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يتعر�شون لإ�شابات وي�شتخدمون كدروع ب�شرية 

املو�صل يف  باملوت  مهددون  طفل  األف   100
•• بغد�د-�أ ف ب:

�أم�س عن  بيان  “يوني�سف” يف  للطفولة  �ملتحدة  �لأمم  �أعربت منظمة 
قلقها حيال �لتهديد �لذي يطال حياة مئة �لف طفل يف غرب �ملو�سل 

حيث تخو�س �لقو�ت �لعر�قية معارك لطرد تنظيم د�ع�س �لإرهابي .
ممن  وفتى  فتاة  �أل��ف  مبئة  يقدر  م��ا  هناك  بيان  يف  �ليوني�سف  وق��ال��ت 
ي��ز�ل��ون ي��رزح��ون حت��ت ظ��روف بالغة �خل��ط��ورة يف �ملدينة �لقدمية  ل 
ومناطق �أخرى من غرب �ملو�سل. �لعديد من هوؤلء عالقون بني �إطالق 

�لنار �ملتبادل.
�لأطفال،  يقتل  للخطر.  معر�سة  �لأط��ف��ال  ح��ي��اة  �أن  �ملنظمة  و�أك���دت 
�لأطفال  يخترب  ب�سرية.  ك��دروع  وي�ستخدمون  لالإ�سابات،  ويتعّر�سون 
وي�سهدون عنفاً فظيعاً ل يجدر باإن�سان �أن ي�سهده. ولفت �لبيان �إىل �أن 

بني هوؤلء من �أجرب يف بع�س �حلالت على �مل�ساركة يف �لقتال و�لعنف.
ومن  مدنّيني  تعّر�س  ع��ن  مقلقة  تقارير  تتلقى  �إن��ه��ا  �ملنظمة  وق��ال��ت 

حممد بن ز�يد و�سعود �ملعال ي�سهد�ن �ملحا�سرة    )و�م(

•• عو��صم-و�م-وكاالت:

و�ليمن  وليبيا  وم�سر  و�لبحرين  و�ل�سعودية  �لم��ار�ت  من  كل  ق��ررت 
�لعالقات  فيها  مب��ا  قطر  م��ع  �لعالقات  قطع  موري�سيو�س  و�مل��ال��دي��ف 
�ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة. ك��م��ا مت �إغ����الق �حل����دود و�مل��ج��ال��ني �جل���وي و�لبحري 
�مل�ستمرة  �لدوحة  حم��اولت  ب�سبب  �لقطرية،  �لنقل  و�سائل  كافة  �أم��ام 
�ل��د�خ��ل��ي��ة، و�ح��ت�����س��ان ودعم  �ل����دول ووح��دت��ه��ا  ت��ل��ك  ب��اأم��ن  للم�سا�س 
د�ع�س  و  �لقاعدة  تنظيمات  ذل��ك  يف  مبا  �إرهابية،  وجماعات  تنظيمات 

وجماعة �لإخو�ن �مل�سلمني �لرهابية.
وقد �أ�سدرت دولة �لمار�ت بيانا �أكدت فيه �تخاذ �لجر�ء�ت �لتالية: 

فيها �لعالقات �لدبلوما�سية و�إمهال  مبا  قطر  مع  �لعالقات  قطع   1-
�لبعثة �لدبلوما�سية �لقطرية 48 �ساعة ملغادرة �لبالد.

-2 منع دخول �أو عبور �ملو�طنني �لقطريني �إىل دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة ومتهل �ملقيمني و�لز�ئرين منهم مدة 14 يوما للمغادرة وذلك 
�ل�سفر  من  �لمار�تيني  �ملو�طنني  متنع  كما  و�حرت�زية  �أمنية  لأ�سباب 

�إىل دولة قطر �أو�لإقامة فيها �أو �ملرور عربها.
-3 �غالق كافة �ملنافذ �لبحرية و�جلوية خالل 24 �ساعة �أمام �حلركة 
�لنقل �لقطرية كافة  �لعبور لو�سائل  �إىل قطر ومنع  �لقادمة و�ملغادرة 

�لقادمة و�ملغادرة.
�تخذتها  �لتي  �خلطو�ت  تاأييدها  �م�س  �ليمنية  �حلكومة  �أعلنت  وق��د 
قيادة حتالف دعم �ل�سرعية يف �ليمن �إنهاء م�ساركة �لقو�ت �لقطرية و 

قطع عالقاتها �لدبلوما�سية مع دولة قطر.
وق��ال��ت ج���زر �مل��ال��دي��ف وك��ذل��ك م��وري�����س��ي��و���س �إن��ه��ا ق��ط��ع��ت �لعالقات 

�لدبلوما�سية مع قطر ب�سبب مو�قفها �لتي ت�سجع وتدعم �لإرهاب.
�للتز�م  �إىل  قطر  دول��ة  �لإ�سالمي  �لتعاون  منظمة  دع��ت  جانبها  من 
بتعهد�تها �ل�سابقة و�لتفاقيات �لتي وقعتها حتت مظلة جمل�س �لتعاون 
لدول �خلليج �لعربية وخا�سة �ملتعلقة بوقف دعم �جلماعات �لإرهابية 

و�أن�سطتها بجانب �لتحري�س �لإعالمي.
)�لتفا�سيل �س +2 15(

�أن  �ىل  م�سرية  للقتل،  �ملو�سل  غ��رب  يف  �لأط��ف��ال  من  �لعديد  �سمنهم 
�أثناء حماولتهم �ليائ�سة للهرب من �لقتال �لذي يزد�د  “ُقتل  بع�سهم 

بني �ساعة و�أخرى.
باجتاه  �لنار  يطلق  �لإره��اب��ي  د�ع�س  تنظيم  �أن  و�سهود  تقارير  وتفيد 
�مل��دن��ي��ني �ل���ذي ي��ح��اول��ون �ل��ف��ر�ر م��ن �مل��ن��اط��ق �خل��ا���س��ع��ة ل�سيطرته، 
على  �لهجمات  �أن  على  يوني�سف  و�سددت  ب�سرية.  ك��دروع  وي�ستخدمهم 
و�لعياد�ت  �مل�ست�سفيات  فيها  مبا  �ملدنّية،  �لتحتية  �لبنى  وعلى  �ملدنيني 

و�ملد�ر�س و�ملنازل و�سبكات �ملياه، يجب �أن تتوقف فور�.
�لأحياء  على  هجوما  ف��رب�ي��ر  �سباط   19 يف  �لأم��ن��ي��ة  �ل��ق��و�ت  وب����د�أت 
لطرد  و��سعة  معركة  �إط��ار  يف  �ل��ع��ر�ق،  ب�سمال  �ملو�سل  ملدينة  �لغربية 

�جلهاديني من �آخر معاقلهم يف �لعر�ق.
�أل��ف مدين   200 �أن نحو  �ملا�سي من  �لأ�سبوع  �ملتحدة  �لأمم  وح��ذرت 
�ملعارك  فيها  ت��دور  �لتي  �ملناطق  جنوب  �لقدمية  �ملدينة  يف  غالبيتهم 

حاليا، معر�سون للخطر.

داع�ش يخ�صر اآخر معاقله يف ريف حلب
•• عو��صم-وكاالت:

قال نظام �لأ�سد �إن قو�ته و�مليلي�سيات �ملو�لية له ��ستعادت �ل�سيطرة على 
بلدة م�سكنة �لو�قعة يف ريف حمافظة حلب.

�آخر معقل كان ي�سيطر  �لفر�ت، هي  �لتي تقع على نهر  وبلدة م�سكنة، 
عليه ما ي�سمى بتنظيم د�ع�س يف حمافظة حلب. 

بريطانيا،  وم��ق��ره  �مل��ع��ار���س،  �لإن�����س��ان  �ل�����س��ورى حلقوق  �ملر�سد  و�أف���اد 
�أن  بعد  للبلدة  تفتي�س  عملية  جت��رى  �ل�سورية  �لنظامية  �ل��ق��و�ت  ب��اأن 
بعدما  �إىل �سحب معظم عنا�سره وعائالتهم منها  د�ع�س  تنظيم  عمد 
�أن  م�سكنة  على  �ل�سيطرة  ��ستعادة  وتعني  �حلكومية.  �لقو�ت  طوقتها 
�لقو�ت �حلكومية �أ�سبحت قريبة من حدود حمافظة �لرقة �لتي �أعلنها 

�لتنظيم عا�سمة له يف �سوريا.
يذكر �أن �لتحالف �لدويل �لذي تقوده �لوليات �ملتحدة يدعم جمموعات 

كردية وعربية ت�ستعد ل�سن هجوم كبري على �لرقة.
�أنها بد�أت يف تزويد قو�ت كردية تقاتل  �أعلنت  �ملتحدة  �لوليات  وكانت 

تنظيم د�ع�س يف �سوريا بال�سالح.
تلقو�  �لأك���ر�د  �ملقاتلني  �إن  �لبنتاغون  �لأمريكية  �ل��دف��اع  وز�رة  وقالت 

بالفعل �أ�سلحة خفيفة و�سيار�ت من �جلي�س �لأمريكي.
�ملقاتلني على  �لت�سليح هو م�ساعدة هوؤلء  �أن هدف  �لبنتاغون  و�أ�ساف 

طرد تنظيم د�ع�س من معقله يف مدينة �لرقة �ل�سورية.

مهاجرين  ج��ث��ث  ان��ت�����ص��ال 
ل��ي��ب��ي��ا يف  ���ص��اح��ن��ة  م����ن 

•• طر�بل�س-رويرتز:

�سبعة  �إن  ليبيون  م�سوؤولون  ق��ال 
�ختناقا  ماتو�  �أف��ارق��ة  مهاجرين 
فيما يبدو بعد �أن ظلو� حمبو�سني 
مع �آخرين طو�ل يومني يف �ساحنة 
عند  ب�سر  مهربو  هجرها  ت��ربي��د 

�ل�ساحل �لليبي �لغربي.
 28 �لليبية  �ل�����س��ل��ط��ات  و�أن���ق���ذت 
ب��ي��ن��ه��م خم�س  �آخ����ري����ن  م���ه���اج���ر� 
ن�����س��اء ب��ع��د �ك��ت�����س��اف �ل�����س��اح��ن��ة يف 
ب���ل���دة �ل���ق���ره ب��ول��ل��ي �ل���ت���ي تبعد 
طر�بل�س  �سرقي  كيلومرت�   50
معروفة  �ن��ط��الق  نقطة  وت��ع��ت��رب 
يحاولون  �ل���ذي���ن  ل��ل��م��ه��اج��ري��ن 
عبور �لبحر �ملتو�سط يف طريقهم 

�إىل �إيطاليا.
وقال عادل م�سطفى وهو م�سوؤول 
يف مكافحة �لهجرة غري �ل�سرعية 
يف ط��ر�ب��ل�����س ت��ل��ق��ي��ن��ا م��ك��امل��ة من 
�أ�سو�تا  �سماعه  ع��ن  �أب��ل��غ  م���دين 
لأ�سخا�س  ���س��اح��ن��ة  م���ن  ����س���ادرة 

يعتقد �أنهم �أفارقة نظر� للغتهم.
ون���ق���ل ح�����س��ن��ي �أب������و ع���ي���ان���ه وهو 
م�سوؤول �آخر يف �ملركز �لذي جرى 
نقل �لناجني �إليه يف طر�بل�س عن 
هم  �مل��ه��رب��ني  �إن  قولهم  �ل��ن��اج��ني 

من تركوهم يف تلك �ملنطقة.
�سائق  �أن  �ل����ن����اج����ون  و�أ�������س������اف 
�ل�ساحنة هجر �ملركبة على جانب 
م�سلحون  �أط��ل��ق  �أن  بعد  �لطريق 

جمهولون �لنار على �لعجالت.
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ويل عهد اأبوظبي ي�شتقبل وفدي وزارتي اخلارجية والتعاون الدويل والتغري املناخي وممثل البابا توا�شرو�س 
حممد بن زايد و�صعود املعال ي�صهدان حما�صرة 
بعنوان )الغذاء يف ظل التكنولوجيا الرقمية(

•• �أبوظبي-و�م:

�سهد �ساحب �ل�سمو �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
للقو�ت �مل�سلحة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �سعود بن ر��سد 
�ملعال ع�سو �ملجل�س �لأعلى حاكم �أم �لقيوين حما�سرة 

بعنو�ن �لغذ�ء يف ظل �لتكنولوجيا �لرقمية .. �لثورة 
�لزر�عية �لر�بعة �ألقاها �لدكتور كاليب هاربر مدير 
مبعهد  �لإع����الم  مبخترب  �ملفتوحة  �ل��زر�ع��ة  م��ب��ادرة 

ما�سات�سو�ست�س للتكنولوجيا.
كما ��ستقبل �سموه وفدي وز�رتي �خلارجية و�لتعاون 

�لدويل و�لتغري �ملناخي.     )�لتفا�سيل �س3-2(

بان�صحابها  ت��ل��وح  اأم��ري��ك��ا 
الإن�صان  حقوق  جمل�ش  من 

•• جنيف-رويرتز:

ق���ال دب��ل��وم��ا���س��ي��ون ون�����س��ط��اء من 
�لوليات  �إن  ت�����س��ري  �أن  �مل��ت��وق��ع 
�ملتحدة �ليوم �إىل �أنها قد تن�سحب 
من جمل�س حقوق �لإن�سان �لتابع 
لالأمم �ملتحدة ما مل يتم �لإعالن 
�إن��ه��اء ما  �إ���س��الح��ات ت�سمل  ع��ن 

تعتربه �نحياز� �سد �إ�سر�ئيل.
�سفرية  ه���ي���ل���ي  ن���ي���ك���ي  وق�����ال�����ت 
ل����دى �لأمم  �مل���ت���ح���دة  �ل����ولي����ات 
من�سبا  ت���ت���وىل  و�ل���ت���ي  �مل���ت���ح���دة 
�لرئي�س  �إد�رة  يف  وزي����ر  ب��درج��ة 
�لأمريكي دونالد تر�مب �لأ�سبوع 
�ملا�سي �إن و��سنطن �ستقرر ما �إذ� 
كانت �ستن�سحب من �ملجل�س بعد 
ت�ستمر ثالثة  �لتي  دورت��ه  �نتهاء 

�أ�سابيع يف جنيف هذ� �ل�سهر.
ويف عهد تر�مب �بتعدت �لوليات 
خارجية  ���س��ي��ا���س��ة  ع���ن  �مل���ت���ح���دة 
بابتعادها  ع��ق��ود  م��ن��ذ  تنتهجها 
عن �لتعددية. و�أثار قر�ر تر�مب 
باري�س  �ت���ف���اق  م���ن  �لن�������س���ح���اب 
�نتقاد�ت  �ملا�سي  �لأ�سبوع  �ملناخي 
�أرج���اء  م��ن ح��ك��وم��ات يف خمتلف 

�لعامل.
وكان موقف �ملجل�س من �إ�سر�ئيل 
للوليات  بالن�سبة  �سائكة  نقطة 
و��سنطن  وق���اط���ع���ت  �مل����ت����ح����دة. 
�ملجل�س ملدة ثالث �سنو�ت يف عهد 
�لرئي�س جورج بو�س �لبن وعادت 
ل��الن�����س��م��ام ل���ه يف ع��ه��د ب����ار�ك 

�أوباما يف عام 2009.
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ب�شبب النتهاكات التي متار�شها الدوحة بدعم و اإيواء جماعات اإرهابية وطائفية متعددة

الإمارات وال�صعودية والبحرين وم�صر وليبيا واليمن واملالديف وموري�صيو�ش تقطع العالقات مع قطر 
حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن ينهي م�شاركة الدوحة.. ومنظمة التعاون الإ�شالمي تدعوها لوقف دعم الإرهاب

حممد بن را�صد يتقبل تهاين حاكم راأ�ش 
اخليمة وعمار النعيمي وويل عهد اأم القيوين 

•• دبي -و�م:

�آل  ر����س��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ��ستقبل 
�ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
دب��ي رع��اه �هلل يف ق�سر �سموه يف زعبيل م�ساء  حاكم 
�سقر  ب��ن  �سعود  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �أخ���اه  �م�����س 

�لقا�سمي ع�سو �ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة.

