �إىل زيادة 
وتر�جع  �مللفات  م��ن  �لعديد  تعقيد 

حجم �لتعاون �لقت�شادي بني دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية 
و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

“ م��رك��ز �لإم����ار�ت ل��ل��در����ش��ات و�لبحوث  و�أ���ش��ارت �لن�شرة �ل�����ش��ادرة ع��ن 
�ملهادنة  و�أ�شلوب  ح�شم  �ل��ال  ب�شيا�شة  �لتعامل  �أن  �إىل  �لإ�شرت�تيجية” 
دفع  �لأخ��رية  �ل�شنو�ت  �لأمريكية خالل  �خلارجية  �ل�شيا�شة  �لذي طبع 
و��شتقر�ر  �أم��ن  لزعزعة  متكررة  �إىل حم��اولت  �لإقليمية  �لقوى  ببع�س 
دول �جلو�ر �إ�شافة �إىل ��شتفحال موجة �ل�شر�عات و�لنز�عات �مل�شلحة يف 
�لعديد من بلد�ن �ل�شرق �لأو�شط وهو ما كانت له تد�عيات �شلبية ماز�ل 

�لعامل يدفع ثمنها يف �لوقت �حلا�شر .
و�أكدت �أن �لزيارة �لتي د�شنها �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب للمملكة 
بني  �لعالقات  لعودة  متهد  ل  �ل�شبت  �أم�س  من  �أول  �ل�شعودية  �لعربية 
دول  منظومة  ب��ني  للتعاون  ق��وي��ا  دف��ع��ا  تعطي  و�إمن���ا  فح�شب  �لبلدين 
جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية وحليفها �لأمريكي �لذي ربطتها 

معه عالقات �شر�كة طويلة خالل �حلقب �ملا�شية.

�آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�لقمة  يف  م�شاركته  مبنا�شبة  نهيان 
�لأمريكية   - �لإ���ش��الم��ي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لد�ئم  �لإم����ار�ت  حر�س  �أك��د  حيث 
و�حلو�ر  �ل��ت��ع��اون  �أط���ر  تفعيل  على 
و�أ�شدقائها  ���ش��رك��ائ��ه��ا  م���ع  �ل��ب��ن��اء 
�لوليات  مقدمتهم  ويف  �ل��ع��امل  يف 
و�مل�شاركة  �لأم���ري���ك���ي���ة  �مل���ت���ح���دة 
كافة  و�مل��ب��ادر�ت  �لفاعلة يف �جلهود 
و�جلماعي  �لثنائي  �مل�شتويني  على 
ت��ر���ش��م معامل  �أن  ���ش��اأن��ه��ا  �ل��ت��ي م��ن 
�لطريق لعامل �أكر �أمنا و��شتقر�ر� 

و�زدهار� . 
مبنا�شبة  �أك�����د  ���ش��م��وه  �أن  وذك������رت 
م�����ش��ارك��ت��ه يف �ل��ق��م��ة �خل��ل��ي��ج��ي��ة - 
�لإم���ار�ت متثل  دول��ة  �أن  �لأمريكية 
رك��ي��زة �أ���ش��ا���ش��ي��ة م��ن رك��ائ��ز �حلو�ر 
�إىل  بالنظر  �لأمريكي   - �خلليجي 
ع���الق���ات���ه���ا �ل���ق���وي���ة م����ع �ل����ولي����ات 
�حرت�م  من  به  حتظى  وم��ا  �ملتحدة 
�ل�شاحتني  ع��ل��ى  ك��ب��ريي��ن  وت��ق��دي��ر 
منطقة  يف  �أ�شا�شي  ��شتقر�ر  عن�شر  �أنها  عن  ف�شال  و�لعاملية  �لأمريكية 

�ل�شرق �لأو�شط وطرف مهم يف �لتعامل مع ق�شاياها وملفاتها .
جمل�س  دول  ق��ادة  جمعت  �لتي  �لأمريكية   - �خلليجية  �لقمة  �إن  وقالت 
�لتعاون بالقيادة �لأمريكية ��شتطاعت بلورة روؤى و��شحة مل�شتقبل �لتعاون 
�لتعاون وهي ترتجم �هتمام  �أ�ش�شا عملية لذلك  بني �لطرفني وو�شعت 
للعالقات  وتقديرها  �لعربي  �خلليج  منطقة  ب��اأم��ن  �لأمريكية  �لإد�رة 
�ل�شرت�تيجية بني �لطرفني �لأمر �لذي يجعل ��شتغالل تلك �لعالقات 

�أمر� �شروريا متليه طبيعة �مل�شالح و�لتحديات �مل�شرتكة.
�لعقود  خ��الل  �ملنطقة  �شهدتها  �لتي  �لكرى  �لأح���د�ث  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت 
لتحقيق  �ل�شبل  �أف�����ش��ل  ه��و  �ل��ط��رف��ني  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  �أن  �أث��ب��ت��ت  �ملا�شية 

�لأهد�ف �مل�شرتكة ودرء �ملخاطر �ملحتملة. 
و�أكدت �أخبار �ل�شاعة يف ختام مقالها �لإفتتاحي �أن �لنتائج �لإيجابية للقمة 
�خلليجية - �لأمريكية �شتمثل نقطة �نطالق لل�شر�كة �ل�شرت�تيجية بني 

�لطرفني ومبا يعزز من م�شاحلهما �مل�شرتكة.

على  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  ياأتي حر�س  هنا  �أن��ه من  و�أ�شافت 
�لإ�شالمية-  و�ل��ع��رب��ي��ة  –�لأمريكية  �خلليجية  �لقمتني  يف  �مل�����ش��ارك��ة 
�لأمريكية باأعلى �مل�شتويات و�حتفائها مبا �شدر عنهما من قر�ر�ت مهمة 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  بني  �لتعاون  م�شتقبل  يف  �لإيجابي  �لأث��ر  لها  �شيكون 
ودول جمل�س �لتعاون وبينها وبني �لعامل �لعربي و�لإ�شالمي وخ�شو�شا 
�أن �نعقاد هاتني �لقمتني ياأتي مبا�شرة بعد �ختتام �لزيارة �لناجحة �لتي 
قام بها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �إىل و��شنطن حيث و�شع �شموه لبنة 
قوية يف �شرح �لعالقات �لتاريخية بني دولة �لإمار�ت و�لبيت �لأبي�س يف 

ظل �لإد�رة �جلديدة برئا�شة دونالد تر�مب.
و�أو�شحت �أن حر�س �لقيادة �لر�شيدة لدولة �لإمار�ت على �مل�شاركة بفاعلية 
– �لأمريكية  �لإ�شالمية  و�لعربية  – �لأمريكية  �خلليجية  �لقمتني  يف 
وبقية  و��شنطن  ب��ني  �لتعاون  تعزيز  �إىل  �ل��د�ئ��م  �شعيها  �إط���ار  يف  يدخل 
عو��شم دول جمل�س �لتعاون و�لعامل �لعربي و�لإ�شالمي وتعزيز �جلهود 
�لد�عمة لالأمن و�ل�شتقر�ر يف �ملنطقة وهذ� ما �أ�شار �إليه بو�شوح �شاحب 

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

�لأمريكي  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  �ك���د 
ريك�س تيلر�شون �م�س �لثنني �ن 
دونالد  �لمريكي  �لرئي�س  زي��ارة 
و�لأر��شي  �إ�شر�ئيل  �ىل  ت��ر�م��ب 
لدفع  فر�شة  ت�شكل  �لفل�شطينية 
��شر�ئيل  ب��ني  �ل�����ش��الم  حم��ادث��ات 

و�لفل�شطينيني.
على  ل�شحافيني  تيلر�شون  وق��ال 
و�ن”  ف��ور���س  “�ير  ط��ائ��رة  م��ن 
�ل��رئ��ا���ش��ي��ة ب��ع��د وق����ت ق��ل��ي��ل من 
هبوطها يف مطار تل �بيب ي�شعر 
�ن هناك فر�شة، موؤكد�  �لرئي�س 
م�شتعد  �ن���ه  “قال  �ل��رئ��ي�����س  �ن 
لبذل جهود �شخ�شية بهذ� �ل�شدد 

•• مو�صكو-رويرتز:

عليمة  وم���������ش����ادر  حم���ق���ق���ون  ق������ال 
رو�����ش����ا  جم�����رم�����ني  �إن  ل�������روي�������رتز 
زرعه  مت  خبيثا  برناجما  ��شتخدمو� 
ه���و�ت���ف حم��م��ول��ة تعمل  �أج���ه���زة  يف 
بنظام �أندرويد ل�شرقة عمالء �لبنوك 
يخططون  ك����ان����و�  و�إن����ه����م  �مل��ح��ل��ي��ة 
�أوروب������ي������ة قبل  ب���ن���وك  ل����ش���ت���ه���د�ف 
�جلر�ئم  ومبعايري  عليهم.  �لقب�س 
�أفعالهم  ح�شيلة  كانت  �للكرتونية 
�شغرية ن�شبيا �إذ جتاوزت 50 مليون 
لكنهم  دولر(  �أل�����ف   892( روب�����ل 
��شتطاعو� �أي�شا �حل�شول على بر�مج 
خبيثة �أكر تطور� مقابل ر�شم �شهري 
م��ت��و����ش��ع وذل���ك ل���ش��ت��ه��د�ف عمالء 
�ل��ب��ن��وك يف ف��رن�����ش��ا ورمب����ا ع���دد �آخر 
حاليا  وت�شلط  �ل��غ��رب��ي��ة.  �ل���دول  م��ن 

وجود  �أي  �ل��دول��ت��ني،  ح��ل  ويبقى 
دولة �إ�شر�ئيلية ودولة فل�شطينية 
�إىل جنب ب�شالم،  تتعاي�شان جنباً 
�ملرجع �ل�شا�شي لالأ�شرة �لدولية 

حلل �ل�شر�ع.

�ألقت  وق����د  رو����ش���ي���ا.  ذك����ي يف  ه���ات���ف 
متهما   16 على  �لقب�س  �ل�شلطات 
�لعام  من  �لثاين  ت�شرين  نوفمر  يف 
مطلعان  م�������ش���در�ن  وق����ال  �مل���ا����ش���ي. 
�ط���الع���ا م��ب��ا���ش��ر� ع��ل��ى �ل��ق�����ش��ي��ة �إن 
�ملت�شللني ��شتهدفو� عمالء �شبريبنك 
�أحد بنوك �لدولة و�شرقو� �أمو�ل �أي�شا 
من ح�شابات يف بنك �ألفا و�شركة كيوي 
م�شتغلني  �لل��ك��رتون��ي��ة  للمدفوعات 
�لتحويل  خ���دم���ات  يف  ���ش��ع��ف  ن��ق��اط 
�لر�شائل  خ��الل  م��ن  �ل�شركات  بهذه 
�لن�شية. وقالت �شركة جروب-�آي.بي 
�قت�شر  �لع�شابة  ن�شاط  �أن  رغ��م  �إن��ه 
فقد  عليها  �لقب�س  قبل  رو�شيا  على 
ل�شتهد�ف  خ��ط��ط��ا  �أف����ر�ده����ا  ط����ور 
بنوك �أوروبية كرى من بينها بنوك 
باريبا  وب��ي.�إن.ب��ي  �أجريكول  كريدي 

و�شو�شيتيه جرن�ل �لفرن�شية.

�ل�شر�ئيليون  ك�����������ان  ح��������������������ال  يف 
على  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة  و�ل����ق����ي����ادة 
����ش��ت��ع��د�د لن ي��ك��ون��و� ج��ادي��ن يف 

�مل�شاركة �ي�شا«.
�لتي  ت���ر�م���ب  �د�رة  وت�����ش�����������������������ع��ى 
ت��ب��ح��ث ع���ن ���ش��ب��ل لح���ي���اء جهود 
ع��م��ل��ي��ة �ل�������ش���الم �مل���ت���ع���رة بني 
����ش��ر�ئ��ي��ل و�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني، �ىل 
�تخ�������اذ  �ىل  �جل��ان��ب��������ني  دف�����������������ع 
جو  بن�������اء  على  ت�ش��������اعد  تد�بري 
مفاو�شات  ل�شتئناف  �لثقة  م��ن 

�ل�شالم.
وجهود �ل�شالم بني �لفل�شطينيني 
بالكامل  متوقفة  و�ل�شر�ئيليني 
�مل��ب��ادرة �لم��ريك��ي��ة يف  منذ ف�شل 

ني�شان �أبريل 2014.

باجلرمية  رو�شيا  �شلة  على  �لأ�شو�ء 
م�شوؤولون  ق��ال  �أن  بعد  �للكرتونية 
مت�شللني  �إن  �لأم��ري��ك��ي��ة  ب��امل��خ��اب��ر�ت 
رو�شا حاولو� م�شاعدة دونالد تر�مب 
للرئا�شة  �ل��و���ش��ول  على  �جل��م��ه��وري 
باخرت�ق خو�دم �حلزب �لدميقر�طي. 
�لتهام.  ه��ذ�  م���ر�ر�  �لكرملني  ونفى 
وقال تقرير �أعدته �شركة جروب-�آي.

ب��ي ل��الأم��ن �لل��ك��رتوين �لتي حققت 
�لد�خلية  وز�رة  م���ع  �ل��ه��ج��م��ات  يف 
خدعو�  �لع�شابة  �أف���ر�د  �إن  �لرو�شية 
ع���م���الء �ل���ب���ن���وك �ل���رو����ش���ي���ة وذل����ك 
عن  خبيث  برنامج  لتنزيل  بدفعهم 
طريق تطبيقات م�شرفية ز�ئفة على 
�لهو�تف �ملحمولة ومن خالل بر�مج 

ملو�د �إباحية و�لتجارة �للكرتونية.
زرعو�  �ملجرمني  �إن  �ل�شركة  وق��ال��ت 
�أكر من مليون  �لر�مج �خلبيثة يف 

مت�صللون اخرتقوا ح�صابات م�صرفية يف رو�صيا وخططوا لهجمات دولية 

•• القاهرة-وام:

�لعربي  �ل��رمل��ان  رئي�س  �ل�شلمي  فهم  ب��ن  م�شعل  �ل��دك��ت��ور  �أ���ش��اد 
�لتاريخية  �لقمم  عن  �شدرت  �لتي  �لهامة  و�ل��ق��ر�ر�ت  بالنتائج 
�لثالث �ل�شعودية و�خلليجية و�لعربية �لإ�شالمية – �لأمريكية 
و�لتي عقدت �أم�س �لأول مب�شاركة قادة وممثلي 55 دولة عربية 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  يف  �لريا�س  �لعا�شمة  يف  و�إ�شالمية 
�لقمم  نتائج ه��ذه  �أه���م  م��ن  �إن   - ل��ه  ب��ي��ان  �ل�شلمي - يف  وق���ال   .
و�لإ�شالمية  �لعربية  �ل��دول  بني  وثيقة  �شر�كة  بناء  �لتاريخية 
و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية ملو�جهة �لتطرف و�لإرهاب وحتقيق 
�ل�شالم و�ل�شتقر�ر و�لتنمية يف �لعامل �لعربي و�لإ�شالمي �إ�شافة 

�إىل �لتفاق على مكافحة �لإرهاب و�لوقوف �شد �لدول و�ملوؤ�ش�شات 
�لر�عية و�ملمولة له و�إن�شاء �ملركز �لعاملي ملكافحة �لفكر �ملتطرف 

“ �عتد�ل” �لذي �شت�شت�شيفه �ململكة �لعربية �ل�شعودية.
و�أ�شار �إىل �ن هذ� �ملركز �شيكون من �أهم �لأدو�ت ملحاربة �لإرهاب 
وجتفيف  �لفكرية  جل���ذوره  و�لت�شدي  �أ�شكاله  بكل  و�ل��ت��ط��رف 
م�شادر متويله �إ�شافة �إىل تاأثريه �لكبري يف �لت�شدي  للتطرف 
�لعامل كافة. و�شدد  �لذي ميثل تهديد لدول و�شعوب  و�لإره��اب 
حمفل  �أك���ر  تعد  �ل��ت��ي   - �ل��ث��الث  �لقمم  عقد  �أن  على  �ل�شلمي 
 - �حل��دي��ث  �لع�شر  يف  �أمريكي  �إ�شالمي  عربي  خليجي  �شيا�شي 
�لعربية  �ململكة  تقوده  ��شرت�تيجي  �شيا�شي  ح��ر�ك  �أك��ر  يعتر 
و�لإ�شالمية  �لعربية  �لأم��ة  وم�شالح  لق�شايا  خدمة  �ل�شعودية 

�ل�شر�ع  �إن��ه��اء  على  �لت��ف��اق  خ�شو�شا  و�ل�شرت�تيجية  �لكرى 
�لعربي �لإ�شر�ئيلي وحل �لق�شية �لفل�شطينية على �أ�شا�س مبادرة 
ت�شمن  �لتي  �ل���دويل  �لأم���ن  جمل�س  وق����ر�ر�ت  �لعربية  �ل�شالم 
�إقامة دولة فل�شيطينية م�شتقلة ذ�ت �شيادة على �لأر��شي �لتي مت 
ونوه رئي�س �لرملان �لعربي باأهمية نتائج  �حتاللها عام 1967. 
�لقمم �لتي �أكدت �أن هناك قناعة دولية باأن �لنظام �لإير�ين د�عم 
و�لإ�شالمية   �لعربية  �ملنطقة  و�أم��ن  ل�شتقر�ر  ومهدد  لالإرهاب 
ت��ك��وي��ن ودع����م �مللي�شيات  ل��ي��ت��وق��ف ع���ن  �ل�����ش��غ��ط ع��ل��ي��ه  وي��ج��ب 
بالأ�شلحة  ومدها  و�لإ�شالمية  �لعربية  �ل��دول  د�خ��ل  �لإرهابية 
وعدم  �ل���دول  ه��ذه  و��شتقالل  �شيادة  �ح���رت�م  بجانب  و�ل��ت��دري��ب 

�لتدخل يف �شوؤونها �لد�خلية.

�ل�شغرية«.  �ل��دول  على  تت�شلط  �لغربية  �ل��دول  ه��ذه 
مر�فئ  رو�شيتان  فرقاطتان  ز�رت  �لوقت  ذل��ك  ومنذ 

�لفيليبني.
فارياغ  �لرو�شي  �لطر�د  تفقده  خالل  دوتريتي  وقال 
�لذي يحمل �شو�ريخ موجهة يف مرفاأ مانيال �ل�شهر 

�ملا�شي �لرو�شي معي، لن �أخاف .
وبد�أت �لعالقات �لدبلوما�شية بني �لفيليبني ورو�شيا 
منذ 41 عاما، لكنها بقيت فاترة ن�شبيا ب�شبب حتالف 
�لفيليبني مع �لوليات �ملتحدة، �ىل �ن و�شل دوتريتي 

�ىل �ل�شلطة.
وبلغت قيمة �ملبادلت �لتجارية بني رو�شيا و�لفيليبني 
بح�شب  �مل���ا����ش���ي  �ل���ع���ام  ف��ق��ط  دولر  م��ل��ي��ون   226
�لبيانات �حلكومية، فيما كان ي�شل �ىل �أكر من 18 

•• مانيال-اأ ف ب:

�م�س  دوت��ريت��ي  رودري��غ��و  �لفيليبيني  �لرئي�س  توجه 
�لث���ن���ني �ىل رو���ش��ي��ا ل��ل��ق��اء ب��ط��ل��ه ف���الدمي���ري بوتني 
ت��ه��دف �ىل  �ل��ت��ي  �أ���ش��ل��ح��ة وت��ع��زي��ز �شيا�شته  ول�����ش��ر�ء 

تخفيف �لرتباط �لتقليدي بالوليات �ملتحدة.
�ىل متتني  �ي��ام  ت�شتمر خم�شة  �لتي  �ل��زي��ارة  وتهدف 
بد�أ  �لذي  �لبلدين  بني  �لعالقات  �لكبري يف  �لتح�شن 
مع و�شول دوتريتي �لعام �ملا�شي �ىل �ل�شلطة وبدئه 
باإعادة �لنظر يف حتالف �لفيليبني �لقدمي مع �لوليات 

�ملتحدة �لتي يتهمها بالنفاق و�لت�شلط.
�لرو�شي  �لرئي�س  م��ع  �خلمي�س  دوت��ريت��ي  و�شيلتقي 
نقاط  ع��ن  �ملف�شل وحت��دث  بطله  ب��اأن��ه  �ل��ذي و�شفه 

عديدة جتمع بينهما مثل �ل�شغف بالبنادق و�ل�شيد.
�ولوياته يف هذه  �أه��م  وق��ال دوتريتي �جلمعة �ن من 
�لزيارة �حل�شول على �شو�ريخ رو�شية موجهة ودقيقة 
�ل��ت�����ش��وي��ب ل���ش��ت��خ��د�م��ه��ا ���ش��د �مل�����ش��ل��ح��ني يف جنوب 
�لفيليبني، مو�شحا “لدينا �لكثري من �لقنابل �لذكية 

لكن لي�س �لدقيقة«.
وياأتي �شعي دوتريتي للح�شول على �أ�شلحة رو�شية مع 
�ل�شابق  �مل�شتعمر  �ملتحدة  �لوليات  مع  تعاونه  �يقاف 
لبالده و�لتي كانت لعقود �حلليف و�حلامي �لع�شكري 

�لأكر �أهمية للفيليبني.
كما عمد دوتريتي �ىل خف�س عدد �ملناور�ت �لع�شكرية 
�دنى  �ىل  وحجمها  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  م��ع  �ل�شنوية 
مبناور�ت  �لقيام  من  �لفيليبينية  �لقو�ت  ومنع  ح��د، 
م�شرتكة يف بحر �ل�شني �جلنوبي �ملتنازع عليه، ودعا 

�ىل �ن�شحاب �لقو�ت �لأمريكية من �لفيليبني. وحدث 
هذ� �لتحول مع �ظهار �ل�شني �حلزم يف حتدي �لقوة 
تو�جدها يف بحر  تو�شيع  �ملنطقة، عر  �لأمريكية يف 
�ل�����ش��ني �جل��ن��وب��ي �ل���ذي ت��ط��ال��ب ب��ال�����ش��ي��ادة �لكاملة 

عليه.
�ىل  و���ش��ل  �لبحر  �ل�شني يف  تو�شع  �ن  م��ن  وب��ال��رغ��م 
م�شر�  دوت��ريت��ي  ك��ان  �لفيليبني،  بها  تطالب  مناطق 
على تغيري م�شار �ل�شيا�شة �خلارجية لبلده بعيد� عن 

�لوليات �ملتحدة ول�شالح بكني ومو�شكو.
وكان هذ� ب�شكل جزئي ب�شبب دعم �ل�شني ورو�شيا �و 
على �لأقل عدم �نتقادهما حلربه �شد �ملخدر�ت �لتي 
خلفت �آلف �لقتلى و�أدت �ىل حتذير منظمات حقوقية 
من �ن ما يقوم به دوتريتي قد يرقى �ىل كونه جرمية 

�شد �لن�شانية.
�لعام  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  عن  �نف�شاله  دوتريتي  �أعلن 

�ملا�شي خالل زيارة دولة �ىل �ل�شني.
�أع����دت �ل���ش��ط��ف��اف �ىل جانب  “لقد  ب��ك��ني  وق���ال يف 
دف��ق��ك��م �ل��ع��ق��ائ��دي ورمب���ا ���ش��اأذه��ب �ىل رو���ش��ي��ا �ي�شا 
للتحدث �ىل بوتني و�خباره �ن هناك ثالثة منا �شد 
�لطريقة  �نها  ورو���ش��ي��ا.  و�لفيليبني  �ل�شني  �ل��ع��امل، 

�لوحيدة«.
و�لتقى دوتريتي �لذي ي�شف نف�شه باأنه ��شرت�كي مع 
�آ�شيا-�ملحيط �لهادئ )�أبيك(  بوتني على هام�س قمة 

يف ت�شرين �لثاين نوفمر �ملا�شي يف �لبريو.
تاريخيا  معروف  “�نا  يومها  لبوتني  دوتريتي  وق��ال 
ب���اأين م��ع �ل��ع��امل �ل��غ��رب��ي. وك���ان �لأم����ر ج��ي��د� خالل 
من  �لكثري  �أرى  وم��وؤخ��ر�  عليها.  �أ�شتمر  �ل��ت��ي  �مل���دة 

تبقى  لكن  �ملتحدة.  �ل��ولي��ات  مع  �شنويا  دولر  مليار 
�لعالقات بينهما يف مرحلة وليدة ، �إل �ن هذ� �شيتغري 
بح�شب ما قالت ماريا كليوف ناتيفيد�د م�شاعدة وزير 
�خلارجية �لفيليبيني خالل لقاء مع �ل�شحافة حول 

رحلة دوتريتي �ىل رو�شيا.
�شوف  مميزة  عالمة  �ل��زي��ارة  ه��ذه  نعتر   : و�أ�شافت 
تر�شل ر�شالة قوية عن �للتز�م �لفيليبيني لل�شعي �ىل 
غري  �ل�شركاء  مع  �لعالقات  وتقوية  جديدة  �شر�كات 

�لتقليديني .
�ل�شيا�شة  يف  �ملحلل  ح��ي��دري��ان  ج���و�د  ري��ت�����ش��ارد  وق���ال 
�خلارجية يف مانيال لفر�ن�س بر�س �ن زيارة دوتريتي 
ناعما  و�نقالبا  لبوتني  �عالميا  �نت�شار�  تكون  �شوف 

لرو�شيا .
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•• جدة-وام:

جدد �لدكتور يو�شف �لعثيمني �لأمني �لعام ملنظمة �لتعاون �ل�شالمي 
موقف �ملنظمة �لثابت �ملندد لالإرهاب بجميع �أ�شكاله و�شوره .. موؤكد� 
جميع  على  و�لتطرف  �لإره��اب  ملكافحة  جهودها  يف  �ملنظمة  ��شتمر�ر 
�ل�شيا�شية و�لقت�شادية و�لجتماعية و�لفكرية وتعزيز قيم  �لأ�شعدة 

�لو�شطية و�لت�شامح و�لتعاي�س �ل�شلمي.
�لإ�شالمية  �لعربية  �لقمة  �نتهاء  مبنا�شبة   - ل��ه  ت�شريح  يف  و�أ���ش��ار 
�لإ�شالمي  �ل��ع��امل  ي��و�ج��ه  �ل��ذي  �ل��د�ه��م  �أن �خلطر  �إىل   - �لأمريكية 
يتمثل يف تنامي ظاهرة �لإرهاب �إىل جانب ظو�هر �لتطرف و�لقتتال 
�ملذهبي بو�شفها حتديات ج�شيمة تتطلب �لتعاون �مل�شتمر بني �لدول 

�لأع�شاء ملو�جهتها .

�جلماعات  خطر  م��ن  ع��دي��دة  منا�شبات  يف  ح���ذرت  �ملنظمة  �أن  وذك���ر 
�ملتطرفة �لتي �ختطفت �لإ�شالم و�أعطت لنف�شها حق �لتحدث با�شمه 
�إىل �شرورة  و�لإ�شالم مبنظومة قيمه ومقا�شده بر�ء منها كما دعت 
تفكيك �لبيئة �لتي ينمو فيها �لإرهاب و�لتطرف وك�شف �جلهات �لتي 
ملكافحة  �لأمريكي  �خلليجي  �ملركز  باإن�شاء  �لعثيمني  ورحب  تدعمها. 

متويل �لإرهاب �لذي يعد خطوة هامة لتجفيف منابع �لإرهاب .
�أهد�فه  لتحقيق  �مل��رك��ز  م��ع  للتعاون  �ل��ت��ام  �ملنظمة  ��شتعد�د  م��وؤك��د� 
ملحاربة  للر�شائل  مركز�  م��وؤخ��ر�  �ن�شاأت  �ملنظمة  و�أن  خا�شة  �مل��رج��وة 
�لفكر �ملتطرف. و�أ�شاد مببادرة خادم �حلرمني �ل�شريفني باإن�شاء �ملركز 
�لدويل ملكافحة �لفكر �ملتطرف �لذي ج�شد روؤية �شائبة لن�شر ثقافة 
�لإ�ش�المي �حلنيف  �لدين  �لعتد�ل و�لو�شطية وهو ما ي�شكل جوهر 

دين �ل�شالم و�لت�شامح و�لتاآزر.