بن  ح��م��د�ن  �ل�سيخ  �سمو  بح�سور  �سموه  ��ستقبل  و 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم ويل عهد دبي و�سمو �ل�سيخ 
مكتوم بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب حاكم دبي 
عهد  ويل  �لنعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  �ل�سيخ  �سمو   ..
عجمان و �سمو �ل�سيخ ر��سد بن �سعود بن ر��سد �ملعال 
�لتهاين  �سموهم  ت��ب��ادل  حيث  �لقيوين  �أم  عهد  ويل 

ب�سهر رم�سان �ملبارك.    )�لتفا�سيل �س2(

حممد بن ر��سد خالل ��ستقباله حاكم ر�أ�س �خليمة وعمار �لنعيمي وويل عهد �أم �لقيوين  )و�م(
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اأخبـار الإمـارات

•• �أبوظبي-و�م:

�سهد �ساحب �ل�سمو �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد 
للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
�مل�سلحة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �سعود بن ر��سد �ملعال ع�سو 
�لغذ�ء  بعنو�ن  �لقيوين حما�سرة  �أم  �لأعلى حاكم  �ملجل�س 
�لر�بعة  �لزر�عية  �ل��ث��ورة   .. �لرقمية  �لتكنولوجيا  ظل  يف 
�ألقاها �لدكتور كاليب هاربر مدير مبادرة �لزر�عة �ملفتوحة 

مبخترب �لإعالم مبعهد ما�سات�سو�ست�س للتكنولوجيا.
�ل�سمو  �ساحب  مبجل�س  ع��ق��دت  �ل��ت��ي   - �مل��ح��ا���س��رة  ح�سر 
�م�س  م�ساء  �لبطني  يف  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ 
�آل نهيان ممثل �حلاكم يف  ز�ي��د  �ل�سيخ حمد�ن بن  �سمو   -
�لقبي�سي  عبد�هلل  �أم��ل  �لدكتورة  معايل  و  �لظفرة  منطقة 
طحنون  �ل�سيخ  و�سمو  �لحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س  رئي�سة 
بن حممد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لعني و �سمو 
�ل�سيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�س�سة 
و�لإن�سانية  �خلريية  لالأعمال  نهيان  �آل  �سلطان  بن  ز�ي��د 
دي��و�ن ويل  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�سيخ حامد  �سمو  و 
عهد �أبوظبي و �سمو �ل�سيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير 
�خلارجية و�لتعاون �لدويل و �سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان 
بن خليفة �آل نهيان م�ست�سار �ساحب �ل�سمو رئي�س �لدولة 
وف�سيلة �ل�سيخ عبد�هلل بن بيه رئي�س منتدى تعزيز �ل�سلم 
تو��سرو�س  �لبابا  لقد��سة  �خلا�س  �ملمثل  يوليو�س  و�لأنبا 
وعدد  �ملرق�سية  �لكر�زة  بطريرك  �لأ�سكندرية  بابا  �لثاين 
�سفر�ء  م��ن  وع��دد  �مل�سوؤولني  وك��ب��ار  و�ل����وزر�ء  �ل�سيوخ  م��ن 

�لدول �ل�سديقة.
و �أ�ساد �لدكتور كاليب هاربر بالتطور�ت �لتقنية �لتي �سهدها 
�لإمار�ت  �أن �سعي  م��وؤك��د�   .. �لإم���ار�ت  �ل��زر�ع��ي يف  �لقطاع 
نحو حتقيق �لكتفاء �لذ�تي من بع�س �ملحا�سيل �لزر�عية 
ذ�ت  و�لأبحاث  �ل�سطناعي  �لذكاء  توظيف  عرب  �لغذ�ئية 
�إز�ء �لتحديات �لتي  �إىل �لوعي �لذي متتلكه  �ل�سلة ي�سري 
�أن��ه جال يف  �إىل  م�سري�   .. عامليا  �لزر�عي  �لقطاع  ي�سهدها 
عدد من �مل�ساريع �لزر�عية �لتي تتبع معايري ذكية يف �لنتاج 

خ�سو�سا تلك �ملرتبطة بزر�عة �خل�سرو�ت.
و رك���ز �مل��ح��ا���س��ر يف �مل��ح��ا���س��رة �ل��رم�����س��ان��ي��ة �ل��ث��ال��ث��ة �لتي 
ز�يد  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو  ي�ست�سيفها جمل�س �ساحب 
للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
�لبيولوجية  �لتكنولوجيا  ت�سخري  �آل��ي��ات  ع��ل��ى  �مل�سلحة 
وحترير  �ل�ست�سعار  على  �لقائمة  �حليوية  و�لتكنولوجيا 
�جلينات خلدمة ما �أطلق عليه ��سم �لثورة �لزر�عية �لر�بعة 
و�ملعتمدة توظيف �لذكاء �ل�سطناعي و�لريبوتات و�لأمتته 
خلدمة �لزر�عة. و �أ�سار هاربر - �لذي يدير فريقا متنوعا 
من �ملهند�سني و�مل�سممني �ملعماريني و�لعلماء �لذي يعملون 
روؤية   - �إىل  �مل�ستقبلية  �لغذ�ء  �أنظمة  �كت�ساف وتنمية  على 

م�ستقبل �لقطاع �لزر�عي يف �لعام و�آليات �لو�سول �إىل �نتاج 
منتجات زر�عية وفق معايري �سحية عرب ��ستخد�م بيانات 
رقمية قادرة على حتديد �أف�سل �لبيئات �ملناخية و�لأ�ساليب 

�لزر�عية �ملنا�سبة لكل نوع من �أنو�ع �لزر�عة.
و �أكد �ملحا�سر �أن �لعامل مبا ي�سهده من تغري�ت ي�سري يف 
خالل  للب�سرية  �لكايف  �لغذ�ء  توفري  معه  ميكن  ل  طريق 

�ل�سنو�ت �لقليلة �ملقبلة .. وهو ما يتطلب �إيجاد حلول قادرة 
على ت�سخري �لتكنولوجيا و�لبيانات �لرقمية وكل ما تو�سلت 
له �لب�سرية لإيجاد غذ�ء �سحي. و�سدد �ملحا�سر على �سرورة 

م�ساركة �لعامل نتائج �لأبحاث ذ�ت �ل�سلة . موؤكد� �ن �أكرث 
من 80 يف �ملائة من �لأ�سخا�س ل يعرفون بوجود جينات 
حا�سمة  مرحلة  يف  يقف  �لعامل  �إن  وق��ال   .. مثال  �لفو�كه 
تتطلب تعميم نتائج �لبحوث و�لدر��سات �لعلمية �ملرتبطة 
�ل���دول  ����س��ت��خ��د�م��ه��ا يف خم��ت��ل��ف  يت�سنى  ب���ال���زر�ع���ة ح��ت��ى 
�إنه  و�أ�ساف  �لبيئية.  ب�الدميقر�طية  و��سفا ذلك  و�لقار�ت 
على �لرغم من �لهتمام �لعاملي بالزر�عة و�لأمن �لغذ�ئي 
�إل �أن �لإنفاق على �لأبحاث �لزر�عية �حلديثة يبقى �أقل من 
�ملاأمول حيث مل يتجاوز 20 مليون دولر. وعرج هاربر على 
لإنتاج  للنباتات  �لور�ثية  و�جلينات  �لبيئة  تطويع  حم��اور 
وبفرتة  خمتلفة  بيئات  يف  �ل��زر�ع��ي��ة  �ملحا�سيل  م��ن  كمية 
�أن �لعامل يو�جه حتديات جمة  �أق��ل. و�أك��د �ملحا�سر  زمنية 
�إح�ساء�ت  �لغذ�ئي حيث ت�سري  �لأمن  فيما يتعلق بتحقيق 
�أن  “ �إىل  “ فاو  و�لزر�عة  �ملتحدة لالأغذية  �لأمم  منظمة 
80 يف �ملائة من دول �لعامل �ستكون غري قادرة على حتقيق 
�أمنها �لغذ�ئي ب�سكل كاف يف غ�سون �لعام 2050 لأ�سباب 
�ل��ع��امل وما  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة ل�سعوب  �ل�����س��ك��اين و�ل���ع���اد�ت  �ل��ن��م��و 
ميثله تغري �ملناخ من حتديات خطرية لإم��د�د�ت �لغذ�ء يف 
و�لنعكا�سات  �ل�سلبي  �مل��ردود  من  هاربر  ح��ذر  و  �مل�ستقبل. 
�خلطرية لتلك �لتحديات على حياة �لب�سر .. طارحا بع�س 
�حللول �لتي يجب على �ملجتمعات وحكومات �لبلد�ن تبينها 
خللق م�سادر جديدة للغذ�ء وتنويعها لتاأمني �حتياجاتها 

من �لغذ�ء يف �مل�ستقبل.
ونوه �ملحا�سر �إىل نتائج در��سة �أجر�ها حول �ملز�رع �لرقمي 
�إعتمد فيها على فكرة �إن�ساء �سبكة للمز�رعني حول �لعامل 
�أع�ساء  �أن يكونو�  �لب�سر  �إن�سان وميكن جلميع  ملليار  تت�سع 
وي��ح�����س��دون ويقومون  ي��زرع��ون  ف��اع��ل��ني  ك��م��ز�رع��ني  فيها 
وذل��ك من خالل  �أنهم يف مزرعتهم  لو  كما  كثرية  باأعمال 
وحتيطهم  بالتعليمات  ت���زوده���م  ك��ب��رية  م��ع��ل��وم��ات  �سبكة 
ول  يوميني  منتجني  ذل��ك  بعد  ليكونو�  �ل��الزم��ة  بالأفكار 

يخ�سى على م�ستقبلهم �لغذ�ئي يف �مل�ستقبل.
وتوقع �أن يتم �إنتاج ما بني 30 و 40 يف �ملائة من �ملحا�سيل 
�لتي حتتاجها �لدول من خالل �سبكة �ملز�رعني �لتي يجري 
�إيجاد  �أهمية  �إىل  .. م�سري�  �لوقت �حلايل  �لعمل عليها يف 
�سبكة �ملز�رعني �لرقميني و�لتي ت�ستطيع على �ملدى �لبعيد 
�لثقة  على  وح��ث   .. للب�سرية  �لغذ�ئي  �مل�ستقبل  توؤمن  �أن 
للوفاء  �لوحيد  �حل��ل  باعتبارها  �لأط��روح��ات  ه��ذه  يف مثل 

باحتياجات �لغذ�ء للب�سر.
و�أو�سح هاربر خالل رده عى ��ستف�سار�ت �حل�سور �أن ق�سية 
يتم  �ل��رتب��ة  �ل��ن��ب��ات يف  ي�ستغرقها  �ل��ت��ي  �ل��زم��ن��ي��ة  �ل��ف��رتة 
�لتحكم فيها ب�سكل رقمي حيث ت�ستغرق �لتفاحة على �سبيل 
لال�ستهالك  �ساحلة  وتكون  تن�سج  حتى  �سهر�   14 �ملثال 
وهي فرتة زمنية كبرية يف ظل ت�سارع �لتكنولوجيا �لرقمية 

�لتي من �ملمكن �أن تخف�س تلك �لفرتة �لزمنية.

حممد بن را�صد يتقبل تهاين حاكم راأ�ش اخليمة وعمار النعيمي وويل عهد اأم القيوين بحلول رم�صان

حممد بن زايد و�صعود املعال ي�صهدان حما�صرة بعنوان »الغذاء يف ظل التكنولوجيا الرقمية«

•• دبي -و�م:

�آل  ر����س��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ��ستقبل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي رعاه �هلل يف ق�سر �سموه يف زعبيل م�ساء �م�س �أخاه 
�لقا�سمي ع�سو  �ل�سيخ �سعود بن �سقر  �ل�سمو  �ساحب 

�ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة.
بن  ح��م��د�ن  �ل�����س��ي��خ  �سمو  ب��ح�����س��ور  ���س��م��وه  ��ستقبل  و 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم ويل عهد دبي و�سمو �ل�سيخ 
مكتوم بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب حاكم دبي .. 
�سمو �ل�سيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان 

و �سمو �ل�سيخ ر��سد بن �سعود بن ر��سد �ملعال ويل عهد 
�أم �لقيوين حيث تبادل �سموهم �لتهاين ب�سهر رم�سان 

�ملبارك.
�ل�سيخ حممد بن  �ل�سمو  ��ستقبل �ساحب  �لأثناء  و يف 
�سيف  �ل�سيخ  �سمو  �لفريق  بح�سور  مكتوم  �آل  ر����س��د 
وزير  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
�لد�خلية و�سمو �ل�سيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم رئي�س 
طري�ن  ملجموعة  �لأعلى  �لرئي�س  للطري�ن  دبي  هيئة 
ب��ن ر��سد  ب��ن حم��م��د  �أح��م��د  �لإم������ار�ت و���س��م��و �ل�سيخ 
مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  رئي�س  مكتوم  �آل 
للمعرفة و�سمو �ل�سيخ من�سور بن حممد بن ر��سد �آل 

و�ل�سرطية  �لع�سكرية  �لقياد�ت  �سموه  ��ستقبل  مكتوم 
�إىل �سموه �سادق  �ل��ذي��ن ق��دم��و�  �ل��دول��ة  و�لأم��ن��ي��ة يف 
�ملبارك  رم�����س��ان  �سهر  ملنا�سبة  و�ل��ت��ربي��ك��ات  �ل��ت��ه��اين 
د�عني �هلل تبارك وتعاىل �أن يدمي على �سموه وقيادتنا 
يحمي  و�أن  و�ل�سعادة  و�لعافية  �ل�سحة  دو�م  �لر�سيدة 

دولتنا و�سعبنا من �سرور خلقه وطمع �لطامعني.
�أحمد �لبو�ردي وزير  ح�سر �للقاء معايل حممد بن 
دول���ة ل�����س��وؤون �ل��دف��اع وم��ع��ايل �ل��ف��ري��ق حمد حممد 
و�سعادة  �مل�سلحة  �لقو�ت  �أرك��ان  رئي�س  �لرميثي  ثاين 
�لدفاع  وز�رة  وك���ي���ل  �ل���ظ���اه���ري  ����س���امل  ع��ل��ي  م��ط��ر 
وز�رة  وكيل  �ل�سعفار  عبد�هلل  �سيف  �لفريق  و�سعادة 

�لعلي  عبد�لرحيم  حممد  �لفريق  و�سعادة  �لد�خلية 
�لقياد�ت  وق����ادة  �ل���دف���اع  وز�رة  يف  �مل�����س��اع��د  �ل��وك��ي��ل 
�لعامة لل�سرطة و�لأجهزة �لأمنية يف �لإمار�ت وقادة 
�ساحب  رح��ب  وق��د  �لبا�سلة.  �مل�سلحة  �ل��ق��و�ت  �أف���رع 
�ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  �ل�سمو 
و�لأمنية  و�ل�سرطية  �لع�سكرية  بالقياد�ت  دبي  حاكم 
�لوطنية وكبار �ل�سباط وتبادل معهم �سموه �لتهاين 
يظلو�  ب���اأن  ووج��ه��ه��م  �لف�سيل  بال�سهر  و�ل��ت��ربي��ك��ات 
و�ملجتمع  �لوطن  و��ستقر�ر  �أمن  �ل�ساهرة على  �لعني 
�حلبيبة  دول��ت��ن��ا  وم��ن��ج��ز�ت  ل�سيادة  �ل��و�ق��ي��ة  و�ل����درع 
م�ستوى  رف��ع  ���س��رورة  �سموه  م��وؤك��د�  �لعزيز  و�سعبنا 

�أد�ء �لأجهزة �ل�سرطية و�لأمنية يف �لإمار�ت وتفعيل 
من  قياد�تها  ب��ني  �مل�ستمر  و�لتن�سيق  �لتعاون  �آل��ي��ات 
و�سر�ئح  �أف��ر�د  وحماية  �لعليا  �لوطن  م�سلحة  �أج��ل 
�أق�سى  وحتقيق  و�خلا�سة  �لعامة  و�ملمتلكات  �ملجتمع 
و�ل�ستقر�ر  و�لإقت�سادي  �لإجتماعي  �لأم��ن  درج��ات 
ل�سعبنا وجمتمعنا على م�ساحة رقعة وطننا  �ملعي�سي 

�لغايل دولة �لإمار�ت.
ت�سطلع  �ل��ذي  �لكبري  �لوطني  بالدور  �سموه  �أ�ساد  و 
به قو�تنا �مل�سلحة �لبا�سلة يف �ل�سلم و�حلرب وو�سفها 
�سالبته  على  تتحطم  �ل���ذي  �ملنيع  باحل�سن  �سموه 
دولتنا  مبكت�سبات  و�ل��ط��ام��ع��ني  �مل��رتب�����س��ني  �أح����الم 

و�سباط  قياد�ت  �سموه  ودع��ا   .. و�لإن�سانية  �لوطنية 
�لتدريب  ����س��ت��م��ر�ري��ة  �إىل  �ل��ب��ا���س��ل  جي�سنا  و�أف������ر�د 
و�لن�����س��ب��اط وك�����س��ب �مل���زي���د م���ن �ل��ع��ل��وم و�مل���ه���ار�ت 
�ل��ع�����س��ك��ري��ة �حل��دي��ث��ة �ل��ت��ي ت��رق��ى مب�����س��ت��وى قو�تنا 
�مل�سلحة �ىل م�ساف �جليو�س �ملتقدمة متمنيا للجميع 
�أد�ء و�جبهم وم�سوؤولياتهم  دو�م �لتوفيق و�لنجاح يف 

�لوطنية و�لقومية و�لن�سانية .
وقد تناول �جلميع طعام �لإفطار �إىل مائدة �ساحب 
�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم �لرم�سانية 
�لعامرة د�عني �ملوىل جل وعال �أن يدمي �خلري و�لنعم 

على قيادتنا و�سعبنا و�أن يحفظها من �لزو�ل.

•• �أبوظبي-و�م:

�أ���س��درت دول���ة �لم����ار�ت �ل��ب��ي��ان �ل��ت��ايل : ت��وؤك��د دولة 
�لمار�ت �لعربية �ملتحدة �لتز�مها �لتام ودعمها �لكامل 
على  و�مل��ح��اف��ظ��ة  �خلليجي  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  ملنظومة 
�أمن و��ستقر�ر �لدول �لأع�ساء .. ويف هذ� �لطار وبناء 
�لتي  �سيا�ستها  يف  �لقطرية  �ل�سلطات  ��ستمر�ر  على 
تزعزع �أمن و��ستقر�ر �ملنطقة و�لتالعب و�لتهرب من 
�لجر�ء�ت  �تخاذ  تقرر  فقد  و�لتفاقيات  �لل��ت��ز�م��ات 
�لتعاون  جم��ل�����س  دول  م�����س��ل��ح��ة  ف��ي��ه  مل���ا  �ل�����س��روري��ة 
خا�سة  �ل�سقيق  �ل��ق��ط��ري  و�ل�����س��ع��ب  ع��ام��ة  �خل��ل��ي��ج��ي 
�ل�سقيقة  �لبحرين  مملكة  عن  �ل�سادر  للبيان  وتاأييد� 

فاإن  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  ع��ن  �ل�����س��ادر  و�ل��ب��ي��ان 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة قررت �تخاذ �لجر�ء�ت 

�لتالية: 
مب��ا ف��ي��ه��ا �لعالقات  ق��ط��ر  م��ع  �ل��ع��الق��ات  ق��ط��ع   1-
�لقطرية  �لدبلوما�سية  �لبعثة  و�إم��ه��ال  �لدبلوما�سية 

ملغادرة �لبالد. �ساعة   48
-2 منع دخول �أو عبور �ملو�طنني �لقطريني �إىل دولة 
و�لز�ئرين  �ملقيمني  ومتهل  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت 
�أمنية  لأ���س��ب��اب  وذل��ك  للمغادرة  يوما   14 م��دة  منهم 

و�حرت�زية كما متنع �ملو�طنني �لمار�تيني من �ل�سفر 
�إىل دولة قطر �أو�لإقامة فيها �أو �ملرور عربها.

 24 و�جلوية خالل  �لبحرية  �ملنافذ  كافة  �غ��الق   3-
ومنع  �إىل قطر  و�مل��غ��ادرة  �لقادمة  �أم��ام �حلركة  �ساعة 
�لعبور لو�سائل �لنقل �لقطرية كافة �لقادمة و�ملغادرة 
و �ت��خ��اذ �لج�����ر�ء�ت �ل��ق��ان��ون��ي��ة و�ل��ت��ف��اه��م م��ع �لدول 
عبورهم  بخ�سو�س  �ل��دول��ي��ة  و�ل�����س��رك��ات  �ل�����س��دي��ق��ة 
قطر  و�إىل  من  �لمار�تية  �لقليمية  و�مل��ي��اه  ب��الج��و�ء 

وذلك لأ�سباب تتعلق بالأمن �لوطني �لمار�تي.

�ملتحدة تتخذ هذ� �لجر�ء  �لعربية  �إن دول��ة �لم��ار�ت 
�حلا�سم نتيجة لعدم �لتز�م �ل�سلطات �لقطرية باتفاق 
�لريا�س لإعادة �ل�سفر�ء و�لتفاق �لتكميلي له 2014 
للتنظيمات  و�حت�سانها  ومتويلها  دعمها  ومو��سلة 
جماعة  ر�أ�سها  وعلى  و�لطائفية  و�ملتطرفة  �لرهابية 
وترويج  ن�سر  على  �مل�ستمر  وعملها  �مل�سلمني  �لخ��و�ن 
و���س��ائ��ل �عالمها  ع��رب  و�ل��ق��اع��دة  د�ع�����س  تنظيم  ف��ك��ر 
�ل�سادر  �لبيان  نق�سها  وكذلك  �ملبا�سر  وغ��ري  �ملبا�سر 
بالريا�س  �لمريكية  �ل�سالمية  �لعربية  �لقمة  ع��ن 

تاريخ 21 - 5 - 2017 ملكافحة �لرهاب �لذي �عترب 
�ملنطقة �ىل جانب  �لر�عية لالرهاب يف  �لدولة  �ي��ر�ن 
�يو�ء قطر للمتطرفني و �ملطلوبني �أمنيا على �ساحتها 
وتدخلها يف �ل�سوؤون �لد�خلية لدولة �لمار�ت وغريها 
من �لدول و��ستمر�ر دعمها للتنظيمات �لرهابية مما 
�لتنبوؤ  ميكن  ل  جديدة  مرحلة  �ىل  باملنطقة  �سيدفع 

بعو�قبها وتبعتها.
و�إذ تاأ�سف دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة على ما تنتهجه 
�لوقيعة  �إىل  ت���وؤدي  �سيا�سات  م��ن  �لقطرية  �ل�سلطات 
وتقديرها  �حرت�مها  توؤكد  فاإنها  �ملنطقة  �سعوب  بني 
�لبالغني لل�سعب �لقطري �ل�سقيق ملا يربطها معه من 

�أو��سر �لقربى و�لن�سب و�لتاريخ و�لدين.

الم���ارات تق���رر قط����ع الع����الق����ات م����ع قط������ر 

املحا�صر كاليب هاربر ي�صيد بالتطورات التقنية التي �صهدها القطاع الزراعي يف الإمارات 

نتيجة لعدم التزامها باتفاقية الريا�س لإعادة ال�شفراء وموا�شلة دعمها ومتويلها واحت�شانها للتنظيمات الرهابية والطائفية 
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حممد بن زايد ي�صتقبل وفدي وزارتي اخلارجية والتعاون الدويل و التغري املناخي

حممد بن زايد ي�صتقبل ممثل البابا توا�صرو�ش ويوؤكد على تر�صيخ قيم الت�صامح والتعاي�ش والتعاون 

و�صول �صفينة اإماراتية حتمل م�صاعدات اإن�صانية واإغاثية اإىل ميناء املكال اليمني

•• �أبوظبي -و�م:

�آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ��ستقبل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 

وز�رتي  وف��دي  �م�س  م�ساء  �لبطني  بق�سر  �مل�سلحة 
�خلارجية و�لتعاون �لدويل و�لتغري �ملناخي و�لبيئة 
�سهر  مبنا�سبة  و�لتربيكات  �لتهاين  معهما  وت��ب��ادل 

رم�سان �ملبارك . 

ح�سر �للقاء �سمو �ل�سيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان 
�لدكتور  ومعايل  �ل��دويل  و�لتعاون  �خلارجية  وزي��ر 
ث����اين ب���ن �أح���م���د �ل����زي����ودي وزي�����ر �ل��ت��غ��ري �ملناخي 
و�لبيئة.  وتقدم �جلميع بالدعاء �إىل �هلل عز وجل �أن 

على �ساحب  �ملباركة  �لإ�سالمية  �ملنا�سبة  يعيد هذه 
�ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
حفظه �هلل وهو ينعم مبوفور �ل�سحة و�لعافية وعلى 
�ل��رق��ي و�لتطور  �لإم�����ار�ت مب��زي��د م��ن  �سعب دول���ة 

باليمن و�خلري  �لعربية و�لإ�سالمية  �لأمتني  وعلى 
و�لربكات.  و �أعرب �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان عن �سعادته بلقاء وفدي �لوز�رتني .. 
ودو�م  �ل�سعادة  �ل��وط��ن  �أب��ن��اء  وجلميع  لهما  متمنيا 

و�لعطاء  و�لنجاح ومو��سلة م�سرية �خلري  �لتوفيق 
وخ��دم��ة وط��ن��ن��ا �ل��غ��ايل ورف���ع ر�ي��ت��ه خ��ف��اق��ة عالية 
وتقدم  منو  من  �لوطن  ين�سده  مما  مزيد  وحتقيق 

و�زدهار وكل ما فيه عزته ورفعته. 

•• �أبوظبي-و�م: 

نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو  ��ستقبل �ساحب 
�مل�سلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل 
�خلا�س  �ملمثل  يوليو�س  �لأن��ب��ا  �لبطني  ق�سر  يف  �م�����س 
للبابا تو��سرو�س و�لأ�سقف �لعام لكنائ�س م�سر �لقدمية 

و�مل�سرف على �لكنائ�س �لقبطية يف �خلليج. 
�سمو  �ل��ذي ح�سره  �للقاء  يوليو�س - خالل  �لأنبا  وق��دم 
�ل�سيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة 
�ل�سيخ حممد بن ز�يد  �ل�سمو  �لظفرة - تهانيه ل�ساحب 
متمنيا  �مل��ب��ارك  رم�سان  �سهر  حلول  مبنا�سبة  نهيان  �آل 
خري  كل  و�سعبها  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  لقيادة 

وتقدم و�زدهار. 
ورحب �سموه بزيارة �لأنبا يوليو�س وتبادل معه �لحاديث 

�لودية ..
دولة  عليه  تقوم  �ل��ذي  �لثابت  �لنهج  على  �سموه  م��وؤك��د� 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  بقيادة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
يف  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 

و�لح���رت�م  و�ل��ت��ع��اون  و�لتعاي�س  �لت�سامح  قيم  تر�سيخ 
�ملتبادل لالآخرين. 

ونقل �لأنبا يوليو�س خالل �للقاء تهاين �لبابا تو��سرو�س 
�جلزيل  و���س��ك��ره  �مل��ب��ارك  رم�����س��ان  �سهر  ح��ل��ول  مبنا�سبة 
للقيادة �حلكيمة لدولة �لم��ار�ت برئا�سة �ساحب �ل�سمو 
�ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل 

�لكن�سية  �تباع  �ملقيمون وب�سكل خا�س  به  على ما يحظى 
�لقبطية من �حرت�م وتقدير وحرية يف ممار�سة �سعائرهم 

�لدينية يف �أجو�ء من �لت�سامح و�لتعاي�س و�ل�سالم. 
�جلابر  �أح��م��د  ب��ن  �سلطان  �لدكتور  معايل  �للقاء  ح�سر 
وزير دولة و�سعادة جرب حممد غامن �ل�سويدي مدير عام 

ديو�ن ويل عهد �أبوظبي. 

•• �ملكال-و�م:

�إم��ار�ت��ي��ة حتمل  �سحن  �سفينة  �م�����س  �مل��ك��ال  م��دي��ن��ة  م��ي��ن��اء  �إىل  و���س��ل��ت 
حمافظات  على  توزيعها  �سيتم  و�غاثية  �ن�سانية  م�ساعد�ت  متنها  على 

ح�سرموت و�سبوة وماأرب وت�سمل �لحتياجات �لغذ�ئية �لرئي�سية لالأ�سر 
�ليمنية وذلك تز�منا مع �سهر رم�سان �ملبارك. 

دولة  �لإمار�تي بح�سرموت حر�س  �لأحمر  �لهالل  رئي�س فريق  �أكد  و   
�لإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ع��ل��ى م��و����س��ل��ة دع��م��ه��ا �لإغ���اث���ي و�لإن�ساين 

للمو�طنني �ليمنيني خالل �لأزمة �لتي متر بها بالدهم .  وجدد ��ستعد�د 
�لهيئة وفرقها باملحافظات �ليمنية لتوزيع �مل�ساعد�ت �لإن�سانية و�لإغاثية 

و�إي�سالها لالأ�سر �لفقرية و�ملحتاجة.  
�ليمنية  �لأزم���ة  ن�سوب  منذ  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  حتر�س  و 

للمو�طنني  و�لإن�ساين  �لإغاثي  �لدعم  تقدمي  �لأم��ل على  وبدء عا�سفة 
�س����الل  ت����وزيع  �لدعم ما بني  للتخفيف من معاناتهم ويتنوع  �ليمنيني 
�ل�سحية  �مل���ج���الت  ودع����م يف  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  للبنية  ت��اأه��ي��ل  و�إع������ادة  غ��ذ�ئ��ي��ة 

و�لتعليمية وغريها. 

توزيع 1200 وجبة اإفطار يوميا �صمن حملة )رم�صان اأمان( يف اأم القيوين
•• �أم �لقيوين-و�م:

يو��سل �ملن�سقون و�ملتطوعون �مل�ساركون يف حملة رم�سان �أمان باأم �لقيوين 
و�لتي تنظمها جمعية �لح�سان �خلريية لل�سنة �ل�ساد�سة على �لتو�يل على 
م�ستوى �لدولة وبع�س دول �خلليج �لعربي حتت �سعار رم�سان بال حو�دث 
تقاطع  م��ن  �أك���رث  يف  �ل�سائقني  على  يوميا  �ف��ط��ار  وج��ب��ة   1200 ت��وزي��ع 

مروري بالمارة.
وت�سهد �مارة �م �لقيوين ت�سابق خمتلف �لفئات و�جلن�سيات منذ بد�ية �سهر 
رم�سان للم�ساركة يف �حلملة وتوزيع �لفطور على �أكرث من نقطة مرورية 
من  ب��احل��د  �حلملة  ه��دف  وحتقيق  �ملجتمعية  �مل�سوؤولية  �ط���ار  يف  وذل���ك 

�حلو�دث �ملرورية و�ل�سرعة �لز�ئدة �لناجتة عن حماولة بع�س �ل�سائقني 
�للحاق مبوعد �لإفطار. و�أكد �لعقيد �سعيد عبيد عر�ن مدير �د�رة �ملرور 
�لإح�سان  مفهوم  تعزيز  يف  جنحت  �حلملة  �ن  �لقيوين  ب���اأم  و�ل���دوري���ات 
و�خلري يف �ملجتمع �لذي ر�سخه �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان 
طيب �هلل ثر�ه ف�سال �نها �ساهمت ب�سكل كبري يف �حلد من �ل�سرعة �لز�ئدة 
�ملغرب من  �آذ�ن  ت�سبق  �لتي  �لفرتة  �ملرورية يف  و�لتقاطعات  �ل�سو�رع  على 

خالل توزيع �لوجبات �لب�سيطة علي �ل�سائقني .
رم�سان  �سهر  ت�ساعف جهودها يف  �لقيوين  �أم  �مل��رور يف  �د�رة  �ن  و�أو���س��ح 
يف كل �لوقات لتاأمني وتوفري �ل�سالمة للجميع ،وتكثف �جلهود يف فرتة 
وجبات  لتوزيع  حتديدها  مت  �لتي  �لثالثة  �لتقاطعات  يف  �لفطور  ماقبل 

�لفطار على �ل�سائقني �سمن حملة رم�سان �مان.
رم�سان  وجبات  تعبئة  قاعة  علي  �مل�سرفة  �بر�هيم  حممد  م��رمي  و�ك��دت 
�مان يف �م �لقيوين �ن �حلملة جنحت يف تعزيز �مل�سوؤولية �لجتماعية عند 
جميع فئات �ملجتمع من خالل حر�س �عد�د كبرية من �لفر�د و�ملتطوعني 
على �مل�ساركة يف �حلملة �سو�ء عرب تعبئة �لوجبات �و توزيعها يف �لتقاطعات 
�لثالثة على م�ستوى �لمارة ..وقالت �ن �حلملة ت�سهد يوميا على م�ستوى 
�لمارة م�ساركة 100 متطوع يف توزع 1200 وجبة على �ل�سائقني بهدف 
�أرو�ح �ل�سائمني عند قيادتهم �سيار�تهم خالل �لفرتة �لتي  �حلفاظ على 

ت�سبق �لإفطار.
وثمن حممد عي�سى �لك�سف �حد من�سقي �حلملة و�مل�سرف على تنفيذها يف 

�حدى �لتقاطعات بالمارة جهود كافة �مل�ساركني يف توزيع وجبات �لفطار 
مبختلف فئاتهم ..لفتا �إىل �أن �حلملة جنحت يف توحيد جميع �لديانات 
به جمتمع  يت�سم  �لذي  و�لت�سامن  �لتكافل  و�جلن�سيات، مما عك�س مدى 
�ع��و�م منذ �نطالق �حلملة  �ن م�ساركته على مدى �ستة  �لإم���ار�ت. وق��ال 
ياأتي من منطلق حر�سه على تعزيز �مل�ساركة �ملجتمعية و�لقيام بالأعمال 
�ملتطوعني  زي��ادة يف عدد  �ن �حلملة ت�سهد كل عام  ..م�سري� �ىل  �خلريية 
و�لر�غبني بامل�ساركة . وقد �رت�سمت على وجوه �ملتطوعني �مل�ساركني خا�سة 
�لطفال منهم تعابري �لفرح بعد �ن ر�سمو� �لب�سمة على وجوه �ل�سائقني 
من خالل توزيع �لوجبات و�أعربو� عن �سعادتهم مبا يقدمونه يوميا من 

عمل خريي يهدف �ىل �ملحافظة على �لأرو�ح وتقليل ن�سبة �حلو�دث.
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اأخبـار الإمـارات

•• �أبوظبي-و�م:

بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل برقية 
تهنئة �إىل جاللة �مللكة مارغريتا �لثانية ملكة �لدمنارك وذلك مبنا�سبة يوم �لد�ستور 
لبالدها. كما بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني 

�إىل جاللة �مللكة مارغريتا �لثانية.

•• دبي- و�م:

حذرت وز�رة �ل�سحة ووقاية �ملجتمع �لأفر�د من ��ستخد�م ت�سغيلة و�حدة 
 JB504 �لرقم  و�لتي حتمل   Brilinta 90 mg �لدو�ئي  �ملنتج  من 
و�ل�سكتة  �لقلبية  �ل��ن��وب��ة  م��ن  ي��ع��ان��ون  �ل��ذي��ن  �مل��ر���س��ى  ل��دى  و�مل�ستخدمة 
ي�سمى  �آخ��ر  دو�ء  على  حتتوي  �ملنتج  عبوة  �أن  �ل���وز�رة  و�أك���دت   . �لدماغية 
يتم  و�ل����ذي   Zurampic -lesinurad-200mg tablet
�جلرعات  لأن  وذل��ك   AstraZeneca �سركة  قبل  من  �أي�سا  ت�سنيعه 
�أث���ار  ت����وؤدي �ىل ح����دوث  Zurampic ق��د  �ل�����دو�ء  �مل��ع��ت��م��دة م��ن  غ��ري 
�لتوقف عن  �لكلوي و�لتوقف �ملفاجئ ولأن  �لكلى مثل �لف�سل  �سلبية على 
�لقلبية  بالنوبة  �لإ�سابة  خطر  من  يزيد  قد   Brilinta دو�ء  ��ستخد�م 
�ملناطق  �إىل  تعميما  �ل�ساأن  ه��ذ�  يف  �ل���وز�رة  و�أ���س��درت  �لدماغية.  و�ل�سكتة 

�لطبية و�مل�ست�سفيات ب�سحب هذه �لت�سغيلة من هذ� �ملنتج �لدو�ئي . و�أ�سار 
�لعامة  �ل�سحة  ل�سيا�سة  �مل�ساعد  �لوكيل  �لأم���ريي  ح�سني  �ل��دك��ت��ور�أم��ني 
�لغذ�ء  �إد�رة  �أن  �إىل  �لدو�ئية  لليقظة  �لعليا  �للجنة  رئي�س  و�لرت�خي�س 
للمنتج  �مل�سنعة  �ل�سركة  ب��اأن  يفيد  حت��ذي��ر�  �أ���س��درت  �لأمريكية  و�ل���دو�ء 
�جل��رع��ات غري  �ن  و�ح��دة منه حيث  ت�سغيلة  ب�سحب  قامت طوعا  �مل��ذك��ور 
�ملعتمدة من Zurampic  قد توؤدي �ىل حدوث �آثار �سلبية كلوية مثل 
  Brilinta �ل��دو�ء  ��ستخد�م  �ملفاجئ من  �لتوقف  �أن  كما  �لكلوي  �لف�سل 
قد يزيد من خطر �لإ�سابة بالنوبة �لقلبية و�ل�سكتة �لدماغية . ونوه �إىل 
�إد�رة �لغذ�ء و�ل��دو�ء �لأمريكية وهو  �أنه قد مت �عتماد هذ� �ملنتج من قبل 
مينع جتلط �لدم يف �لأوعية �لدموية و�لنوبات �لقلبية لدى �ملر�سى �لذين 

.ACS يعانون من متالزمة �ل�سريان �لتاجي �حلادة
�لدو�ء  �إد�رة  �ملنتج غري م�سجل يف  �إن  �لأم��ريي  �لدكتور�أمني ح�سني  وقال 

بوز�رة �ل�سحة ووقاية �ملجتمع و�إمنا حر�سا منا على �سالمة �ملر�سى �رتاأينا 
�إ�سد�ر �لتعميم لإتخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة �إن وجدت �لت�سغيلة.