ونوه مبا جاء يف خطاب خادم �حلرمني �ل�شريفني ب�شاأن �شرورة حتقيق 
يتطلب  ع���ادل  كمطلب  و�لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ني  �لفل�شطينيني  ب��ني  �ل�����ش��الم 

ت�شحيات م�شرتكة وعزمية �شادقة من �أجل �شالح �جلميع .
موؤكد� وقوف �ملنظمة �لد�ئم �إىل جانب �ل�شعب �لفل�شطيني وم�شاندة 
�جلهود �لتي تبذلها �لقيادة �لفل�شطينية على �ل�شاحة �لدولية للدفاع 

عن حقوقه �مل�شروعة.
خطر  تناولت  �لتي  �ل�شريفني  �حل��رم��ني  خ��ادم  بكلمة  معاليه  و�أ���ش��اد 
�لإرهاب و�لتطرف .. مبينا �أن �ملو�قف �لتي عر عنها خادم �حلرمني 
قلب  يف  ت��ك��ون  �أن  على  �ل�شعودية  �ل��ق��ي��ادة  ح��ر���س  تعك�س  �ل�شريفني 
�ململكة  ملو�قف  �متد�د�  وت�شكل  �لإ�شالمي  بالعامل  تلم  �لتي  �لأح��د�ث 
�لإره����اب  م��ك��اف��ح��ة  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  لتن�شيق �جل��ه��ود  �ل��د�ع��ي��ة  �ل��ث��اب��ت��ة 

و�لتطرف على �ل�شعيدين �لإقليمي و�لدويل.

اجلنود املن�صيون من اأيام الف�صل 
العن�صري يف جنوب افريقيا 

•• بومفري-جنوب اأفريقيا-اأ ف ب:

ودمرت  منازلها  نهبت  �ل��ت��ي  �لقدمية  �لع�شكرية  بومفري  ق��اع��دة  ت�شبه 
متاجرها وهجر م�شت�شفاها، منطقة حرب. لكن ما ز�ل يعي�س فيها جنود 
�نغوليون ن�شيتهم جنوب �فريقيا �لتي قاتلو� من �جلها �أيام نظام �لف�شل 
�لعن�شري. ويف �شحر�ء كالهاري، تذيب �شم�س �ل�شيف �جلنوبي �لقطر�ن 
�لذين  �ل�شكان  م��ن  قليلة  �أع���د�د  م��رور  وح��ده  �لرئي�شي.  لل�شارع  �لباهت 
يتبادلون بع�س �لكلمات باللغة �لرتغالية، يخرق �شبات هذه �لقرية �لتي 
��شبحت �شبحا. �لتيار �لكهربائي مقطوع وجريان �ملاء فيها قد توقف، لكن 

بومفري ما ز�لت توؤوي ثالثة �آلف �شخ�س.

••كراكا�س-اأ ف ب:

�لفنزويلي  �لرئي�س  معار�شو  بد�أ 
�لثنني  �م�������س  م�������ادورو  ن��ي��ك��ول���س 
�لتظاهر�ت،  م��ن  �لثامن  ��شبوعهم 
ما  ووق��ف��ه��ا  عنها  �لتخلي  ر�ف�����ش��ني 
مل يحققو� هدفهم �لقا�شي بتخليه 
عن �ل�شلطة، على رغم �عمال �لعنف 
�ل��ت��ي ����ش��ف��رت ع���ن 48 ق��ت��ي��ال منذ 

بد�ية ني�شان �بريل �ملا�شي.
ل��ل��ط��رف��ني ف��ر���ش��ة جديدة  و���ش��ت��ت��اح 
“�لحتاد  ق��ام  فيما  قو�هما  لعر�س 
�م�س  مب�شرية   �لفنزويلي”  �لطبي 
�ل�شحة،  وز�رة  �جت�����اه  يف  �لث���ن���ني 
من  م�شرية  قبل  للمعار�شة،  دع��م��ا 
�لرئي�س  �ل��ي��ه��ا  دع����ا  �ل�������ش���الم  �ج����ل 
م���ادورو �ل��ي��وم �ل��ث��الث��اء. وعلى رغم 
�ل�شد�مات و�لغاز �مل�شيل للدموع، ما 
ز�ل خ�شوم رئي�س �لدولة يف �ل�شو�رع، 
يحفزهم على هذ� �ل�شتنفار �لنهيار 

�لقت�شادي لبالدهم.
�غنى  كانت  �لتي  فنزويال  تعد  ومل 
�حتياطاتها  بف�شل  �ملنطقة  يف  بلد 
نف�شها،  ظ��ل  �إل  �ل��ه��ائ��ل��ة،  �لنفطية 

••الريا�س- وام:

�لتعاون  جم��ل�����س  دول  ق����ادة  �أع�����رب 
و�لوليات  �ل��ع��رب��ي��ة  �خل��ل��ي��ج  ل����دول 
�لتز�مهم  ع��ن  �لأم��ري��ك��ي��ة  �مل��ت��ح��دة 
�ل�شرق  �لأزم���ات يف  مبعاجلة ج��ذور 

�لأو�شط .
ج����اء ذل����ك يف �ل��ب��ي��ان �ل�������ش���ادر عن 
�جلانبني  ����ش���م  �ل������ذي  �لج����ت����م����اع 
يف �ل��ري��ا���س ب��ن��اء ع��ل��ى دع����وة خادم 
�شلمان  �مل��ل��ك  �ل�شريفني  �حل��رم��ني 
ملك  ����ش���ع���ود  �آل  ع���ب���د�ل���ع���زي���ز  ب����ن 
و�أكد   - �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة 
ع��ل��ى �ل�����ش��ر�ك��ة �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة بني 

�جلانبني.
مت خالل �لجتماع مناق�شة �لق�شايا 
�لهتمام  ذ�ت  و�ل��دول��ي��ة  �لإقليمية 
�مل�������ش���رتك ح���ي���ث ت���و�ف���ق���ت �ل������روؤى 
حول �أهمية تكاتف �جلهود لتحقيق 

�ل�شتقر�ر و�لأمن و�لزدهار.
�مللمو�س  �لتقدم  �ل��ق��ادة  و��شتعر�س 
�إح��ر�زه منذ �لقمة �لثانية  �لذي مت 
مدينة  يف  2016م  �أب��ري��ل   21 يف 
�لتد�بري  ذل�����ك  يف  مب����ا  �ل����ري����ا�����س 
�ل����ت����ي �ت����خ����ذت ل���ت���ع���زي���ز �ل���ت���ع���اون 
�ل�شر�كة  وت��ع��م��ي��ق  �جل���ان���ب���ني  ب���ني 

�ل�شرت�تيجية بينهما.
وع���ر �ل���ق���ادة - وف���ق �ل��ب��ي��ان - عن 
معاجلة  ب�����������ش�����رورة  �ل����ت����ز�م����ه����م 
�ل�شرق  منطقة  يف  �لأزم�����ات  ج���ذور 
�ملزيد  �تخاذ  �إىل  بالإ�شافة  �لأو�شط 
لتكثيف  �ل��ع��اج��ل��ة  �خل����ط����و�ت  م���ن 
“د�ع�س  ت��ن��ظ��ي��م  ل��ه��زمي��ة  �جل���ه���ود 
�لرهابيني  �ل���ق���اع���دة  وت��ن��ظ��ي��م   “
�لإير�نية  �ل���ت���دخ���الت  وم��ع��ار���ش��ة 
وتخفيف  ل���ال����ش���ت���ق���ر�ر  �مل���زع���زع���ة 
و�ل�شعي  �لإقليمية  �ل�شر�عات  حدة 

لإيجاد �حللول لها.
ق��درة دول  �ل��ق��ادة على تعزيز  و�أك���د 
�خلليج  ل������دول  �ل����ت����ع����اون  جم��ل�����س 
�أيا  للتهديد�ت  �لت�شدي  يف  �لعربية 
�لأن�شطة  وم��و�ج��ه��ة  م�شدرها  ك��ان 
و�لعمل  لالأمن  �ملزعزعة  �لإير�نية 
و�لتوتر�ت  �لطائفية  للحد من  معا 

وف��ت��ح��ت �ل��ن��ي��اب��ة حت��ق��ي��ق��ا. وي�����د�أب 
نيكول�س مادورو �لذي تنتهي وليته 
�تهام و��شنطن  2018، على  �و�خ��ر 
متهيد�  �ل��ت��ظ��اه��ر�ت  ه���ذه  بتن�شيق 
�ن يدي  �لأح�������د  و�ك������د  لن�����ق�����الب.  
تلوثتا  ق��د  ت��ر�م��ب  دون��ال��د  �لرئي�س 
فيها،  و�نغم�ش����تا  �مل��وؤ�م��������������رة  ب��ه��ذه 
على  �ل�شيا�شية  �ل�شيطرة  �ج��ل  م��ن 

فنزويال .
�هتم   : ب���ال���ق���ول  ت���ر�م���ب  وخ���اط���ب 
بحل م�شاكل �لوليات �ملتحدة، حتى 
�شعبك ل يحبك . وكرر مادورو دعوة 
�ملعار�شة �ىل طاولة �حلو�ر من �جل 
مادورو  خ�شوم  رف�س  وقد  �ل�شالم. 
رف�شا حازما هذ� �خليار حتى �لن، 
ب��و���ش��ع ج���دول زمني  �ول  وط��ال��ب��و� 
لالنتخابات وي�شخرون من م�شروعه 
لإ����ش���الح �ل��د���ش��ت��ور، م��ع��ت��ري��ن �ياه 
م����ن����اورة ل��ل��ت��م�����ش��ك ب��ال�����ش��ل��ط��ة، كما 
يقولون. وكانت �حلكومة و�ملعار�شة 
بانت�شار  �لتهامات  تتبادلن  �للتان 
�لتظاهر�ت  خ����الل  �ل��ع��ن��ف  �ع���م���ال 
حاولتا �ج��ر�ء ح��و�ر �و�خ��ر 2016، 
لكن حماولتهما ذهبت �در�ج �لرياح.

 

وحلفائها  �حلوثية  �مللي�شيات  �إم��د�د 
ب��الأ���ش��ل��ح��ة يف خ���رق ل��ق��ر�ر جمل�س 
�لأمن رقم “2216 “ و�شددو� على 
�شرورة بذل جهود جماعية ملو�جهة 
�شبه  �ل���ق���اع���دة ود�ع�������س يف  ت��ن��ظ��ي��م 

�جلزيرة �لعربية.
��شتمر�ر  م���ن  ق��ل��ق��ه��م  �أب������دو�  ف��ي��م��ا 
م�شادرة  يف  �حل���وث���ي���ة  �مل��ل��ي�����ش��ي��ات 
�ملو�د �لإن�شانية و�لإغاثية مما فاقم 
و�لقت�شادية  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �لأو����ش���اع 
ب��ن��ت��ائ��ج موؤمتر  �ل��ي��م��ن ورح���ب���و�  يف 
�ملانحني �لذي عقد يف جنيف يف 25 
�شرعة  موؤكدين   .. 2017م  �أبريل 
�ل��ت��ي قدمتها  ب��الل��ت��ز�م��ات  �ل��وف��اء 

�لدول �ملانحة.
للعمل  تطلعهم  ع��ن  �ل��ق��ادة  ع��ر  و 
�����ش����وي����ا م������ن �أج���������ل ع���������ودة �لأم�������ن 
�لقت�شاد  وت���اأه���ي���ل  و�ل����ش���ت���ق���ر�ر 
�لعامة  �خل��دم��ات  و��شتعادة  �ليمني 
�ل�شيا�شي  �حل���ل  �إىل  �ل��ت��و���ش��ل  ب��ع��د 

�ملن�شود.
و �أعرب �لقادة عن �أملهم يف �أن توؤدي 
عودة  �إىل  �مل��و���ش��ل  حت��ري��ر  ع��م��ل��ي��ة 
�لنازحني �إىل مدنهم وقر�هم و�إيجاد 
عملية �إ�شالح �شيا�شي �شاملة جتمع 
م��ن غري  �ل��ع��ر�ق��ي  �ل�شعب  �أط��ي��اف 
تطلعات  يلبي  مبا  تفرقه  �أو  �إق�شاء 

�ل�شعب �لعر�قي.
وجرى �لتفاق على تعزيز �لعالقات 
خمتلف  يف  ودع���م���ه���ا  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
�مل����ج����ال  ذل��������ك  �مل�������ج�������الت مب������ا يف 
و�ل���ش��ت��ث��م��اري وجمالت  �ل��ت��ج��اري 
�لطاقة و�لطاقة �لبديلة و�ل�شناعة 
و�لتكنولوجيا و�لزر�عة و�ملو��شالت 
وتطوير �لبنية �لتحتية وفقا لروؤى 

�لتنمية �لتي تبنتها دول �ملجل�س.
و يف خ��ت��ام �ل��ل��ق��اء �ت��ف��ق �ل��ق��ادة على 
�ملنو�ل  ه��ذ�  على  �شنوية  قمة  عقد 
�لتقدم �ملحرز يف تنفيذ  ل�شتعر��س 
م���ا مت �لت����ف����اق ع��ل��ي��ه خ����الل هذه 
�لكفيلة  �ل�شبل  و��شت�شر�ف  �لقمة 
�لإ�شرت�تيجية بني  �ل�شر�كة  بتعزيز 
�ملتحدة  و�ل��ولي��ات  �لتعاون  جمل�س 

�لأمريكية.

وت����ع����اين م����ن ن��ق�����س ح�����اد يف �مل�����و�د 
�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة و�لأدوي�������ة، وم���ن ت�شخم 
�ل�شنة  ه������ذه   720%( خم���ي���ف 
�لدويل(  �لنقد  ���ش��ن��دوق  ي��ق��ول  كما 

و�رتفاع معدلت �جلرمية.
بر�س،  ف��ر�ن�����س  ل��وك��ال��ة  ت�شريح  ويف 
ق���ال دوغ���ال����س ل��ي��ون ن��ات��ري� رئي�س 
“بالكاد  �لفنزويلي،  �لطبي  �لحت��اد 
تتو�فر لنا 3 باملئة من �لحتياجات” 
و�شع  “هذ�  و�������ش�����اف  �ل���ط���ب���ي���ة.  
�جلوع  ب�شبب  �شنتظاهر  ف��و���ش��وي. 
�ملحرقة  وه�������ذه  �لدوي���������ة  ون���ق�������س 

و�عتقال  �جلرحى،  مئات  �حلكومية 
 161 و�����ش����ج����ن   2200 ح��������و�ىل 
�لع�شكرية  �ملحاكم  �و�م���ر  على  بناء 
�وىل  ت��اري��خ  ني�شان  م��ن  �لأول  م��ن��ذ 
�لتظاهر�ت. �ما رئي�س �لدولة فاتهم 
�عتد�ء  ور�ء  ب��ال��وق��وف  م��ع��ار���ش��ي��ه 
�ن�شاره،  �أح���د  ع��ل��ى  �ل�شبت  وح�����ش��ي 
21 عاما( �لذي  �ورلن��دو فيغور� ) 
�شرب وطعن و�أ�شيب بحروق خطرة 
على هام�س تظاهرة للمعار�شني، كما 
ق��ال. و�ك��د �لرئي�س �ن ه��ذ� �لهجوم 

�شبيه بهجومات �لرهابيني. 

�لنتظار  �ىل  وي�����ش��ط��رون  م�شنية، 
ل�شر�ء  �لتجارية  �ملحال  �مام  �شاعات 
�ل�شبت  ت��ظ��اه��ر  ي��اأك��ل��ون��ه. وق����د  م���ا 
�حلكومة  �عترو�  �شخ�س  �لف  مئتا 
للمطالبة  م�����ش��وؤول��ة،  �ل���ش��رت�ك��ي��ة 

باجر�ء �نتخابات مبكرة.
 160 ويف كر�كا�س، حاول �كر من 
�ملعار�شة،  تقول  كما  متظاهر،  �ل��ف 
ثم  �ل��د�خ��ل��ي��ة،  وز�رة  �ىل  �ل��و���ش��ول 

فرقتهم قوى �لأمن.
ويف �شان كري�شتوبال )غرب(، تظاهر 
تقدير  ح�شب  �شخ�س،  �ل��ف  �رب��ع��ون 

�حلكومة«.  تفر�شها  �لتي  �ل�شحية 
وك����ان حت��ق��ي��ق �أج���رت���ه �خ����ري� وكالة 
كو�س  م�شت�شفى  يف  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س 
�ألقى  ك��ر�ك��ا���س،  ب�شاحية  �لعمومي 
�ملدمرة  �ل����ت����اأث����ري�ت  ع��ل��ى  �ل�������ش���وء 
�ل�����ش��ح��ي��ة. ف��ق��د ك�شف عن  ل���الأزم���ة 
نق�س على �شعيد �مل�شاد�ت �حليوية، 
��شتعمال  �ع�����ادة  �ىل  و�ل����ش���ط���ر�ر 
�لرو�ئح  وت��ف�����ش��ي  �ل��ت��ن��ف�����س  �ن��اب��ي��ب 

�لوبائية و�نت�شار �لذباب يف �ملمر�ت.
كانو� يف �شحة جيدة،  عندما  وحتى 
�ليومية  �ل��ف��ن��زوي��ل��ي��ني  ح��ي��اة  ك��ان��ت 

على  �شغوطها  �ل��دول��ي��ة  �مل��ج��م��وع��ة 
�ىل  ي���������وؤدي  �ن  مي���ك���ن  ف����ن����زوي����ال، 
�ن��ق�����ش��ام��ات يف �ط�����ار �حل���ك���وم���ة �و 

�جلي�س، �و بني �حلكومة و�جلي�س .
و�ع��ل��ن��ت �ل��ن��ي��اب��ة �ل��ع��ام��ة �لح���د عن 
�شقوط �لقتيل �لثامن و�لربعني منذ 
بد�ية هذه �ملوجة من �لحتجاجات. 
و�لع�شرين  �ل��ث��ال��ث��ة  يف  ����ش���اب  وه����و 
�ل�شبت  م�شاء  ت��ويف  وق��د  �لعمر،  م��ن 
تظاهرة  خالل  بالر�شا�س  لإ�شابته 

يف ولية تورخيلو )غرب(.
ب��ي��ن��ال غري  ف���ورو  و�أح�����ش��ت منظمة 

وك����ال����ة ف���ر�ن�������س ب����ر�����س، ع���ل���ى رغم 
�ل��ت��وت��ر م��ن ج����ر�ء �ن��ت�����ش��ار 2600 
جندي بعد عمليات نهب وهجومات 
و�جلي�س.  ل��ل�����ش��رط��ة  م��ن�����ش��اآت  ع��ل��ى 
و�جل���ي�������س ه����و ب��ال�����ش��ب��ط، �ل���د�ع���م 
�لول - �ل�شا�شي يف �لبالد - لنيكول 
�ل��ذي يرف�س �شبعة من كل  م��ادورو 
ع�شرة فنزويليني حكمه. لكن ديفيد 
و��شنطن  مكتب  يف  �ملحلل  �شمايل، 
لوكالة  قال  �لالتينية،  �مريكا  حول 
فر�ن�س بر�س، �ن “��شتمر�ر �ملعار�شة 
ومو��شلة  ب��ال�����ش��و�رع،  �ل��ت��ظ��اه��ر  يف 

�لإق����ل����ي����م����ي����ة �ل�����ت�����ي ت�����غ�����ذي ع����دم 
�ل�شتقر�ر.

وث��م��ن �ل��ق��ادة م��ا مت �ل��ت��و���ش��ل �إليه 
��شتهد�ف  لتاأ�شي�س مركز  �تفاق  من 
�لريا�س  مدينة  يف  �لإره���اب  متويل 
و�لذي �شيتم فتح �لباب لدول �أخرى 

لالن�شمام �إليه م�شتقبال.
و ����ش��ت��ع��ر���س �ل����ق����ادة م����ا �أجن���زت���ه 
جمموعات �لعمل �مل�شرتكة �لتي مت 
ت�شكيلها تنفيذ� لنتائج �لقمة �لأوىل 
�ل�شو�ريخ  �شد  �ل��دف��اع  جم��الت  يف 
و�لتدريب  و�ل��ت�����ش��ل��ح  �ل��ب��ال��ي�����ش��ت��ي��ة 
ومكافحة �لإره��اب و�لأم��ن �لبحري 
�لبنى  وحماية  �ل�شير�ين  و�لأم���ن 
�لتحتية وكذلك مو�جهة �لتدخالت 

�لإير�نية يف �شوؤون �ملنطقة.
و�شدد �لقادة على �لتز�مهم مبو��شلة 
�لتن�شيق �لوثيق بني جمل�س �لتعاون 
حول  �لأمريكية  �ملتحدة  و�ل��ولي��ات 
�لق�شايا ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك من 
�خلارجية  وزر�ء  �ج��ت��م��اع��ات  خ��الل 

و�لدفاع من �جلانبني.
و وج����ه �ل���ق���ادة �جل���ه���ات �مل��ع��ن��ي��ة يف 
دولهم باأن جتتمع جمموعات �لعمل 
�مل�������ش���رتك���ة م���رت���ني ع���ل���ى �لأق�������ل يف 
�ل�شنة بهدف ت�شريع وترية �ل�شر�كة 
وتي�شري  �لإره�������اب  م��ك��اف��ح��ة  ح����ول 
�حل�شا�شة  �لدفاعية  �ل��ق��در�ت  نقل 
�لبالي�شتية  لل�شو�ريخ  و�ل��ت�����ش��دي 
و�لأمن  �لع�شكرية  �جلاهزية  ورف��ع 
“ل�شمان  “�ل�شير�ين  �لإلكرتوين 
وت�شريع  �لأن�شطة  تلك  ��شتمر�رية 
ت�شمنها  �ل���ت���ي  �ل�����ق�����ر�ر�ت  ت��ن��ف��ي��ذ 
�خلليجية  للقمة  �مل�����ش��رتك  �ل��ب��ي��ان 
�بريل   21 يف  �ل��ث��ان��ي��ة  �لأم��ري��ك��ي��ة 
�لأجهزة  وج��ه��و�  فيما  2016م.. 
�أطر  ب��ت��ع��زي��ز  �مل��ع��ن��ي��ة يف �جل��ان��ب��ني 
�ل���������ش����ر�ك����ة ب���ي���ن���ه���م���ا مب�����ا يف ذل���ك 
�ل�شرت�تيجي  �ل��ت��ع��اون  “منتدى 

�خلليجي - �لأمريكي«.

بالتفاق  �إي��������ر�ن  �ل����ت����ز�م  �����ش����رورة 
�لبالغ  قلقهم  ع��ن  وع���رو�  �ل��ن��ووي 
ب�����ش��اأن ����ش��ت��م��ر�ر �إي������ر�ن يف �إط����الق 
���ش��و�ري��خ ب��ال��ي�����ش��ت��ي��ة ب��اع��ت��ب��ار ذلك 
�ن��ت��ه��اك��ا و����ش��ح��ا ل���ق���ر�ر�ت جمل�س 

�لأمن �لدويل.
بالعمل  �لتز�مهم  عن  �ل��ق��ادة  وع��ر 
���ش��وي��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق ����ش���الم ���ش��ام��ل بني 
على  و�ت��ف��ق��و�  و����ش��ر�ئ��ي��ل  فل�شطني 
لتوفري  و����ش���ع���ه���م  يف  مب����ا  �ل���ق���ي���ام 
بعملية  ل��ل��ت��ق��دم  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  �ل��ب��ي��ئ��ة 
موقفهم  �أك��������دو�  ف��ي��م��ا  �ل���������ش����الم.. 
�لثابت يف �حلفاظ على وحدة �شوريا 
�لإقليمية  و�شالمتها  و����ش��ت��ق��ر�ره��ا 
و�أعربو� عن دعمهم جلهود مبعوث 
�ملتحدة لإيجاد  �لعام لالأمم  �لأمني 
بيان  ع���ل���ى  م���ب���ن���ي  ����ش���ي���ا����ش���ي  ح�����ل 
وق��ر�ر جمل�س   ”1“ موؤمتر جنيف 
م�شددين   ”2254“ رق���م  �لأم����ن 
ع���ل���ى �����ش����رورة رف�����ع �حل�������ش���ار عن 
و�إي�شال  �ملحا�شرة  �ل�شورية  �مل���دن 
للمناطق  �لإن�������ش���ان���ي���ة  �مل�������ش���اع���د�ت 
�ملحا�شرين  و�مل���دن���ي���ني  �مل��ت�����ش��ررة 
�لآهلة  �ملناطق  على  �لق�شف  ووق��ف 

بال�شكان و�لإفر�ج عن �ملعتقلني.
�لكامل  �لل�����ت�����ز�م  �ل�����ق�����ادة  �أك������د  و 
�شيادته  و�ح�������رت�م  �ل��ي��م��ن  ب���وح���دة 
و����ش��ت��ق��الل��ه ورف�������س �أي ت��دخ��ل يف 
���ش��وؤون��ه �ل��د�خ��ل��ي��ة م�����ش��ددي��ن على 
�ملبادرة  وفق  �ل�شيا�شي  �حلل  �أهمية 
�خلليجية و�آليتها �لتنفيذية وتنفيذ 
قر�ر جمل�س �لأمن رقم “2216” 
عن  و�أع������رب������و�   ..  “ 2015م   “
�ملبعوث  �ل��ب��ال��غ جل��ه��ود  ت��ق��دي��ره��م 
�ليمن  �إىل  �ملتحدة  ل��الأمم  �خل��ا���س 
�لأطر�ف  بني  �مل�شاور�ت  ل�شتئناف 
�حلل  �إىل  �لتو�شل  ب��ه��دف  �ليمنية 

�ل�شيا�شي وفق لهذه �ملرجعيات.
بالعمل  �ل���ت���ز�م���ه���م  �ل����ق����ادة  و�أك�������د 
��شتمر�ر  مل��ن��ع  �ل����دويل  �ملجتمع  م��ع 

و�ل�شلمية  �ل�شيا�شية  �ل�شبل  خ��الل 
و�حرت�م �شيادة �لدول وعدم �لتدخل 
يف �شوؤونها �لد�خلية وكذلك �حلاجة 
حل��م��اي��ة �لأق��ل��ي��ات و�ح����رت�م حقوق 
تع�شف  �ل���ت���ي  �ل������دول  يف  �لإن�������ش���ان 
ب���ه���ا �ل�������ش���ر�ع���ات. و ج�����دد �ل���ق���ادة 
�جلهود  م��و����ش��ل��ة  ع��ل��ى  ت�شميمهم 
�مل�شرتكة ملكافحة �لإرهاب و�لق�شاء 
عنا�شره  ومالحقة  تنظيماته  على 
وجتفيف م�شادر متويله.. موؤكدين 
�لتهديد�ت  مل���و�ج���ه���ة  م��ع��ا  �ل��ع��م��ل 
�لإرهابية ومكافحة متويل �لإرهاب 
ت�شمل  �لتي  �لإج����ر�ء�ت  م��ن  مبزيد 
�لتحتية  �ل���ب���ن���ى  م���ن�������ش���اآت  ح���م���اي���ة 

وتعزيز �أمن �حلدود و�لطري�ن.
و رحبت �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 
ب��ت��اأ���ش��ي�����س �ل���ت���ح���ال���ف �لإ����ش���الم���ي 
بقيادة  �لإره���اب  ملكافحة  �لع�شكري 
�مل��م��ل��ك��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ل�����ش��ع��ودي��ة كجزء 

�مل�شرتك  �ه��ت��م��ام��ه��م  �ل���ق���ادة  �أك���د  و 
�ملنطقة  �أم���������ن  ع����ل����ى  ب����احل����ف����اظ 
ملو�جهة  �شويا  و�لعمل  و��شتقر�رها 
كافة �لتهديد�ت �لأمنية �لتي تو�جه 
دول �ملنطقة مبا يف ذلك �لتهديد�ت 

�لتي ت�شكلها �لتنظيمات �لإرهابية.
�لأمريكي  �جل��ان��ب  �أك���د  جانبه  م��ن 
�ل���ت���ز�م���ه ب���ال���دف���اع ع����ن �أم������ن دول 
تهديد  �أي  ���ش��د  �ل���ت���ع���اون  جم��ل�����س 
بتعزيز  �ل����ق����ادة  وت���ع���ه���د  خ����ارج����ي. 
وم�شوؤوليتهم  �لأم����ن����ي  �ل���ت���ع���اون 
�ملخاطر  م��ع��اجل��ة  جت����اه  �مل�����ش��رتك��ة 