و�لدو�ء  �ل��غ��ذ�ء  هيئة  مع  يومي  �ت�سال  على  �ل�سحة  وز�رة  �أن  و�أو���س��ح 
�ن��ه يف حال  �لأم��ريك��ي��ة وهيئة �لأدوي����ة �لأوروب���ي���ة و�ل���س��رت�ل��ي��ة حيث 
باإ�سد�ر  �لفور  على  �ل���وز�رة  تقوم  ب��الأدوي��ة  يتعلق  حتذير  �أي  ��سد�رها 
�ملنتجات  تلك  �سحب  ب�سرورة  و�ملعنية  �ل�سحية  �جلهات  لكافة  تعميم 
�أفر�د  �لأم���ريي  ودع���ا  �ملجتمع.  و�سالمة  �سحة  على  حفاظا  و�ت��الف��ه��ا 
�مل��ج��ت��م��ع يف ح���ال ح���دوث �أي���ة �أع���ر�����س ج��ان��ب��ي��ة ل���الأدوي���ة ����س���رورة ملء 
ADR و�مل��ت��وف��رة على  ل��ل��دو�ء  ب��الآث��ار �جلانبية  �لإ���س��ت��م��ارة �خل��ا���س��ة 
على  �لت�����س��ال  �أو   http://www.cpd-pharma.ae �مل��وق��ع 
رقم �لهاتف 2301448 04- �أو فاك�س2301947 04- �أو �لربيد 
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•• �أبوظبي -و�م:

�� خالل �جتماعه  ناق�س �ملجل�س �لوز�ري للتنمية 
�أبوظبي برئا�سة  م�ساء �م�س يف ق�سر �لبطني يف 
نائب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�سور  �ل�سيخ  �سمو 
�لرئا�سة  ����س���وؤون  �ل������وزر�ء وزي����ر  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
من  جمموعة   �� للتنمية  �ل���وز�ري  �ملجل�س  رئي�س 
�ل�����س��اأن �حل��ك��وم��ي وت��ط��وي��ر �لأد�ء  �مل��و����س��ي��ع يف 
للجهات �لحتادية و تطوير �سري �لعمل و�آليته يف 

�حلكومة �لحتادية.
ب�ساأن  �حت��ادي  قانون  �إع���د�د  �ملجل�س  و��ستعر�س 
رع��اي��ة وت��رب��ي��ة �ل��ط��ف��ول��ة �مل��ب��ك��رة ���� م��ن �ل����ولدة 
�إطار  و�سع  �إىل  يهدف  و�ل��ذي   �� �سنو�ت  �ست  �إىل 

متكامل للتو�سع يف بر�مج رعاية وتربية �لطفولة 
�ملبكرة و�سمان جودتها ونوعيتها ورفع من حالة 
�لوعي و�لهتمام لدى �لو�لدين و�ملجتمع عموما 
باأهمية هذه �ملرحلة �لعمرية .. بجانب �لعمل على 
�سرورة توفري عنا�سر �لرعاية و�لتن�سئة و�لرتبية 
�ملتكاملة للطفل لدى �لأ�سر ويف �ملوؤ�س�سات �ملعنية 

برعاية وتربية هذه �لفئة �لعمرية.
باخلدمة  �خلا�سة  �ل��ت��د�ب��ري  م��ق��رتح  ناق�س  كما 
�لدولة  ت��وج��ه  �إط����ار  يف  ي��اأت��ي  و�ل����ذي  �ملجتمعية 
�سد�رة  يف  لتكون  �لعقابية  ت�سريعاتها  لتطوير 
�لدول �ملتقدمة �لتي تنتهج بد�ئل لعقوبة �حلب�س 
وذل��ك من خالل   .. �لب�سيطة  بع�س �جلر�ئم  يف 
مبا  �ملجتمع  خلدمة  باأعمال  عليه  �ملحكوم  �إل��ز�م 

يحقق �لغاية من �إ�سالحه .. ف�سال عن ��ستفادة 
عليه  �ملحكوم  يوؤديها  �لتي  �لأع��م��ال  من  �ملجتمع 
وقد ت�سمن تعديل قانون �لعقوبات �إلز�م �ملحكوم 
عليه يف مو�د �جلنح �ملعاقب عليها باحلب�س مدة ل 
تزيد على �ستة �أ�سهر �أو �لغر�مة باأعمال �خلدمة 
�ملجتمعية  تزيد مدة �خلدمة  �أل  �ملجتمعية على 

على ثالثة �أ�سهر.
بتعديل  �حت��ادي  قانون  �إع��د�د  �ملجل�س  بحث  كما 
1976 ب�ساأن  13 ل�سنة  �لقانون �لحت��ادي رقم 
�جلمعيات �لتعاونية وذلك بهدف تنظيم وتطوير 
�آل���ي���ات ع��م��ل ه���ذه �جل��م��ع��ي��ات وت��ف��ع��ي��ل دوره����ا يف 
حتقيق تنمية �ساملة وم�ستد�مة وتنوع �قت�سادي 
وذلك من خالل ن�سر �لوعي �لتعاوين �ل�ستهالكي 

وت��ر���س��ي��خ م��ف��ه��وم �مل�����س��وؤول��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة وقيام 
�لتعاونيات �ل�ستهالكية باأد�ء دورها ب�سكل فاعل 
و�لجتماعية  �لقت�سادية  �لتنمية  قطاعات  يف 
تعاونيا  �مل��دخ��ر�ت  ��ستثمار  وت�سجيع  �ل��دول��ة  يف 

لتحقيق نتائج ل�سالح �أفر�د �ملجتمع.
ديو�ن  تقرير  جل�سته  خ��الل  �ملجل�س  و��ستعر�س 
�مل��ح��ا���س��ب��ة ب�����س��اأن �حل�����س��اب �خل��ت��ام��ي ع��ن �ل�سنة 

�ملالية 2016 لعدد من �جلهات �لحتادية.

�ملت�سلة  �ملو�سوعات  من  عدد  �ملجل�س  ناق�س  كما 
�حلكومي  و�لعمل  �حلكومية  �خلدمات  بتطوير 
يف عدد من �ل��وز�ر�ت و�جلهات �لحتادية بجانب 

�ملو�سوعات �لأخرى �ملدرجة على جدول �أعماله.

رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون ملكة الدمنارك بيوم الد�صتور

ال�صحة حتذر من ا�صتخدام ت�صغيلة واحدة من دواء Brilinta 90 mg ملر�صى النوبات القلبية وال�صكتة الدماغية 

برئا�شة من�شور بن زايد 

الوزاري للتنمية يناق�ش قوانني ومبادرات 
تطوير العمل احلكومي

عبداهلل بن زايد يرتاأ�ش الجتماع ال� 14 ملجل�ش التعليم واملوارد الب�صرية

زايد الدولية للبيئة تد�صن من�صة التطبيق الذكي

•• �أبوظبي-و�م:

تر�أ�س �سمو �ل�سيخ عبد�هلل بن ز�يد 
�آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون 
�لتعليم  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  �ل�����دويل 
�أم�������س �لول  �ل��ب�����س��ري��ة  و�مل��������و�رد 
�لجتماع �لر�بع ع�سر للمجل�س يف 

�أبوظبي.
�لجتماع  ب��د�ي��ة  يف  �سموه  ورح���ب 
ب��ع��د ذلك  �مل��ج��ل�����س ومت  ب��اأع�����س��اء 
�لثالث  �لجتماع  حم�سر  �عتماد 
ع�����س��ر مل��ج��ل�����س �ل��ت��ع��ل��ي��م و�مل������و�رد 
�ل�سيخ  ���س��م��و  و�أ�����س����اد  �ل��ب�����س��ري��ة. 
وزير  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل 
�خلارجية و�لتعاون �لدويل رئي�س 
�لب�سرية  و�مل���و�رد  �لتعليم  جمل�س 
�لقيادة  ب��ج��ه��ود  �لج��ت��م��اع  خ���الل 
مركز  جاهزية  ل�سمان  �لر�سيدة 
�أبوظبي للتعليم و�لتدريب �لتقني 
�لعاملية  �مل�سابقه  لتنظيم  و�ملهني 
 14 �ل��ف��رتة م��ن  للمهار�ت خ��الل 
�أبوظبي  �ملقبل يف  �أكتوبر   19 �إىل 
�لعمل  و�آل��ي��ات  �لنظم  �أرق���ى  وف��ق 
�مل�����س��ه��ود ل��ه��ا دول���ي���ا ومب����ا يعك�س 
بها  تتمتع  �لتي  �لعالية  �ل��ق��در�ت 
كربى  ت��ن��ظ��ي��م  يف  �لإم�������ار�ت  دول 

�ملن�سات �لعاملية.
تاأتي  �مل�سابقة  �أن هذه  �سموه  و�أكد 
�لقيادة  �إ���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �إط������ار  يف 
�لر�سيدة ل�سناعة �لكو�در �لوطنية 
�ملجالت  خمتلف  يف  �ملتخ�س�سة 
�لدولة  م�ستقبل  مع  تتو�فق  �لتي 

خالل مرحلة ما بعد �لنفط.
�إبر�هيم  ب��ن  ح�سني  م��ع��ايل  وق���دم 
و�لتعليم  �لرتبية  وزي��ر  �حل��م��ادي 

خ�����الل �لج����ت����م����اع ع���ر����س���ا حول 
�لتقني”  “�أبوظبي  �إ���س��ت��ع��د�د�ت 
لتنظيم �مل�سابقة �لعاملية للمهار�ت 
يف  ودوره����ا   ”2017 “�أبوظبي 
و�ملهني  �ل��ت��ق��ن��ي  �ل��ت��ع��ل��ي��م  �إث������ر�ء 
بهذ�  �مل��ل��ت��ح��ق��ني  ن�����س��ب��ة  وزي��������ادة 
�لتعليم �ملتخ�س�س مبا يتو�فق مع 
للم�سروعات  �لفعلية  �لحتياجات 

�ل�سناعية و�سوق �لعمل بالدولة.
ت��ع��د من  �مل�����س��اب��ق��ة  �أن  و�أ����س���ار �ىل 
ك���ربى �مل�����س��اب��ق��ات �مل��ت��م��ي��زة حيث 
نحو  خاللها  �أب��وظ��ب��ي  ت�ست�سيف 
يتابعون يف مركز  ز�ئ��ر  �أل��ف  مائة 
نخبة  للمعار�س  �لوطني  �أبوظبي 
من �سباب �لعامل وعباقرة �مل�ستقبل 
مهارة   51 يف  يتناف�سون  �ل��ذي��ن 
و�سناعية  وت��ق��ن��ي��ة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
�أك��رث م��ن 70 دول��ة من  وميثلون 
عامليا  �لر�ئدة  �ل��دول  كربى  بينها 
حيث  و�لق���ت�������س���اد  �ل�����س��ن��اع��ة  يف 
ت��ك��م��ن �أه��م��ي��ة ت��ل��ك �مل��ن��اف�����س��ات يف 
مقارنة  دول��ة  كل  م�ستوى  معرفة 
مبا و�سلت �إليه �أكرث �لدول تطور� 

يف �لقطاعات �ل�سناعية �ملختلفة.
و�أو�سح �أن م�ساركة �سباب �لإمار�ت 
يف 31 مهارة متخ�س�سة بامل�سابقة 
يف  تتمثل  ك���ربى  �أه��م��ي��ة  تكت�سب 
�لتعامل مع  �ملو�طنني من  متكني 
�أحدث �لتطور�ت يف جمال �ملهار�ت 
�لذي  �لأم��ر  وهو  و�ملهنية  �لتقنية 
�لتناف�سية  م����ن  �ل����دول����ة  مي���ك���ن 
�جلهود  �إىل  لف���ت���ا   .. �ل���ع���امل���ي���ة 
بها  تقوم  �لتي  و�ملتميزة  �لكبرية 
�أبوظبي  م��رك��ز  يف  �لعليا  �لإد�رة 
و�ملهني  �لتقني  و�لتدريب  للتعليم 

لإع�����د�د ف��ري��ق م���ه���ار�ت �لإم�����ار�ت 
وفق منظور عاملي يك�سبهم خمتلف 
للتناف�س  توؤهلهم  �لتي  �خل���رب�ت 
بقوة مع �سباب خمتلف دول �لعامل 
�ملتقدم. و�أ�سار معايل وزير �لرتبية 
و�لتعليم �إىل �أن هذ� �حلدث �لعاملي 
�ل��ك��ب��ري ���س��ت��ك��ون ل���ه �ل��ك��ث��ري من 
ومنها  �لأخ��رى  �ليجابية  �لنتائج 
حتقيق عائد�ت �إقت�سادية وثقافية 
ير�فق  ح���ي���ث  ك�����ربى  و���س��ي��اح��ي��ة 
نحو  �مل�سابقة  يف  �مل�ساركة  �ل��وف��ود 
ع�سرة �آلف ز�ئر تقدر حجوز�تهم 
فندقية  ليلة  �أل���ف  ث��الث��ني  بنحو 
�إ�سافة �إىل �ل�ستد�مة يف �إ�ستخد�م 
�آليات ومعد�ت �مل�سابقة يف خمتلف 
ما  ب��ال��دول��ة  �لتعليمية  �ملوؤ�س�سات 
�لتعليم  قطاعات  لتطوير  يوؤ�س�س 
و�ل�����س��ن��اع��ة �ل��ت��ق��ن��ي��ة و�مل��ه��ن��ي��ة يف 
خمتلف �إمار�ت �لدولة مبا ي�ساهم 
�لتعليمي  �ل���ت���ط���ور  حت���ق���ي���ق  يف 

و�ل�سناعي �ملن�سود.
معايل  �����س���ت���ع���ر����س  ج���ان���ب���ه  م����ن 
�لدكتور �أحمد بن عبد �هلل حميد 
ب���ال���ه���ول �ل���ف���ال����س���ي وزي������ر دول����ة 
ل�������س���وؤون �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل���ع���ايل خالل 
�لتعليم  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �لج��ت��م��اع 
2030 و�لتي ترتكز  �لعايل لعام 
ع��ل��ى ث��الث��ة حم���اور �أ���س��ا���س��ي��ة هي 
ومو�ءمة  �لتعليم  بجودة  �لرتقاء 
�حتياجات  م��ع  �لتعليم  خم��رج��ات 

�سوق �لعمل و�لبتكار.
�أن��ه م��ن خالل  �إىل  و�أ���س��ار معاليه 
ت�سعى  �لأولويات  هذه  على  �لعمل 
�إىل  و�ل���ت���ع���ل���ي���م  �ل���رتب���ي���ة  وز�رة 
�لتعليم  موؤ�س�سات  تطوير  �سمان 

�ل��ع��ايل يف دول��ة �لإم����ار�ت وتعزيز 
قدرتها على �ملناف�سة و�لتميز على 
�عتماد  �إىل جانب  �لعاملية  �ل�ساحة 
ب�سكل  �جل���ودة  ملر�قبة  �سامل  نهج 
ع��ل��ى م�ستوى  وم��ت�����س��ق  م��ت��و����س��ل 
وجتهيز  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �مل���ن���ظ���وم���ة 
�خلريجني للح�سول على وظائف 
�متالكهم  خ�����الل  م����ن  م��ن��ا���س��ب��ة 
جمموعة �ملهار�ت �لالزمة للنجاح 
�لتغري  م��ت��و����س��ل  ع��م��ل  ����س���وق  يف 
منظومة  ت��ط��وي��ر  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة 
م��ت��ك��ام��ل��ة ل���ل���ب���ح���وث م����ن خ���الل 
و��سحة  ب��ح��ث  �أول����وي����ات  حت��دي��د 
كافية  مت���وي���ل  م�������س���ادر  وت����اأم����ني 
و�ل�سر�كات  �لتعاون  �سبل  وتعزيز 

�لبناءة يف هذ� �ملجال.
�أن �ملبادر�ت �لوطنية  و�أكد معاليه 
�إط����الق����ه����ا يف هذه  ���س��ي��ت��م  �ل���ت���ي 
قطاع  دع�����م  يف  ت�����س��ه��م  �مل����ج����الت 
�لتعليم �لعايل يف �لدولة للبدء يف 
ت�سبح  �أن  تطلعاتها  حتقيق  رحلة 
م�ستوى  ع��ل��ى  �لأف�������س���ل  �ل���دول���ة 
�ل�����ع�����امل. ك���م���ا ق������دم حم���م���د ت���اج 
�لدين �لقا�سي مدير عام �سندوق 
�لوطن عر�سا تقدميا يو�سح فيه 
بالإ�سافة  �ل�سندوق  ور�سالة  روؤية 
�ملو�سوعة  �لإ���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �إىل 
�ل�سندوق  ي�سعى  �لتي  و�له���د�ف 
�قت�ساد  ب���ن���اء  دع����م  خ��الل��ه��ا  م���ن 
�لإمار�ت  دول��ة  يف  م�ستد�م  معريف 

��ستعد�د� ملرحلة ما بعد �لنفط.
�ل�سندوق  ج��ه��ود  �أن  �إىل  و�أ����س���ار 
�أربعة  ع��ل��ى  �ل���رتك���ي���ز  يف  ت��ت��م��ث��ل 
�كت�ساف  ت�سمل  رئي�سية  جم���الت 
وتنمية �ملو�هب �لوطنية و�لتوجيه 

�مل�ساريع  وت�سجيع  �ملهني  و�لإر�ساد 
�لتاأثري  ذ�ت  �ل��ن��ا���س��ئ��ة  �ل��ت��ج��اري��ة 
�لج����ت����م����اع����ي ودع��������م �لأب�����ح�����اث 

�لتطبيقية و�لبتكار�ت.
نبذة  تقدمي  �لعر�س  ت�سمن  كما 
�لتي  �ل�سندوق  مبادر�ت  �أوىل  عن 
�لعام  يونيو من   18 يف  �سيطلقها 

�حلايل حتت �أ�سم “م�ستقبلنا«.
ح�سر �لجتماع معايل �سلطان بن 
�لقت�ساد  وزي���ر  �ملن�سوري  �سعيد 
حممد  ب��ن  عبد�لرحمن  وم��ع��ايل 
ووقاية  �ل�����س��ح��ة  وزي����ر  �ل��ع��وي�����س 
�مل���ج���ت���م���ع وم�����ع�����ايل ح�������س���ني بن 
�إب��ر�ه��ي��م �حل��م��ادي وزي���ر �لرتبية 
و�لتعليم ومعايل جميلة بنت �سامل 
م�سبح �ملهريي وزيرة دولة ل�سوؤون 
�لدكتور  وم���ع���ايل  �ل���ع���ام  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
بالهول  حميد  �هلل  عبد  بن  �أحمد 
ل�سوؤون  دول������ة  وزي������ر  �ل���ف���ال����س���ي 
بنت  �سما  ومعايل  �لعايل  �لتعليم 
�مل��زروع��ي وزيرة  ب��ن ف��ار���س  �سهيل 
و�سعادة  �ل�����س��ب��اب  ل�������س���وؤون  دول�����ة 
�لكرم  ع��ب��د �هلل حم��م��د  �ل��دك��ت��ور 
رئي�س جمل�س �ملديرين ومدير عام 
�لب�سرية  و�لتنمية  �مل��ع��رف��ة  هيئة 
و�سعادة �لدكتور حممد �ملعال وكيل 
ل�سوؤون  و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة 
�لكادميية و�سعادة �لدكتور �سامر 
وز�رة  يف  �مل�ساعد  وكيل  �ل�سماحي 
�لرتبية �لتعليم لقطاع �لتخطيط 
و�لتطوير وحممد �لنعيمي مدير 
م��ك��ت��ب ����س���وؤون �ل��ت��ع��ل��ي��م يف دي���و�ن 
تاج  وحم��م��د  �أب��وظ��ب��ي  �لعهد  ويل 
�لدين �لقا�سي مدير عام �سندوق 

�لوطن.

•• دبي -و�م:

�لعليا  �للجنة  رئي�س  فهد  ب��ن  �أح��م��د  حممد  �لدكتور  د�سن 
�لتحدي  �ل��ذك��ي  �لتطبيق  للبيئة  �ل��دول��ي��ة  ز�ي���د  مل��وؤ���س�����س��ة 
و�ملعرفة  للتعليم  ذكية  من�سة  وه��و  ز�ي��د  جل��ائ��زة  �لأخ�����س��ر 
بيوم  �لعاملي  �لحتفال  مع  تز�منا  ترفيهية  ب���اأدو�ت  �ملبتكرة 

�لبيئة 2017 .
ح�سر �لتد�سني �لعميد �لدكتور غيث غامن �ل�سويدي مدير 
�لعام  �لأمني  �لعور  و�لدكتورة م�سكان  دبي  �سرطة  �أكادميية 

جلائزة ز�يد �لدولية للبيئة.
وقال �بن فهد �إن من بني �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة �ل�سبعة 
�لتعليم  توفري  �سمان  �إىل  يدعو  �ل��ذي  �لر�بع  �لهدف  ع�سر 
وهذ�  �حلياة  مدى  �لتعلم  وتعزيز  للجميع  و�جليد  �ل�سامل 

م��ن �أول���ي���ات ..د�ع���ي���ا ك��ل ف���رد يف �مل��ج��ت��م��ع �مل��ح��ل��ي و�ل���دويل 
حقوق  وح��ف��ظ  و�ل���س��ت��ن��ز�ف  �لتلوث  م��ن  �لطبيعة  حلماية 

�لأجيال �لقادمة يف حياة كرمية وطيبة.
من جانبها قالت �لدكتورة م�سكان �لعور �إن مبادر�ت �لتعليم 
د�ئما  �أخ���ذت  للبيئة  �ل��دول��ي��ة  ز�ي��د  موؤ�س�سة  �تخذتها  �لتي 
و�ألعاب  مبتكرة  ذكية  تطبيقات  ت�سم  م��ع��ارف  من�سة  �سكل 
تفاعلية وو�سائط �إعالم و�سبكة خدمات تعمل كاأد�ة تعليمية 
�أ���س��ل��وب �ل��رتف��ي��ه وق��د مت �إطالق  لن�سر �مل��ع��رف��ة م��ن خ��الل 
�أجل متابعة وتعزيز �إجناز�ت  ��سرت�تيجية �لبتكار هذه من 

موؤ�س�سة ز�يد وتعاونها مع �جلمهور �لعاملي.
و�أ�سارت �إىل �أنه باعتماد �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة يف جميع 
�أنحاء �لعامل تقود دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ملبادرة يف 
�إط��الق م�سروع  �لأه���د�ف مع  �لزخم نحو حتقيق ه��ذه  بناء 

�لإمار�ت �ملئوي 2071 ومبادرة 10X لت�سجيع �لبتكار يف 
�لوقت �لذي نعد فيه �لأمة لالأجيال �لقادمة د�عية �جلميع 
دولة  يف  �لتلوث  من  خالية  بيئة  على  باحلفاظ  �لتعهد  �إىل 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�لدولية  �لأ���س��رة  �إن  �ل�����س��وي��دي  �ل��دك��ت��ور غيث غ��امن  وق���ال 
حتتفل باليوم �لعاملي للبيئة يف �خلام�س من يونيو هذ� �لعام 
�لإمار�ت  دول��ة  �أن  موؤكد�  بالطبيعة  �لنا�س  ربط  �سعار  حتت 
�لعربية �ملتحدة �سابقة لأغلب دول �لعامل يف هذ� �لإطار �إذ �أن 
م�سريتها �خل�سر�ء مل تتوقف منذ �أن �أر�سى دعائمها وبذل 
حياته من �أجلها �ملغفور له �لو�لد �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل 
نهيان طيب �هلل مثو�ه .. و�ليوم وبف�سل روؤية وعزمية قيادتنا 
�لر�سيدة تقود دولة �لإمار�ت قطار �لإقت�ساد �لأخ�سر ولها 

�لريادة يف بلورة وتنفيذ �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة.

•• �أبوظبي- و�م:

106 ملوؤمتر  �ل���دورة  �أع��م��ال  ت�سارك دول��ة �لإم����ار�ت يف 
�م�����س يف جنيف  �أع��م��ال��ه  �نطلقت  �ل���ذي  �ل���دويل  �لعمل 
�ل��ع��م��ل و�لعمال  ب��ح�����س��ور ف���رق �حل��ك��وم��ات و�أ����س���ح���اب 

�ملمثلني للدول �لع�ساء يف منظمة �لعمل �لدولية.
�ملو�رد  وزي��ر  غبا�س  �سعيد  غبا�س  �سقر  معايل  ويرت�أ�س 
�ل��ب�����س��ري��ة و�ل��ت��وط��ني وف���د �ل���دول���ة �مل�����س��ارك يف �أعمال 
حول  �ملنظمة  ع��ام  م��دي��ر  تقرير  ينقا�س  �ل���ذي  �مل��وؤمت��ر 
م��ب��ادرة �مل��ئ��وي��ة �خل�����س��ر�ء �ل��ت��ي مت �إط��الق��ه��ا يف �لدورة 
�لالئق  بالعمل  و�رتباطها  �لدويل  �لعمل  ملوؤمتر   102
تعزيز  تتناول  ��ستق�سائية  در����س��ة  مناق�سة  ج��ان��ب  �ىل 
بيئة �لعمل لتكون �آمنة و�سحية وهجرة �لعمل و�ملبادئ 
متابعة  �إع���الن  مب��وج��ب  �لعمل  يف  �لأ�سا�سية  و�حل��ق��وق 
�ل���ع���د�ل���ة �لج��ت��م��اع��ي��ة ف�����س��ال ع���ن م��ن��اق�����س��ة ع����دد من 
ت�ستمر  �ل��ذي  �ملوؤمتر  وي�ستعر�س  �لدولية.  �لتفاقيات 

جهود  �جل���اري  �ل�سهر  م��ن  ع�سر  �ل�ساد�س  حتى  �أعماله 
مناق�سة  تخ�سي�س  جانب  �ىل  �لأط��ف��ال  عمل  مكافحة 
عامة حول عمل �ملر�أة �سمن ما يعرف بقمة عامل �لعمل 
�لعمل.  بق�سايا  �لعالقة  ذ�ت  �ملو�سوعات  م��ن  وغ��ريه��ا 
�ل���دول���ة يف �لج��ت��م��اع �خل��ل��ي��ج��ي �ملو�سع  و����س���ارك وف���د 
و�لإجتماع �لتن�سيقي �لأول للمجموعة �لعربية بح�سور 
فرق �حلكومات و�أ�سحاب �لعمل و�لعمال. وي�سم فريق 
�حلكومة �سمن وفد �لدولة حميد بن دميا�س �ل�سويدي 
ل�سوؤون  �مل�ساعد  و�لتوطني  �لب�سرية  �مل��و�رد  وز�رة  وكيل 
�لعمل و�لدكتور عمر �لنعيمي �لوكيل �مل�ساعد لالإت�سال 
و�لعالقات �لدولة �ىل جانب عدد من �ملعنيني يف �لوز�رة 
. وير�أ�س فريق �أ�سحاب �لعمل �سمن وفد �لدولة خليفة 
خمي�س مطر �لكعبي ع�سو جمل�س �د�رة منظمة �لعمل 
�لعمال  ي��ر�أ���س فريق  كما  �لعمل  �أ���س��ح��اب  ع��ن  �ل��دول��ي��ة 
�لدكتور حممد بطي ثاين �ل�سام�سي رئي�س جمل�س �د�رة 

جمعية �لتن�سيق بني �جلمعات �ملهنية.

•• �لقاهرة-و�م: 

 �سارك �سعادة جمعة مبارك �جلنيبي �سفري �لدولة لدى 
جمهورية م�سر �لعربية ومندوبها �لد�ئم لدي جامعة 
�لثالث ع�سر للجنة  �أعمال �لجتماع  �لعربية يف  �لدول 
�لدول  جامعة  وت��ط��وي��ر  لإ���س��الح  �لع�سوية  مفتوحة 
�لعربية �لتي عقدت �م�س مبقر �لأمانة �لعامة جلامعة 
�لدول  �لعربية على م�ستوى �ملندوبني �لد�ئمني للدول 

�لأع�ساء يف �جلامعة.
لدى  �لد�ئم  �لأردن  مندوب  �لعايد  علي  �ل�سفري  و�أك��د 

على  �لت��ف��اق  مت  �أن���ه  �للجنة  رئي�س  �لعربية  �جلامعة 
ملو��سلة  �للجنة  عن  �ملنبثقة  �لأرب���ع  �لعمل  ف��رق  دع��وة 
ما  ���س��و�ء  �لتطوير  �أع��م��ال  مب��ح��اور  يتعلق  فيما  عملها 
�ملحور  �أو  و�ج��ه��زت��ه��ا  �جل��ام��ع��ة  م��ي��ث��اق  مب��ح��ور  يتعلق 
بالبعد  �خلا�س  �ملحور  �أو  �لقت�سادي  بالبعد  �خلا�س 

�ل�سعبي �أو �خلا�س بالبعد �لفكري .
�لتفاق  �أن��ه مت  �لجتماع  له يف ختام  ت�سريح  وذك��ر يف 
على عقد �جتماع م�سرتك �لأ�سبوع �ملقبل ي�سم رئي�س 
�للجنة “�لأردن” وروؤ�ساء فرق �لعمل لبلورة �آلية عمل 

حول �جناز عملية �لتطوير . 

الإمارات ت�صارك يف موؤمتر العمل الدويل يف جنيف 

الإمارات ت�صارك يف اجتماع تطوير واإ�صالح 
جامعة الدول العربية بالقاهرة 
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•• دبي-و�م:

ملركز  �لتابعة  �لقانون  �أكادميية  �أطلقت 
دب���ي �مل���ايل �ل��ع��امل��ي �م�����س ب��رن��ام��ج �ملنح 
�لدر��سية �ل�سنوي �لذي يهدف �إىل دعم 
�لقانون يف  �لو�عدة من طالب  �ملو�هب 
وذلك  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة 
�ل���ق���ادم م��ن �ملخت�سني  لع����د�د �جل��ي��ل 

�لقانونيني يف �لدولة .
�لربنامج  �لأوىل من  �لدفعة  وتت�سمن 
ثمانية طالب جامعيني من �أربع كليات 
ل��ل��ق��ان��ون ح��ي��ث ح�����س��ل ك���ل م��ن��ه��م على 
مبلغ 10 �آلف درهم للر�سوم �لدر��سية 

م��ق��دم��ة م���ن �لأك���ادمي���ي���ة �إ���س��اف��ة �إىل 
قدمتها  للكتب  �أم��ري��ك��ي  دولر   500

�سركة ليك�سيز نيك�سز.

�ل���ف���ائ���زي���ن من  �ل���ط���الب  ومت �خ���ت���ي���ار 
�لأمريكية  و�جل��ام��ع��ة  عجمان  جامعة 
�سان  وجامعة  �ل�سارقة  وجامعة  دبي  يف 

جوزف - دبي ممن ح�سلو� على معدل 
�لتز�ما  و�أظ��ه��رو�  للغاية  جيد  درج���ات 
�لقانوين  �لنظام  تطوير  جت��اه  و��سحا 
�ل���ع���امل���ي وك����ان����و� ب��ح��اج��ة ل���دع���م مايل 

لإكمال تعليمهم.
وقالت �آمنة �لعوي�س �لرئي�س �لتنفيذي 
�مل�سارك و�أمني �سجل حماكم مركز دبي 
�مل���ايل �ل��ع��امل��ي يف ت�����س��ري��ح ���س��ح��ايف لها 
�إن �إطالق برنامج �ملنح �لدر��سية  �ليوم 
ين�سجم مع م�ساعي �لأكادميية �لر�مية 
�سفر�ء  م��ن  �ل��ق��ادم  �جل��ي��ل  تطوير  �إىل 
�مل��ج��ت��م��ع �ل���ق���ان���وين ب���دول���ة �لإم�������ار�ت 

�لعربية �ملتحدة.

•• دبي-و�م: 

�طلقت موؤ�س�سة نا�سر بن عبد �للطيف 
�ل�����س��رك��ال ب��ال�����س��ر�ك��ة م��ع ب��ل��دي��ة دبي 
بريدج�ستون  �ل�سركال  مركز  م�سروع 
�لثقيلة  و�ملعد�ت  �ل�ساحنات  خلدمات 

وذلك بقيمة 10 ماليني درهم .
وقال �حمد عبد �لكرمي م�ساعد �ملدير 
�ل��ع��ام ل��ق��ط��اع �ل��دع��م �ل��ع��ام يف بلدية 
�س�سي�ساهم يف حتقيق  �مل�سروع  �ن  دبي 
قيمة م�سافة �يجابية �سو�ء يف تقدمي 
خدمات متميزة و�سهلة �لو�سول �إليها 
و�أي�سا مدينة �سحية و�آمنة ومالئمة 
�لتوجهات  ت���ع���زي���ز  وك����ذل����ك  ب��ي��ئ��ي��ا 
�ملتعلقة  دب����ي  ل��ب��ل��دي��ة  �ل����س���رت�جت���ي 
وبناء  بيئتها  و��ستد�مة  �ملدينة  بتميز 
�ملالية  �لأ���س��ول  و�إد�رة  بناءة  �سر�كات 
�ملهند�س  �أ����س���ار  ج��ان��ب��ه  م���ن  ب���ك���ف���اءة. 
�ملمتلكات  �إد�رة  مدير  �لفقاعي  جمعه 
يف بلدية دبي باأن قطاع �لنقل و�حلركة 
�ل��ت��ج��اري��ة ل���س��ت��ري�د و�إع�����ادة ت�سدير 
�سي�سهد  �لثقيلة  و�مل��ع��د�ت  �ل�ساحنات 
من���و� م�����س��ت��م��ر� ب��ال��ت��ز�م��ن م���ع تز�يد 
�لطلب �ملتز�يد على وجود من�ساأة قادرة 
على تلبية جميع �حتياجات �ل�ساحنات 

توريدها  يتم  �ل��ت��ي  �لثقيلة  و�مل��ع��د�ت 
�لتابع   3 �لروية  يف  �ل�ساحنات  ل�سوق 
لبلدية دبي لغايات �إعادة بيعها لل�سوق 
�لتي  �إىل  بالإ�سافة  و�خلارجي  �ملحلي 
مت��ر ع��رب ط��رق دب���ي. و�ع��ت��رب �ن هذ� 
من�ساأة  �أول  ���س��ك��ون  �جل���دي���د  �مل���رك���ز 
خدمات  يف  م��ت��خ�����س�����س��ة  ن��وع��ه��ا  م���ن 
�لثقيلة  �مل��ع��د�ت  و�سيانة  �ل�ساحنات 
�ل�ساحنات  �أن�����و�ع  ك��اف��ة  ت�����س��م  و�ل��ت��ي 
و�لآل�����ي�����ات �ل��ث��ق��ي��ل��ة يف م���ك���ان و�ح����د 
وي��ح��ق��ق �ل���س��ت��د�م��ة �ل��ب��ي��ئ��ي��ة. وثمن 
�أحمد بن عي�سى �ل�سركال نائب رئي�س 
بن  نا�سر  موؤ�س�سة  يف  �لإد�رة  جمل�س 

مع  �ل�سر�كة  �ل�سركال  �للطيف  عبد 
بلدية دبي و�لتي �ثمرت عن �إن�ساء هذ� 
يتيح  مب��ا  لل�ساحنات  �جل��دي��د  �مل��رك��ز 
حتقيق �ملزيد من �لنمو. ويقدم �ملركز 
يف  �لقائمة  لل�سركات  متكاملة  حلول 
يف  �لثقيلة  و�مل��ع��د�ت  �ل�ساحنات  �سوق 
�ل�����س��ي��ار�ت و�لنقل  و�أ���س��ط��ول  �ل�����س��وق 
�خلا�سة حيث يت�سمن مر�فق لغ�سيل 
وت�سليح �ل�ساحنات ومكاتب للت�سجيل 
و�ل�����ت�����اأم�����ني و�ل�������س���ي���ان���ة �ل���وق���ائ���ي���ة 
�إىل  �إ���س��اف��ة  و�مل��ق��ط��ور�ت  لل�ساحنات 
�ملعتمدة  �ل�سنوية  �لتفتي�س  �إج���ر�ء�ت 

لدى د�ئرة �لنقل.

•• �لقاهرة -و�م:

�لدولة  �سفري  �جلنيبي  م��ب��ارك  جمعة  �سعادة  ���س��ارك 
لدى جمهورية م�سر �لعربية ومندوبها �لد�ئم لدي 
�ل��دورة غري �لعادية  �أعمال  جامعة �لدول �لعربية يف 
ملجل�س جامعة �لدول �لعربية على م�ستوى �ملندوبني 
�لد�ئمني برئا�سة �سفري �جلز�ئر لدى م�سر ومندوبها 
�لعرباوي  نذير  �لعربية  �ل��دول  جامعة  لدى  �لد�ئم  

�لذي ترت�أ�س بالده �لدورة �حلالية للمجل�س.