�لتي تو�جه �ملنطقة .
�ل�شدد  ه������ذ�  يف  �ل������ق������ادة  وب����ح����ث 
مع  للتعامل  م�شرتكة  روؤي���ة  ب��ل��ورة 
�ل�شر�عات �لأكر �إحلاحا يف �ملنطقة 
�مل�شرتكة  للمبادئ  دعمهم  و�أك����دو� 
�ملت�شمنة �أنه ما من حل لل�شر�عات 
من  �إل  �ملنطقة  يف  �مل�شلحة  �لأهلية 

ج��ري�ن��ه��ا ب��ال��ط��رق �ل�����ش��ل��م��ي��ة. كما 
��شتنكارهم  ع����ن  �ل�����ق�����ادة  �أع��������رب 
�لتدخالت  ل����ش���ت���م���ر�ر  و�إد�ن����ت����ه����م 
لدول  �لد�خلي  �ل�شاأن  يف  �لإير�نية 
ل�شيادة  �نتهاكا  باعتبارها  �ملنطقة 
�ي�����ر�ن بث  �مل��ج��ل�����س وحم���اول���ة  دول 
�لطائفية  �ل��ف��ت��ن��ة  و�إث������ارة  �ل��ف��رق��ة 
ومن  �مل��ج��ل�����س  دول  م���و�ط���ن���ي  ب���ني 
من  وذل��ك  �لبحرين  مملكة  �شمنها 
�ملتطرفة  �لعنا�شر  م�شاندة  خ��الل 
وتهريب  وكالئها  وتدريب  �لعنيفة 
�لأ�شلحة و�ملتفجر�ت و�إثارة �لنعر�ت 
بالت�شريحات  و�لإدلء  �ل��ط��ائ��ف��ي��ة 
�لتحري�شية على خمتلف �مل�شتويات 
و�لنظام و�ل�شتقر�ر  �لأمن  لزعزعة 
�جلو�ر  ح�شن  مبد�أ  مع  يتنافى  مما 
�لد�خلية  �ل�شوؤون  �لتدخل يف  وعدم 
و�ملو�ثيق  و�لقو�نني  للمبادئ  وفقا 
و�لأع�����ر�ف �ل��دول��ي��ة. و �أك����دو� على 

�لإرهاب..  �شد  �لدولية  �حلرب  من 
ونوه �لقادة بجهود �لتحالف �لدويل 
مل��ك��اف��ح��ة ت��ن��ظ��ي��م د�ع�������س �لإره���اب���ي 
�لوليات  بقيادة  و�ل��ع��ر�ق  �شوريا  يف 
�مل��ت��ح��دة �لأم��ري��ك��ي��ة و����ش���ددو� على 
لإي�شال  �جل��ه��ود  ت�����ش��اف��ر  ����ش���رورة 
�لالجئني  �إىل  �لإن�شانية  �مل�شاعد�ت 

و�لنازحني �لعر�قيني و�ل�شوريني.
�لقاطع  رف�شهم  عن  �لقادة  و�أع��رب 
يف  �لإي��ر�ن��ي��ة  �ل��ت��دخ��الت  ل�شتمر�ر 
�ملجل�س  ل����دول  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �ل�����ش��وؤون 
و�مل��ن��ط��ق��ة وط��ال��ب��و� ب��الل��ت��ز�م �لتام 
و�لأ�ش�س  �ل���دويل  �ل��ق��ان��ون  ب��ق��و�ع��د 
و�ملبادئ و�ملرتكز�ت �لأ�شا�شية �ملبنية 
ع��ل��ى م��ب��د�أ ح�شن �جل����و�ر و�ح���رت�م 
�لقوة  ��شتخد�م  وعدم  �ل��دول  �شيادة 
�إي�����ر�ن  ب��ه��ا وط���ال���ب���و�  �ل��ت��ه��دي��د  �أو 
وعملية  حقيقية  خ��ط��و�ت  ب��ات��خ��اذ 
ل��ب��ن��اء �ل��ث��ق��ة وح����ل خ��الف��ات��ه��ا مع 

اأ�صبوع ثامن من التظاهرات املناوئة ملادورو يف فنزويال 

قادة دول التعاون واأمريكا يعربون عن التزامهم مبعاجلة جذور االأزمات يف ال�صرق االأو�صط 

•• باري�س-رويرتز:

بني  �لتكامل  زي��ادة  �إىل  م��اك��رون  �إميانويل  �جلديد  �لفرن�شي  �لرئي�س  دع��ا 
دول �لحتاد �لأوروب��ي للت�شدي لأزمة �لهجرة قائال �إن �أع�شاء �لحتاد مل 
�إيطاليا من �لعبء �ملتنامي لهذه �لأزمة.  يولو� �لهتمام �لكايف بتحذير�ت 
وقبيل ع�شاء عمل مع رئي�س �لوزر�ء �لإيطايل باولو جينتيلوين كرر ماكرون 
�لقو�عد  لتعزيز  �لأوروب����ي  �لحت���اد  د�خ��ل  �شريعة  ب�شورة  �لعمل  يف  رغبته 
حلماية �لعاملني من �لإغر�ق �لجتماعي وحت�شني �للو�ئح ب�شاأن �مل�شرتيات 
�شخ�س  �أل��ف   45 �أك��ر من  ��شتقبلت  �لتي  �إيطاليا،  �إىل  �إ�شارة  ويف  �لعامة. 
و�شلو� بالقو�رب من �شمال �أفريقيا منذ بد�ية هذ� �لعام وحده، قال �لرئي�س 
�أن يجد طريقة لتح�شني عملية  �أي�شا  �لأوروب��ي عليه  �إن �لحتاد  �لفرن�شي 
�ل�شنو�ت  �ملتو�شط يف  �لبحر  للمهاجرين عر  �لكبري  �لتدفق  �أعباء  �قت�شام 
1.6 مليون لجئ ومهاجر  �لأخ��رية. و�شهد �لحتاد �لأوروب��ي و�شول نحو 

•• بروك�صل-اأ ف ب:

و�شع �لحتاد �لأوروبي �م�س �لثنني �للم�شات �لخرية على �آخر �لإجر�ء�ت 
من  بريطانيا  خ���روج  ح��ول  �مل��ف��او���ش��ات  ب��ب��دء  ل��ه  �شت�شمح  �ل��ت��ي  �لتنظيمية 

�لحتاد �لأوروبي، باإقر�ره ر�شميا تكليفه موفده مي�شال بارنييه.
بعد  �ي   ،2016 يوليو  مت��وز   27 يف  �لوروب��ي��ة  �ملفو�شية  عينته  �ن  ومنذ 
�شهر ونيف من �ل�شتفتاء �لريطاين حول بريك�شت، ز�ر بارنييه دول �وروبا 
�ل27 و�لتقى قادتها. ويفرت�س �ن تكلفه ر�شميا �لدول �لأع�شاء �ملجتمعة 
وقال  لندن.  مع  �ملفاو�شات  �ج��ر�ء  مبهمة  بروك�شل،  يف  ل��ل��وزر�ء  جمل�س  يف 
دبلوما�شي �وروبي رد� على �شوؤ�ل عن �لج��ر�ء�ت “يفرت�س �ن يجري ذلك 
ليكون  ت�شويتها  م��ن  ب��د  ل  ملفات  ثالثة  �لوروب��ي��ون  ح��دد  وق��د  ب�شرعة«. 
�ملالية،  �لق�شايا  وت�����ش��وي��ة  �مل��و�ط��ن��ني،  ح��ق��وق  ه��ي  “منظما”،  �لن�����ش��ح��اب 
�هتمام خا�س  �ي��الء  �لوروب���ي، مع  و�حل���دود �خلارجية �جل��دي��دة لالحتاد 

م��ن �ل�����ش��رق �لأو����ش���ط و�أف��ري��ق��ي��ا وم���ا ور�ءه���م���ا �إىل ���ش��و�ط��ئ��ه ب��ني 2014 
ب��ادئ �لأم��ر يف ق��و�رب متهالكة �إىل  و2016. وو�شل معظم من قدمو� يف 
�ليونان لكنهم يتوجهون حاليا �إىل �إيطاليا. ولقي كثريون حتفهم يف �لبحر. 
�أريد  �إيطاليا.  �أر�شلتها لنا  �لتي  وقال ماكرون مل ن�شتمع جيد� للتحذير�ت 
حماية  لزيادة  �حلالية  ولقو�عدنا  �للجوء  حلق  حقيقيا  �إ�شالحا  نبحث  �أن 
�لحتاد  جينتيلوين  وح��ث   . �ملهاجرين  ل�شغط  عر�شة  �لأك��ر  �ل��دول  تلك 
منطقة  كذلك  ودع��ا  �لهجرة  ب�شاأن  م�شرتكة  �شيا�شة  و�شع  على  �لأوروب���ي 
�ليورو �إىل �لتحرك �شوب وحدة مالية وم�شرفية. و�أ�شاف لن تكون عملية 
�شريعة لكن من �ملهم �أن نتمكن من �لبدء و�أن نذهب يف �لجتاه �ل�شحيح . 
وياأتي لقاء ماكرون مع جينتيلوين بعد لقاء مع �مل�شت�شارة �لأملانية �أجنيال 
تكامل  لزيادة  طريق  خريطة  لو�شع  �ملا�شي  �لثنني  يوم  برلني  يف  مريكل 
�لحتاد �لأوروبي. كما �لتقى �أي�شا برئي�س �ملجل�س �لأوروبي دونالد تو�شك 

يوم �لأربعاء يف باري�س.

بعد  وفقط  �لريطانية.  �ل�شمالية  �يرلند�  ومقاطعة  �يرلند�  جلمهورية 
�لقادة �لوروب��ي��ون يف  �لتي حددها  �لتوجهات  �مل�شاكل، كما ورد يف  حل هذه 
حول  �ملحادثات  تبد�أ  �ن  ميكن  �بريل،  ني�شان  نهاية  يف  �ل�شتثنائية  قمتهم 
م�شتقبل �لعالقات بني �لحتاد �لوروبي وجارته �لريطانية، بعد �كر من 
�ربع عقود من �ن�شمامها �ىل �لتكتل. كل هذه �ملبادىء �درجت يف “توجيهات 
�لثنني  بروك�شل  يف  �ملجتمعون  �ل��وزر�ء  عليها  �شي�شوت  �لتي  �ملفاو�شات” 
وترتجم �لرغبات �لتي عرت عنها �لدول �ل27. وقال م�شدر �أوروبي طلب 
�لتي  تلك  �لع�شاء منق�شمة بني  �ل��دول  وف��ود  �ن  �لك�شف عن هويته،  عدم 
تريد �خلو�س يف �لتفا�شيل و�خرى تريد �لكتفاء ب�شيغ ��شمل. و�أ�شاف �ن 
�ملفو�شية تف�شل �لبقاء على “هو�م�س مناور�ت” يف �ملفاو�شات. �لوروبيون 
�لنتخابات  ن��ت��ائ��ج  �ن��ت��ظ��ار..  جم����دد�  عليهم  ل��ك��ن  ل��ل��ت��ف��او���س  م�����ش��ت��ع��دون 
�لت�شريعية �ملبكرة �لتي �شتجرى يف �لثامن من حزير�ن يونيو يف بريطانيا 

بدعوة من رئي�شة �حلكومة ترييز� ماي.

االحتاد االأوروبي يقر ر�صميا تكليف بارنييه املفاو�صات مع بريطانيا حول اخلروجاإيطاليا وفرن�صا تدعوان اإىل حترك اأوروبي اأكرث تكامال ب�صاأن املهاجرين 
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عربي ودويل
نحو اإعالن حظر التجول يف تطاوين:

جنوب تون�س: و�صع خطري ينذر بحريق حموره النفط

•• الفجر - تون�س
مبلف  و�مل��ك��ل��ف  و�لت�شغيل  �ملهني  �لتكوين  وزي���ر  �حل��م��ام��ي  ع��م��اد  �أك���د 

حمافظة تطاوين 
�ن “هنالك دعو�ت م�شبوهة ور�ءها �أجند�ت حتى ل تقع �نتخابات بلدية 

وعدم �لتقدم بالبالد.. وور�ءها مر�شحني للرئا�شة و�أحز�ب ُمفل�شة«.
كما �أكد �حلمامي �أن �أحد �لأ�شخا�س “كان ميلك عقد ��شتغالل ل�شركة 
�إىل  �إ�شافة  �ألف دينار للمحتجني   12 �نهاوؤه، وب��ادر مبنح  نفطية ومت 
ي�شتحوذ  �أن  �أج��ل  من  بتحري�شهم  وق��ام   )4*4( �لدفع  رباعية  �شيارة 
على �لعقد �ملذكور” قائال “نحن نعرفه.. ورغم كل ما قام به لن يفوز 

بالعقد و�شيحا�شب يف وقته«. و�أ�شاف �حلمامي �أن �ملحتجني يف �لكامور 
بالتاأميم  �شعار�ت تطالب  “رفعو�  �لبرتول  �قتحمو� وحدة �شخ  �لذين 
و�لنف�شال وب�20 باملائة من �أرباح �ل�شركة، كما قام �أحدهم برفع �لعلم 
�لتون�شي فوق �مل�شخة لالإيهام باأنها مل تكن تون�شية قبل ذلك” و��شتنكر 

ذلك قائال “هذه دعو�ت م�شبوهة ور�ءها �أجند�ت متد�خلة ومعقدة«.
و�شدد وزير �لت�شغيل على �أن �حلكومة على علم بكل ما يحدث يف تطاوين 
من  ط��رده  مت  من  فيهم  مبن  بال�شم،  �ملحتجني  جميع  “نعرف  قائال 
�شو�بق عدلية..  وله  �ملحتجني،  با�شم  ناطق  �أنه  �ليوم  �لتحرك ويدعي 
�لوطنية  �ل�شيادة  با�شم  ويتحدث  �لدفع  رباعية  �شيارة  يف  يتجّول  وهو 

وهو من قام برفع �لعلم �لتون�شي فوق �مل�شخة” على حد تعبريه.

ح�ضاد اويل
   و�أف��ادت م�شادر متطابقة �أن��ه مت 
حرق مقري �قليم �لدرك و�ملنطقة 
باحلي  �لعمومي  لالأمن  �جلهوية 
�لإد�ري بالكامل بعد �ن�شحاب قو�ت 

�لأمن منهما. 
�مل�شادر  ن��ف�����س  ب��ح�����ش��ب  ك��م��ا مت���ت 
�لبلدي  �مل�شتودع  �قتحام  حم��اول��ة 
ب��ت��ط��اوي��ن م��ن ق��ب��ل ���ش��ب��اب يعتقد 

�نهم من خارج �ملحافظة.
�مل�����ش��ادر ح�شول  �أك���دت ذ�ت     كما 
ب��امل�����ش��ت�����ش��ف��ى �جلهوي  ح��ال��ة وف����اة 
�أمنية  ���ش��ي��ارة  ���ش��دم��ت��ه  ب��ت��ط��اوي��ن 
�ل��ك��ام��ور م��ع وج��ود حالة  مبنطقة 

ثانية حرجة بقاعة �لعمليات.
عماد  �لت�شغيل  وزي����ر  ب��ه  و�أف�����اد     
نتيجة  تويف  �لهالك  فاإن  �حلمامي 
�ملحتجني  �ل��ذي حدث مع  �لتد�فع 
ملنعهم  �ل��درك  �شيارة  تدخل  حلظة 
م���ن ح���رق و�ق��ت��ح��ام م��رك��ز �لمن 

باجلهة.
   وح�شب نف�س �مل�شدر فاإن �لفرق 
�ل���ط���ب���ي���ة ب��امل�����ش��ت�����ش��ف��ى �جل���ه���وي 
�إنقاذ  على  حاليا  تعمل  بتطاوين 
�أحد �ملحتجني �إثر تعر�شه لإ�شابة 

خطرية على م�شتوى �لعني.
   وي���ت���ز�م���ن ه�����ذ� �ل��ت�����ش��ع��ي��د مع 
تنفيذ �إ�شر�ب عام بكامل حمافظة 
تن�شيقية  م����ن  ب����دع����وة  ت���ط���اوي���ن 

�لعت�شامات بالكامور.
   وقام �أهايل تطاوين �أم�س �لثنني 
�مل��ح��اف��ظ��ة ر�فعني  ب��اق��ت��ح��ام م��ق��ر 
�ملحافظ  وج���ه  يف  ‘ديغاج’  ���ش��ع��ار 
وللتنديد  ب���رح���ي���ل���ه  م���ط���ال���ب���ني 
للدموع  �مل�����ش��ي��ل  �ل��غ��از  ب��ا���ش��ت��ع��م��ال 
�لكامور  معت�شمي  وم��ن��ع  بكثافة 
من غلق وحدة �ل�شخ لل�شغط على 
�حلكومة حتى حت�شل �جلهة على 

ن�شيبها من �لرو�ت �لطبيعية.
  من جانبه �عتر حمافظ تطاوين 
حممد علي �لرهومي �ن �لعت�شام 
�ل�شلمي ل يو�جه بالقوة، م�شيفا: 
و�لع�شكري  �لم���ن���ي  “�لتعاطي 
�إذ�  �ل�����ش��ل��م��ي��ة  ك���ن���ف  يف  ����ش���ي���ك���ون 
�لطابع  حافظت �لحتجاجات على 
هنالك  �ّن  �إىل  م�شري�  �ل�شلمي”، 
حتديدها،  دون  خمتلفة،  �أط����ر�ف 
ت�شعى �إىل تاأجيج �لأجو�ء و�لركوب 
�مل�شروعة  �ل�����ش��ب��اب  م��ط��ال��ب  ع��ل��ى 

و��شتغاللها لأغر��س متعددة..

و�ضع خطري
لنقابة  �ل���ع���ام  �ل��ك��ات��ب  و�ع���ت���ر     
�لدرك بتطاوين �أني�س �ل�شعدي �أن 
�أ�شبح  تطاوين  يف  �لأم��ن��ي  �لو�شع 
ب��ات��ت مهددة  �مل��دي��ن��ة  و�أن  خ��ط��ري� 
بالإنزلق نحو �لعنف �أمام حماولة 
�لأمن  ق��و�ت  دف��ع  �ملحتجني  بع�س 

�ىل ��شتعمال �لقوة.
�أم�س  �ل�����ش��ع��دي  �أن���ي�������س  و����ش���دد     
�لثنني، على وجود حماولت تقوم 
بها بع�س �لأ�شخا�س جلر �ملوؤ�ش�شة 
للت�شدي  �لقوة  ل�شتعمال  �لأمنية 

ملحاولت �حلرق و�لته�شيم.
�أمرت  �لد�خلية  وز�رة  �أن  و�أب���رز     
قو�ت �لأمن باحلفاظ على �شالمة 
�ملحتجني يف كل �لظروف و��شتعمال 

�ملرونة يف �لتعامل معهم.
�أ�����ش����ب����اب �إط�����الق     وب���خ�������ش���و����س 
�مل�شيل  ل��ل��غ��از  �لأم���ن���ي���ة  �ل����وح����د�ت 
قو�ت  �أن  �ل�����ش��ع��دي  ب����نّي  ل��ل��دم��وع 
�مل�شيل  �ل���غ���از  �أط��ل��ق��ت  ق���د  �لأم�����ن 
�لأ�شخا�س  بع�س  لتفريق  للدموع 
�ل����ذي����ن ح����اول����و� �ق���ت���ح���ام حمطة 

�ل�شخ بالكامور.
    ودعا �أني�س �ل�شعدي �ىل �شرورة 
للحفاظ  و�ل��ه��دوء  �حل��ذر  مالزمة 

بيان غري م�ضبوق
   وياأتي هذ� �لت�شعيد على خلفية 
توتر �لو�شع باجلهة �إثر �إقد�م عدد 
من �ملعت�شمني على غلق وحدة �شخ 
دف��ع �حلكومة  ما  �ل�شبت  �ل��ب��رتول 
يو�شف  برئا�شة  �ج��ت��م��اع  عقد  �إىل 
وح�شور  �حلكومة  رئي�س  �ل�شاهد 
وقياد�ت  و�لد�خلية  �لدفاع  وزيري 
�إقر�ر  خالله  مت  وع�شكرية  �أمنية 
�ل��درك لدعم  �إر���ش��ال تعزيز�ت من 
�جلي�س يف حماية �ملن�شاآت �لنفطية 
�إ�شافة  �لنفط  و�إع��ادة فتح م�شخة 
يعمد  من  لكل  �لعديل  �لتتبع  �إىل 

�إىل جتاوز �لقانون.
م�����ش��در ح��ك��وم��ي رفيع  وك�����ان      
�لتعزيز�ت  �ن  �أك����د  ق���د  �مل�����ش��ت��وى 
مل��ع��ا���ش��دة جهود  �لم��ن��ي��ة �ر���ش��ل��ت 
�ملوؤ�ش�شات.  �حل��م��اي��ة  يف  �جل��ي�����س 
و������ش����اف �ن ه�����ذه �ل���ت���ع���زي���ز�ت ل 
�لكامور  �عت�شام  ف�س  �ىل  تهدف 
مو��شلة  باإمكانهم  �ملعت�شمني  و�ن 
دون حماول  م��ن  ل��ك��ن  �لع��ت�����ش��ام 
�قتحام موؤ�ش�شات حتر�شها �ملوؤ�ش�شة 
خمالف  ذل������ك  لن  �ل���ع�������ش���ك���ري���ة 
�لعتد�ء  مبثابة  ويعتر  للقانون 

على �جلي�س.
   يف حني جاء يف بيان غري م�شبوق 
لوز�رة �لدفاع �لتون�شية �أن �ملن�شاآت 
حاليا  موؤمنة  بالكامور  �لبرتولية 
ب��ت�����ش��ك��ي��الت م���ن �جل��ي�����س و�ل����درك 
حم���������ذرة ك�����اف�����ة �مل�����و�ط�����ن�����ني من 
�لت�شادم  نتيجة  �لعدلية  �لتتبعات 
و�لأمنية  �لع�شكرية  �ل��وح��د�ت  مع 
و�لأ������ش�����ر�ر �ل��ب��دن��ي��ة �ل���ت���ي ميكن 
يف  �ل���ت���درج  ���ش��ورة  يف  تلحقهم  �أن 
�لقوة مع كل من يحاول  ��شتعمال 
�لعتد�ء على �أفر�دها �أو منعهم من 
�أد�ء مهامهم �أو من يحاول �لدخول 

بالقوة �إىل �ملن�شاآت �لنفطية.
   كما �أو�شحت �أنه نتيجة لالحتقان 
باملكان  �ملحتجون  عليه  ك��ان  �ل��ذي 
�ل�شبت وتفاديا للخ�شائر يف �لأرو�ح، 
�لع�شكرية  �لت�شكيالت  ����ش��ت��ع��ان��ت 
مبهند�س خمت�س خلف�س �ل�شغط 
ب��وح��دة ���ش��خ �ل��ب��رتول م��وؤق��ت��ا، ثم 
�إىل م�شتو�ه  �لحد  باإرجاعه  قامت 
�لعادي.    ومن �ملتوقع �ن يكون قد 
مت �لإعالن ليلة �أم�س عن جمموعة 
�ل���ق���ر�ر�ت �لم��ن��ي��ة بخ�شو�س  م��ن 
�أب���رزه���ا �تخاذ  حم��اف��ظ��ة ت��ط��اوي��ن 
�ل�شاهد،  يو�شف  �حل��ك��وم��ة  رئي�س 
�أمني مطلع،  �أك��ده م�شدر  وف��ق ما 
قر�ر� بحظر �لتجول يف �جلهة ويف 
عدد من جهات �جلنوب �لتي تعي�س 

نف�س �لظروف �لأمنية �ملتوترة.
    من جهته حّذر �ملكتب �لتنفيذي 
�لتون�شي  �ل���ع���ام  ل���الحت���اد  �مل��و���ّش��ع 
�لت�شعيد  م��ن  ل��ه  ب���الغ  يف  لل�شغل 
بكّل  �لنفطية  �ملنطقة  يف  �حلا�شل 

من تطاوين وقبّلي.
عدم  �إىل  �ملعت�شم  �ل�شباب  ودع��ا     
�لن�شياق ور�ء �لدعو�ت �لتي تدفع 
و�إنهاكه  �جلي�س  م��ع  �لت�شادم  �إىل 
معتر�  �لن�����ت�����اج،  ت��ع��ط��ي��ل  و�إىل 
�حلكومة ملزمة باحل�شور ميد�نّيا 
�ل�شباب  م��ع  �ل��ت��ح��اور  ومب��و����ش��ل��ة 
و�إيجاد �حللول �لفعلية و�لّناجعة. 

�ل�����ش��غ��ل بع�س      وح����ّم����ل �حت������اد 
�إىل  ت�������ش���ع���ى  �ل�����ت�����ي  �لأط����������������ر�ف 
�لجتماعية  �ل��ت��ح��ّرك��ات  ت��وظ��ي��ف 
م�����ش��وؤول��ي��ات��ه��م، د�ع���ي���ة �ي���اه���ا �إىل 
تون�س  ومب�شلحة  باجلهات  �ل��ّن��اأي 
ع���ن ك����ّل �ل���ت���ج���اذب���ات و�لأج����ن����د�ت 
�لبحث  يف  �لإي��ج��اب��ي��ة  و�مل�����ش��اه��م��ة 
عن �حللول بدل �لدفع �إىل تعجيز 
ح�شب  �إ�شعافها،  وحماولة  �لّدولة 

ن�س �لبالغ.

�جلهة  يف  �لأم����ن����ي  �ل���و����ش���ع  ع���ل���ى 
���ش��ل��م��ي��ة مطالب  ع��ل��ى  ول��ل��ح��ف��اظ 

�ملحتجني.
    وتوقع ذ�ت �مل�شوؤول �لأمني �تخاذ 
قر�ر لفر�س حظر �لتجول باجتاه 
خلق �لهدوء و�ل�شتقر�ر يف �ملدينة.

    وق����ال: م��ن �مل��ف��رت���س �أن تكون 
حلماية  موجهة  كاأمنيني  جهودنا 
�لرهابية  �مل��خ��اط��ر  م���ن  �حل�����دود 
ته�شيم  مل�����ح�����اولت  ل��ل��ت�����ش��دي  ل 

�ملوؤ�ش�شات �لعمومية .

الرهابيون يرت�ضدون
    من جانبه عّر �لعميد �ملتقاعد 
من �جلي�س ورئي�س �ملركز �لتون�شي 
ل��در����ش��ات �لأم���ن �ل�����ش��ام��ل، خمتار 

بالن�شر، عن تخّوفه مما يح�شل يف 
�لو�شع  و��شفا  تطاوين  حمافظة 

ب�اخلطري.
�لتحركات يف  �إن  بالن�شر،  وق��ال     
�إلهاء  وه��دف��ه��ا  م��وّج��ه��ة  ت��ط��اوي��ن 
وح����د�ت �لأم����ن و�جل��ي�����س �لوطني 
�ملناوئة  ل��ل��ع��ن��ا���ش��ر  �مل���ج���ال  وف�����ش��ح 
و�شّن  و�ل���ت���م���وق���ع  �ل���ع���دة  لإع�������د�د 
�أن  م�����وؤّك�����د�   ، �إره����اب����ي����ة  ه���ج���م���ات 
مثل  د  ترت�شّ �لإره��اب��ي��ة  �لعنا�شر 

هذه �لفر�س.
   ودعا �إىل �شرورة �لنتباه و�حلذر 
وجت���ّن���ب �ل�����ش��د�م��ات م���ع وح����د�ت 
م�شّدد�  �ل��وط��ن��ي،  و�جلي�س  �لأم���ن 
من  �مل��ن��اط��ق  بع�س  �إف����ر�غ  �أّن  على 
�لأمن وتوجيهها �ىل مناطق �أخرى 

�لوهمية  �ملعارك  خل������ق  و  �لز�ئفة 
�لوهمي������ة  �لنت�ش�������ار�ت  وح��ت��ى 
على  مبا�شرة  �لز�ئفة  و�ل��ب��ط��ولت 
�لمن  ق����و�ت  لت�شتيت  �ل�����ش��ا���ش��ات 

و�جلي�س.
مثل  تتحرك  ل  “عادة  و�أ���ش��اف     
�ل لأمر  �ل��ك��ب��رية  �مل��اك��ي��ن��ات  ه���ذه 

عظيم ير�د له �أن يحدث«.