وخ�س�س �لجتماع للتعبري عن �لت�سامن �لعربي مع 
كل من م�سر و�لعر�ق يف مو�جهة �لعمليات �لإرهابية 
�لتي �سهدتها كل من حمافظة �ملنيا يف م�سر ومنطقة 
�ل���ك���ر�دة يف ب��غ��د�د م���وؤخ���ر� ول��ت��اأك��ي��د ج��ام��ع��ة �ل���دول 
�ل��ع��رب��ي��ة  ع��ل��ى ����س���رورة ت�����س��اف��ر �جل��ه��ود �لقليمية 

و�لدولية يف مو�جهة �لرهاب و�لتطرف.
منف�سلني  بيانني  �ملجل�س  ��سدر  �لجتماع  ختام  ويف 
م��ع م�سر  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل����دول  ت�سامن  ع��ن  فيهما  ع��رب 

و�لعر�ق يف مو�جهة تلك �لعمليات �لرهابية.

•• �بوظبي-و�م: 

�ساركت دوريات �ل�سعادة ب�سرطة �أبوظبي يف مبادرة وجبة �خلري �لتي �أطلقها �ل�سيخ حممد بن �سلطان بن 
خليفة �آل نهيان و�لتي تقوم على توزيع وجبات �إفطار رم�ساين على �ل�سائقني و�مل�ساة قبل وقت �لفطار مبا 
يعزز من قيم �خلري و�لعطاء و�لتكافل �لجتماعي خالل �سهر رم�سان �لف�سيل و��ستفاد �أكرث من 300 
�سائق وعدد من �مل�ساة من هذه �ملبادرة. وقال �ل�سيخ حممد بن �سلطان بن خليفة �آل نهيان �إن م�ساركة �لقيادة 
�لعامة ل�سرطة �أبوظبي يف مبادرة وجبة خري من خالل دوريات �ل�سعادة يوؤكد �لنهج �لذي تتبناه �سرطة 
�أبوظبي يف تعزيز �لعالقة مع �أفر�د �ملجتمع و�مل�ساركة يف كافة �ملبادر�ت، م�سيفاً �أن �ملبادرة  تاأتي  ��ستجابًة 
لعام �خلري وت�سب يف تعزيز قيم �لتكافل �لجتماعي وروح �لعطاء لدى جميع �أفر�د �ملجتمع خالل �ل�سهر 
�لكرمي. و�أو�سح �ل�سيخ حممد بن �سلطان بن خليفة �آل نهيان �أن �ملبادرة م�ستمرة طيلة �أيام �ل�سهر �لكرمي 
مب�ساركة دوريات �ل�سعادة يف كافة طرق �إمارة �أبوظبي، م�سري�ً �إىل دعوة �لأطفال للم�ساركة يف توزيع وجبات 
مبادرة وجبة خري ي�سب يف غر�س قيم �خلري و�لعطاء و�لت�سامح يف نفو�سهم منذ �ل�سغر . من جانبه �أكد 

�لعقيد حممود يو�سف �لبلو�سي رئي�س ق�سم �ملر��سم و�ملهام يف مديرية �ملرور و�لدوريات ب�سرطة �أبوظبي 
�أن م�ساركة �سرطة �أبوظبي يف مبادرة وجبة خري �لتي �طلقها �ل�سيخ حممد بن �سلطان بن خليفة �آل نهيان 
ياأتي يف �إطار �حلر�س على تعزيز �لعالقة مع �جلمهور وتفعيل �مل�سوؤولية �ملجتمعية من خالل �مل�ساركة يف 
مبادر�ت عام �خلري. و�أ�ساف �لعقيد  �لبلو�سي  �أن �لدوريات �ملرورية ل�سرطة �أبوظبي تو��سل خالل �ل�سهر 
�لف�سيل، معاونة كافة �جلهات �خلريية و�ملتطوعني و�أ�سحاب �لهمم يف توزيع وجبات �لإفطار �خلفيفة على 
�سائقي �ملركبات يف عدد من �ملناطق �حليوية باأبوظبي، �إىل جانب �لقيام مبهامها �لرئي�سية يف �حلفاظ على 
�ل�سالمة �ملرورية خالل �سهر رم�سان �لكرمي. كما تقوم دوريات �ل�سعادة بتحفيز �ل�سائقني على �ل�سلوكيات 
�لقيادة  لروؤية  �لطريق، جت�سيد�ً  ب��اآد�ب  و�للتز�م  و�مل��رور  �ل�سري  قانون  ثقافة �حرت�م  وتعزيز  �لإيجابية، 
�لر�سيدة باأن تتبو�أ �لإمار�ت �سد�رة �لعامل يف �إ�سعاد �ملجتمع. و�أو�سح �لعقيد �لبلو�سي �أن دوريات �ل�سعادة 
وحتقيق  و�جلمهور،  �أبوظبي  �سرطة  بني  �لإيجابية  �لعالقة  لتعزيز  �ملجتمعية  �ملهام  من  بالعديد  تقوم 
مفهوم �ل�سعادة من خالل تر�سيخ قيم �لإيجابية وتثقيف �ل�سائقني بال�سلوكيات �لإيجابية و�حلر�س على 

عدم �رتكاب �ملخالفات �ملرورية، ما ي�سمن �ل�سالمة جلميع م�ستخدمي �لطريق.

•• �ل�صارقة -و�م: 

�سهدت �إمارة �ل�سارقة م�س��اء �أم�س �لول ثاين جمال�س 
�سهد�ء �خلري �لرم�سانية لأ�سر �ل�سهد�ء و�لتي ينظمها 
مكتب �سوؤون �أ�سر �ل�سهد�ء يف ديو�ن �ساحب �ل�سمو ويل 
عهد �أبوظبي و�للجنة �لعليا لعام �خلري وذلك بح�سور 

�أ�سحاب �ملعايل �لوزر�ء وعدد من �لقياد�ت �لوطنية.
و��ست�ساف جمل�س �سهد�ء �خلري �لذي عقد يف جمل�س 
�ساحية و��سط يف �ل�سارقة وبح�سور �ل�سيخ خليفة بن 
�أ�سر  �سوؤون  �آل نهيان مدير مكتب  طحنون بن حممد 
�لدكتور  ..معايل  �أبوظبي  عهد  ويل  بديو�ن  �ل�سهد�ء 
�أنور بن حممد قرقا�س وزير �لدولة لل�سوؤون �خلارجية 
حيث تهدف جمال�س �سهد�ء �خلري �لرم�سانية و�لتي 
�ل��وزر�ء يف  ملجل�س  �لعامة  �لأمانة  تنظيمها  ت�ساهم يف 
تعزيز  �إىل  و�مل�ستقبل  �ل�����وزر�ء  جمل�س  ���س��وؤون  وز�رة 
�لتو��سل مع ذوي و�أ�سر �ل�سهد�ء وت�سليط �ل�سوء على 
�لوطن  و�أب��ن��اء  �ل�سهد�ء  ج�سدها  �لتي  �ل�سامية  �لقيم 

بت�سحياتهم لرفعة �لوطن و�سون �إجناز�ته.
�آي���ات ع��ط��رة م��ن �ل��ق��ر�آن �لكرمي  ب���د�أ �ملجل�س ب��ت��الوة 
للقارئ �جلز�ئري يو�سف همام طري �ملت�سابق يف جائزة 

دبي �لدولية للقر�آن �لكرمي يف دورتها هذ� �لعام .
و��ستهل �ل�سيخ خليفة بن طحنون بن حممد �آل نهيان 
�لإم����ار�ت  ���س��ه��د�ء  ق��دم��ه  م��ا  �أن  على  بالتاأكيد  كلمته 
بهم وبذويهم  ز�دن��ا فخر�ً  وف��د�ء للوطن  من ت�سحية 
و�لولء  بالفخر  �ل�سهد�ء  �أب��ن��اءه��م  ��ستقبلو�  �ل��ذي��ن 
�ساحب  توجيهات  و�أن  �لر�سيدة  وقيادته  �لوطن  لهذ� 

�لدولة  �آل نهيان رئي�س  ز�يد  �ل�سيخ خليفة بن  �ل�سمو 
حفظه �هلل باأن يتم تكري�س كافة �ملبادر�ت يف عام �خلري 
�لإم����ار�ت  �أن  على  دل��ي��ل  وع��ائ��الت��ه��م  �ل��وط��ن  ل�سهد�ء 
حكومة و�سعباً �ستظل ت�ستذكر ت�سحيات �سهد�ء �لوطن 
�لأبطال وتقف د�ئماً مع �أ�سرهم وتتلم�س �حتياجاتهم 

وحتر�س على �لتو��سل معهم يف جميع �ملنا�سبات.
ومن جانبه �أكد معايل �لدكتور �أنور بن حممد قرقا�س 
�أن دولة �لإم��ار�ت بقيادة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة 
تنتهج  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�أ�سا�سها  وقيم  مبادئ  على  يرتكز  وثابتاً  و��سحاً  نهجاً 

و�لتي  و�لت�سامح  �لع��ت��د�ل  ون�سر  �مل��ت��ب��ادل  �لح����رت�م 
خلفهم  عليها  و�سار  �هلل  رحمهم  �ملوؤ�س�سون  لها  �أ�س�س 
�لإم���ار�ت تالحما  وق��ال معاليه: جند يف  من بعدهم. 
جمتمعيا وتاآزر� من كافة �ملو�طنني مع قيادتهم ترجم 
ذلك ما مل�سناه يف عدة مو�قف د�خلياً وخارجياً بذل فيها 
�أبناء �لوطن ت�سحيات و�أبرزو� للعامل من هم �أبناء ز�يد 
وموقف �ل�سهد�ء �أعظم هذه �ملو�قف و�أجلها لن متحوه 
�لأيام فقد قدمو� �أرو�حهم للدفاع عن �لوطن ووقفو� 
يف وجه �لأطماع �خلارجية لتحقيق �لأمن و�ل�ستقر�ر 
عليه  ت�سري  �ل��ذي  �لنهج  على  معاليه  و�أك��د  للمنطقة. 

دولة �لإمار�ت منذ تاأ�سي�س �حتادها على يد �ملغفور له 
�ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه و�لذي 
زرع يف �مل��ج��ت��م��ع �لإم���ار�ت���ي ع��م��وم��اً ث��ق��اف��ة �لح���رت�م 
عهد  منذ  قال  لالأ�سقاء حيث  �لعون  يد  ومد  و�ملبادرة 
�لآباء �ملوؤ�س�سني ونهج �لإمار�ت ثابت وم�ستقيم يرتكز 
ون�سر  �مل��ت��ب��ادل  �لح����رت�م  �أ�سا�سها  و����س��ح��ة  قيم  على 
وم�ساعدة  �ل�ستقر�ر  �أجو�ء  ودعم  و�لت�سامح  �لعتد�ل 
و�لإن�سانية.  و�لتعليمية  �ل�سحية  �لق�سايا  يف  �لأ�سقاء 
كما قال معاليه �ن دولة �لإم��ار�ت تعتز باأبنائها وتعي 
د�ئ��م��اً يف  �سباقة  ل��ذ� جت��ده��ا  ث��روت��ه��ا �حلقيقية  �أن��ه��م 

�حلياة  مقومات  كل  وتوفري  معهم  و�لتو��سل  دعمهم 
مهمة  ولبنة  �لوطن  ذخ��ر  هم  فال�سباب  لهم  �لكرمية 
بناء م�ستقبله وعليهم تقع م�سوؤولية �حلفاظ على  يف 

منجز�ته ومكت�سباته �لتاريخية.
من  بع�ساً  كلمته  �أنو قرقا�س خالل  تناول معايل  كما 
و�لعامل  �ملنطقة  ق�سايا  دع��م  يف  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل��و�ق��ف 
قيادًة  �لإم���ار�ت  �أن  وذك��ر  �لإن�ساين  �ملجال  وريادتها يف 
د�ئماً  و�ل�سالم ومبادرة  للخري  ر�عية  دولة  هي  و�سعباً 
يف خدمة �لإن�سانية يف كافة �ملحافل �ملحلية و�لإقليمية 
�لإم���ار�ت  دول��ة  �أ�سبحت  معاليه  �أك��د  و�ل��دول��ي��ة حيث 

ع��ن��و�ن��اً للخري و�ل��ع��ط��اء يف �ل��ع��امل وع��الم��ة ب����ارزة يف 
�أي  يف  �إن�سانية  �أزم��ة  كل  ففي  �لإن�ساين  �لعمل  جم��ال 
�سّباقة يف تقدمي  �لبي�ساء  �أياديها  بالعامل تكون  مكان 
يكن  مهما  �إليها،  حمتاج  كل  �إىل  و�مل�ساعدة  �لعون  يد 
�أو  �لعرقي  �أو  �لديني  �لخ��ت��الف  �أو  �جل��غ��ر�يف  �لبعد 
على  و�لتقدير  �لح��رت�م  �أك�سبها  �ل��ذي  �لأم��ر  �لثقايف 
�مل�����س��ت��وى �ل����دويل وو���س��ع��ه��ا ���س��م��ن م��ن��ظ��وم��ة �لقوى 

�خلرية يف �لعامل.
�سكرها  �ل�سهد�ء عن خال�س  �أ�سر  �أعربت  ومن جانبها 
هذه  مثل  تنظيمها  على  �لر�سيدة  للقيادة  و�متنانها 
معهم  �لتو��سل  على  حر�سها  تعك�س  و�لتي  �ملجال�س 
و�لوقوف على �حتياجاتهم وتدل يف نف�س �لوقت على 
�لإم���ار�ت  جمتمع  مييز  �ل���ذي  �لوطني  �لتالحم  ق��وة 

ومبا يعزز فيهم من قيم �لإ�سر�ر و�لعزمية و�ل�سرب.
�إحدى  هي  �سهد�ء �خلري  جمال�س  �أن  بالذكر  �جلدير 
مبادر�ت و�أن�سطة عام �خلري و�لتي تعك�س حر�س قيادة 
�سهد�ء  �أ�سر  مع  �ملبا�سر  �لتو��سل  تعزيز  على  �ل��دول��ة 
�لوطن وذويهم وت�سكل من�سة مثالية وحلقة و�سل ما 
بني حكومة �لإمار�ت و�أ�سر �ل�سهد�ء وذويهم من خالل 
تنظيم جمال�س  وي��ت��م  وت��ف��اع��ل��ه��م.  �ل��ق��ي��اد�ت  ح�����س��ور 
�سهد�ء �خلري على م�ستوى �لدولة خالل �سهر رم�سان 
ويتم من خالله ��ست�سافة عدد من �لوزر�ء يف حكومة 
دول���ة �لإم�����ار�ت وق��ي��اد�ت��ه��ا �إىل ج��ان��ب ع���دد م��ن قر�ء 
جائزة دبي �لدولية للقر�آن �لكرمي يف دورتها لهذ� �لعام 
فيما تتناول �ملو��سيع �ملطروحة خالل �ملجال�س جو�نب 

�جتماعية ووطنية وتربوية خمتلفة.

الإمارات ت�صارك يف اجتماع اجلامعة 
العربية للت�صامن مع م�صر والعراق

دوريات ال�صعادة ب�صرطة اأبوظبي ت�صارك يف توزيع وجبة اخلري على ال�صائقني

اأ�صر ال�صهداء تلتقي بالقيادات الوطنية خالل املجل�ش الرم�صاين الثاين ل�صهداء اخلري يف ال�صارقة

•• �أبوظبي-و�م:

يونيو  منت�سف  يف  �أب��وظ��ب��ي  �لعا�سمة  ت�ست�سيف 
ز�ي����د �لن�ساين  مل��ل��ت��ق��ى  �ل��ث��ام��ن��ة  �ل������دورة  �حل����ايل 
وممثلني  وخا�سة  حكومية  موؤ�س�سة   44 مب�ساركة 
عن عدد من �ملوؤ�س�سات �حلكومية و�خلا�سة �ملعنية 
يف جم���ال �ل��ع��م��ل �لن�����س��اين و�لج��ت��م��اع��ي حمليا 
�لإمار�ت  ومركز  �لعطاء  ز�ي��د  من  مببادرة  وعامليا 
�مللتقى  ياأتي   . �ل�سرت�تيجية  و�لبحوث  للدر��سات 
�سعار  حتت  �لن�ساين  �لإم���ار�ت  موؤمتر  مع  تز�منا 
ولء ووفاء وعطاء �حياء لذكرى �ملوؤ�س�س و�لن�سان 
و�لقائد �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان 
و�جلمعية  للتطوع  �لإم����ار�ت  مركز  م��ع  بال�سر�كة 
�لعربية  �لعربية للم�سوؤولية �لجتماعية و�ملوؤ�س�سة 

للعمل �لن�ساين.
�لعطاء  تطوير  يف  �مل�ساهمة  �إىل  �مللتقى  وي��ه��دف 
بني  �خل��رب�ت  وت��ب��ادل  �لتطوعي  و�لعمل  �لإن�ساين 
�ملوؤ�س�سات ودعم �آليات �ل�سر�كة و�لتعاون فيما بينها 
موؤ�س�سات  كفاءة  ل��زي��ادة  �لعملية  �ل��رب�م��ج  وتقدمي 
�ملجال  يف  �ل��ع��ام��ل��ة  و�خل��ا���س��ة  �حل��ك��وم��ي��ة  �ملجتمع 
�سروط  و�سمان  و�لتطوعي  و�ملجتمعي  �لإن�����س��اين 
�جلودة و�ملعايري �لعاملية لإجناح �مل�ساريع و�لرب�مج 
حيث  و�لإن�����س��اين  �لجتماعي  بعدها  يف  �لن�سانية 