�لرهابيني  �أم����ام  �ل��ف��ر���ش��ة  ي���رتك 
لتنفيذ �شرباتهم.

�لقيادي بحركة     ويف تعليقه قال 
م�شروع تون�س �ل�شحبي بن فرج �أنه 
من �لو��شح جد� �ن ور�ء �لحد�ث 
يف تطاوين ماكينة حمرتفة ت�شتغل 

بقوة.
م��ا يحدث ل عالقة  �أن     م�شيفا 

�لديني  �أو  �لقبلي  �لعامل  يف غ�ياب 
�لوتر  ع��ل��ى  و�ل��ل��ع��ب  �ل��ط��ائ��ف��ي  �و 
�ل��وط��ن��ي )�ل�����ش��ي��ادة ع��ل��ى �ل���رو�ت 
�لخ  �ل���خ  ت��اأم��ي��م  ف�ش�����اد،  �مل��ن��ه��وب��ة، 
�ل�������خ( و�������ش�����ت�����در�ج ق�������و�ت �لم�����ن 
حمالت  و  �ملو�جهة  نحو  و�جلي�س 
مدرو�شة  وت���و�����ش���ل���ي���ة  �ع���الم���ي���ة 
ع�����ر ب�����ث �لإ������ش�����اع�����ات و�لأن������ب������اء 

ل�����ه ب����الح����ت����ج����اج����ات �مل�������ش���روع���ة 
مت  �أن��ه  و  و�لت�شغيل  �لتنمية  ح��ول 
�لعربي  �ل��رب��ي��ع  �أدو�ت  ك��ل  �ع��ت��م��اد 
�لو�شع  ��شتغالل  يف  تتمثل  و�ل��ت��ي 
�لكارثي  و�لقت�شادي  �لجتماعي 
وف�����ش��اد وعجز  ف�����ش�����ل  ����ش��ت��ث��م��ار  و 
م�شاكل  حل  على  �حلاكمة  �لنخب 
�لتنمية ودغدغة �لنزعات �جلهوية 

كر وفر بني �ملعت�شمني و�لمن

م�صروع تون�س: ماكينة حمرتفة
 ت�صلتغل بقوة يف اأحلداث تطاوين

وزارة الدفاع حتذرمن 
الت�صادم مع القوات الع�صكرية

احلكومة تقرر التتبع العديل
 لكل من يعمد اإىل جتاوز القانون

احتاد ال�ضغل يدعو �ضباب تطاوين لعدم الن�ضياق لدعوات الت�ضادم مع اجلي�س

العميد خمتار بالن�ضر: التحركات موّجهة وهدفها اإلهاء وحدات الأمن واجلي�س وف�ضح املجال ل�ضّن هجمات اإرهابية

    وقد ت�ضدت القوات الع�ضكرية والأمنية �ضباح اأم�س 
اإثر  تطاوين  �ضباب  من  املحتجني  من  لعدد  الثنني 
ومت  غلقها.  وحماولتهم  النفط  �ضخ  وحدة  اقتحامهم 
اإخراجهم من الوحدة با�ضتعمال الغاز امل�ضيل للدموع ما 

اأدى اإىل اختناق عدد كبري من املحتجني. 

•• الفجر - تون�س - خا�س

حالة  حولها  املناطق  وبع�س  تطاوين  مدينة  تعي�س     
اأعلن عنه معت�ضمو  احتقان �ضعبي بعد الت�ضعيد الذي 

الكامور واتخاذهم قرارا بغلق م�ضخة النفط.

�جلي�س يف �ملو�جهة

حرق مقر�ت �منية

حرق مقر �لدرك

وزير الت�صغيل يتهم مر�صحني للرئا�صة واأحزاب ورجل اعمال

وفاة اأحد املحتجلني وحرق 
مقري الدرك واالأمن يف تطاوين

�قتحام حقل نفطي

�حتاد �ل�شغل يحذر �ل�شباب
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�ملنذر/ �لبنك �لعربي �ملتحد - �س م ع  - بوكالة �ملحامية / موزه �خلظر 
�ملنذر �ليه : ع�شمت كند�ن - تركي �جلن�شية  )جمهول حمل �لقامة(

�ملديونية  ���ش��د�دك  و�شرعة  ب�شرورة  ع  م  ���س  �ملتحد  �لعربي  �لبنك   / �مل��ن��ذر  ع��ن  وك��الء  ب�شفتنا  ن��ن��ذرك 
�ملرت�شدة يف ذمتك وقدرها  )7.595.000 درهم( )�شبعة مليون وخم�شمائة خم�شة وت�شعون �لف درهم( 
وذلك يف مدة  �ق�شاها 30 يوم من تاريخ �عالن هذ� �لن��ذ�ر بالن�شر ، و�ل �شن�شطر ��شفني �للجوء �ىل 
�لكائنة  باإمارة دبي - �ر�س رقم 615  �لكائن  �لق�شاء لخت�شامكم قانونا مطالبني بنزع ملكية �لعقار ) 
مبنطقة / �ملركا�س - و�حلاملة لرقم بلدية 4233-347 ، و�لبالغ م�شاحتها 748.22 مرت مربع( و�ملرهون 
للبنك �ملنذر رهنا تاأمينا من �لدرجة �لوىل ك�شامن منكم ل�شد�دكم لقيمة �ملبالغ �لتي ترت�شد يف ذمة 
�شركة / فا�شت تيليكوم  للتجارة �لعامة - �س ذ م م و�لناجتة عن �لت�شهيالت �ملمنوحة من �لبنك �ملنذر �ىل 
�شركة فا�شت تيليكوم للتجارة �لعامة �س ذ م م  ومن ثم  بيع �لعقار ل�شالح �لبنك عمال باحكام �ملادتني 

26.25 من �لقانون رقم 14 ل�شنة 2008 ب�شاأن �لرهن �لتاأميني يف �إمارة دبي. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   
   يف  الدعوى 2017/98  جتاري جزئي   

�شد �ملدعي عليها : �حمد علي �شامل جريبة �ل�شيعري 
�ملرفوعة من : م�شرف �بوظبي �ل�شالمي 

مبا �ن هناك دعوى مقامة �شدكم مبحكمة �بوظبي �لبتد�ئية حتت رقم 2017/98  
جتاري جزئي ،  وحيث �نه مت ندبنا خبري�  م�شرفيا يف �لدعوى �ملذكورة �عاله فاننا 
وعمال باحكام قانون �لثبات ل�شنة 1992 م بخ�شو�س �عمال �خلرة �مام �ملحاكم ، 
ندعوكم حل�شور �جتماع خرة  �و من ميثلكم قانونا و�لذي �شيعقد يف مقر مكتبنا 
�مل��و�ف��ق 2017/5/28  يف مت��ام �ل�شاعة  ي��وم �لح��د   على �لعنو�ن �ملو�شح �دن��اه وذل��ك 
30 : 11 ظهر� ، ويرجى منكم �ح�شار كافة �مل�شتند�ت �ملوؤيدة و�ملثبتة لدفاعكم عند 
ح�شوركم لالجتماع - دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 ، �لطابق �لر�بع  - هاتف 

: 2527888-04 � فاك�س : 04-2698876
اخلبري احل�سابي وامل�سريف  
حممد �سعيد ال�سريف 

اجتمــــــاع خبـــــــرة 
العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   

يف الق�سية رقم 2017/502  جتاري جزئي 
 �ملرفوعة من : م�شرف �بوظبي �ل�شالمي - بوكالة : حممد عي�شى �شلطان �ل�شويدي 
 �شد �ملدعي عليهم : 1- باركود بل�س للتكنولوجيا - �س ذ م م 2-باندى �شوريندر� باندي 
تكليفي  و�ملت�شمن   2017/5/21 يف  �مل��وؤرخ  �لبتد�ئية  دبي  حمكمة  كتاب  �ىل  بال�شارة 
يف  خ��رة  �جتماع  عقد  تقرر  بانه  علما  نحيطكم  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لق�شية  يف  خبري� 
وذلك   ، �شباحا   11.00 �ل�شاعة    2017/5/31 �ملو�فق  �لرب��ع��اء   يوم  �ملذكورة  �لق�شية 
مبنى   - بور�شعيد   - دب��ي  ل��وت��اه-  ماجد  �حمد  �ل��ت��ايل: مكتب �خلبري:  �لعنو�ن  على 
دبي �لوطنية للتاأمني )�خلطوط �لقطرية( �لطابق 3  مكتب رقم 302   لذ� ندعوكم 

للح�شور يف �ملوعد �ملذكور وتقدمي كافة مالديكم من م�شتند�ت ومذكر�ت .
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
    اعالن ن�سر اجتماع خربة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/3195   

�ملنذر : عقار�ت �ل�شيخ حممد بن خليفة �آل مكتوم 
�ملنذر �ليه : ندهي للمجوهر�ت - �س ذ م م )جمهولة �لعنو�ن( 

ن��ن��ذرك��م ب�����ش��رورة ���ش��د�د ك��اف��ة �لي���ج���ار�ت �مل�شتحقة وذل���ك خ���الل 30 
كافة  ب�شد�د  �للتز�م  �لن��ذ�ر ويف حال عدم  بهذ�  تاريخ علمكم  يوم من 
�ليجار�ت �مل�شتحقة حتتفظ �ملنذر بحقها يف �ملطالبة بالخالء وت�شليم 
�لعني �ملوؤجرة مع �لز�مكم ب�شد�د كافة �ليجار�ت �مل�شتحقة و�ي �يجار�ت 

ت�شتحق حتى تاريخ �لخالء و�لت�شليم �لفعلي للماجور. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   

اإخطار عديل بالن�سر
 رقم 2017/3202   

�ملخطر : مركز بالتينيوم لينك لالعمال  
بوكالة �ملحامي / يو�شف حممد ح�شن �لبحر 

�ملخطر �ليها : هدى �خللف لتخلي�س �ملعامالت  )جمهول حمل �لقامة(
يخطر �ملخطر �ملخطر �ليها مبوجب هذ� �لخطار وميهلها مدة ثالثني يوما �عتبار� من تاريخ 
�لإم��ار�ت دبي  و�مل�شحوب على بنك  �ملرجتع رقم )6(  �ل�شيك  ل�شد�د قيمة  تبلغها هذ� �لخطار 
�لوطني و�لبالغة �إجمايل قيمتها مبلغ 54.000 درهم )�ربعة وخم�شني �لف درهم( و�لتي متثل 
�ملخطر  فان  وبخالفه   2017/6/20 ولغاية   2016/6/21 من  �عتبار�  للفرتة  �ليجارية  �لقيمة 
�ملوؤجرة  �لعني  ب��اخ��الء  بالز�مكم  للمطالبة  �لقانونية  �ل��ق��ن��و�ت  �شلوك  �ىل  م�شطر�  �شيكون 
بال�شافة �ىل �لز�مكم ببدل �ليجار �مل�شتحق وحتى تاريخ �لتخلية �لفعلية مع حتميلكم جميع 

�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   

اإنذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/3203   

�ملخطر : مركز بالتينيوم لينك لالعمال  
بوكالة �ملحامي / يو�شف حممد ح�شن �لبحر 

�ملخطر �ليها : �لقريو�ن لإد�رة �ملن�شاأت - �س ذ م م -  )جمهول حمل �لقامة(
يخطر �ملخطر �ملخطر �ليها مبوجب هذ� �لخطار وميهلها مدة ثالثني يوما �عتبار� من تاريخ تبلغها 
-2016/8/9-  2016/2/9 تو�ريخ   )15-14-13( �رق��ام  �ملرجتعة  �ل�شيكات  قيمة  ل�شد�د  �لخطار  هذ� 

قميتها  �إج��م��ايل  و�لبالغة  �لوطني  دب��ي  �لإم����ار�ت  بنك  على  جميعهم  و�مل�شحوبني   -  2016/11/9
مبلغ 45.000 درهم )خم�شة و�ربعون �لف درهم( و�لتي متثل �لقيمة �ليجارية للفرتة �عتبار� من 
2016/9/8 ولغاية 2017/5/8 وبخالفه فان �ملخطر �شيكون م�شطر� �ىل �شلوك �لقنو�ت �لقانونية 
للمطالبة بالز�مكم باخالء �لعني �ملوؤجرة بال�شافة �ىل �لز�مكم ببدل �ليجار �مل�شتحق وحتى تاريخ 

�لتخلية �لفعلية مع حتميلكم جميع �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/3235   

�ملنذرة : عقل ما�شت لل ما�شت - باك�شتاين �جلن�شية
�ملنذر �ليه : �شالوم لتاأجري �ملعد�ت �لثقيلة - �س ذ م م 

يكلف �ملنذر �ملنذر �ليها ب�شد�د مبلغ وقدره 26584 درهم �شتة وع�شرون 
�يام  �شبعة  �ق�شاها  مدة  خالل  دره��م  وثمانون  و�ربعة  وخم�شمائة  �لفا 
من تاريخ ن�شر هذ� �لنذ�ر و�ل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ كافة �لجر�ء�ت 
�ي  ع��ن   �ملنا�شب  بالتعوي�س  و�ملطالبة  حقه  له  حتفظ  �لتي  �لقانونية 
�لر�شوم  بكافة  �ليه  �مل��ن��ذر  م��ع حتميل  �مل��ن��ذر  ل��ه  تعر�س  �شرر  �و  عطل 

و�مل�شاريف �لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/3232   

�ملنذرة : فري�شتكول ملعد�ت و�جهزة �لتريد - �س ذ م م 
�ملنذر �ليه : �شوهان لل كار�م �شاند - هندي �جلن�شية 

)جمهول حمل �لقامة( 
تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليهما ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )18.750( درهم )ثمانية 
ع�شر �لف و�شبعمائة وخم�شون درهم( وذلك خالل فرتة زمنية �ق�شاها �شبعة 
�يام من تاريخ ��شتالم هذ� �لنذ�ر و�ل �شت�شطر �ملنذرة لتخاذ كافة �لجر�ء�ت 
�لقانونية �لتي حتفظ لها حقها مبا فيها �قامة �لدعوى �لق�شائية و�لتعوي�س 

عن �لعطل و�ل�شرر ور�شوم م�شاريف �لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة.  
  الكاتب العدل

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 958
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ م�شعل �حمد علي �شلطان �حلمادي ، �إمار�تي �جلن�شية 
�ل�شيد/ حممد علي  �ىل  وذلك  �لبالغة %100   كامل ح�شته  و�لتنازل عن  �لبيع  يرغب يف 
حممد علي �لنقبي - �إمار�تي �جلن�شية يف �لرخ�شة �لتجارية م�شعل �حمد للنقليات �لعامة 
- تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة جتارية رقم )737049( - مت تغيري �ل�شم �لتجاري 

من م�شعل �حمد للنقليات �لعامة �ىل حممد على �لنقبي للنقليات �لعامة 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء 
�مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   
  اعالن

�ملرجع : 957
�جلن�شية  رومانيا   ، مور�رو  لور�  روك�شانه  �ل�شيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ش�شها  �لبالغة 100%  يف  �شركة " �شالون 
�ملحر�ب للحالقة " رخ�شة مهنية رقم )559465( �ىل �ل�شيد/ �شطاف علي ��شف 

��شف ح�شني - باك�شتاين �جلن�شية 
�ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة   وعمالبن�س 
2013 يف �شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم 
��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن  �ليه بعد  �مل�شار  �لت�شديق  على �لجر�ء 

لديه �ي �عرت��س على ذلك فعليه �تباع �ل�شبل �لقانونية حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 954
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ �شاجد خان حممد ��شرف ، باك�شتاين  �جلن�شية يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100%  يف )ب�شتان �لو�دي ملقاولت �لتك�شية 
و�ل�شباغ( تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )725782( �ىل �ل�شيد/ حممد 

�شفري �ورنغزيب - باك�شتاين �جلن�شية 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   

  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 956

�إمار�تي   ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ �ل�شيخ �شعود في�شل بن �شلطان �لقا�شمي - 
�ل�شيد/  �ىل  وذلك    %100 �لبالغة  كامل ح�شته  و�لتنازل عن  �لبيع  يرغب يف  �جلن�شية 
بالن�شا نر��شيما ر�و - هندي �جلن�شية يف )يورو جلف خلدمات تنظيف �ملباين ( و�لتي 
تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )607259( - تغيري�ت �خرى : حتويل �ل�شكل 

�لقانوين من موؤ�ش�شة فردية �ىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   

  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 955

ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ حممد و�شيم �مري نعمت علي ، باك�شتاين  �جلن�شية 
لتنجيد  "�ملد�م  �لرخ�شة  يف   %100 �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
�شديق  حممد  �ل�شيد/  �ىل  وذلك   )733300( رقم  رخ�شة  "مبوجب  �ل�شيار�ت  مقاعد 

هو�شناق ، باك�شتاين �جلن�شية - تعديالت �خرى : ل يوجد
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/1390  جتاري كلي                                                
�ىل �ملحكوم عليه/1- �شكند هوم خلدمات متابعة �ملعامالت - �س ذ م م - حاليا- �شكند 
هوم خلدمات رجال �لعمال - �شابقا جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/3/15 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/جنيب على 
�شامل �حلريبي بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره 616.080 درهم " 
�شتمائة و�شتة ع�شر �لف وثمانون درهم  و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �شنويا من تاريخ 
�ملطالبة �لق�شائية �حلا�شلة يف 2016/9/22 وحتى متام �ل�شد�د ف�شال عن �مل�شاريف 
ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   
   يف  الدعوى 2017/124  عقاري كلي 

�ملدعي عليه : هارديب �شينغ �شوخي 
�لعنو�ن : 

ب��ن��اء ع��ل��ى ق����ر�ر حم��ك��م��ة دب���ي �لب��ت��د�ئ��ي��ة ، ب��ن��دب �خل��ب��ري �لهند�شي 
يرجى   ، �ملحكمة  خ��ر�ء  بجدول  �ملقيدين  �ل��دور من  �ملخت�س �شاحب 
�مل��ذك��ورة �حل�شور لجتماع �خل��رة ي��وم �لح��د �ملو�فق  م��ن �لأط���ر�ف 
�لجتماعات  غرفة  يف    )10.00( �شباحا  �لعا�شرة  �ل�شاعة   2017/5/28
رقم 4 - �لطابق �لثاين - �ملبنى B - د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية - قرية 

�لأعمال - بجانب دو�ر �ل�شاعة 
اخلبري املهند�س / علي احمد غافان 
نقال / 050-6969653       
Email : ghafan69gmail.com

اإعـــــالن بالن�سر لجتماع خربة 
العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   

اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2016/2184 - مدين )جزئي(  بوا�سطة الن�سر  

بناء على طلب حمكمة عجمان �لحتاية �لبتد�ئية 
�ىل �ملدعي عليه / نور عامل �شاه عامل 

جن�شيته / �قام �ملدعي / بنك �م �لقيوين �لوطني - �س م ع - جن�شيته 
- هاتف رقم  �لقيوين  �م  بنك  بناية   - �لوليد  ب��ن  ���ش��ارع خالد   - ب��ردب��ي   - دب��ي  �إم���ارة   / ع��ن��و�ن 

/043976655 - فاك�س رقم / 04355404- �شندوق بريد /9175 دبي 
�لدعوى برقم / 2016/2184 )مدين )جزئي(( - عجمان 

ومو�شوعها : �ملطالبة مببلغ وقدره  7175886 درهم 
فانت مكلف باحل�شور �مام حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 

وذلك يف �ل�شاعة : 8.30 من يوم 25 �شهر  مايو ل�شنة 2017 م 
وذلك يف �لنظر يف �لدعوى بو�شفك مدعي عليه

حرر بتاريخ  2017/4/27
 مكتب اإدارة الدعوى

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�ساد

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   
 اعالن حكم بالن�سر

يف  الدعوى رقم 2016/3298 ت ك 
�ملرفوعة من �ملدعي / �لبا�شا لتجارة م�شتلزمات �ملطاعم و�ملخابز 

�ىل �ملدعي عليه / مطعم ومقهي جر�ند �بو �شقرة ، توفيق حممد توفيق 
حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري : 

�ول : بالز�م �ملدعي عليهما �لول و�لثانية : بالت�شامن بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )250.000( 
درهم - مائتان وخم�شون �لف درهم و�لفائدة �لقانونية على هذ� �ملبلغ بن�شبة 5% �عتبار� من تاريخ �قامة 

�لدعوى �حلا�شل يف 2016/7/13 وحتى �ل�شد�د �لتام 
ثانيا : بالز�م �ملدعي عليها �لثانية بان توؤدي للمدعية �ملبلغ �ملتبقي مبلغ وقدره )244.750 ( درهم - مائتان 
و�ربعة و�ربعون �لف و�شبعمائة وخم�شون درهم - و�لفائدة �لقانونية على هذ� �ملبلغ بن�شبة 5% �عتبار� من تاريخ 
�قامة �لدعوى �حلا�شل يف 2016/7/13 وحتى �ل�شد�د �لتام. ثالثا : �لق�شاء ب�شحة وتثبيت �حلجز �لتحفظي 
 �ل�شادر مبوجب �لأمر على عري�شة رقم 2016/3234 �شد �ملدعي عليها �لثانية وبحدود �ملبلغ �ملق�شى به جتاهها.  
ر�بعا : �لز�م �ملدعي عليهما باملنا�شب من �لر�شوم و�مل�شاريف ومببلغ خم�شمائة درهم �تعاب حماماة ورف�شت 

ما جاوز �ملبلغ �ملق�شى به
حكما قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لالعالن ، وبو�ت هذ� �مليعاد دون طعن 

منكم على �حلكم �مل�شار �ليه و�شتتخذ بحقكم �ليجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه �شدكم
مكتب اإدارة الدعوى  

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   

 اعالن حكم بالن�سر 
يف  الدعوى رقم 2014/5084 ت ك 
�ملرفوعة من �ملدعي / حممد عبد�لرحيم بجمان �ملرزوقي 

 �ىل �ملدعي عليه / �شاد�ناتدن �شودها كار�ن ، �شركة �شوكو لتجارة �لطار�ت - ذ م م 
حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري : 

 بانتهاء �عمال ت�شفية �ملدعي عليها �لثانية : �شركة �شوكو لتجارة �لطار�ت - ذ م م 
�ملدعي عليهما  و�لز�م  و�مل�شاريف  بالر�شوم   و�ملدعي عليهما  �ملدعي  �لز�م  مع 

بخم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. 
حكما قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لالعالن 
و�شتتخذ بحقكم  �ليه  �مل�شار  دون طعن منكم على �حلكم  �مليعاد  وبو�ت هذ�   ،

�ليجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه �شدكم
مكتب اإدارة الدعوى  

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�سر

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
يف الق�سية رقم 2013/2903 جتاري جزئي - ال�سارقة 

�ىل �ملدعى عليهما �خل�شمني �ملدخلني : - 1/ماجد علي �شقر حممد - �إمار�تي �جلن�شية 
2/ خالد �شامل علي �شامل �ملن�شوري - �إمار�تي �جلن�شية 

حيث �ن �ملدعي : م�شرف �ل�شارقة �ل�شالمي 
بالت�شامن  فيها  ويطالبكم   ، �ملحكمة  هذه  لدى  �عاله  رقمها  �ملذكور  �لدعوى  عليكم  �قام  قد 
باأد�ء مبلغ وقدره )266.535.39 درهم( ، بال�شافة للز�مكم بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب 
�ملحاماة - لذلك يقت�شي ح�شورك �مام  هذه �ملحكمة )�لد�ئرة �لتجارية �ملدنية �جلزئية �لوىل( 
�لدعوى  على  لالجابة  وذلك  م   2017/5/30 يوم  �شباح  من  و�لن�شف  �لثامنة  �ل�شاعة  متام  يف 
وتقدمي ما لديكم من بيانات ، ويف حال تخلفكم عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنكم يف �لوقت 

�ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابكم
  اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                             �ىل �ملدعي عليه/ �نكون ملقاولت �لبني �لتحتية  - �س ذ م م 
نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة 

لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/5/28  �ل�شاعة 8:30   

م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  �و  باحل�شور  مكلفون  فانتم  ل��ذ� 
 ، �شيكون مبثابة ح�شوري  ف��ان �حلكم  تخلفكم  ، ويف حالة  �لق��ل  على  �ي��ام  بثالث  �جلل�شة  قبل  للمحكمة 

بال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�حلكم م�شمول �ملعجل بال كفالة )و�مرت بتق�شري مدة �لإعالن(. 
ق�سم الق�سايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
 عمايل جزئي /3005/2017
عمايل جزئي /3001/2017
عمايل جزئي /2994/2017
عمايل جزئي /3004/2017

م
1
2
3
4

��شم �ملدعي
كا�شف علي �شاه حممد علي �شاه 

بودهارثا كومار �شري�شثا 
�شاحيب �شعيد �شري جمال
�مني بهادر غالم حيدر 

مبلغ �ملطالبة
 13805 درهم + تذكرة �لعودة
12989 درهم + تذكرة �لعودة
14217 درهم + تذكرة �لعودة
14217 درهم + تذكرة �لعودة

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   
 اعـــــــالن       

�ل�شيد/   : خورفكان  و�لت�شديقات-  �لعدل  �لكاتب  ب��اد�رة  �لعدل  �لكاتب  �نا  �يل  تقدم 
حمرر  على  �لت�شديق  وط��ل��ب   ، باك�شتان   : �جلن�شية   ، زم���ان  حممد  ك��ام��ر�ن  حممد 
�مل�شتعملة  �ل�شيار�ت  غيار  قطع  لتجارة  �لفار�س  �لتجاري  �ل�شم  يف  )تنازل(  يت�شمن 
و�ملرخ�س من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية يف �ل�شارقة رخ�شة جتارية رقم 735522 بتاريخ 
2015/6/28 من د�يرة �لتنمية �لقت�شادية بخورفكان �ىل�شريكه/حممد خمي�س �شعيد 
و�ل�شم  �لقانوين  و�ل�شكل  �لن�شاط  وتغيري   - �لإم���ار�ت   : �جلن�شية  �لعبدويل  �حمد 
�لتجاري �ىل ور�شة فار�س �لزبارة ل�شيانة �ل�شيار�ت - ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب 
�لعدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور 

بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   

 اعـــــــالن       
حممد  �ل�شيد/   : خورفكان   و�لت�شديقات-  �لعدل  �لكاتب  ب��اد�رة  �لعدل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  تقدم 
�شعيد خمي�س �أحمد �لنقبي ، �جلن�شية : �لإمار�ت وطلب �لت�شديق على حمرر يت�شمن )تنازل( 
ن�شاط   ، و�ل�شيل  �لعبايات  خلياطة  �ملخمليه  �ل��وردة  �لتجاري  �ل�شم  يف   %51 �لبالغة  ح�شته  يف 
�لرخ�شة تف�شيل وخياطة �ملالب�س �لن�شائية و�لعربية )�لعبايات �لن�شائية( و�ملرخ�شة من د�ئرة 
يف   2014/12/14 بتاريخ  �ل�شادر   730819 رقم  مهنية  رخ�شة  خورفكان  يف  �لقت�شادية  �لتنمية 
 ، �حل��م��ادي  �إبر�هيم  �حمد  عبد�هلل  ود�د  �ل�شيدة/  �ىل  بخورفكان.  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة 
 ، �ل�شيد/ حممد �شوكت عامل �شري �ج��ول م�شطفى  �ل�شريك  ، ومبو�فقة  �لإم��ار�ت   : �جلن�شية 
�جلن�شية بنغالدي�س ، و�لذي ميلك يف �لرخ�شة �ملذكورة بياناتها �أعاله ن�شبة 49% ليكن معلوما 
للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شاأن يف 

�ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/21 تظلم عقاري                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1- ح�شني م�شعود �شيدنياء جمهول حمل �لقامة نعلنكم 
بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2017/5/21 يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاله ل�شالح/ �لبنك �لعربي �ملتحد قررت �ملحكمة - �إعادة �لتظلم للمر�فعة 
وحددت  منه  �ملتظلم  �لقر�ر  فيه  �ل�شادر  �لطلب  من  �شورة  �ملتظلم  ليقدم 
لنظره جل�شة 2017/5/28 وعلى �ملتظلم �إعالن �ملتظلم �شده بذلك بالن�شر.  
�عتبار� من  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 

ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   

اعالن �سحيفة طعن بالن�سر
                             يف الطعن   2017/107  طعن جتاري   

تدعو د�ئرة حماكم دبي - حمكمة �لتمييز
�لطاعن/ مان ديفلومبنت ليمتد وميثلها قانونا مارك كارول وميثله : 
حمد�ن حممد حمد�ن عبد�هلل �ل�شام�شي -  باعالن �ملطعون �شده/1-  

نرج�س عبد�لر�شا �لغافري - جمهول حمل �لقامة.
نعلنكم بان �لطاعن �قام عليكم �لطعن �ملذكورة �عاله ويتوجب عليكم 
�حل�شور �ىل حمكمة �لتمييز وذلك للرد على �شحيفة �لطعن �ملقدمة 

�شدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز
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ت��ت��ج��ه �أن����ظ����ار ع�����ش��اق �ل����ش���ك���و�����س يف 
�ملقبل  �ل�شهر  دب��ي«  »�أوب���ر�  �إىل  �ل��ع��امل 
�لعاملية  لل�شل�شلة  دب��ي  نهائيات  ملتابعة 
على  �ل�شتار  ت�شدل  �ل��ت��ي  لال�شكو��س 
وذل�����ك   ،2017/2016 م����و�����ش����م 
يف  �ل�شكو��س  لعبي  �أف�شل  مب�شاركة 

�لعامل.
�مل��ت��اأه��ل��ني �إىل ج��ول��ة دبي  �أب�����رز  وم���ن 
�لفرتة من  تقام خالل  �لتي  �حلا�شمة 
�مل�شنفني  م���ن  �أرب���ع���ة  ي��ون��ي��و   10-6
�لأو�ئ����������ل ع���ل���ى �ل����ع����امل ����ش���اب���ق���اً وهم 
ور�م����ي عا�شور،  غ��ول��ت��ي��ري،  غ��ري��غ��وري 
وجيم�س  �ل���������ش����ورب����ج����ي،  وحم�����م�����د 
�شمن  جميعهم   ويلتقي  ويل�شرتوب، 
جم���م���وع���ة ن����اري����ة و�ح����������دة. وجت����ري 
جو�ئزها  جمموع  يبلغ  �لتي  �ملناف�شة، 
من  )ل��ك��ل  دولر   160،000 �مل��ال��ي��ة 
�لرجال و�ل�شيد�ت(، وفق نظام �لأ�شو�ط 
من  �مل��ج��م��وع��ات  ت�شفيات  يف  �ل��ث��الث��ة 
6-8 يونيو، على �أن يتاأهل �ثنني فقط 
ن�شف  �ل��دوري��ن  �إىل  من كل جمموعة 

�لنهائي و�لنهائي. 
وي���و�ج���ه ك���رمي ع��ب��د �جل�����و�د، �مل�شنف 
ترتيب  ���ش��ل��م  وم��ت�����ش��در  ع��امل��ي��اً  �لأول 
�ملجموعة  يف  دب�������ي«  �إىل  »�ل����ط����ري����ق 

�لثانية كل من �لريطاين نك ماثيو، 
ومو�طنه  ����ش���اب���ق���اً،  �لأول  �مل�������ش���ن���ف 
�شاميون  و�لأمل���اين  �ل�شوربجي،  م��رو�ن 

روزن����ر، وي�����ش��ارك ك��ل م��ن عبد �جلو�د 
هذه  يف  �لأوىل  ل��ل��م��رة  و�ل�����ش��ورب��ج��ي 
�لبطولة �لكبرية �لتي تقام على مدى 

خم�شة �أيام.
باملقابل ت�شم �ملجموعة �لأوىل لل�شيد�ت 
ثالث من بطالت �لعامل وهم: �مل�شرية 

�لعامل   ب��ك��اأ���س  �ل��ف��ائ��زة  �ل�شربيني  ن��ور 
�لتي  ديفيد،  نيكول  و�ملاليزية  مرتني، 
و�لريطانية  م������ر�ت،  ث���م���ان  ُت���وج���ت 

 2013 �لعامل يف  بطلة  ما�شارو،  ل��ور� 
وحاملة لقب نهائيات �ل�شل�شلة �لعاملية 
ل��ال���ش��ك��و����س، و���ش��ار� ج��ني ب���ريي �لتي 

�حلدث.  يف  م�����ش��ارك��ات��ه��ا  �أوىل  ت�شجل 
�لثانية  �مل��ج��م��وع��ة  يف  ت��ت��ن��اف�����س  بينما 
كامي �شريم من فرن�شا ورنيم �لوليلي 

و�ألي�شون  م�شر  م��ن  ج��وه��ر  وون�����ور�ن 
وترز من بريطانيا. 

للحدث  �لأول  �ليوم  مناف�شات  تنطلق 
�ل�شاعة 3:00 من ع�شر يوم �لثالثاء 
�لأوىل  ب��ال��ف��رتة  وت�شتهل  ي��ون��ي��و،   6
�ملخ�ش�شة ملناف�شات �ملجموعتني �أ رجال 
�لثانية  �ل��ف��رتة  ت��ق��ام  بينما  و���ش��ي��د�ت، 
غولتيري،  رج������ال  ب  ل��ل��م��ج��م��وع��ت��ني 
�ل�شوربجي،ويل�شرتوب  ع����ا�����ش����ور، 
ديفيد،  م��ا���ش��ارو،  �ل�شربيني،  و���ش��ي��د�ت 
بريي �ل�شاعة 9:30 م�شاًء. ومن �ملقرر 
�ملباريات  ج���دول  ع��ن  �لإع����الن  يتم  �أن 
ي��ون��ي��و، و���ش��ت��ب��ث جمريات   5 �لإث���ن���ني 
قناة  على  مبا�شرة  �لهو�ء  على  �حل��دث 
تي  �أوروب��ا فقطو�شكو��س  �شبورت  يورو 

يف باقي دول �لعامل.
وف��ي��م��ا ي��ل��ي م��و�ع��ي��د م��ب��اري��ات �لفرتة 
م�شاًء،   3:00 �أ  �مل��ج��م��وع��ة  �لأوىل: 
و17:30م- 16:45م  م،   3:45
22:15م،  21:30م،  ب  �مل��ج��م��وع��ة 
وذلك  �شباحاً،  و00:00  23:15م 
م��ن 6-8 ي��ون��ي��و، يف ح��ني ي��ق��ام ن�شف 
 21:30 �ل�شاعة  يونيو   9 يف  �لنهائي 
�ل�شاعة  يونيو   10 يف  و�لنهائي  م�شاًء، 
21:30 م�شاًء ح�شب �لتوقيت �ملحلي. 

بن  ح��م��د�ن  �ل�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  ��شتقبل 
ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب ح��اك��م دبي 
يوم  ���ش��م��وه  �مل��ال��ي��ة يف مكتب  وزي���ر 
�إد�رة  �أم�����س �لث��ن��ني وف���د جم��ل�����س 
للريا�شات  �ل��������دويل  دب�����ي  ن�������ادي 
�ملنظمة  �لعليا  و�للجنة  �لبحرية 
و�لع�شرين  �ل�شابع  �لقفال  ل�شباق 
ل��ل�����ش��ف��ن �ل�����ش��ر�ع��ي��ة �مل��ح��ل��ي��ة 60 
ق��دم��ا و�ل�����ذي ن��ظ��م��ه ب��ن��ج��اح نادي 
�لبحرية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  �ل����دويل  دب���ي 
�ل�شهر  �لر�بع ع�شر من  �لأح��د  يوم 
�جلاري من جزيرة �شري بونعري يف 
عمق �خلليج �لعربي وحتى �شو�طئ 

�مليناء �ل�شياحي يف دبي.
فوز  �شهد  قد  �لكبري  �ل�شباق  وك��ان 
�شمو  ملالكها   25 زل����ز�ل  �ل�شفينة 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
رئي�س  دب����ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  �آل 
وبقيادة  �ل���ري���ا����ش���ي  دب����ي  جم��ل�����س 
�ملرزوقي  �هلل  عبد  م��رو�ن  �لنوخذة 
بينما جاء يف �ملركز �لثاين �ل�شفينة  
�إىل  ملكيتها  �ل��ع��ائ��دة   64 م��ز�ح��م 
عتيق  �لنوخذة  وبقيادة  )�ملندو�س( 
�مل���زروع���ي فيما حل  حم��م��د ���ش��اب��ر 
�لعائدة   57 ل���ز�و  �ل�شفينة  ث��ال��ث��ا 
م���اري���ن(  )������ش�����رد�ل  �إىل  م��ل��ك��ي��ت��ه��ا 
وب���ق���ي���ادة �ل���ن���وخ���ذة خ��ل��ي��ف��ة مهري 

�ملزروعي.
وتلقي �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد 
ن��ائ��ب ح��اك��م دب���ي وزير  �آل م��ك��ت��وم 
�ملنظمة  �لعليا  �للجنة  �شكر  �ملالية 
�مل�شاركني يف �حلدث  �لعليا وجميع 
�لرت�ثي �لبحري �لكبري على �لدعم 
�ل�شخي �لذي يقدمه �شموه و�ملكارم 
��شتمر�ر  �أ�شهمت يف  و�لتي  �ل�شخية 
باقية  �ل�����ش��ام��ي��ة  �ل���ر����ش���ال���ة  ه�����ذه 
�ملتعاقبة  �لأجيال  جلميع  و�شامدة 
و�نطالقته  �حل���دث  ت��اأ���ش��ي�����س  م��ن��ذ 

موؤخر�  �أك���م���ل  ح��ي��ث   1991 ع���ام 
�لأمر  و�لع�شرين  �ل�شابعة  �ل���دورة 
�ل����ذي ي���وؤك���د ع��ل��ى �ل��ن��ج��اح �لكبري 

�لذي يحققه عام بعد �آخر.
دبي  ن���ادي  �د�رة  جمل�س  وف���د  ���ش��م 
�لبحرية  ل���ل���ري���ا����ش���ات  �ل���������دويل 
�شمو  زيارته  لدي  �ملنظمة  و�للجنة 
ر�ع��ي �حل��دث كال من �حمد �شعيد 
جمل�س  رئي�س  �ملهريي  م�شحار  بن 
�لعليا  �للجنة  رئي�س  �ل��ن��ادي  �إد�رة 
�مل��ن��ظ��م��ة وح����ري����ز �مل�����ر حم���م���د بن 
�حتاد  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س  ح��ري��ز 
�لإمار�ت للريا�شات �لبحرية ع�شو 
�هلل  ع��ب��د  وحم��م��د  �لإد�رة  جم��ل�����س 
�ملدير  �لإد�رة  جمل�س  ع�شو  ح��ارب 

�لتنفيذي م�شرف �حلدث.
وت�شلم �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد 
وزير  دب���ي  حاكم   ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل 
�ملالية درعا خا�شا من رئي�س جمل�س 
للريا�شات  �ل��دويل  دبي  ن��ادي  �إد�رة 
دبي  نادي  �أ�شرة  نيابة عن  �لبحرية 
�لدويل للريا�شات �لبحرية وجميع 
م��ن��ت�����ش��ب��ي �ل����ن����ادي و�مل�������ش���ارك���ني يف 
�حلدث تقدير� ملو�قف ودعم �شموه 
�لرت�ثي  للحدث  و�مل�شتمر  �ل��د�ئ��م 
�لكبري و�لذي �أ�شبح كرنفال �شعبيا  
يف  ي�شاهي  ل  جمتمعية  وتظاهرة 

�ملنطقة �أن مل يكن �لعامل باأ�شره.
و�أ�شاد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد 
ن��ائ��ب ح��اك��م دب���ي وزير  �آل م��ك��ت��وم 
حققه  �لذي  �لكبري  بالنجاح  �ملالية 
و�لع�شرين  �ل�شابعة  �لن�شخة  �شباق 
حلدث �لقفال و�لذي حقق �نت�شار� 
�لكبرية  �لأ�شد�ء  خالل  من  و��شعا 
حققها  �ل���ت���ي  و�ل���ع���امل���ي���ة  �مل��ح��ل��ي��ة 
و�ه��ت��م��ام خمتلف و���ش��ائ��ل �لإع���الم 
يوؤكد  �ل���ذي  �لأم����ر  وع��امل��ي��ا  حمليا 
�مل��ك��ان��ة �مل��رم��وق��ة �ل��ت��ي و���ش��ل �إليها 
�جلهود  على  �شموه  و�ثني  �ل�شباق. 
�للجنة  قبل  م��ن  �مل��ب��ذول��ة  �لكبرية 
نادي  ل��ل�����ش��ب��اق يف  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ع��ل��ي��ا 
�لبحرية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  �ل����دويل  دب���ي 
�لدو�ئر  م���ن  �مل��ت��ع��اون��ة  و�جل���ه���ات 
�لوطنية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �حل��ك��وم��ي��ة 
و�ل��ت��ي ت��ق��ف دوم���ا ور�ء جن���اح هذه 

منذ  �ل���ت���ظ���اه���رة 
بد�أت عام 1991 
ب�����������ال�����������ق�����������و�رب 
�ل�������������ش������ر�ع������ي������ة 
 43 �مل�����ح�����ل�����ي�����ة 
مب�شاركة  ق��دم��ا 
حم����م����ال   52
بعد  وت����و�����ش����ع����ت 
بعد  ����ش���ن���ة  ذل�����ك 

�ملحلية  �ل�شر�عية  �ل�شفن  �شنة عر 
مع  �ل��ع��دد  و���ش��ل  حتى  ق��دم��ا   60
�إ�شد�ل �ل�شتار على �لن�شخة �حلالية 
رقما  م�شجال  حم��م��ال   121 �إىل 
ق��ي��ا���ش��ي��ا ج���دي���د� ي�����ش��ه��ده �حل���دث 

للمرة �لأوىل.
و�أ����ش���اف ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح��م��د�ن بن 
ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب ح��اك��م دبي 
وزير �ملالية �أن هذه �مل�شاركة �لكبرية 

و�ل���ق���ي���ا����ش���ي���ة يف 
�لن�شخة  ����ش���ب���اق 
�ل�����������������ش��������اب��������ع��������ة 
و�ل������ع�������������ش������ري������ن 
حل����������دث �����ش����ب����اق 
�ل��ق��ف��ال م��ن قبل 
�لنو�خذة و�ملالك 
يعك�س  و�ل��ب��ح��ارة 
مدي �هتمام �أهل 
و�لأجد�د  �لآب���اء  مبا�شي  �لإم����ار�ت 
�حل�شاري  ب�����امل�����وروث  ومت�����ش��ك��ه��م 
�ل��ذي �شكل  بالبحر  �رت��ب��ط  و�ل���ذي 
م�شدر �خلري و�لرزق �لوفري مهنئا 
ومباركا  �لأوىل  باملر�كز  �لفائزين 
�لبحرية  �لتظاهرة  جن��اح  للجميع 

�لكبرية.
�ملنظمة  �للجنة  بقر�ر  �شموه  و�أ�شاد 
�نطالقة  موعد  تاأجيل  يف  لل�شباق 

�ل�شباق من يوم �ل�شبت 13 �جلاري 
�إىل �ليوم �لتايل �لأحد �لر�بع ع�شر 
ليلة  �ل�شهيلي  رياح  بعد هبوب  منه 
�لذي  �لأم��ر  �ل�شباق  موعد  �ل�شبت 
�ل�شباق يف ظل  �إقامة  ��شتحال معه 
�لرياح  �ملوج و�زدي��اد �شرعات  �رتفاع 
متطلبات  م��ع  مت�شيا  �ل��ق��ر�ر  ف��ك��ان 
�لأم���ن و�ل�����ش��الم��ة وه��و �أم���ر ياأخذ 
�ل�شباقات  يف  د�ئ����م����ا  �لأول������وي������ة 

�لبحرية �ملختلفة.
وط���ال���ب ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن بن 
ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب ح��اك��م دبي 
�ملالية ر�ع��ي �حل��دث جمل�س  وزي��ر 
للريا�شات  �ل��دويل  دبي  ن��ادي  �إد�رة 
�ل��ب��ح��ري��ة ب�����ش��رورة �لإع�����د�د �ملبكر 
و�لع�شرين  �لثامن  �لن�شخة  حلدث 
م���ن ���ش��ب��اق �ل���ق���ف���ال �ل�����ش��ن��وي عام 
موعد  لختيار  و�لرتتيب   2018

فرتة  و�ن  خا�شة  لل�شباق  منا�شب 
�ل�شباق تتاخم مو�عيد �شهر رم�شان 
1439 هجرية مما  لعام  �لف�شيل 
يحتم در��شة �ملوعد بعناية و�ختيار 

�لتوقيت �ملنا�شب.

�ضكر وتقدير
على  �ملنظمة  �للجنة  وف��د  وحر�س 
�مل�شاركني  وتقدير جميع  �شكر  نقل 
يف حدث �لن�شخة �ل�شابعة و�لع�شرين 
من �شباق �لقفال �ل�شنوي �إىل �شمو 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ 
نائب حاكم وزير �ملالية على �لدعم 
�لكبري و�حلر�س على �إقامة �ل�شباق 
و�لذي يعد �ل�شباق �لأجمل و�حلدث 
�لأك����ر �ل���ذي ي��رتق��ب��ه �أه���ل �لبحر 
وكل �أفر�د �لأ�شرة كل عام منذ 27 
�لآباء  ما�شي  لإح��ي��اء  وذل���ك  ع��ام��ا 
�أهلنا يف  و�لأجد�د وجتديد ذكريات 
رحالتهم من �جل �لبحث عن لقمة 
�لعي�س يف مياه �خلليج �لعربي بني 

هري�ته ومغا�شاته.
ل�شموه  �ملنظمة  �للجنة  وف��د  وق��دم 
���ش��رح و�ف��ي��ا وت��ق��ري��ر� ع��ن �حلدث 
�للجنة  ع��ا���ش��ت��ه��ا  �ل��ت��ي  و�ل���ظ���روف 
�مل���ن���ظ���م���ة و�ل����ن����و�خ����ذة و�ل���ب���ح���ارة 
و�أثناء  ق��ب��ل  �ل�����ش��ب��اق  �مل�����ش��ارك��ني يف 

وب������ع������د �لن������ط������الق������ة م�����وؤك�����دي�����ن 
وبالأرقام �أن �شباق �لن�شخة �ل�شابعة 
و�لع�شرين من �ل�شباق حقق جناحا 
�لكبري  �لإق���ب���ال  ع��ري�����ش��ا مت��ث��ل يف 
�شجلته  �ل�����ذي  �ل���الف���ت  و�ل���ت���ط���ور 
باأمان  و�لو�شول  �ل�شرعة  معدلت 
�إىل خط �لنهاية وهو �لأمر �ملطلوب 
جم�شدين بذلك �شنيار عودة �ل�شفن 

من رحالت �لغو�س يف �ملا�شي.
م�شحار  ب����ن  ���ش��ع��ي��د  �ح���م���د  وق������ال 
نادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �مل��ه��ريي 
�لبحرية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  �ل����دويل  دب���ي 
رئ��ي�����س �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ع��ل��ي��ا �مل��ن��ظ��م��ة يف 
ح��دي��ث��ه ل�����ش��م��و ر�ع�����ي �حل�����دث �أن 
فيما  ل�شموه  �ل�شديدة  �لتوجيهات 
�مل�شاركني  و���ش��الم��ة  ب���اأم���ن  ي��ت��ع��ل��ق 
�ملحامل  ج��م��ي��ع  و����ش���ول  و���ش��الم��ة 
و�ل�شفن �إىل �شو�طئ دبي كانت ور�ء 
�ل�����ش��ب��اق حيث  تنظيم  خ��ط��ة  جن���اح 
و�ج���ه���ت �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة ظروف 
�لبحر  ح��ال��ة  تغيري  منها  خمتلفة 
ي����وم �ل�����ش��ب��اق مم���ا ����ش��ط��ره��ا �إىل 
�لجتماع بالنو�خذة و�خذ ر�أيهم يف 

تاأجيل �حلدث يوما و�حد�.
�مل�شاركني  م��ن  �جلميع  �أن  و�أو���ش��ح 
و�جلهات  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  يف 
ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  �ملتعاونة يف 
دبي وجهاز حماية �ملن�شات �حليوية 
�لر�بع(  �ل�شرب  )قيادة  و�ل�شو�حل 
دبي  )قناة  لالإعالم  دب��ي  وموؤ�ش�شة 
�لريا�شية( و�إد�رة �ليخوت �لأمريية 
)قناة  ل��الإع��الم  �أبوظبي  وموؤ�ش�شة 
�لعامة  و�لإد�رة  �لريا�شية(  ي��اأ���س 
للدفاع �ملدين بدبي و�لقيادة �لعامة 
ل�شرطة �ل�شارقة �بدو� تعاونا لفتا 
�لإجر�ء�ت  �تخاذ  عاليا يف  وتن�شيقا 
�ملنا�شبة و�لتي جعلت �لنجاح عنو�نا 

للن�شخة �ل�شابعة و�لع�شرين.

ا�ضتقبل وفد جمل�س الإدارة واللجنة العليا املنظمة

حمللدان بللن را�صللد يتلقللى �صكللر امل�صللاركلني يف ملحمللة »القفلللال«
راعي احلدث ي�ضيد بجهود )دبي البحري( وال�ضركاء ال�ضرتاتيجيني

�ل��در�ج جان بولنك من فريق �لإم���ار�ت يف �ملركز �حلادي  حل 
ع�شر بعد �أن جنح يف �شد �لفجوة يف �ملرحلة �لنهائية يف �ملرحلة 
�خلام�شة ع�شر وعر خط �لنهاية �شمن �ملجموعة �لأوىل. فاز 
�خلام�شة  �ملرحلة  يف  فلور�س(  �شتيب   - )كويك  جوجنلز  ب��وب 
ع�شر يف بريغامو بينما �حتفظ توم دومولني )فريق �شنويب( 

ب�شد�رة �لت�شنيف �لعام.
�ل��در�ج يف  بولنك،  قال جان  �ل�شباق،  تعليقه على  ويف معر�س 

وكان  عالية  �ل�شرعة  كانت  �شعباً.  �ليوم  ك��ان  �لإم���ار�ت:  فريق 
�لنهاية �شعرت  معظم �لدر�جني يف �ملجموعة منهكني جد�. يف 
باأن �شاقي يف حالة جيدة جد� وكنت قد متكنت من �شد �لفجوة 
�أف�شل  �شمن  نهاية  خ��ط  لأع��ر  �لأوىل  �ملجموعة  وب��ني  بيني 
�لدر�جني يف �ملرحلة. �إنني ر��ٍس عن نتائج �ليوم ولكنني �أتوقع 
�شعبا  �شيكون  �إيطاليا  و�لأخ��ري من طو�ف  �لثالث  �لأ�شبوع  �أن 
للغاية. ل �أ�شتطيع �أن �أحزم �أو �أتوقع كيف �شوف تنك�شف �ملر�حل 

�أد�ئنا ومدى �شرعة تعافىنا  �لقادمة لأن كل �شيء يعتمد على 
عقب كل مرحلة. ي�شهد �ليوم )�لثنني 22 مايو( يوم �لر�حة 
�لثالث و�لآخري من طو�ف �إيطاليا بعد خو�س فريق �لإمار�ت 
�لأ�شعب و�لأخ��ري من  �لأ�شبوع  خم�شة ع�شر مرحلة وقبل بدء 
طو�ف �إيطاليا. �شيخو�س فريق �لإمار�ت غمار �ملرحلة �ل�شاد�شة 
ع�شر يوم �لثالثاء 23 مايو من روفيتا �إىل  بورميو �لتي يبلغ 

طولها 222 كم. 

جان بوالنك يعرب خط النهاية �صمن املجموعة االأوىل و يحل يف املركز 
احلادي ع�صر يف املرحلة اخلام�صة ع�صرة من طواف اإيطاليا

توجيه امل�ضئولني 
يف النادي 

بدرا�ضة املوعد 
املنا�ضب العام 

املقبل

بن م�ضحار : دعم 
وتوجيهات نائب 
حاكم دبي وراء 
التميز امل�ضتمر

�ضموه يبارك 
جناح احلدث 
ويهنئ اأبطال 

الن�ضخة ال�ضابعة 
والع�ضرين

عمللالقلللة اال�صكللوا�س يف العللالللم يتنللاف�صللون يف دبللللي 
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�ل�شيفية  �لبطولة  و�ل�شباق  للفرو�شية  �ل�شارقة  ن��ادي  نظم 
�ملغطاة  �ل�����ش��ال��ة  يف   2017 مل��و���ش��م  �حل���و�ج���ز  ل��ق��ف��ز  �لأوىل 
للنادي  �لتابعة  �لتدريب  مدر�شة  فر�شان  من  كبرية  مب�شاركة 
ونادي عجمان للفرو�شية و��شطبالت �ل�شافنات ونادي مندرة 
للفرو�شية  علي  جبل  ون���ادي  �لغيث  و����ش��ط��ب��الت  للفرو�شية 

و��شطبالت ديزيرت بامل .
باأ�شو�طها �لثالثة  �مل�شاركني يف �لبطولة  �لفر�شان  و بلغ عدد 
�ملغطاة  �ل�شالة  يف  �لفئات  خمتلف  من  وفار�شة  فار�شاً   146
بح�شور �شعادة �شلطان خليفة �ليحيائي ع�شو جمل�س �ل�شارقة 

�لريا�شي ومدير عام نادي �ل�شارقة للفرو�شية و�ل�شباق.
ويف �ل�شوط �لرئي�شي ت�شدر �لفار�س حممد �شلطان �ليحيائي 
�شوط  �لر�بع  �ل�شوط  و�ل�شباق  للفرو�شية  �ل�شارقة  ن��ادي  من 

�أخطاء  ب��دون  �جلولة  و�أنهى  �شم   120 بحو�جز  �لزمن  �شد 
وبزمن قدره 56.40 على �شهوة جو�ده �ملزيونة و.

وذهب �ملركز �لثاين للفار�س �أحمد عبد �لرحمن �أمني من نادي 
�ل�شارقة للفرو�شية و�ل�شباق بزمن قدره 59.11 على �شهوة 
�لثالث من ن�شيب �لفار�س  جو�ده كورتو�شي بينما كان �ملركز 
 “ �شاغاري�س  دي  �أمريي�س  ج��و�ده  �شهوة  على  �أ���ش��رف  حممد 
وذه���ب �مل��رك��ز �ل��ر�ب��ع ل��ل��ف��ار���س حم��م��د �أن�����س �أب���و �ل��ك��الم على 
�شهوة جو�ده باربا�س وعاد �لفار�س حممد �أ�شرف لينال �ملركز 

�خلام�س على �شهوة جو�ده تروي .
�لزمن  م��ع  ���ش��وط  وه��و  للمبتدئني  �لأول  �ل�����ش��وط  وخ�ش�س 
بجولة و�حدة يتناف�س فيه �لفر�شان على قطع �مل�شار من دون 
�أخطاء و�شمن �لزمن �ملحدد بحو�جز ي�شل �رتفاعها حتى 70 

�شم وبلغ عدد �لفر�شان �مل�شاركني 31 فار�شاً و�أنهى منهم �مل�شار 
من دون �أخطاء 13 فار�شا.

�أما �ل�شوط �لثاين وهو مع �لزمن بجولة و�حدة تناف�س فيه 
�لزمن  و�شمن  �أخ��ط��اء  دون  م��ن  �مل�����ش��ار  قطع  على  �ل��ف��ر���ش��ان 
�مل���ح���دد ب��ح��و�ج��ز ي�����ش��ل �رت��ف��اع��ه��ا ح��ت��ى 90 ���ش��م وب��ل��غ عدد 
�مل�شار  فار�شاً   26 منهم  �أنهى  فار�شاً   58 �مل�شاركني  �لفر�شان 

من دون �أخطاء .
و يف �ل�����ش��وط �ل��ث��ال��ث وه���و ���ش��وط م��ع �ل��زم��ن ب��ج��ول��ة و�حدة 
يتناف�س فيه �لفر�شان على قطع �مل�شار من دون �أخطاء و�شمن 
�لزمن �ملحدد بحو�جز ي�شل �رتفاعها حتى 100 �شم بلغ عدد 
�لفر�شان �مل�شاركني 36 فار�شاً �أنهى منهم 15 فار�شاً �مل�شار من 

دون �أخطاء.