تت�سمن فعاليات حفل �لفتتاح تقدمي فيلم وثائقي 
�أي���ادي���ه �لبي�ساء  ع��ن ز�ي���د �ل��ع��ط��اء �ل���ذي �م��ت��دت 
ملختلف دول �لعامل . وقال �لدكتور عادل �ل�سامري 
�ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل���ب���ادرة ز�ي����د �ل��ع��ط��اء رئي�س 
برنامج �لإمار�ت للتطوع �ملجتمعي و�لن�ساين : �إن 
كانت عنو�نا  �ملتحدة لطاملا  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة 
�ل��ع��م��ل �لإن�����س��اين على  للخري و�ل��ع��ط��اء يف جم���ال 
�مل�����س��ت��وى �ل��ع��رب��ي و�لإ���س��الم��ي و�ل����دويل فنجدها 
�لبعد  ذ�ت  �لق�سايا  كل  يف  �لعون  يد  مد  يف  �سباقة 
�لإن�ساين يف �أي بقعة من بقاع �لعامل ب�سرف �لنظر 
عن �لبعد �جلغر�يف �أو �لختالف �لديني �أو �لعرقي 
و�لتقدير  �أك�سبها �لح��رت�م  �لذي  �لأم��ر  �لثقايف  �أو 
قالت  جانبها  م��ن  �ل��ع��امل��ي.  �مل�ستوى  على  �لعميق 
�سعادة موزة �لعتيبة ع�سو جمل�س �أمناء مبادرة ز�يد 
�لعطاء : �إن ملتقى ز�يد �لن�ساين له �بعاد �إن�سانية 
من  جمموعة  خدمة  �أج��ل  من  ويعمل  و�إجتماعية 
عليها  �ل�سوء  وت�سليط  �لنبيلة  �لإن�سانية  �لق�سايا 
و�يجاد حلول منا�سبة و�سريعة للم�ساكل و�لق�سايا 
�لظروف  ظل  يف  �ملجتمعات  خمتلف  تو�جهها  �لتي 
�لعامل من  �لعديد من دول  ت�سهدها  �لتي  �ل�سعبة 
و  �جتماعية  وم�ساكل  ماأ�ساوية  و�ح��د�ث  �سر�عات 

غريها �لكثري.
و�أك�����دت �ل��ع��ن��ود �ل��ع��ج��م��ي �مل��دي��ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ملركز 

للتطوع  �لإم��������ار�ت  م��رك��ز  �أن  ل��ل��ت��ط��وع  �لإم��������ار�ت 
مب�ساركته بفعاليات ملتقى ز�يد �لن�ساين وموؤمتر 
�لعمل  يوم  ملبادرة  كنتاج متميز  �لإن�ساين  �لإم��ار�ت 
و�لدنا  ذك���رى  لإح���ي���اء  خ�س�س  و�ل����ذي  �لإن�����س��اين 
وقائدنا باين �لبالد �ل�سيخ ز�يد بن �سطان �آل نهيان 
وتذكري� ببع�س �أعماله �خلرية و�لإن�سانية خلدمة 

�لعامل باأ�سره .
ولفت �لدكتور خالد بومطيع من �جلمعية �لعربية 
�أن  �أنه ميكن لالن�سان  �إىل  للم�سوؤولية �لجتماعية 
يقر�أ تاريخ دولة عرب �سرية رجل حني ميتزج تاريخ 
�ملكان بال�سخ�سية وهكذ� ميكننا �أن نقر�أ تاريخ دولة 
له  �ملغفور  �سرية  بقر�ءة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 

�ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه .
من جهته قال ه�سام �لريدة �لمني �لعام للموؤ�س�سة 
�لعربية للعمل �لن�ساين : لقد �أر�سى �ل�سيخ ز�يد بن 
�سلطان يف �لإمار�ت دعائم م�سروع ح�ساري متكامل 
حموره �لإن�سان ينطلق منه وينتهي �إليه فيما ��سار 
مبادرة  �أمناء  جمل�س  ع�سو  �خليال  �سلطان  �سعادة 
�ل�سارقة  بيت  ملوؤ�س�سة  �ل��ع��ام  �لم���ني  �لعطاء  ز�ي���د 
�خلريية �إىل �أن تتجدد ذكرى �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد 
بن �سلطان �آل نهيان رحمه �هلل ويف كل عام تعيد �إىل 
�لأذهان ما قام به �لر�حل �لكبري من عطاء�ت خري 

ي�سعب ح�سرها يف هذه �لعجالة .

انطالق ملتقى زايد الإن�صاين يف دورته 
الثامنة منت�صف يونيو احلايل 

مركز مبتكر خلدمات املعدات الثقيلة 
يف دبي بقيمة 10 ماليني درهم 

تعيني حمد بن كردو�ش العامري مديرا 
عاما ملوؤ�ص�صة زايد اخلريية والإن�صانية 

�أبوظبي -و�م:

�آل   �أ�سدر �سمو �ل�سيخ نهيان بن ز�يد 
موؤ�س�سة  �أم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  نهيان 
لالأعمال  نهيان  �آل  �سلطان  ب��ن  ز�ي���د 
�خل��ريي��ة و�لإن�����س��ان��ي��ة ق����ر�ر� بتعيني 
�لعامري  ك���ردو����س  ب���ن  ح��م��د  ���س��ع��ادة 
مدير� عاما ملوؤ�س�سة ز�يد بن �سلطان �آل 

نهيان لالأعمال �خلريية و�لإن�سانية.
وح�������س���ل ����س���ع���ادة ح���م���د ب����ن ك���ردو����س 
بعلم  ب���ك���ال���وري���و����س  ع���ل���ى  �ل���ع���ام���ري 
�ستيت  �ن��دي��ان��ا  جامعة  م��ن  �لقت�ساد 
يف �لوليات �ملتحدة �لمريكية و تقلد 
�سعادته �لكثري من �ملنا�سب و�لوظائف 
فقد �سغل من�سب نائب رئي�س جمل�س 
يف  �ل���دويل  �ل��ع��رب��ي  بامل�سرف  �لد�رة 
���س��غ��ل م��ن�����س��ب رئي�س  ك��م��ا  �ل���ق���اه���رة 
�لعربية  �ل�����س��رك��ة  يف  �لد�رة  جمل�س 
م�سر  يف  و�ل�سياحة  للفنادق  �لدولية 
��سافة �ىل تروؤ�سه ملجل�س �د�رة �سركة 

مركز �لتجارة �لعاملي يف �لقاهرة.
تنفيذي  �مل���دي���ر  م��ن�����س��ب  ���س��غ��ل  ك��م��ا 
جلهاز  �لبديله  �ل���س��ت��ث��م��ار�ت  ب��د�ئ��رة 
تنفيذيا  ومدير�  لال�ستثمار  �أبوظبي 
�ملالية و�لد�رة بجهاز  �ل�سوؤون  بد�ئرة 
�أب����وظ����ب����ي ل��ال���س��ت��ث��م��ار �����س���اف���ة �ىل 
�ملنتدب  �لع�سو  �سمو  من�سب م�ست�سار 

جلهاز �أبوظبي لال�ستثمار.

اأكادميية القانون يف حماكم مركز دبي املايل العاملي تطلق برنامج املنح الدرا�صية ال�صنوي
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اأخبـار الإمـارات
بيت �صعر نواك�صوط يطلق اأوىل فعاليات رم�صان 

بعنوان “الأدبيات الرم�صانية”
•• نو�ك�صوط -و�م:

�أطلق بيت �ل�سعر يف نو�ك�سوط �أوىل فعالياته خالل �سهر رم�سان �ملبارك وهي حما�سرة “�لأدبيات �لرم�سانية يف 
�لثقافة �لعربية - موريتانيا منوذجا”. وقال �ل�ساعر حممد �ملحبوبي من�سق �لبيت �لثقايف �إن �سهر رم�سان يتميز 
بجانبه �لروحي باعتباره من �أرقى �ملد�ر�س �لإن�سانية حيث مدر�سة �ل�سرب و�حلكمة و�إيثار خدمة �لنا�س �إىل جانب 

كونه “مدر�سة ربانية” نهل من معينها �لأدباء و�ملثقفون و�لعلماء على مر �لأحقاب.
وتطرق �لأديب �ملوريتاين حممد فال بن عبد �للطيف خالل �ملحا�سرة �إىل �سبعة حماور هي .. رم�سان يف �لوعي 
و�ل�سعر�ء  ورم�سان  و�لعبادة  و�لأخ���الق  ورم�سان  �ل�سنقيطي  �ملجتمع  يف  �ل�سوم  ومكانة  �ل�سنقيطي  �جلماعي 

ورم�سان مربد �لعلماء ورم�سان وم�سكلة ثبوت �لهالل وعملية �إفطار �ل�سائم.

عامل   200 من  اأكرث  “ الرباحة” يفح�ش 
يف اليوم العاملي لإرتفاع �صغط الدم

•• دبي -و�م:

نظم م�ست�سفى �لرب�حة بدبي فعالية طبية مبنا�سبة �ليوم �لعاملي لإرتفاع 
�سغط �لدم �لذي جاء حتت �ل�سعار �لذي حددته منظمة �ل�سحة �لعاملية 
لعام 2017 وهو “�عرف �أرقامك” بهدف رفع �لوعي �لعام باأهمية �لك�سف 

�ملبكر وعالج �رتفاع �سغط �لدم يف جميع �أنحاء �لعامل.
من  عامل   200 م��ن  لأك��رث  متعددة  فحو�سات  �ج���ر�ء  �لفعالية  و�سملت 
�سركة �لنابودة لالإن�ساء�ت ل�سغط �لدم و�ل�سكري و�لكولي�سرتول و�عطاء 

�لن�سائح �لغذ�ئية وتقدمي وجبات خفيفة جمانية للعمال .

اللواء املري ي�صهد جل�صة حوارية حول اجلرائم املرتبطة مبركبات نقل الأموال

  معهم )109.780 ( حبة ترامادول 

�صرطة راأ�ش اخليمة تطيح بتجار روؤو�ش اجلبال

التخ�ص�صي خلليفة  م�صت�صفى   650 من  حمول  مري�ش   9200

�صرطة دبي تنظم ملتقى ال�صعادة الثاين “ فا�صتبقوا اخلريات”

•• دبي-�لفجر:

�سهد �سعادة �للو�ء عبد �هلل خليفة 
دبي،  ل�سرطة  �لعام  �لقائد  �مل��ري، 
ج��ل�����س��ة ح����و�ري����ة ح�����ول �جل���ر�ئ���م 
�لأم���و�ل  نقل  مب��رك��ب��ات  �ملرتبطة 
�لبحث  ������س�����وؤون  ق����ط����اع  ن��ظ��م��ه��ا 
�لب����ت����ك����ار  خ���ي���م���ة  �جل����ن����ائ����ي يف 
و�لإب�������د�ع، ب��ح�����س��ور �ل���ل���و�ء خبري 
م�ساعد  �ملن�سوري،  �إبر�هيم  خليل 
�لبحث  ل�������س���وؤون  �ل����ع����ام  �ل���ق���ائ���د 
�جلنائي، وعدد من �سابط �سرطة 
دبي، وقنا�سل عدة دول، وممثلني 
حمال  من  �سو�ء  �خلا�س  للقطاع 

�سر�فة و�سركات حماية �أمنية.
�مل��ري عن كثب على  �للو�ء  و�أطلع 
�حلو�رية  �جلل�سة  حماور  نقا�سات 
5 حم�����اور هي:  و�ل���ت���ي ت�����س��م��ن��ت 

ج���رمي���ة �ل�����س��رق��ة �ل���و�ق���ع���ة على 
م��رك��ب��ات ن��ق��ل �لأم�����و�ل حت���دث يف 
كافة دول �لعامل ون�سمع عنها عرب 
و���س��ائ��ل �لإع����الم، ل��ذل��ك يجب �أن 
ونطلع  د�ئ��م��اً  �مل�ستقبل  ن�ست�سرف 
�أن  ميكن  �لتي  �لأف��ك��ار  كافة  على 
متنع وقوع هذ� �لنوع من �جلر�ئم، 
�جلل�سة  خ������الل  م�����ن  و�ل������ه������دف 
�حل����و�ري����ة ج��م��ع ك��اف��ة �لأط�����ر�ف 
�ل��ع��الق��ة لالطالع  �أ���س��ح��اب  م���ن 
�مل��ت��ن��وع��ة وحتديد  �أف��ك��اره��م  ع��ل��ى 
�ل�سلبيات ونقاط �لتح�سني و�سوع 
ح���ل���ول �مل��ن��ا���س��ب��ة. وب��������دوره، قدم 
نائب  �أه��ل��ي  عقيل  حممد  �لعقيد 
للتحريات  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  م��دي��ر 
عر�ساً  و�لتحري،  �لبحث  ل�سوؤون 
�لو�قعة  �جل��رمي��ة  ح���ول  ملخ�ساَ 
على مركبات نقل �لأمو�ل وكيفية 

و�لأم�������ان م���ن �جل���ر�ئ���م �ل��ت��ي قد 
�لأم����و�ل،  نقل  م��رك��ب��ات  على  تقع 
ذ�ت��ه على جهود  �ل��وق��ت  مثنيا ً يف 
كافة �مل�ساركني يف �جلل�سة وعملهم 

بروح �لفريق �لو�حد.
ب������دوره، �أك����د �ل���ل���و�ء خ��ب��ري خليل 
من  �لهدف  �أن  �ملن�سوري  �إبر�هيم 
��ست�سر�ف  ه��و  �حل��و�ري��ة  �جلل�سة 
�جلنائية  �ل��ق�����س��اي��ا  يف  �مل�����س��ت��ق��ب��ل 
فر�سة  �أي  مت��ن��ع  ح���ل���ول  وو����س���ع 
لتنفيذ جرمية �سرقة ملركبات نقل 
�إىل �أن هذ� �لنوع  �لأمو�ل، م�سري�ً 
من �جلر�ئم نادرة �حلدوث يف دبي 
ول تعترب ظ��اه��رة، ول��ك��ن  �سرطة 
دبي ت�سعى �إىل �أن ت�سل �إىل �سفر 
�جلر�ئم  من  �لنوع  ه��ذ�  معدل  يف 
م��ن خ���الل �لأف���ك���ار �ل��ن��اج��م��ة عن 
و�لع�سف  �حل������و�ري������ة  �جل���ل�������س���ة 

حم���ور �ل��ع��م��ل��ي��ات �خل��ا���س��ة بنقل 
���س��ري �ملركبات  �لأم�����و�ل م��ن خ��ط 
وحمور  وغ��ريه��ا،  �لعمل  وطريقة 
�لعامل  �لب�سري  �لكادر  مو��سفات 
يف جم��ال نقل �لأم���و�ل و�لتدريب 
ليوؤدي  عليه  �حل��ا���س��ل  و�ل��ت��اأه��ي��ل 
وحمور  وج��ه،  �أف�سل  على  و�ج��ب��ه 
�لأمو�ل،  نقل  �سيار�ت  مو��سفات 
وحمور خا�س مبو��سفات �حلقيبة 
�لتي يتم نقل �لأمو�ل فيها، �إ�سافة 
�لتعوي�سات  ح�����ول  حم�����ور  �إىل 
بالإجر�ء�ت  �ل�سلة  ذ�ت  و�لنو�حي 
�ملري  �ل��ل��و�ء  و��ستمع  �لقانونية. 
�لتي  �لأف���ك���ار  م��ن  �إىل جم��م��وع��ة 
ت��ن��اول��ه��ا ك���ل حم����ور م���ن حم���اور 
�مل�ساركني  م���ع  ون��اق�����س  �جل��ل�����س��ة، 
على  تطبيقها  و�سبل  �لأفكار  هذه 
�لأمن  ن�سبة  ل��رف��ع  �ل��و�ق��ع  �أر����س 

�مل�ساركني  �خل����رب�ء  ب��ني  �ل��ذه��ن��ي 
من �سباط �سرطة دبي و�لعاملني 

يف �لقطاع �خلا�س.
دب��ي ت�سدت  �أن �سرطة  �إىل  و�أ���س��ار 
�ل�������س���رق���ة منذ  مل��خ��ت��ل��ف ق�������س���اي���ا 
�لفريق  م��ع��ايل  وك����ان  ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا 
رئي�س  نائب  متيم  خلفان  �ساحي 
فرق  يقود  �لعام  و�لأم��ن  �ل�سرطة 
منذ  �جلناة  على  �لقب�س  عمليات 
�لقرن  وت�����س��ع��ي��ن��ي��ات  ث��م��ان��ي��ن��ي��ات 
�ملغفور  ف��ع��ل  وك���ذل���ك  �مل���ن�������س���رم، 
خمي�س  �ل���ف���ري���ق  �هلل،  ب�������اإذن  ل����ه 
�ل�سابق  �لعام  �لقائد  �ملزينة  مطر 
�مليد�نية  �ملتابعة  يف  دب��ي،  ل�سرطة 
�لقب�س  و�إل��ق��اء  �جل��ر�ئ��م  ملنفذي 
د�خل  كانو�  �سو�ء  وتتبعهم  عليهم 

�لدولة �أو خارجها.
�أن  �إىل  �مل��ن�����س��وري  �ل���ل���و�ء  ول��ف��ت 

•• ر�أ�س �خليمة – �لفجر

ثمن �للو�ء علي عبد�هلل بن علو�ن 
ر�أ�س  �سرطة  ع��ام  ق��ائ��د  �لنعيمي 
�خليمة غاليا دعم وز�رة �لد�خلية، 
وكذلك �لتعاون و�لتن�سيق �لقائم 
بني كافة �إد�ر�ت مكافحة �ملخدر�ت 
على م�ستوى �لدولة مبا يبذلونه 
م��ن ت��ع��اون وج��ه��د، وك��ذل��ك �أ�ساد 
توليه  �ل�������ذي  �ل���ك���ب���ري  ب�����ال�����دور 
�ملخدر�ت  ملكافحة  �لعامة  �لإد�رة 
�لحتادية ، و حر�سها و متابعتها 
�مل�ستمرة و �حلثيثة لكافة �لق�سايا 
و �لأن�سطة �لتي يتم تنفيذها ،مبا 
ي��خ��دم �ل��ع��م��ل �ل�����س��رط��ي و يعمل 
على مكافحة و حماربة هذه �لآفة 

�لقمم  �أع��ل��ى  يف  يقع  �ل��ذي  �ملخباأ 
متفرقة،  �أم����اك����ن  ويف  �جل��ب��ل��ي��ة 
�ملكافحة  رج���������ال  ق�������ام  وع����ل����ي����ه 
ب��ا���س��ت��خ��ر�ج ك��اف��ة �ل��ك��م��ي��ة ح�سب 
�مل��ع��ل��وم��ات �ل������و�ردة و �ل��ت��ي تبني 
حبة   )109.780( ب��اأن��ه��ا  ل��ن��ا 
�إحالتها  �أن��ه مت  و�أ�سار  ت��ر�م��ادول، 
ل�ستكمال  �ملخت�سة  �جل��ه��ات  �إىل 
باقي �لإجر�ء�ت �لقانونية  بحقها، 