ال�صارقة للفرو�صية وال�صباق يطلق اأوىل بطوالته ال�صيفية لقفز احلواجز

�لريا�شي  �لحت��������اد   ( �ل���زع���ي���م  ف���ري���ق  ت�����وج 
�ملوؤ�ش�شات  �شباعيات  بطولة  بلقب   ) للجامعات 
 2017/2016 �ل��ري��ا���ش��ي  للمو�شم  ل��ل��ك��رة 
�نت�شار�ته  خل��زي��ن��ة  �ل��ث��ال��ث  �ل��ل��ق��ب  لي�شيف 
و�جن���از�ت���ه �ل��ك��روي��ة ل��ه��ذ� �مل��و���ش��م ع��ق��ب فوزه 
�أب����و ظ��ب��ي وم�شابقة  ك���اأ����س م��وؤ���ش�����ش��ات  ب��ل��ق��ب��ي 
�ل�����دوري حم��ق��ق��ا )�ل��ه��ات��ري��ك �ل���ك���روي( لهذ� 
�مل��و���ش��م ب��ك��ل ج����د�رة و�ق���ت���د�ر ب��ق��ي��ادة �لدكتور 
�شعيد حمد �شعيد �حل�شاين م�شرف عام �لفريق 
و�لإد�ري �ملثايل خالد عبود . وقد جاء تتويجه 
مباريات  خ��ت��ام  ب���ف���وزه يف  �ل�����ش��ب��اع��ي��ات  ب��ل��ق��ب 
�لبطولة �لكروية �خلتامية على فريق �ملناطق 
�لقت�شادية �لو�شيف بنتيجة 2/3، وقد �شجل 
للجامعات �أ�شانه جنو�ين وند�خ ديوب)هدفني( 
حممد  و�إبر�هيم  مبيوع  ط��الل  ولالقت�شادية 
�لطنيجي  رم���اح  و�أح��م��د  نعمان  نبيل  و�أد�ره����ا 
�ل��دويل حممد �جل��الف مدير  ور�قبها �حلكم 

�حتاد �ملوؤ�ش�شات �لفني.
�أحمد  بن  �شيف  ونيابة عن  �لبطولة  ختام  ويف 
�ل��ه��ام��ل��ي رئ��ي�����س �لحت����اد ر�ع���ي �ل��ب��ط��ول��ة قام 

�أحمد حمد �ملزروعي �أمني �ل�شر �لعام لالحتاد 
و�لتنفيذي  �مل���ايل  �مل��دي��ر  �جل���وه���ري  وحم��م��د 
لالحتاد و�حلكم �لدويل حممد �جلالف مدير 
�حتاد �ملوؤ�ش�شات �لفني وو�شط �حتفالية كبرية 
�لريا�شي  �لحت���اد   ( �ل��زع��ي��م  ف��ري��ق  تتويج  مت 
للجامعات ( بكاأ�س �لبطولة �لذهبي ونال فريق 
�لقت�شادية جائزة �ملركز �لثاين �لف�شي و�شمل 
�لتكرمي حكام �لبطولة و�ملركز �لطبي �لكندي 
مل�شاهمته يف جناح �لبطولة. وقد �شمت ت�شكيلة 
�لفريق �لذهبي �شعيد �حل�شاين خمتار يا�شني 
�شامو�ة،�حمد  ديوب،د�نيل  ر�مز،نر�حت  ،كابي 
�لعامودي،�شالح  عمر  ع��ل��وي،  ،ح�شني  �لفقي 
�لرتكاوي،فا�شيبا  حممد  دينج،  �لعامري،�شيخ 
توور،ه�شام عمر�وي،�أ�شانة جنو�ين ،وليد �شر�ج 

، لمني جاي  وح�شن حبيب.
�لعام  �ل�شر  �أم��ني  �مل��زروع��ي  �أح��م��د حمد  ونقل 
لالحتاد حتيات وتهاين رئي�س �لحت��اد م�شيد� 
�إجناح  يف  �شاهمت  �ل��ت��ي  �جل��ه��ات  ك��اف��ه  بجهود 
�ملو�شم �لريا�شي �لذي بلغ ختامة بنجاح بف�شل 
تعاون جميع �جلهات ذ�ت �لعالقة ، متمنيا �أن 

�مل�شابقات  م��ن  �لكثري  �جل��دي��د  �مل��و���ش��م  ي�شهد 
�لفردية و�جلماعية �لتي من �شاأنها �أن تنعك�س 
�ل�شكرتارية  ، وموجها  و�لإنتاجية  �لإنتاج  على 
�لفنية بالحتاد ب�شرورة و�شع برجمه تر�عي 
فيها  ��شت�شافة �لإمار�ت للعديد من �لفعاليات 
�لتي  خا�شة  �لقادمة  �لفرتة  خالل  �لريا�شية 
�لوجه  عك�س  يف  ي�شهم  مم��ا  ظبي  �أب���و  يف  ت��ق��ام 
تلك  مقدمه  ويف   ، �لإم����ار�ت  لريا�شة  �مل�����ش��رق 
كاأ�س  بطولة  �ل��ك��ب��رية  �جلماهريية  �لأح����د�ث 

�لعامل لالأندية يف عامي 2017 و2018 .
�شعيد  حمد  �شعيد  �لدكتور  �أ�شاد   - جانبه  من 
و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وز�رة  وكيل  �حل�شاين 
��شتطاع  �لذي  �لذهبي  �لفريق  عنا�شر  بجهود 
�أن  م���وؤك���د�ً   ، �ل��ث��ال��ث  �ل��ل��ق��ب  �لذهبي  حتقيق 
�ل���ف���وز ب��ال��ل��ق��ب حت��ق��ق ب��ت��ع��اون �جل��م��ي��ع و�أن 
�لبطولة  لإجن���اح  كانت  �ل�شتثنائية  �مل�شاركة 
�لتي تهدف �إىل توطيد رو�بط �لإخوة و�لزمالة 
ودعما  �ملختلفة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  يف  �ل��ع��ام��ل��ني  ب��ني 
جلهود �لحتاد �لريا�شي للموؤ�ش�شات �حلكومية 

برئا�شة �شيف بن �أحمد �لهاملي.

توج فريق دبي لل�شطرجن و�لثقافة بدرع �لدوري 
�لعام للرجال للمو�شم �حلايل بعد �نتهاء �جلولة 
�لأخ����رية، وي��اأت��ي ف��وز دب��ي ب��ال��درع بعد غ��ي��اب 9 
لل�شطرجن  �ل�شارقة  ن��ادي  على  متفوقا  �شنو�ت، 
6 نقاط،  �ل��ث��اين بر�شيد  �مل��رك��ز  و�ل���ذي ج��اء يف 
�ملركز  يف  لل�شطرجن  �أب��وظ��ب��ي  ف��ري��ق  ح��ل  ف��ي��م��ا 

�لثالث بر�شيد 4 نقاط.
م��ث��ل دب���ي يف �ل��ب��ط��ول��ة �لأ���ش��ت��اذ �ل����دويل جنيب 
حم��م��د ���ش��ال��ح و����ش��ت��اذ �لحت�����اد �ل�����دويل �شعيد 
مو�شى،  عثمان  �ل���دويل  �لحت���اد  و�أ���ش��ت��اذ  �إ�شحاق 
و�أ���ش��ت��اذ �لحت����اد �ل����دويل ي��ح��ي��ي حم��م��د �شالح 
علي  بجانب  �شلطان  �إبر�هيم  �ل��دويل  و�لأ���ش��ت��اذ 

عبد�لعزيز وعبد�هلل علي و�شامل �أحمد.
يف �ل����وق����ت �ل������ذي جن���ح���ت ����ش���ي���د�ت ن������ادي دبي 
ليجمع  �ل�شيد�ت،  دوري  ب��درع  للفوز  لل�شطرجن 
�ل����ن����ادي ب����ني ب��ط��ول��ت��ي �ل����رج����ال و�ل�������ش���ي���د�ت، 
وحل  خ�����ش��ارة،  دون  �للقب  دب��ي  لع��ب��ات  وحققت 
و�لثقافة  �ل�����ش��ط��رجن  ف���ري���ق  �ل���ث���اين  �مل���رك���ز  يف 
للثقافة  �لعني  ن��ادي  وح�شل  بال�شارقة،  للفتيات 

و�ل�شطرجن على �ملركز �لثالث.
�لأ�شتاذة  �لبطولة،  يف  دب��ي  �شيد�ت  فريق  ومثل 

�لدولية �آمنة نعمان وب�شاير خليل وعائ�شة جهاد. 
لل�شطرجن لقب م�شابقتي  �أبوظبي  و�أح��رز فريق 
ت�شدر  حيث  �شنة،   18 حتت  و�لفتيات،  �ل�شباب 
م�شابقة �ل�شباب بر�شيد 7 نقاط وجاء يف �ملركز 
�لثاين فريق �ل�شارقة بر�شيد 4 نقاط و�لعني يف 
�ملركز �لثالث بر�شيد نقطة و�حدة، و�شم فريق 
�أب��وظ��ب��ي ك��ال م��ن ع��م��ر�ن �حل��و���ش��ن��ي وعبد�هلل 
�ل��زع��اب��ي و���ش��ل��ط��ان �لدرمكي  �حل��م��د و���ش��ل��ط��ان 
�أبوظبي يف ح�شم لقب  وعامر �شلطان. كما جنح 
م�شابقة �لفتيات بعد مبار�ة فا�شلة مع نادي دبي 
�لأول بر�شيد  �ملركز  �لفريقان يف  ت�شاوى  بعدما 
6 نقاط، وجلاأن �لفريقان للمبار�ة �لفا�شلة �لتي 
�لو�شافة  دبي يف  �لعا�شمة وجاء  لفريق  �نحازت 

و�ل�شارقة يف �ملركز �لثالث.
و���ش��م ف��ري��ق ���ش��ي��د�ت �أب��وظ��ب��ي ك���ال م���ن عو�شة 
�ل�شام�شي  م��ب��ارك  وك��ل��ث��وم  �ل�����ش��ام�����ش��ي،  م��ب��ارك 

و�شمة �ل�شركال ومرمي عبد�هلل �ل�شحي.
م��ن ج��ان��ب��ه، �أك���د ع��ب��د�هلل ع��ب��د�ل��رح��م��ن �حلو�ر 
ع�شو جمل�س �إد�رة �حتاد �ل�شطرجن رئي�س �جلهاز 
�لفني �أن �لدوري هذ� �ملو�شم �شهد مناف�شات قوية 
خالل جميع �جلولت يف خمتلف �ملر�حل �ل�شنية 

�ل�شابات  دوري  يف  فا�شلة  م��ب��ار�ة  �شهدنا  وق���د 
�أب��وظ��ب��ي ودب���ي، وه��و تاأكيد  18 �شنة ب��ني  حت��ت 
�لفني  �مل�شتوى  تقارب  �أن  كما  �ملناف�شة  قوة  على 
�لأن��دي��ة ميثل حافز كبري  ك��ل  �لالعبني يف  ب��ني 

لالعبني للمناف�شة على �لألقاب.
و�أ�شاف �أن �مل�شتوى �لذي ظهر به �لدوري يوؤكد 
�أن منتخباتنا �لوطنية ت�شري يف �لجتاه �ل�شحيح 
ظهرو�  �مل��ن��ت��خ��ب��ات  لع���ب���ي  ج��م��ي��ع  �أن  خ��ا���ش��ة 
مب�شتوى متميز وهو ما كان يتابعه �جلهاز �لفني 
�إىل  �ل�شكر  �مل��ن��ت��خ��ب��ات. ووج���ه �حل����و�ر  وم��درب��ي 
جميع �أندية �لدولة على �مل�شاركة وخ�س بال�شكر 
�ملناف�شات،  من  ج��ولت  ��شت�شافت  �لتي  �لأن��دي��ة 
م�شيد� بدور �لأجهزة �لفنية و�لإد�رية يف �لأندية، 
وقال: �لأندية هي �ل�شريك �ل�شرت�تيجي لنا يف 
�مل�شابقات �ملحلية بل متثل �جلزء �لأهم يف �إعد�د 
�لبطولت  �أن  �إىل  ون��وه  للمنتخبات.  �لالعبني 
�ملنتخبات  لع���ب���ي  �إع�������د�د  يف  ت�����ش��اه��م  �مل��ح��ل��ي��ة 
للم�شاركات �خلارجية خا�شة �أن �لحتاد يحر�س 
و�لعاملية  �لقارية  �لبطولت  كل  يف  �مل�شاركة  على 
و�أي�شا �لبطولت �لدولية �ملعتمدة و�مل�شنفة من 

قبل �لحتاد �لدويل للعبة.

�ختتمت مناف�شات �ملرحلة �لنهائية 
�خلطوط  »دوري  م�����ش��اب��ق��ة  م����ن 
�ل�شلة  ل����ك����رة  �ل���رتك���ي���ة  �جل����وي����ة 
�لأوروبي« يورو ليغ 2017 باإقامة 
�أربع مباريات يف ��شطنبول يف عطلة 
نهاية �لأ�شبوع بني �أربع من �أف�شل 
�لفرق �لأوروبية. ومن �أبرز �ملالمح 
هو  �ل��ع��ام  ه��ذ�  نهائي  يف  �مللحوظة 
�لذي  �لنهائي  مع  �لكبري  �لت�شابه 
�أقيم يف مدريد يف عام 2015 من 
وحتى  �مل�شاركة  �لفرق  نف�س  خالل 

نف�س مباريات �لدور قبل �لنهائي.
وريال  مو�شكو،  �ش�شكا  فريقا  ولعب 
�لثالث  �مل����رك����زي����ن  ع���ل���ى  م����دري����د 
متام  يف  �لأح�������د  ي�����وم  يف  و�ل�����ر�ب�����ع 
�ملحلي  �لتوقيت   18:00 �ل�شاعة 
مو�شكو  �ش�شكا  بفوز  �ملبار�ة  و�نتهت 
�ملركز  ع��ل��ى  ل��ي��ح�����ش��ل   70:94
و�نطلقت  �ل���ب���ط���ول���ة.  يف  �ل���ث���ال���ث 
�ل��ن��ه��ائ��ي��ة يف )ي�����ورو ليغ(  �مل����ب����ار�ة 
�خلطوط �جلوية �لرتكية يف متام 
�ملحلي  �لتوقيت   21:00 �ل�شاعة 
و�أوليمبياكو�س  ف��رنب��اه��ت�����ش��ه  ب��ني 
بري�يو�س، ليتوج بعدها فرنباهت�شه 
�ملبار�ة  وب������د�أت  �ل��ب��ط��ول��ة.  ب��ك��اأ���س 
ف��رنب��اه��ت�����ش��ه ح��ي��ث كانت  ب��ت��ف��وق 
�لنتيجة 26 مقابل 18 يف �لفرتة 
كان  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل���ف���رتة  ويف  �لأوىل، 
�للحاق  و���ش��ك  على  �أوليمبياكو�س 
�إىل  فرنباهت�شه  تقدم  قل�س  حيث 
خم�س نقاط. وقبل �لفرتة �لثالثة، 

�أوغ����ل����و، رئي�س  ت����رك  ق����ام ه���د�ي���ت 
�لحتاد �لرتكي لكرة �ل�شلة بت�شليم 
كرة  �شلطات  �إىل  رم��زي��ة  �شلة  ك��رة 
ب�شربيا  بلجر�د  يف  �ملحلية  �ل�شلة 
عام  �لنهائيات يف  �شت�شت�شيف  �لتي 
على  فرنباهت�شه  و�شيطر   .2018
فريق  �أف�شل  لي�شبح  �مل��ب��ار�ة  بقية 
يف دوري �خلطوط �جلوية �لرتكية 
ل��ك��رة �ل�����ش��ل��ة �لأوروب�������ي ي����ورو ليغ 

.64:80 بنتيجة   2017
�لبطولة،  م���ن  �ل�������دورة  ه����ذه  ويف 
��شطنبول  �إىل  مو�شكو  �ش�شكا  ج��اء 
بحظوظ �أكر لرفع كاأ�س �لبطولة، 
ل��ك��ن م���ن ن��اح��ي��ة �أخ�������رى، حظيت 
�لنهائي  قبل  �ل���دور  م��ب��ار�ة  �أي�����ش��اً 
ونظريه  �لإ����ش���ب���اين  �ل���ف���ري���ق  ب���ني 
نظر�ً  ك���ب���رية  ب���ت���وق���ع���ات  �ل����رتك����ي 
للتناف�شية �ل�شديدة بني �لفريقني. 
ت��رغ��ب �جل��م��اه��ري م��ن ع�شاق  ومل 
هذ�  يفوتها  �أن  �لعامل  حول  �للعبة 
وقدمو�  �لر�ئع،  �لريا�شي  �لعر�س 
بنهائي  لال�شتمتاع  ��شطنبول  �إىل 
دوم  �إردم  �شنان  ملعب  يف  ت��اري��خ��ي 
يف و�ح��دة من �أك��ر �مل��دن �ل�شاحرة 
و�أخ����ري�ً، عقب مبار�تي  �أوروب����ا.  يف 
على  فرنباهت�شه  ف��از  �جلمعة،  ي��وم 
 64:80 بنتيجة  �أول��ي��م��ب��ي��اك��و���س 
ك����اأ�����س دوري  رف������ع  م����ن  ل��ي��ت��م��ك��ن 
�خل��ط��وط �جل��وي��ة �ل��رتك��ي��ة لكرة 
ليغ(  )ي��������ورو  �لأوروب������������ي  �ل�������ش���ل���ة 
وريال  فرنباهت�شه  ولعب   .2017

م���دري���د م���ب���ار�ة ت��اري��خ��ي��ة يف متام 
بفوز  �ن��ت��ه��ت   ،20:30 �ل�����ش��اع��ة 

فريق فرنباهت�شه. 
ويعد �لفريق �لأبي�س �لأكر جناحاً 
يف ت���اري���خ �ل�����ي��ورو ل��ي��غ لأن����ه �أح���رز 
�للقب ت�شع مر�ت. و�شجع �جلمهور 
�ل��رتك��ي ف��ري��ق��ه ب��ح��م��ا���س ك��ب��ري يف 
كل دقيقة من �ملبار�ة، و�أثبتو� �أنهم 
وينبغي  متميزين.  م�شيفني  كانو� 
�ملرة  ك��ان��ت  ه����ذه  �أن  �إىل  �لإ�����ش����ارة 
�لأوىل �لتي يلعب فيها فريق تركي 
�شمن �ملباريات �لنهائية �لأربع على 

�أر�س بالده.  
�ل��ر�ئ��ع جلميع  �لعر�س  وق��دم ه��ذ� 
��شطنبول  يف  �ل���ري���ا����ش���ة  حم���ب���ي 
جتربة  �ل���������ش����و�ء،  ع���ل���ى  و�ل�����ع�����امل 
فريدة بالفعل تتما�شى مع خمتلف 
فرق  �أدتها  �لتي  �ملمتعة  �لن�شاطات 
خ����ب����رية م�����ن �خل�����ط�����وط �جل���وي���ة 
لكرة  �لأوروب����ي  و�ل����دوري  �لرتكية 

�ل�شلة. 
مثلى  منا�شبة  �أي�شاً  �حل��دث  وك��ان 
�لت�شامن  م�������ب�������ادر�ت  لإط����������الق 
»ون  نفذها  �لتي  جم��دد�ً  و�لتكافل 
برنامج   ،”OneTeam« ت��ي��م« 
�ملوؤ�ش�شية  �لجتماعية  �مل�����ش��وؤول��ي��ة 
�لتابع للدوري �لأوروبي لكرة �ل�شلة 
�لذي مت �إطالقه بدعم من �لناقلة 
م�شابقة  تاأ�ش�شت   .2012 ع��ام  يف 
�لدوري �لأوروب��ي لكرة �ل�شلة يورو 
 .2001-2000 م��و���ش��م  يف  ل��ي��غ 

ويف عام 2010، �أ�شبحت �خلطوط 
�لر�شمي  �ل��ر�ع��ي  �لرتكية  �جل��وي��ة 
لأهم م�شابقة لكرة �ل�شلة يف �أوروبا، 
�أما  �لأخ����رية.   جولتها  ع��ن  ف�شاًل 
�ملو�شم، فقد �حتفلت  بالن�شبة لهذ� 
�لأربع  �لنهائية  باملباريات  �لناقلة 
يف ��شطنبول، ما جعل هذ� �لتعاون 
و��شتمتع ما يزيد عن  �أكر متيز�ً. 
مباريات  باأف�شل  متفرج  �ألف   18
كرة �ل�شلة �لأوروبية لت�شجيع �ش�شكا 
بري�يو�س،  و�أوليمبياكو�س  مو�شكو، 

وريال مدريد، وفرنباهت�شه. 
ت�����ش��ت��م��ر رع���اي���ة �خلطوط  و����ش���وف 
�لأوروبي  للدوري  �لرتكية  �جلوية 
لكرة �ل�شلة يورو ليغ لثالث �شنو�ت 

�أخرى مقبلة.
�لرتكية،  �جلوية  �خلطوط  ود�أب��ت 
�شركة  �أف�شل  ج��ائ��زة  على  �حل��ائ��زة 
�ل�شاد�س  ل��ل��ع��ام  �أوروب�����ا  يف  ط����ري�ن 
بح�شب  �ملا�شي  �لعام  �ل��ت��و�يل  على 
نتائج ��شتطالع �شكاي تر�ك�س لر�أي 
�مل�شافرين، على دعم �لريا�شة على 

�مل�شتوى �لدويل ل�شنو�ت عديدة. 
وع����������الوة ع����ل����ى رع�����اي�����ة �ل��������دوري 
�لأوروب�������ي ل��ك��رة �ل�����ش��ل��ة ي����ورو ليغ 
وجولته �لنهائية و�لدوري �لأوروبي 
ل��ك��رة �ل��ق��دم ي��وروب��ا ل��ي��غ 2016، 
باحلقل  �شلة  ع��ل��ى  �ل��ن��اق��ل��ة  بقيت 
�ملتمثلة  �مل��ه��م��ة  وق��ي��م��ه  �ل��ري��ا���ش��ي 
و�ملناف�شة  و�لتطور  �جلهد  ب��ذل  يف 
�ل�شريفة من خالل �أعمال خمتلفة 
للتعاون �مل�شرتك مع نادي بر�شلونة 
يونايتد،  مان�ش�شرت  �أو  �لقدم  لكرة 
ومع ريا�شيني مثل مي�شي �أو كوبي 
بر�ينت. وبعيد�ً عن كرة �ل�شلة وكرة 
بدعم  �أي�����ش��اً  �لناقلة  ت��ق��وم  �ل��ق��دم، 
�أخ��رى، مثل بطولة �لرجبي  �ألعاب 
�لأوروبي للمحرتفني منذ نوفمر 
2015، وبطولة �خلطوط �جلوية 
�ل��رتك��ي��ة �مل��ف��ت��وح��ة ل��ل��ج��ول��ف، مبا 
�لأوروبي  �ل��دوري  نهائيات  ذلك  يف 
ي��وروب��ي��ان ت���ور م��ن��ذ ع���ام 2013، 
ومهرجان ت�شيو �ل�شهري للفرو�شية 

يف مدينة �آخن �لأملانية.

يف ختام مباريات البطولة الكروية اخلتامية

فريق الزعيم ُيتوج بلقب بطولة �صباعيات املوؤ�ص�صات للكرة للمو�صم الريا�صي 2017-2016

»دبي لل�ضطرجن« يتوج بدرع الدوري للرجال وال�ضيدات

اأبوظبي ي�صيطر على م�صابقتي ال�صباب والفتيات

فريق فرنباهت�صه بطل »دوري اخلطوط اجلوية الرتكية لكرة 
ال�صلة االأوروبي« )يورو ليغ( ملو�صم 2017-2016 

اللجنة املنظمة تناق�س اال�صتعدادات اجلارية ال�صت�صافة 
دورة االألعاب الدولية الثانية لل�صرطة

ن��اق�����ش��ت �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ع��ل��ي��ا �مل��ن��ظ��م��ة ل����دورة �لألعاب 
�لدولية �لثانية لل�شرطة �لتي ت�شت�شيفها �أبوظبي 
و�لتح�شري�ت  �ل���ش��ت��ع��د�د�ت   2018 نوفمر  يف 
لتنظيم  �أع����م����ال  م���ن  �جن������ازه  وم����ا مت  �جل����اري����ة 

مناف�شاتها.
�لعميد حممد حميد دملوج �لظاهري رئي�س  و�أك��د 
�لعليا  �للجنة  ورئي�س  �لريا�شي  �ل�شرطة  �حت��اد 
�لج��ت��م��اع بح�شور  ت��ر�أ���س  �ل���ذي  ل��ل��دورة  �ملنظمة 
روؤ�شاء �للجان �شرورة �جناز �للجان �مل�شكلة �ملهام 
و�لأعمال �مللقاة على عاتقها لإجناح هذه �لبطولة 
و�إخ���ر�ج���ه���ا ب�����ش��ورة لئ��ق��ة ت��ن��ال �إع���ج���اب جميع 

ريادتها  يف  �لدولة  مكانة  على  و�لتاأكيد  �مل�شاركني 
و�لفعاليات  �لريا�شية  �لأح���د�ث  �أه��م  با�شت�شافة 

�لكرى.
�ل�شرطة  ك��ل��ي��ة  يف  ع��ق��د  �ل����ذي  �لج��ت��م��اع  يف  ومت 
�أب���وظ���ب���ي �لط�����الع ع��ل��ى �ل���ع���رو����س �مل��ق��دم��ة من 
للبطولة  �مل��ق��رتح��ة  و�ل��رتوي��ج  �لت�شويق  ���ش��رك��ات 
ودر�����ش���ة وت��ق��ي��ي��م جميع �مل��ق��رتح��ات �مل��ق��دم��ة من 
هذه �ل�شركات لتنفيذ �شيناريو حفل �فتتاح وختام 

�لدورة.
وجرى �شرح �آلية عمل �للجان و�لأدو�ر و�ملهام �لتي 
�ملقرتحة  �لت�شويق  �شركات  بالتعاون مع  بها  تقوم 

�لوفود  تاريخ و�شول  �لعمال من  وعر�س جدول 
�لدورة �ىل �خلتام ل�شركات  �مل�شاركة يف  �لريا�شية 

�لت�شويق �ملقرتحة.
�ل�شام�شي  ���ش��امل  ول��ي��د  �لعميد  �لج��ت��م��اع  ح�شر 
و�لعميد  �لبطولة  ومدير  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س 
�ملالية  �للجنة  رئي�س  �حلمادي  عبد�لرحمن  عادل 
�لفنية  �للجنة  رئي�س  �لري�س  علي  عارف  و�لعقيد 
و�ل��ع��ق��ي��د ���ش��ي��ف ر�����ش���د �ل�����ش��ل��ح��دي رئ��ي�����س جلنة 
�لفتتاح و�خلتام و�لنقيب عبد�هلل غافر �حلمادي 
علي  �لنقيب  و  �جلنيبي  حممد  �أح��م��د  و�لنقيب 

حمد مغاور من �إد�رة �مل�شاريع بوز�رة �لد�خلية.

فقدان جواز �سفرت
�شاتنام  �مل������دع������و/  ف���ق���د 
�لهند   ، �شينغ  �م��ار  �شينغ 
�جلن�شية جو�ز �شفره رقم 
يرجى   -  )3302241(
ت�شليمه  عليه  يعر  مم��ن 
بال�شفارة �لهندية �و �قرب 
مركز �شرطة بالمار�ت.   

فقدان جواز �سفرت
�لدين  /ريا�س  �ملدعو  فقد 
بنجالدي�شي   ، ع��ل��ي  ع��ط��ار 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
�شادر   )BE0924307(
يجده  م��ن  بنجالدي�س  م��ن 
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

 056/4202399

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو / �ف�شل �حمد 
باك�شتان   ، ���ش��ارو�ر  غ��ولم 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )1155472( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 056/3214294
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الفجر الريا�ضي

ريال  م�شجعي  م��ن  �للف  �ح��ت��ف��ل 
ب���ت���ت���وي���ج ف���ري���ق���ه���م بطال  م����دري����د 
للدوري �ل�شباين لكرة �لقدم للمرة 
بعد  تاريخه  يف  و�ل��ث��الث��ني  �لثالثة 
�لفوز على ملقة -2�شفر �لأحد يف 

�ملرحلة �لخرية من �لدوري.
�لبطولة  م����دري����د  ري�������ال  و�أن�����ه�����ى 
م��ت��ق��دم��ا ب���ف���ارق ث����الث ن��ق��اط عن 
غ��رمي��ه �ل��ت��ق��ل��ي��دي ب��ر���ش��ل��ون��ة بطل 
�ملو�شم �ملا�شي، �لذي فاز على �شيفه 

�يبار 2-4.
ريال  م�شجعي  م��ن  �للف  وت��وج��ه 
�لقمي�س  معظمهم  �رت���دى  �ل��ذي��ن 
�ىل  �مللكي،  للنادي  �ل�شهر  �لأبي�س 
�لتقليدي  �مل��ك��ان  �شيبيلي�س،  �شاحة 
�لعا�شمة  لحتفالت ريال يف و�شط 
�ل���ش��ب��ان��ي��ة، وه��ل��ل��و� ب��ح��م��ا���س لدى 
حافلة  من  على  �لالعبني  و�شول 

مك�شوفة كتب عليها �بطال .
�شريخيو  �ل���ف���ري���ق  ق���ائ���د  و�رت�������دى 
�آخ���رون قم�شانا  ر�م��و���س ولع��ب��ون 
ل����ري����ال ك���ت���ب ع��ل��ي��ه��ا �ل����رق����م 33، 
�ل���ث���ال���ث  �ل����ل����ق����ب  �ىل  ��������ش������ارة  يف 
�لالعبون  و�ل���ت���ق���ط  و�ل����ث����الث����ني. 
ل��الح��ت��ف��الت ع��ر هو�تفهم  ���ش��ور� 

�خلليوية من �أعلى �حلافلة.
�ل�شاحة  و���ش��ط  �ىل  ر�م���و����س  و���ش��ار 
لرفع علم �لنادي “�ملريينغي” على 
مت��ث��ال �لل��ه��ة ع��ل��ى �ن��غ��ام �لغنية 
�لريطانية  كوين  لفرقة  �ل�شهرية 
نحن  ت�����ش��ام��ب��ي��ون��ز  ذي  �آر  “وي 
�مل��د�ف��ع �لر�زيلي  ، ون���ال  �لب��ط��ال 
م��ار���ش��ي��ل��و �ل��ت�����ش��ج��ي��ع ب��ع��دم��ا علق 

و�شاحا للنادي حول عنق �لتمثال.
دوري  �ح�����ر�ز  �أم��ام��ن��ا  ي��ب��ق��ى  »�لن 
�ب���ط���ال �وروب��������ا. ن��ح��ن ن���ع���ول على 
جنم  قالها  لكم!”،  �شكر�  دع��م��ك��م. 
كري�شتيانو  �ل���رت���غ���ايل  �ل���ف���ري���ق 
رون���ال���دو ق��ب��ل �ن ي��ب��د�أ �ل��غ��ن��اء مع 

�مل�شجعني.
�لول  �ل����ه����دف  رون�����ال�����دو  و����ش���ج���ل 
ك���رمي بنزمية  �ل��ف��رن�����ش��ي  و�����ش���اف 
�لثاين يف مرمى ملقة ليقود� ريال 

منذ  �ل������دوري  يف  �لول  ل��ق��ب��ه  �ىل 
يف  للفريق  �لأول  و�للقب   ،2012
�لفرن�شي  م��درب��ه  ب��ق��ي��ادة  �ل�����دوري 

زين �لدين زيد�ن.

و����ش���ي���ح���اول ري������ال م����دري����د �ح�����ر�ز 
ودوري  �مل��ح��ل��ي  )�ل�����دوري  �لثنائية 
يلتقي  ع���ن���دم���ا  �وروب�����������ا(  �ب����ط����ال 
من  �لثالث  يف  �ليطايل  يوفنتو�س 

�مل��ق��ب��ل يف كارديف  ي��ون��ي��و  ح���زي���ر�ن 
�لتي  �لوروب��ي��ة  �مل�شابقة  نهائي  يف 

يحمل لقبها.
�ي�شا بطال  �لح��د  وت��وج يوفنتو�س 
للدوري �ليطايل للمو�شم �ل�شاد�س 
على �لتو�يل، وكان فاز بلقب �لكاأ�س 

�ملحلية.
وقال �ميليو غوين )37 عاما( �حد 
�لذي  لريال  �ملتحم�شني  �مل�شجعني 
جاء مع ��شدقائه لالحتفال باللقب 
“�نه �مر ر�ئع، ويف 3 حزير�ن يونيو 
�لنهائي دوري �لبطال �شيكون  بعد 

�لمر �أكر روعة«.
باإ�شافة �للقب  ويف حال جناح ريال 
�لوروب��ي �ىل �ملحلي، فانه �شيحقق 
�لأوىل  للمرة  �لتاريخية  �لثنائية 
منذ  وحت�����دي�����د�  ع����ام����ا،   60 م���ن���ذ 
مو�شم 1957-1958 مع لعبيه 
�شتيفانو  دي  �ألفريدو  �لتاريخيني 

ورميون كوبا وفر�ن�شيكو خينتو.
ونال زيد�ن �لذي توىل تدريب ريال 

�ملو�شم �ملا�شي، مديح �مل�شجعني.
وق�����ال �ل��ف��ري��دي��و ك����وردي����رو )36 
ريال  بعلم  كتفيه  ل��ف  �ل���ذي  ع��ام��ا( 
“كان �لتعاقد مع زيد�ن �ف�شل قر�ر 

�تخذه ريال منذ فرتة طويلة«.
�نه  �لتتويج  وكان زيد�ن �عتر بعد 
م�شريته  يف  �شعادة  �لك��ر  “�ليوم 
يف  ق�����اد  �ن  ع��ل��م��ا  �لحرت�فية”، 
مو�شمه �لأول �لعام �ملا�شي، �لفريق 
�وروب���ا على  �ب��ط��ال  �ىل لقب دوري 

ح�شاب غرميه �تلتيكو مدريد.
بلدية  يف  ري�������ال  ت����ك����رمي  و����ش���ي���ت���م 
�م�س  �حتفالية مقررة  �لعا�شمة يف 

�لثنني.
وتبقى من �ملو�شم �لكروي �ل�شباين 
م�شابقة  نهائي  ه��ي  و�ح���دة  م��ب��ار�ة 
بر�شلونة  وجت����م����ع  �مل����ل����ك،  ك����اأ�����س 

و�ألفي�س يف 27 �أيار مايو.

ع���ر ي���ورج���ن ك���ل���وب م�����درب ل��ي��ف��رب��ول ع���ن فخره 
�مل���رب���ع ب��ع��دم��ا �أن���ه���ى �مل���و����ش���م ���ش��م��ن فرق 

�لإجنليزي  ل����ل����دوري  �ل���ذه���ب���ي 
هذ�  �أن  رغ��م  �لقدم  لكرة  �ملمتاز 
ك������ان حم�����ل ����ش���ك ب���ع���د ت���ر�ج���ع 
يناير  يف  و����ش��ح  ب�شكل  �مل�شتوى 

كانون �لثاين �ملا�شي.
وبد� �أن ليفربول ينهار مع بد�ية 

�ل����ع����ام �جل����دي����د وف������از مرة 
و�حدة يف ت�شع مباريات 

�مل�شابقات،  ب��ج��م��ي��ع 
وحت����ق����ق ذل�������ك �أم�������ام 
ب�����ل�����ي�����م�����وث �مل����غ����م����ور 
�لحت���������اد  ك�������اأ��������س  يف 
وخ�شر  �لإجن����ل����ي����زي، 
يف �ل���دوري �أم��ام هال 
����ش���ي���ت���ي و�����ش����و�ن����زي 

�شيتي.
وت����ق����ل���������ش����ت ب���ذل���ك 

ف����ر�����س ل���ي���ف���رب���ول يف 
كما  �للقب  على  �ملناف�شة 

�أث��ريت �شكوك ح��ول مدى 
ق����وة ت�����ش��ك��ي��ل��ة ك���ل���وب لكن 

مبلعبه  -3�شفر  بانت�شاره 
�لول  �أم�س  ميدل�شره  على 
�ملركز  ع���ل���ى  ح���اف���ظ  �لأح�������د 

�لر�بع على ح�شاب �أر�شنال.
�ل����دور  ل��ي��ف��رب��ول  �ج���ت���از  و�إذ� 

�ملو�شم  ب���د�ي���ة  م���ع  �ل��ت��م��ه��ي��دي 
���ش��ي��ل��ع��ب يف دوري  ف���اإن���ه  �مل��ق��ب��ل 
�لثانية  ل��ل��م��رة  �أوروب�������ا  �أب���ط���ال 
بعدما  م��و����ش��م  �شبعة  يف  ف��ق��ط 
�لقارية  �ملناف�شات  ك��ل  ع��ن  غ��اب 

هذ� �ملو�شم.
ل��ل�����ش��ح��ف��ي��ني ل�شت  ك���ل���وب  وق������ال 
م��ت��اأك��د� �إن ك���ان �إن���ه���اء �مل��و���ش��م يف 

�ملربع �لذهبي هو هدف جلميع 
ل��ي��ف��رب��ول لكن  م�����ش��ج��ع��ي 

�أعتقد �أنه ثاين �أف�شل هدف.
و�أ���ش��اف منذ �أ���ش��اب��ي��ع �أدرك��ن��ا �أن ه��ذ� ه��و �أق�����ش��ى ما 
�شعور  ي�شود  ل��ذ�  بالفعل  وحققناه  حتقيقه  ميكننا 

ر�ئع �لآن.
وتابع “�أعتقد �أننا �أظهرنا جمدد� جد�رتنا بهذ� 
�ملركز. جمعنا 76 نقطة وهذ� رقم ر�ئع. نعرف 

جميعا ما حدث يف يناير.
و���ش��ج��ل ج��ورج��ي��ن��و ف��ي��ن��ال��دم هدفا 
ليهدئ  �لأول  �ل�شوط  نهاية  قبل 
ليفربول  م�شجعي  �أع�شاب  من 
كوتينيو  ف��ي��ل��ي��ب  �أ����ش���اف  ث���م 
لينهي  هدفني  للن��ا  و�آدم 
بنقطة  متفوقا  �مل�شابقة 
و�حدة على فريق �ملدرب 

�أر�شني فينجر.
وو��شل كلوب “�أنا فخور 
ب���ال���الع���ب���ني. ف��ع��ل��و� كل 
�شيء وحتقق كل ما متناه 
�للقاء  بد�ية  قبل  �جلميع 

و�لآن يجب �أن نحتفل«.
جاهد�  �شيعمل  �أن��ه  كلوب  و�أك���د 
ل��ل��ت��اأك��د م��ن ق���درة ل��ي��ف��رب��ول على 
�لأندية  ب��ط��ولت  �أه���م  يف  �لتناف�س 

�لأوروبية.
يل  بالن�شبة  بطولة  �أه��م  “�إنها  و�أو�شح 
ليفربول  وي��ح��ت��اج  ب��ه��ا  �لتناف�س  ون���ود 

للظهور بها ب�شكل قوي«.
و�شن�شتعد  ب���ق���وة  “�شنناف�س  وت���اب���ع 
�إنها  ن����ود �مل�����ش��ارك��ة.  ل��ل��ق��ت��ال لأن���ن���ا 
نتخذ  �أن  ي��ج��ب  ر�ئ���ع���ة..  ب��ط��ول��ة 
�أف�شل  بني  نكون  و�أن  خطو�ت 
�ل���ع���امل لأن���ن���ا �شمن  ف����رق 
�أف���������ش����ل ه������ذه �لأن����دي����ة 

بالفعل«.

كلوب فخور بليفربول بعد العودة 
لدوري اأبطال اأوروبا 

د�فع �لنجم �لرتغايل كري�شتيانو رونالدو عن نف�شه 
�ل�شباين لقبه  ري��ال مدريد  �إح��ر�ز فريقه  �أعقاب  يف 
�لقدم،  لكرة  �ل�شباين  �ل��دوري  و�لثالثني يف  �لثالث 
�ل�شحافة  يتهم  كما  “�شيطانا”  لي�س  �ن��ه  م��وؤك��د� 

بت�شويره.
و���ش��ج��ل رون���ال���دو )32 ع��ام��ا( ه��دف��ه �لأرب���ع���ني هذ� 

�ملو�شم يف �لفوز على ملقة -2�شفر �لأحد، لي�شاهم 
�أف�شل لعب يف �لعامل �أربع مر�ت �آخرها 2016، 

�ل���دوري منذ  �لأول يف  �ل��ن��ادي لقبه  �إح���ر�ز  يف 
.2012

�ل �نه وعلى رغم فرحة �لفوز، غ�شب رونالدو 
عندما وجه �ليه �أحد �ل�شحافيني بعد 

�ملبار�ة �شوؤ�ل عن حركة وجهها �ىل 
مبار�ة  خالل  فيغو  �شلتا  لعبي 

�لأربعاء )1-4(،  �لفريقني 
تلقي  �ىل  ف���ي���ه���ا  ي���ل���م���ح 

�لنادي �أمو�ل للتاأثري 
�لنادي  على فر�س 
�ملدريدي يف �إحر�ز 

لقب �لدوري.
وق������ال رون����ال����دو 
“�لنا�س يقولون 
�لكثري عني من 
يعرفو�  �ن  دون 
�����ش����ي����ئ����ا، وه������ذ� 

يزعجني.  �لأم���ر 
�ل�شحافيون  �أن��ت��م 

ت���ق���ول���ون �أم�������ور� عن 
كري�شتيانو(   ( كري�س 

تعرفو�  �ن  دون  م���ن 
�حلقيقة«.

ل�شت  “�نا  �أ�������ش������اف 
�أي�شا  ل��ك��ن��ن��ي  م���الك���ا، 

ل�شت �شيطانا كما يعتقد 

لدي  �أم���ور� مماثلة لن  �أح��ب  ل  �لنا�س  م��ن  �لعديد 
�لنا�س  يقول  عندما  �أح��ب  ول  �ب��ن،  �أم،  ل��دي  عائلة، 

�أمور� غبية عني«.
مل  �ىل و تطرقه  دون  رون��ال��دو  غ�شب  يحل 

باللقب،  �ل��ع��ا���ش��م��ة  ن���ادي  ف���وز 
ع���ل���م���ا ب�������اأن ه����دف����ه �لأح������د 
�ملباريات  يف  له  �ل�14  ك��ان 

�لت�شع �لأخرية.
وقال لقد حت�شرت لأكون يف 
�ملر�حل  خ��الل  لياقتي  قمة 
�لأخرية من �ملو�شم �شاعدت 
�لفريق من خالل �أهد�يف، 
م���ن خ����الل ق���ر�ر�ت���ي 
ع�������ل�������ى �أر���������������س 
�مل����ل����ع����ب، و�أن�������ا 
�شعيد لذلك.

�لدوري  بطل  ت�شيل�شي  م���درب  كونتي  �أن��ط��ون��ي��و  �لإي��ط��ايل  ق��ال 
بقوة  مر�شح  �جلريح  �أر�شنال  �إن  �لقدم  لكرة  �ملمتاز  �لإجنليزي 
للتفوق على فريقه يف نهائي كاأ�س �لحتاد �لإجنليزي لكرة �لقدم 
يف 27 مايو �أيار لأنه �شيحر�س على �لتعوي�س بعد �لخفاق يف 

�لتاأهل لدوري �أبطال �أوروبا.
وبد�أ ت�شيل�شي �حتفالته بالفوز باللقب بعدما �شحق �شندرلند 
�لهابط 5-1 �أم�س �لول �لحد وميكنه حتقيق �لثنائية �ملحلية 
بالفوز على �أر�شنال �لذي �أخفق يف �نهاء �لدوري يف �ملربع �لذهبي 

رغم فوزه 3-1 على �إيفرتون �أم�س �لول.
و�أبقى �نت�شار ليفربول ومان�ش�شرت �شيتي يف �جلولة �لأخرية من 

�لدوري �أر�شنال يف �ملركز �خلام�س بر�شيد 75 نقطة ما �شيحرمه 
من �للعب يف دوري �أبطال �أوروبا �ملو�شم �ملقبل.

للفوز  �مل��ر���ش��ح  ه��و  م��ن  ���ش��األ��ت��م��وين  “�إذ�  �ل�شحفيني  ك��ون��ت��ي  و�أب��ل��غ 
من  ب�شيء  للخروج  �لد�فع  لديهم  �أر�شنال.  بانه  �شاأجيب  فاإنني  �لآن 

�ملو�شم«.
له  �ل�شتعد�د  �لأبطال ويتعني  �لتاأهل لدوري  �أر�شنال يف  “�أخفق  وتابع 
ب��ل من  �لناحية �خلططية  �لأم���ر م��ن  ع��ن  �أحت���دث  ���ش��ورة. ل  باأف�شل 

ناحية �لدو�فع.
�إذ� كان لدينا دو�فع �أكر من �أر�شنال فاإننا �شنفوز باملو�جهة.

وقد ي�شبح كونتي ثاين مدرب يفوز بالثنائية يف �أول مو��شمه باجنلرت� 
-2009 مو�شم  يف  �أن�شيلوتي  ك��ارل��و  �لإي��ط��ايل  م��و�ط��ن��ه  فعلها  منذ 

.2010

رونالدو يدافع عن نف�صه اأمام ال�صحافيني 
»اأنا ل�صت �صيطانا« 

االآالف من م�صجعي ريال مدريد يحتفلون باللقب الل33 

كونتي : اأر�صنال اجلريح مر�صح بقوة للفوز بكاأ�س االحتاد االجنليزي 

حذر �ل�شباين جو�شيب غو�رديول مدرب مان�ش�شرت �شيتي من �ن فريقه 
�لتاأهل  رغ��م �شمانه  على  �لأوروب��ي��ة  �لأن��دي��ة  ك��رى  يتاأخر عقود� عن 

مبا�شرة �ىل دوري �أبطال �أوروبا لكرة �لقدم �ملو�شم �ملقبل.
�ملرحلة  نظيفة يف  بخما�شية  و�ت��ف��ورد  على م�شيفه  �لأح��د  �شيتي  وف��از 
�ملو�شم ثالث �لرتتيب وير�فق  �ل��دوري �لنكليزي، لينهي  �لأخ��رية من 
�لبطل ت�شل�شي وتوتنهام هوت�شر �لثاين مبا�شرة �ىل دوري �ملجموعات 
�لتمهيدي  �ل����دور  ل��ي��ف��رب��ول  �شيخو�س  بينما  �ل��ق��اري��ة،  �مل�����ش��اب��ق��ة  م��ن 

�لثالث.
�أغنية كرة  �أح��د  لناديه،  �لأخ��ري  �ليوم  بنتيجة  �شعيد�  غ��و�ردي��ول  وك��ان 
�لقدم �لعاملية، �ل �ن �ملدرب �ل�شابق بر�شلونة �ل�شباين وبايرن ميونيخ 

�لملاين �ل�شابق �أكد �ن �لروة ل تهم بالقدر نف�شه للخرة و�ملكانة.
للفرق  ميكن  ف��ال  لعبا  وبر�شلونة  م��دري��د  ري��ال  يريد  عندما   : وق��ال 

�ملال وح�شب، بل لنهما ريال وبر�شا.  �لخرى مناف�شتهما. �لمر لي�س 
�ملال لي�س كافيا. ملناف�شتهما نحن يف حاجة �ىل �لوقت، �ىل عقود.

وتابع مل يكن �شيتي يلعب يف �وروبا لفرتة طويلة، و�لن نحن هناك منذ 
�شبعة �أعو�م. ولكن لتحقيق �خلطوة �لتالية مبناف�شة �لندية �لوروبية 
�لكبرية مثل ريال مدريد وبر�شلونة وبايرن ميونيخ ويوفنتو�س، فالأمر 

�أكر �شعوبة مع �ن �لفجوة باتت �أ�شيق.
وتطرق غو�رديول �ىل جتربة �أتلتيكو مدريد �ل�شباين �لذي بلغ بقيادة 
يف  مرتني  �لب��ط��ال  دوري  نهائي  �شيميوين،  دييغو  �لرجنتيني  �مل��درب 

وخ�شرهما �أمام ريال مدريد. و2016   2014
ور�أى �ن “�تلتيكو مدريد �جتاز هذه �خلطوة، وبرغم ذلك مل يتمكن من 

�لفوز بدوري �بطال �وروبا مع �نه ي�شتحق ذلك«.
و�أنهى غو�رديول �ملو�شم �لول له على ر�أ�س �لد�رة �لفنية يف مان�ش�شرت 

�شيتي من دون �أي لقب، بعد ثالثة مو��شم مع بايرن ميونيخ حقق فيها 
�لبطال،  �ن يتمكن من قيادته �ىل لقب دوري  جناحا حمليا من دون 

ويكرر جناحه مع بر�شلونة �لذي حقق معه خمتلف �لألقاب.
وتوقف م�شو�ر �لفريق �لنكليزي يف �لبطولة �لأوروبية  هذ� �ملو�شم يف 
ثمن �لنهائي �أمام موناكو �لفرن�شي )5-3 ذهابا و1-3 �يابا(، علما �نه 
بلغ �لعام �ملا�شي ن�شف �لنهائي بقيادة �ملدرب �لت�شيلي مانويل بيليغريني 

قبل �ن يخرج ب�شعوبة �أمام ريال مدريد �لذي �أحرز �للقب.
�ل��دوري �لنكليزي موؤكد� �نه  وحتدث غو�رديول عن مو�شمه �لول يف 
“كما توقعه”، م�شيفا “هناك فرق كبرية، كنا نعرف �ن �لمر لن يكون 
�شهال. ت�شل�شي كان يلعب مبار�ة و�حدة يف �ل�شبوع ور�أينا كم كان قويا. 

توتنهام كان ثانيا و�حد �ف�شل �لفرق �لتي تلعب كرة قدم يف �لعامل«.
وم�شى قائال “مل نكن جيدين كفاية ولكننا نريد �ن نلعب ب�شكل �أف�شل 

و�لقتال  �لفجوة  تقلي�س  نريد  لننا  �ملقبل  �ملو�شم  يف 
�لبطال  دوري  �ىل  �ل��ت��اأه��ل  �ن  و�ع��ت��ر  �لنهاية«.  حتى 

يزد�د �شعوبة، وقد تاأهلنا، و�نا ر��س عن ذلك .
فعله  �شنفكر مبا يجب   : قال غو�رديول  �ملقبل  �ملو�شم  وعن 

ولكن �ل�شغط �شيكون نف�شه لدى حماولة �لفوز. و�ذ� مل يكن 
�لتح�شن ممكنا، فيجب معرفة �ل�شبب و�حد�ث �لتغيري�ت.

وك�شف �ملدرب �ن �ملهاجم �لرجنتيني �شريخيو �غويرو، �لذي �شجل 
�ملقبل، حاله  �ملو�شم  �لفريق  باق يف �شفوف  و�ت��ف��ورد،  �أم��ام  هدفني 
�لت�شجيل  �فتتح  �ل��ذي  كومباين  فن�شان  �لبلجيكي  �مل��د�ف��ع  كحال 
عن  يرحل  ق��د  �أغ��وي��رو  �ن  ع��دة  �شحافية  تقارير  و�أوردت  �لأح���د. 

�شيتي بعدما �أبدت �أندية عدة �هتمامها به، و�شاءت عالقته لفرتة 
مع غو�رديول.

غوارديوال: مان�ص�صرت �صيتي بعيد جدًا عن اندية النخبة االأوروبية

دوري ابطال افريقيا: 
رحالت �صعبة للفرق 

العربية يف اجلولة الثانية 
رحالت  �لعربية  �لفرق  معظم  تنتظر 
ثمن  م��ن  �ل��ث��ان��ي��ة  �جل��ول��ة  يف  �شعبة 
لكرة  �ف��ري��ق��ي��ا  �ب���ط���ال  دوري  ن��ه��ائ��ي 
�ل��ق��دم �ل��ث��الث��اء و�لرب���ع���اء، ب��ع��د فوز 

معظمها يف �جلولة �لوىل.
وتتطلع �لفرق �لعربية يف هذه �جلولة 
�ىل حتقيق نتائج خارج �أر�شها، قبل �ن 
تخو�س �جلولة �لثالثة على مالعبها 

مطلع حزير�ن/يونيو.
�لهالل  ي��ح��ل  �لوىل،  �مل��ج��م��وع��ة  يف 
�ل����ث����الث����اء ���ش��ي��ف��ا على  �ل���������ش����ود�ين 
مابوتو،  يف  �ملوز�مبيقي  فريوفياريو 
و�ل���ن���ج���م �ل�����ش��اح��ل��ي �ل��ت��ون�����ش��ي بطل 
يف  �ل�������ش���ود�ين  �مل���ري���خ  ع��ل��ى   2007

درمان.
وميلك �لنجم �ل�شاحلي �شجال �ف�شل 
م���ن م��ن��اف�����ش��ه ي��ت�����ش��م��ن 8 �ل���ق���اب يف 
�ل���ق���اري���ة، مقابل  �مل�����ش��اب��ق��ات  خم��ت��ل��ف 
لقب و�حد للفريق �ل�شود�ين يف كاأ�س 
عام  حاليا  ملغاة  �لفريقية  �لكوؤو�س 
يتوج �لهالل،  مل  �ملقابل،  يف   .1989
باي  �ل�شود�نية،  للكرة  �لثاين  �لقطب 
لقب قاري حتى �لن على رغم عر�قته 

حمليا، على غر�ر فريوفياريو.
�مل��ج��م��وع��ة بر�شيد  �ل��ن��ج��م  وي��ت�����ش��در 
ثالث نقاط بعد فوزه على فريوفياريو 
و�ملريخ  �لهالل  تعادل  فيما  -5�شفر، 

�شلبا ولكل منهما نقطة و�حدة.
ويف �ملجموعة �لثانية، يخو�س �لهلي 
�ل��ل��ي��ب��ي م��ب��اري��ات��ه �لوىل  ط��ر�ب��ل�����س 
تون�س  يف  لكن  �أر���ش��ه،  على  �ملحت�شبة 
ن��ظ��ر� ل��الأو���ش��اع �لم��ن��ي��ة �ل�����ش��ائ��دة يف 
بالده، يف مهمة غري �شهلة �أمام �شيفه 
�حتاد  ينتقل  بينما  �مل�شري،  �لزمالك 
زميبابوي  �ىل  �جل���ز�ئ���ري  �ل��ع��ا���ش��م��ة 

ملالقاة كاب�س يونايتد.
فوز  ع���ن  �لوىل  �جل���ول���ة  و�أ����ش���ف���رت 
�حتاد �لعا�شمة �لباحث عن لقب �ول 
�لهلي  على  �لفريقية  �مل�شابقات  يف 
خم�شة  �شاحب  و�لزمالك  -3�شفر، 
2002، و10 �لقاب يف  �آخرها  �لقاب 
فريوفياريو  على  �مل�شابقات،  خمتلف 

-2�شفر.



    
حمية غذائية لقرد ب�صبب التهامه وجبات ال�صائحني
�شريعة  وج��ب��ات  بقايا  يلتهم  ك��ان  للغاية  �شمني  ق��رد  �إن��ق��اذ  ج��رى 
وم�شروبات غازية خلفها �شائحون، و�إخ�شاعه حلمية غذ�ئية تقوم 

على �للحوم منزوعة �لدهون و�لفو�كه و�خل�شرو�ت.
ي�شميه  �ل��ذي  �ل�شمني-  �لقرد  �لرية  �حلياة  م�شوؤولو  و��شطاد 
مو�قع  على  ل��ه  ���ش��ور  ت���د�ول  بعد   - ف��ات  �أن��ك��ل  �ملحليون  �ل�شكان 

�لتو��شل �لجتماعي �ل�شهر �ملا�شي.
ما  تايالند،  �أنحاء  من  �لعديد  يف  بحرية  �لرية  �لقرود  وتعي�س 
تلك  ومعظم  معها.  ويلعبون  يطعمونها  �ل��ذي��ن  �ل�شياح  ي��ج��ذب 
�لقرود من ف�شيلة ماكي، ومنهم �أنكل فات، ويكون وزنهم يف �لعادة 

يف حدود 9 كيلوغر�مات.
�ي ثالثة  كيلوجر�ما،   26 نحو  �إىل  وزن��ه  ف��ات و�شل  �أنكل  �أن  �إل 

�أ�شعاف هذ� �لرقم.
وق����ال ك��ات�����س ب��وك��ي��م، م�����ش��وؤول �حل��ي��اة �ل��ري��ة �ل����ذي مت��ك��ن من 
�أبريل مل يكن من �ل�شهل ��شطياده. فقد كان   27 ��شطياده يوم 

زعيم جمموعته .
ومن �ملوؤ�شف �أن �لقرود �لتابعة له كانت حتذو حذوه.

و�أ�شاف �مل�شوؤول �أن تناوله لأغذية غري �شحية ��شابه بتكتل دهون 
بالإ�شابة  م��ه��دد�  و�أ���ش��ب��ح  �ل�شحية،  حالته  ف��رتدت  �ل���ورم  ي�شبه 

بال�شكري و�أمر��س �لقلب.
ويعتقد �أن عمر �أنكل فات ما بني 10 و15 عاما. ويقت�شر غذ�وؤه 
�لدهن  منزوعة  �للحوم  من  كيلوجر�م  ن�شف  على  �لآن  �ليومي 
و�خل�شر و�لفاكهة �أمال يف �إنقا�س وزنه. ودعا �مل�شوؤول �ل�شائحني 

و�لز�ئرين �إىل عدم �إطعام �لقرود �أغذية غري �شحية. 

مدر�صة خا�صة لتعليم ال�صرقة
�لعاطلني  �أح���د  ق��ي��ام  ع��ن  �ل���ش��ك��ن��دري��ة  حمافظة  �شرطة  ك�شفت 
فنون  لتعليمهم  �ل�شن  كبار  حتى  و�ل�شباب  �ل�شبية  با�شتقطاب 
ع��ل��ى ح�شيلة  م��ق��اب��ل ح�شوله   ، �مل��زدح��م��ة  �لأم���اك���ن  �ل�����ش��رق��ة يف 
عليه  �لقب�س  �لقاء  �لتعليم ومت  ر�شوم  �أنها  �عتبار  �ل�شرقات على 
تعليم  يف  با�شتخد�مها  يقوم  بي�شاء  �أ�شلحة  على  بحوزته  وع��ر 

�شحاياه �أ�شول �ملهنة ومبو�جهته �عرتف باجلرمية. 

يبتكر مل�صة ع�صرية على فواني�س رم�صان
تزين  تقليدية  م�شابيح  وه��ي  م�����ش��ري،  فو�ني�س  �شانع  يعتقد 
على  عر  �أن��ه  رم�شان،  �شهر  خ��الل  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  يف  �ل�شو�رع 
و�شيلة لوقف في�شان �لفو�ني�س �ل�شينية ومنعها من �لق�شاء على 

حرفته �لقدمية.
�لقاهرة،  �لفقري يف  �إم��ب��اب��ة  ح��ي  م��ن  وه��و  ج��م��ال،  ويعلق حممد 
على �لفو�ني�س �شور� من �لأكريليك لالعبي كرة قدم م�شريني 
وف��ن��ان��ني، يف حت���ول ب��اجت��اه �ل��ت��ح��دي��ث ع��ن �مل�����ش��اب��ي��ح �خل�شبية 

�لتقليدية �لتي تتاأثر �شلبا بالو�رد�ت �ل�شينية.
�لفو�ني�س  �عمل يف  و�ن��ا  �لفانو�س..  "فكرت يف فكرة  وق��ال جمال 
منذ ع�شر �شنني. يف �لبد�ية كل �لجتاه للفو�ني�س �خل�شب. و�أردت 
�ن �أعمل �إ�شافة لكل من يريد و�شع �شوره على �لفانو�س �خل�شب. 
 ... �ب��ت��ك��ار  �خل�شب  �لفانو�س  على  ���ش��ورت��ك  طبع  يف  �ر  مل  لكني 
فقررت �ن �أدخل �لروح و�ن تبقى �ل�شورة مثل كاأ�س �أو درع. حاجة 

�شبه �لكري�شتال تعطي قيمة �أكرت".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

رجل اأعمال اأ�صرتايل يقدم تربعًا خرييًا قيا�صيًا 
قدم قطب �لتعدين �لأ�شرت�يل �أندرو فور�شت �م�س �لثنني �أكر منحة خريية يقدمها مو�طن ��شرت�يل على قيد 
�حلياة حيث منح 400 مليون دولر ��شرت�يل )298 مليون دولر( لق�شايا من بينها �ل�شحة و�لتعليم ومكافحة 
�لثناء على فور�شت �لذي ميلك ثلث جمموعة فورتي�شكو  �ل��وزر�ء مالكومل ترنبول  و�أه��ال رئي�س  �لرق �حلديث. 
ب�شبب معاملته  لآخ��ر  ويتعر�س فور�شت لنتقاد�ت من وقت  �لعامل.  �خل��ام يف  للحديد  �أك��ر منتج  ر�ب��ع  للمعادن 

لل�شكان �لأ�شليني يف ولية ��شرت�ليا �لغربية �لغنية باملعادن.
�لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  تعتمد  بالبالد حيث  �لعمل �خلريي  �خلا�س يف  �لقطاع  مل�شاركة  �شقفا جديد�  �ملنحة  ومتثل 
و�لطبية و�لفنية، وهي �جلهات �مل�شتفيدة بالأ�شا�س من ترعات �لقطاع �خلا�س، على �لإعانات �حلكومية كي تتمكن 
من مو��شلة عملها. وقال ترنبول خالل �حتفال لالإعالن عن ترع فور�شت �إن �ملنحة قدمت مبلغا قيا�شيا "و�شتغري 
�لقو�عد يف جمتمع �لأعمال �خلريية يف ��شرت�ليا". وح�شر �لحتفال �شيا�شيون من �حلكومة و�ملعار�شة و�ملمثل 

�ل�شهري ر��شل كرو وباحثون يف جمال �ل�شحة.
وقال فور�شت �إنه يريد تخ�شي�س 75 مليون دولر ملر�شى �ل�شرطان و75 مليون دولر ��شرت�يل من �ملنحة لتعليم 
�لأطفال و75 مليونا �أخرى ملكافحة �لرق �حلديث. وذكر كرو �أن لديه تاريخا من �لعمل مع فور�شت "�رتبط دوما 
�لر�شمي على  �لترع على ح�شابه  �آخرين". وو�شف كرو  �أو بخطة مل�شاعدة  �أن��درو  �أو ترع من  فيما يبدو مبنحة 

تويرت باأنه "400 مليون دولر ��شرت�يل هدية ر�ئعة لالأمة".
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اإ�صدال ال�صتار عن "اأعظم عر�س على االأر�س" بعد 146 عاما 
بعد 146 عاما من �لعرو�س.. طوى �شريك رينجلينج برو�س وبارنوم �آند 
بايلي خيمته وودع �ملهرجون و�لبهلونات و�حليو�نات �ملدربة �جلماهري يف 
�آخر عر�س على �لإطالق يحمل عنو�ن "�أعظم عر�س على �لأر�س" و�لذي 
�أقيم على م�شارف نيويورك �أم�س �لول. وقال كينيث فيلد �ملدير �لتنفيذي 
ل�شركة فيلد �نرتتينمنت مالكة �ل�شريك خالل �لعر�س �لذي بث مبا�شرة 
حت�شرون  جميعا  ل��روؤي��ت��ك��م  لينفطر  "�لقلب  �إن  رينجلينج  م��وق��ع  على 
عرو�س  ���ش��اه��دو�  م��ل��ي��ون   250 م��ن  �أك����ر  �إن  وق����ال  �لنهائي".  �ل��ع��ر���س 
كل  ومثابرة  �لإخ��ال���س  م��ن  �لليلة  �شت�شاهدونه  "ما  و�أ���ش��اف  رينجلينج 
�شخ�س هو ما جعل �مل�شتحيل ممكنا". وتاأتي �خلامتة �لتي �أعلن عنها فيلد 
يف يناير كانون �لثاين بعد عام من �ن�شياع �ل�شركة لن�شطاء حقوق �لإن�شان 
ومو�فقتها على وقف عرو�س �لأفيال. ومثلت هذه �لعرو�س عن�شر جذب 
�لأفيال رمز� لعالمة رينجلينج برو�س. وقال  لأكر من قرن حيث كانت 
�إنه قرر طي خيمة �ل�شريك نتيجة تكاليف �لت�شغيل  �آن��ذ�ك  فيلد يف بيان 
�ملرتفعة بالإ�شافة �إىل �نخفا�س مبيعات �لتذ�كر. وقالت �ل�شركة �إنه بعد 

وقف عر�س �لأفيال فاإن تر�جع �حل�شور "كان �أكر من �ملتوقع".
و�جلمال  و�لكالب  و�خليول  و�لأ�شود  �لنمور  �ل�شريك يف عرو�س  و��شتمر 
�أجل  )نا�س من  �حل��اد من منظمة  �لنتقاد  �لرغم من  على  �لنهاية  حتى 
معاملة �أخالقية للحيو�نات(. و��شتهرت عبارة "�أعظم عر�س على �لأر�س" 
�لتي ��شتخدمها �ل�شريك ك�شعار لدرجة �أن �ملخرج �ل�شينمائي �شي�شيل بي. 
دمييل ��شتخدمها ��شما لفيلم �أخرجه عام 1952 كان من بطولة �شارلتون 

هي�شتون وبيتي هوتون وفاز عنه بجائزة �لأو�شكار.

فيلم ذا �صكوير يتناول عامل 
الفن الربجوازي مبهرجان كان 
تدور �أحد�ث فيلم ذ� �شكوير �لذي يناف�س على �ل�شعفة �لذهبية مبهرجان 
كان �ل�شينمائي حول متحف ثري بالأعمال �لفنية يف �شتوكهومل يف عمل 

يجمع بني �ل�شريالية و�لكوميديا و�لإثارة و�لنقد �لجتماعي.
وبينما يبحث �أمني �ملتحف �جلذ�ب �لناجح �لذي يعاين �أي�شا من نو�ق�س 
�شخ�شية عن هاتفه �ملحمول �مل�شروق تتفرع �لق�شة �إىل �جتاهات ع�شيبة 

لدرجة �أن خمرج �لعمل يعرتف �أنه عانى لل�شيطرة عليها.
و�حلدث �لأبرز يف �لفيلم هو حفل ع�شاء خريي لرعاة �ملتحف حيث يقفز 
فنان ��شتعر��شي من فوق طاولة �إىل �أخرى مقلد� �لقردة يف م�شهد غريب 

م�شوب بالتوتر ينتهي بالعنف.
وي�شف �وين جليبريمان من جملة فار�يتي فيلم )ذ� �شكوير( باأنه ينتمي 

لنوعية �لت�شويق �لجتماعي �لذي كلما م�شى قدما تباعدت خطوطه.

ي�صرق حقيبة 
عرو�س يوم زفافها
�أف�����ش��د ل�����س ف��رح��ة ع��رو���ش��ني كانا 
يهمان بدخول ع�س �لزوجية بعدما 
�لعرو�س  حقيبة  �شرقة  م��ن  متكن 
�ل����ت����ي حت����ت����وي ع���ل���ي جم����وه����ر�ت 
�لل�س  وك���ان  �شخ�شية.  ومتعلقات 
قد تتبع موكب �لعرو�شني يف �ملدينة 
 ، �ملنزل  �يل  و�شولهما  حتي  �ملنورة 
�ل�شارق  �شيدة عجوز ر�شدت  �ن  �إل 
�ل���دوري���ات �لأمنية  ب��اب��الغ  وق��ام��ت 

�لتي عرت عليه بعد ربع �شاعة.

فى ذكرى زواجه اخلام�س.. 
مارك زوكربريج يعي�س �صهر ع�صل

موؤ�ش�س  زوك��رب��ريج  م���ارك  �حتفل 
�خلام�شة  ب��ال��ذك��رى  ب����وك،  ف��ي�����س 
لزو�جه، موؤكد� �أن �حتفاله �شيكون 

بال�شفر فى جميع �أنحاء �أمريكا.
ون�����ش��ر م����ارك ����ش���ورة جت��م��ع��ه مع 
ت�������ش���ان ، عر  زوج����ت����ه ب��ري�����ش��ي��ال 
�ل��ر���ش��م��ي��ة ع��ل��ى موقع  ���ش��ف��ح��ت��ه 
�ل�������ش���ور �ل�������ش���ه���ري �إن�������ش���ت���ج���ر�م ، 
قائال: �ليوم هو �لذكرى �ل�شنوية 
بري�شيال  وعدت  للزفاف،  �خلم�س 
�شهر  ل��دي��ن��ا  ���ش��ي��ك��ون  ع����ام  ك���ل  �أن 
ع�����ش��ل ل��الح��ت��ف��ال ب���زو�ج���ن���ا، هذ� 
�لعام نحن ن�شافر فى جميع �أنحاء 
بق�شاء  و�شنقوم  �ملتحدة،  �لوليات 
�ملناطق  ف���ى  ل��دي��ن��ا  �ل��ع�����ش��ل  ���ش��ه��ر 
�لريفية ماين، در�س و�حد تعلمته 
�أن��ه يتم ��شتك�شافه  �ل��زو�ج هو  من 

�أف�شل مع مرور �لوقت.

هل تعلم اأنه ميكنك العي�س 
بدون هذه االأع�صاء؟ 

�أج���������ز�ء م����ن �جل�������ش���م ميكن   7 ه���ن���اك 
و�لعي�س  منها،  بجزء  �حل��ي��اة  لل�شخ�س 

بدون بع�شها نر�شدها فيما يلي:
�لرئتني،  �إح��دى  �أزيلت  �إذ�  �لرئة:   1-
لقيامها  ب������الأخ������رى  �حل�����ي�����اة  مي���ك���ن 
ل�   70 م���ن  بن�شبة  نف�شها  ب��ال��وظ��ائ��ف 
�أن  ل��ل��م��رء  مي��ك��ن  �ل��ك��ل��ى:   2-  80%
ي��ع��ي�����س ح���ي���اة ط��وي��ل��ة و���ش��ح��ي��ة بكلية 
و�حدة فقط. -3 �ملعدة: ي�شطر �لبع�س 
يلجاأ  ل��ذ�  منها  ج��زء  ل�شتئ�شال  �أحياًنا 
مبا�شرة  �مل��ريء  لتو�شيل  غالًبا  �لأطباء 
�لطحال:   4- �ل��دق��ي��ق��ة.  �لأم���ع���اء  �إىل 
يعتقد بع�س �لأطباء �أن وظيفة �لطحال 
م�شاعدة �لأجهزة �لأخرى وميكن �إز�لته 

دون �أن يكون له �أثر كبري.
�لغدة �لدرقية: تقول �لدر��شات �إنه   5-

ميكن لأي �شخ�س �حلياة بدونها.

زوجني اأجنبا 19 طفال وينتظران اآخر العنقود 
�أو  �لنا�س عن �لإجن��اب  �إحجام  �لغربية  �ل��دول  �مل��األ��وف يف 
خرقت  بريطانية  �أ�شرة  لكن  منهم،  قليل  بعدد  �كتفاوؤهم 
�ملعتاد، وت�شتعد يف �أيامنا هذه ل�شتقبال مولودها �لع�شرين، 

لتكون بذلك من �أكر عائالت �لبالد عدد�. 
وبح�شب ما ذكرت �شحيفة “ديلي ميل” �لريطانية فاإن 
بحمام  لكن  غ���رف،  ع�شر  م��ن  بيتا  ت�شكن  ر�دف����ورد  �أ���ش��رة 
غربي  بالنكا�شري،  م��ورك��وم��ب��ي،  منطقة  يف  ف��ق��ط،  و�ح���د 
�إجن��ل��رت�.  وي��ق��ول رب��ا �لأ���ش��رة وهما �شو ون��وي��ل ر�دف���ورد، 
ي�شتدعي لوحده عدة غالونات  لأبنائهم  �أخذ حمامات  �إن 
من �ل�شامبو، وت�شتغرق �لعملية عدة �شاعات، خالل فرتة 
�مل�شاء.  �أما �إعد�د وجبة �لع�شاء لكامل �لأ�شرة، فيتطلب 60 
قطعة من �لنقانق و30 من �أفخاذ �لدجاج، ف�شال عن 2.7 
�للذ�ن ميلكان  �لزوجان،  �لبطاطا.  ويقول  كيلوغر�م من 
بيتا ت�شل قيمته �إىل 240 �ألف جنيه �أ�شرتليني، �إنهما ل 
يطلبان �أي م�شاعدة من �لدولة، عد� ما يح�شالن عليه من 
تعوي�شات �لأبناء.  ويوؤكد �لزوجان �أن مولودهما �ملرتقب يف 
�شبتمر �ملقبل �شيكون �لأخري، �إذ �شتكتفي �لأ�شرة بع�شرين 
�بنا، ولن تذهب �أبعد من ذلك.  و�أو�شح �أب �لأ�شرة، نويل 
ر�دفورد، وهو مالك ل�شركة معجنات، �أنه ي�شتعني بحافلة 

�شغرية حتى يقوم باإي�شال �أبنائه �إىل �ملدر�شة. 

القب�س على م�صا�س دماء يف اليمن
على رجل ميار�س  �لقب�س  �ليمنية،  �لأم��ن  �أجهزة  �ألقت 
م�س دماء �حليو�نات يف حمافظة �حلديدة غرب �ليمن.

م�شا�س  على  �لقب�س  مت  ق��د  �أن  �أمنية  م�شادر  وق��ال��ت 
تلقي  �إث��ر  وذل��ك  �أ�شبوعا  ��شتمرت  م��ط��اردة  بعد  �ل��دم��اء 
�شكاوى من �لأهايل من �شخ�س يقوم مب�س دماء �لكالب 
مما �أدى �إىل ذعر وخوف ورعب يف �أو�شاط �ملو�طنني بعد 
�شماعهم بوجود م�شا�س دماء يقوم مب�شك �لكالب وم�س 
دمائهم وهم �أحياء. و�أ�شافت �مل�شادر �أمنية �أن فرقة من 
�لعثور  �لدماء حتى مت  �ملركزي لحقت م�شا�س  �لأم��ن 
�لبيوت  �أح��د  كان ميت�شه يف  عليه وبحوزته كلب �شغري 
�ملختل  �ل�شخ�س  �أن  �إىل  �مل�شادر  و��شارت  هذ�  �ملهجورة، 
عقليا متو�جد مبركز �ل�شرطة مبديرية �جلر�حي، قائلة 
ليمت�شه  �شيء  �أي  �أو  كلب  يريد  باأعلى �شوت  ي�شيح  �أنه 

رف�شا لالأكل �لطبيعي. 

العثور على فقمة وزنها 200 كيلوجرام
عرت �ل�شلطات �ملخت�شة بينبع على فقمة نافقة بالقرب 
�ل�شاليهات، ويقدر وزنها  �أحد  �أمام  �ل�شاطئ  من �شخور 
فرق  وبا�شرت  �أمتار.   3 نحو  وطولها  كيلوجر�م،  ب�200 
م���ن �ل�����روة �ل�����ش��م��ك��ي��ة، وح���ر����س �حل�����دود م��وق��ع وجود 
و�تخاذ  للمياه،  تلويثها  ملنع  �شحبها  مت  حيث  �لفقمة، 
�أ�شباب نفوقها. وقالت م�شادر  �ملتبعة ملعرفة  �لإج��ر�ء�ت 
�إن �لفقمة كانت منتفخة ويف مرحلة �لتحلل، مبينة وفقاً 
ل�شحيفة �شبق �أنه مل يكن يظهر منها �إّل �جلزء �ملنتفخ 
�لأمر �لذي �أثار �ل�شتغر�ب عن ماهية هذ� �لكائن. يذكر 
�لكرة  م��ن  �ل�شمايل  �لن�شف  يف  ترتكز  “�لفقمات”  �أن 
وبع�شها  وغرينالند،  �ل�شمال  بحر  مناطق  يف  �لأر�شية، 
يف �لن�شف �جلنوبي، و�لعديد من ف�شائل �لفقمات مهدد 
�ل�شيد �جلائر للح�شول على فروها،  بالنقر��س بفعل 

ول�شتخال�س �لزيت من �شحومها. 

نيكول كيدمان: �صاأظل 
جريئة ومنفتحة 

كان  م��ه��رج��ان  لها يف  �أف���الم   4 ع��ر���س  �إن  ك��ي��دم��ان،  نيكول  �لأ���ش��رت�ل��ي��ة،  �ملمثلة  ق��ال��ت 
�ل�شينمائي هذ� �لعام كان �شدفة غري متوقعة، لكنه كان نتيجة لعزمها على �ل�شتمر�ر 
�أمام �لتحديات. وعر�س �ثنان من �أفالم كيدمان يف كان، منهما فيلم  جريئة ومنفتحة 
�لكوميديا �ل�شود�ء للمخرج يورغ�س لنثيمو�س مقتل غز�ل مقد�س. وكما هو �حلال يف 
�أفالم �شابقة لالنثيمو�س منها جر�د �لبحر و �شن �لكلب ، �نق�شمت ردود �لأفعال يف كان 
بحدة حول �لفيلم، �لذي يدور حول خطاأ �رتكب يف �ملا�شي ويظل مطارد� لأ�شرة جر�ح 
هو كولني فاريل. وتقول كيدمان �إن مقتل غز�ل مقد�س و�أفالمها �لأخرى يف كان يعك�س 
روحها �ملتمردة �مل�شتمرة. و�أ�شافت �ملمثلة �أن �شغفها بالتمثيل ماز�ل قويا، وتابعت:  �أنا يف 

نقطة يف حياتي �أحاول �لتظاهر فيها باأين لزلت �أبلغ 21 عاما و�أبد�أ حياتي �لعملية. 

عازفة الكمان ليند�ضي �ضتريلنغ, تنال جائزة اأف�ضل األبوم اإلكرتوين خالل جوائز مو�ضيقى بيلبوارد 2017 يف ل�س فيغا�س. )ا ف ب(

»اإلني :كوفينانت« يت�صدر اإيرادات 
ال�صينما يف اأمريكا ال�صمالية 

�لعلمي  �خل����ي����ال  ف���ي���ل���م  ت�������ش���در 
�جل�����دي�����د )�إل���������ني :ك���وف���ي���ن���ان���ت( 
�أمريكا  يف  �ل�����ش��ي��ن��م��ا  �إي�����������ر�د�ت 
بح�شيلة  �لأ�شبوع  ه��ذ�  �ل�شمالية 
و�لفيلم  دولر.  مليون   36 بلغت 
وكاترين  فا�شبندر  مايكل  بطولة 
ومن  بي�شري  ودمي��ي��ان  ووتر�شتون 

�إخر�ج ريديل �شكوت.
وجاء يف �ملركز �لثاين �جلزء �لثاين 
م����ن ف��ي��ل��م �حل����رك����ة و�مل���غ���ام���ر�ت 
جالك�شي  ذ�  �أوف  ج����اردي����ان����ز 
�لذي  �لأول  �مل��رك��ز  ع��ن  م��رت�ج��ع��ا 
حمققا  �ملا�شي  �لأ�شبوع  يف  �حتله 
مليون   35.3 ب��ل��غ��ت  �إي����������ر�د�ت 
كري�س  ب��ط��ول��ة  و�ل��ف��ي��ل��م  دولر. 
بر�ت وزوي �شالد�نا وديف باتي�شتا 
وجاء  ج���ن.  جيم�س  �إخ�����ر�ج  وم���ن 
�لدر�مي  �لفيلم  �لثالث  �ملركز  يف 
�إيفريثينج(  �جلديد)�إيفريثينج 

باإير�د�ت بلغت 12 مليون دولر.
روبن�شون  ن��ي��ك  ب��ط��ول��ة  و�ل��ف��ي��ل��م 
�إخ����ر�ج  وم���ن  �شتينرج  و�م���ان���دل 
�لفيلم  و�ح���ت���ل  م��ي��ج��ي.  ���ش��ت��ي��ال 
�لر�بع  �ملركز  �شنات�شد  �لكوميدي 
�لذي  �لثاين  �ملركز  عن  مرت�جعا 
�حتله يف �لأ�شبوع �ملا�شي باإير�د�ت 
و�لفيلم  دولر.  مليون   7.6 بلغت 
���ش��وم��ر وجولدي  �إمي����ي  ب��ط��ول��ة 
�إخر�ج  وم��ن  كار�ميل  وكيم  ه��اون 
ل��ف��ني . وج���اء يف �ملركز  ج��ون��اث��ان 
�خلام�س �لفيلم �لكوميدي �جلديد 
)د�ي��ري �أوف وميبي كيد:ذ� لوجن 
7.2 مليون  ب��اإي��ر�د�ت بلغت  ه��ول( 
دولر. و�لفيلم بطولة توم �إيفريت 
ومن  �شيلفر�شتون  و�ألي�شيا  �شكوت 

�إخر�ج ديفيد باورز.

»بيت بريوت«.. حتفة معمارية لبنانية زخرفها ر�صا�س قنا�صة احلرب االأهلية 
ربع  من  �أك��ر  قبل  لبنان  يف  �لأهلية  �حل��رب  �نتهت 
قرن.. لكن حكاياتها ماز�لت حية يف �لأذهان، وتقف 
ما  ي��روي  عيان  �شاهد  مثل  �ليوم  �إىل  �ملعامل  بع�س 
مل حتكه �لأفو�ه �أو ت�شمعه �لآذ�ن.. من هذه �ملعامل 

بريوت". "بيت 
�لقرن  م��ن   1924 بريوت" ع��ام  "بيت  حكاية  ت��ب��د�أ 
�ل��ت��ي كلفت  ب��رك��ات  لعائلة  ك���ان ملكا  ح��ي��ث  �مل��ا���ش��ي 
بت�شييده  �أفطيمو�س  �أفندي  يو�شف  �لبارز  �ملهند�س 
على  �أفطيمو�س  فاعتمد  �لفرن�شي  �لن��ت��د�ب  خ��الل 
�لق�شر جميعها  �لتي منحت غرف  �ملفتوحة  �لزو�يا 

�إطاللة على �خلارج من جميع �جلهات.
1932 و�شع �ملهند�س فوؤ�د قزح مل�شاته على  ويف عام 
�لتي  �ملعمارية  �لتقنيات  بتعزيز  وق���ام  ب���ريوت  بيت 
جمعت ح�شار�ت عثمانية وغربية و��شتعمل �حلجر 
�ل��رم��ل��ي �لأ���ش��ف��ر ح��ي��ث ب���ات �مل��ك��ان ي��ع��رف بالبيت 

�لأ�شفر.
�شكان  1975 وج��د  ع��ام  �لأهلية  بد�ية �حل��رب  وم��ع 
�لبيت �لأ�شفر �أنف�شهم يف قلب �لنار و�أنهم �أ�شبحو� 
تقع  حيث  وغربية  �شرقية  بني  متا�س  خطوط  على 

منطقة �ل�شوديكو �أحد �أ�شهر و�أخطر مناطق �لقتال 
يف بريوت.

غ���ادر �ل�����ش��ك��ان �مل��ب��ن��ى �لأ���ش��ف��ر وت��رك��وه �إىل �لفرق 
على  �ملفتوحة  ��شتفادت من هند�شته  �لتي  �ملتحاربة 
�ملدينة ما �شمح لهم با�شتخد�مه من�شة قن�س مزودة 

بروؤية بانور�مية قادرة على �ل�شطياد �ل�شريع.
خرج �لبيت �ل�شفر من �حلرب بدمار جزئي وت�شويه 
للهدم  �ملر�شحة  �ملباين  وكان على لئحة  كامل  �شبه 
حالق  منى  �ملعمارية  �ملهند�شة  لكن   1990 ع��ام  يف 
وخالل تفقدها �شو�رع �ملدينة �ملدمرة ��شتطاعت �أن 
تلحظ �أهمية �ملبنى وما يختزنه من ذ�كرة بالإمكان 

ترميمها.
جلاأت منى �إىل �ل�شحافة و�ملجتمع �ملدين مع بع�س 
�ل�شيا�شيني ل�شن حملة لإنقاذ بيت بريوت من �لهدم 
على  ب��ريوت  بلدية  ��شتحوذت  �حلملة  ه��ذه  وبنجاح 
�ملبنى يف 2003 بثالثة ماليني دولر ووقعت �تفاقية 
مع بلدية باري�س ت�شمل �لدعم �لتقني لإجناز �أعمال 
�لتجهيز  كلفة  بلغت  وق��د  �ملبنى  يف  معماري  متحف 

و�لدر��شات 18 مليون دولر.