لينال جز�وؤهما �لعادل. 
وقد توجه �لعقيد عدنان �لزعابي 
لإد�رة  و�لتقدير  �ل�سكر  بخال�س 
مكافحة �ملخدر�ت �لحتادية على 
تعاونها �لد�ئم و تن�سيقها �ملبا�سر 
م�ستوى  على  �ل��ق��ي��اد�ت  كافة  م��ع 
ومروجي  جت���ار  ل�سبط  �ل���دول���ة 

حبة   )109.780( ي����ح����وز�ن 
يف  ترويجها  وي��ن��وي��ان  ت���ر�م���ادول 
�لدولة، وذلك بح�سب ما �سرح به 
�لعقيد عدنان علي �لزعابي مدير 
ب�سرطة  �مل��خ��در�ت  مكافحة  �إد�رة 
باأنه  �أو���س��ح  ر�أ����س �خل��ي��م��ة، حيث 
عن  تفيد  موؤكدة  معلومات  وردت 
وج����ود ���س��خ�����س ي��ح��وز ك��م��ي��ة من 
�مل���خ���درة بق�سد �لجت����ار و  �مل����و�د 
ت�سكيل فريق  �لرتويج، وعليه مت 
لر�سد ومر�قبة ومتابعة حتركات 
�أخ������ذ كافة  ب�����ه، وب���ع���د  �مل�����س��ت��ب��ه 
�ل��ق��ان��ون��ي��ة، وحتديد  �لإج������ر�ء�ت 
�ساعة �ل�سفر، قام رجال �ملكافحة 
ت�ساندهم قوة من �لقو�ت �خلا�سة 
يقطنه،  �ل����ذي  �مل���ن���زل  مب��د�ه��م��ة 

�خلطرية.
ر�أ���س �خليمة  �سرطة  باأن  و�أ�ساف 
حري�سة على تطبيق �إ�سرت�تيجية 
وز�رة �لد�خلية ومبادرتها خلف�س 
م�������س���ت���وى �جل����رمي����ة م����ن خالل 
تقليل �جلر�ئم �ملقلقة و �ملنظمة،  
وخ��ف�����س م�����س��ت��وى �جل��رمي��ة من 
مع  �لتعامل  �أ�سلوب  تعزيز  خالل 
�لتقليل  �جلر�ئم ذ�ت �لأولوية، و 

من �جلر�ئم �لأكرث �نت�سار�ً.
�لقيادة  �أن متكنت  بعد  ذل��ك  ج��اء 
ر�أ�����س �خل��ي��م��ة -  �ل��ع��ام��ة ل�سرطة 
�إد�رة مكافحة �ملخدر�ت وبالتعاون 
�لعامة  �لإد�رة  م���ع  و�ل��ت��ن�����س��ي��ق 
�مل��خ��در�ت �لحت��ادي��ة من  ملكافحة 
كانا  �آ���س��ي��وي��ني،  �سخ�سني  �سبط 

�ملبدئي  �ل�ستجو�ب  �إج���ر�ء  وبعد 
م��ع��ه �أق����ر ب���اأن���ه ي��ح��وز ك��م��ي��ة من 
�ملو�د و �لعقاقري �ملخدرة ويخبئها 
يف م���ك���ان ق���ري���ب م����ن م���ن���زل���ه يف 
�مل��و�د �ملوجودة  �أح��د �جل��ب��ال، و�أن 
ت����ع����ود لأح�������د �لأ�����س����خ����ا�����س وهو 
�أدىل  وق��د  فقط،  بتخزينها  يقوم 

بامل�ستبه �لثاين و مت �سبطه. 
مكافحة  �إد�رة  م���دي���ر  و�أ�����س����اف 
بهما  �مل�سبه  بعد �سبط  �مل��خ��در�ت 
معهما  �مل���ك���اف���ح���ة  رج������ال  ت���وج���ه 
�لكمية،  ف���ي���ه  �مل���خ���ب���اأة  ل��ل��م��ك��ان 
ليتفاجاأ فريق �ملكافحة بالدخول 
يف ط����رق ����س���دي���دة �ل����وع����ورة بني 
�ل�������س���اه���ق���ة و �لأودي��������ة  �جل����ب����ال 
�خل����ط����رة، حل���ني و���س��ول��ه��م �إىل 
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خليفة  �ل�سيخ  م�ست�سفى  ��ستقبل 
�خليمة  ر�أ��������س  يف  �ل��ت��خ�����س�����س��ي 
حتويل، من 650  طلب   9200
م�����س��ت�����س��ف��ى وم�����رك�����ز�ً ط���ب���ي���اً من 
�ل��دول��ة منذ �فتتاح  د�خ��ل وخ���ارج 
�مل�ست�سفى يف فرب�ير عام 2015، 
�لأور�م،  وج���ر�ح���ة  ط���ب  مل��ر���س��ى 
�لقلب  وج���ر�ح���ة  ط���ب  وم��ر���س��ى 
طب  ومر�سى  �لدموية،  و�لأوعية 

وجر�حة �لأع�ساب.
للم�ست�سفى  �ل��ط��ب��ي  �مل��دي��ر  و�أك����د 
�ل���دك���ت���ور ج��ي��م��ي��ن��غ ���س��ان��غ خالل 
�مل�ست�سفى  ن��ظ��م��ه��ا  ع��م��ل  ور����س���ة 
ل��ل��م�����س��ت�����س��ف��ي��ات �ل��ت��اب��ع��ة ل�����وز�رة 
�خليمة  ر�أ����س  – منطقة  �ل�سحة 
�لطبية – وم�ست�سفى ر�أ�س �خليمة 
�إط����الق �لتحويل  �خل��ا���س  ح���ول 
�لل���ك���رتوين و�آل��ي��ة ت��ق��دمي طلب 
للم�ست�سفى  �للكرتوين  �لتحويل 
�سرعة  �سيزيد من  �لنظام  �أن هذ� 
�لتحويل ودقة ملعلومات و�لبيانات 

�لتي  �حل���دي���ث���ة  و�ل��ت�����س��خ��ي�����س��ي��ة 
جعلته  �مل�������س���ت�������س���ف���ى،  ي����وف����ره����ا 
حم��ط �أن��ظ��ار �ل��ك��ث��ري م��ن �ملر�كز 
و�لعاملية،  �مل���ح���ل���ي���ة  �ل���ع���الج���ي���ة 
ح���ي���ث ي���وف���ر �مل�����س��ت�����س��ف��ى �أح�����دث 
�لتميز  مل��ر�ك��ز  �لعالجية  �ل��ط��رق 
�لطرق  �أحدث  �لثالث، فهو يوفر 
ملر�سى  و�لعالجية  �لت�سخي�سية 
م����وؤخ����ر�ً  �أط����ل����ق  وق������د  �لأور�م، 
�لثدي  ل�سرطان  �جليني  �لفح�س 
  )BRCA 1&2( �مل��ب��ي�����س  و 
يف خم��ت��رب�ت��ه  و�ل�����ذي ي��ع��د �أحد 
�جلينية  �ل���ف���ح���و����س���ات  �أح��������دث 
�لثدي   �أور�م  ع��ل��م  يف  �مل��ت��ق��دم��ة 
و�مل��ب��ي�����س،  و�ل���وح���ي���د م���ن نوعه 
�لتعرف   يف  وي�����س��اع��د  �ل���دول���ة،  يف 
ب�سرطان  �لإ�سابة  �حتمالية  على 
�أطلق  ك��م��ا  �مل��ب��ي�����س،  �أو  �ل���ث���دي 
موؤخر�  فح�س  �ل�سل�سة �لور�ثية 
»�حل��م�����س �ل���ن���ووي«، و�ل����ذي يعد 
�جلينية  �لفحو�سات  �أح��دث  �أح��د 
و�لوحيد  �لأور�م  علم  �ملتقدمة يف 

من نوعه يف �لدولة.
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لإ�سعاد  �ل���ع���ام���ة  �لإد�رة  ن��ظ��م��ت 
ملتقى  دب�����ي  ب�������س���رط���ة  �مل���ج���ت���م���ع 
بعنو�ن  جاء  �لذي  �لثاين  �ل�سعادة 
بالتز�من  �خلري�ت”  “فا�ستبقو� 
م���ع ���س��ه��ر �خل����ري يف ع����ام �خل���ري، 
ب��ح�����س��ور �ل��ع��ق��ي��د ع����ارف ب��و �سقر 
�ل�سوؤون  �إد�رة  م��دي��ر  �ل��ف��ال���س��ي 
لإ�سعاد  �لعامة  �لإد�رة  �لإد�ري��ة يف 
�أحمد  �ل��دك��ت��ور  و�مل��ق��ّدم  �ملجتمع، 
ق�سم  رئ���ي�������س  ع���ل���ي  �آل  حم���م���د 
وعدد  و�ملكتبات،  �لدينّية  �لتوعية 
من �ل�سباط و�لأفر�د من خمتلف 
�لإد�ر�ت �لعامة و�لفرعية ب�سرطة 
ف�سيلة  �مل���ح���ا����س���رة  ق�����دم  دب������ي. 
غ��ي��ث بن  �ل��دك��ت��ور حم��م��د  �ل�سيخ 
�ل�سوؤون  د�ئ����رة  يف  �ل���و�ع���ظ  غ��ي��ث 
�لإ�سالمية و�لأوق��اف، و�لذي حث 

و�ملحتاجني، فهم يرقبونه لينالو� 
�حل�سور  د�ع���ي���ا  ف��ي��ه،  �هلل  ف�����س��ل 
و�ملحتاجني  �ل�����س��ائ��م��ني  لإط���ع���ام 
مبا يقدرو� و�لفوز بالأجر �لعظيم 
وج��زي��ل �ل���ث���و�ب، ذ�ك����ر� ق���ول �هلل 
�أمو�لهم  ينفقون  “�لذين  ت��ع��اىل 
بالليل و�لنهار �سر� وعالنية فلهم 
�أجرهم عند ربهم ول خوف عليهم 
ر�سولنا  وق��ول  يحزنون”،  هم  ول 
�لكرمي “ من فطر �سائما كان له 
مثل �أج��ره غري �أن��ه ل ينق�س من 
�ل�سيخ  �سيئا.” ودع��ا  �ل�سائم  �أج��ر 
�ل��دك��ت��ور حم��م��د �إىل �لإك���ث���ار من 
�ل�سدقات يف �سهر رم�سان �لكرمي، 
وعد رد �لفقر�ء و�مل�ساكني، وب�سط 
فاليد  و�ل�سخاء،  ب��اجل��ود  �لأي���ادي 
�لعليا خري من �ليد �ل�سفلى، ومن 
�هلل من  ع��ب��اده منحه  على  �أغ���دق 

ف�سله خري� مما بذل.

نظام  لعتماد  �مل�ست�سفيات  لباقي 
�لتحويل �للكرتوين و�لذي  يوفر  
�لتحويالت  متابعة  على  �ل��ق��درة 
�ملحولة  �جل��ه��ة  م��ن  للم�ست�سفى 
و�سال�سة  ب�������س���ه���ول���ة  و�مل����ري���������س 
ع��ل��ى متابعة  �ل���ق���درة  ي��وف��ر  ك��م��ا 
وذل���ك ل�سمان  �لإح�����الت د�خ��ل��ي��اً 

�سرعة وجودة �خلدمة.
�ملحولة  �أن جممل �حل��الت  و�أك��د 

لإمتام  �مل�ست�سفى  يحتاجها  �لتي 
على  و�لت�سهيل  �لتحويل  عملية 
�ملر�سى يف �حل�سول على خدمات 
ح�سن  يتطلب  و�ل��ت��ي  متخ�س�سة 
نظام  ����س��ت��خ��د�م  تفعيل  تقدميها 
�خلدمة  تقدمي  بغر�س  �لتحويل 

�ملتميزة و�لرعاية �لأمثل.
�سيقوم  �مل�����س��ت�����س��ف��ى  �أن  و�أو�����س����ح 
مماثلة  ع���م���ل  ور�����س����ات  ب��ت��ن��ظ��ي��م 

م���ن م���ر�ك���ز ع��الج��ي��ة م���ن د�خ���ل 
ت��ت��ط��ل��ب عناية  �ل����دول����ة،  وخ������ارج 
ف���ائ���ق���ة، وف��ح��و���س��ات دق���ي���ق���ة، مت 
وفقاً  �مل�����س��ت�����س��ف��ى،  يف  ت���وف���ريه���ا 
لأف�������س���ل �مل���ع���اي���ري و�مل���م���ار����س���ات 
�ل��ع��امل��ي��ة، م���ا ك���ان ل���ه ب��ال��غ �لأث���ر 
�ملر�سى  ك��اه��ل  ع��ن  �ل��ت��خ��ف��ي��ف  يف 

ومر�فقيهم .
�لعالجية  �ل��ط��رق  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 

�إىل �لتاآلف و�لتكافل، و�لجتهاد يف 
�لدعاء و�لتقرب من �هلل بالعباد�ت 
�سلى  �لر�سول  و�تخاذ  و�ل�سلو�ت، 
�جلود،  يف  ق���دوة  و���س��ل��م  عليه  �هلل 

يف حما�سرته على �جلود و�لعطاء 
وم�ساعدة �لآخرين، و�لت�سابق لفعل 
�لكرمي  ���س��ه��ر رم�����س��ان  �خل���ري يف 
�لذي تت�ساعف فيه �لأجور، د�عيا 

فلقد كان �أجود �لنا�س.
و�أ����س���اف �ل�����س��ي��خ �ل��دك��ت��ور حممد 
ي�������زد�د  رم�����������س�����ان  ����س���ه���ر  يف  �أن 
�لفقر�ء  ب��رع��اي��ة  �مل�����س��ل��م  �ه��ت��م��ام 

�جلل�سة  و�سهدت  �لفاعلني.  على 
حلو�دث  فيديو  ع��ر���س  �حل��و�ري��ة 
�لأم���و�ل  ناقلي  ��ستهدفت  �سرقة 
�أم�����ام �مل�����س��ارك��ني ب��ه��دف �لط���الع 
على �لثغر�ت �لأمنية و�لق�سور يف 

�أن دب��ي مل  �إىل  ح��دوث��ه��ا، م�����س��ري�ً 
ت�سهد عدد كبري من هذ� �لنوع من 
�جلر�ئم حيث �سجلت جرميتني يف 
 2015 ع���ام  يف  و3   2016 ع���ام 
و�لقب�س  م���ع���ه���ا  �ل���ت���ع���ام���ل  ومت 

عمل موظفي نقل �لأمو�ل وكيفية 
��ستهد�فهم من  ت�سرفهم يف حال 
ق��ب��ل �ل��ل�����س��و���س، و�حل�����س��ول على 
لتطوير  ج���دي���دة  و�أف����ك����ار  ح���ل���ول 

عملهم.

�ل�سباب، كما توجه  �أبنائها  باأرو�ح 
�ل�سباط  لكافة  �جلزيل،  بال�سكر 
باإد�رة  و�لأف���ر�د  �ل�سف  �سباط  و 
جهودهم  على  �ملخدر�ت  مكافحة 

منظومة  ي���ع���زز  مم���ا  �مل����خ����در�ت، 
�لأم����ن يف �ل���دول���ة، وي�����س��رب بيد 
من حديد كل من ت�سول له نف�سه 
و�ملتاجرة  �ل���ب���الد،  ب��اأم��ن  �ل��ع��ب��ث 

�ملحافظة  ���س��ب��ي��ل  يف  �مل��خ��ل�����س��ة 
�لت�سحية  و  وط��ن��ه��م،  �أم����ن  ع��ل��ى 
ب��اأرو�ح��ه��م م��ن �أج���ل خ��دم��ة هذ� 

�لوطن.  

للم�صافرين  رم�صاين  اإفطار  وجبة   300
جوًا عرب مطار راأ�ش اخليمة 

•• ر�أ�س �خليمة – �لفجر

�نطالقاً من مبادرة رم�سان �خلري يف عام �خلري، وزع 
300 وجبة  ر�أ���س �خليمة  موظفي ق�سم �سرطة مطار 
�إفطار رم�ساين على �ملوظفني و�مل�سافرين يف مطار ر�أ�س 
�خليمة، بناًء على �ملبادرة �ملقدمة من �مل�ساعد �أول مرمي 
�إفطار �سائم  �ملحرزي ف�ساًل عن توزيع وجبات  �سبيت 
دّو�ر  �أم��ام  و�لُعّمال  �مل��ارة  �لطريق من  على م�ستخدمي 
�ملغرب،  �أذ�ن  رفع  ُقبيل  وذل��ك  �ملطار،  بجانب  �حلمرية 
على  �لإ����س���ر�ع  ب��ع��دم  وتوعيتهم  �ل�سائقني  توجيه  م��ع 
�لطرقات، خ�سو�ساً قبيل موعد �لإفطار، حفاظاً على 

�سالمة �أرو�حهم و�أرو�ح جميع م�ستخدمي �لطريق.
وح����ث �مل���ق���دم حم��م��د �ل���زع���اب���ي رئ��ي�����س ق�����س��م �سرطة 
رم�سان،  �سهر  يف  �لطرق  م�ستخدمي  جميع   ،– �ملطار 
�ل��ق��ي��ادة، حتى ل يتعر�سو�  �أث��ن��اء  �ل��ت��اأين  على ���س��رورة 
للمخالفات و�حلو�دث �ملرورية �لتي تت�سبب لهم بالأذى 
و�ل�سرر �لبليغ، خ�سو�ساً عند �لأوقات �لتي تقرتب من 

�لإفطار،  توزيع وجبات  مبادرة  �لإفطار،  مثمناً  موعد 
�مل���ب���ادر�ت �ل��ت��ي د�أب���ت عليها �ل��ق��ي��ادة �لعامة  وه��ي م��ن 
طو�ل  و�أق�سامها  �إد�ر�تها  بكافة  �خليمة،  ر�أ���س  ل�سرطة 
�سهر رم�سان �مل��ب��ارك م��ن ك��ل ع��ام، وذل��ك ت��اأك��ي��د�ً على 
�ل��رت�ب��ط �لج��ت��م��اع��ي �ل���ذي ُي��َع��ْد م��ن ���س��م��ات جمتمع 
�لف�سيلة وهذ�  �لأي��ام  �لإم���ار�ت خ�سو�ساً يف مثل هذه 

�ل�سهر �ملبارك هو �سهر �لألفة و�ملحبة و�لتقارب.
�سرطة مطار  ق�سم  ��ستقبل موظفي  �آخ��ر،  ومن جانب 
ر�أ�س �خليمة، فوج من �ملعتمرين �لعائدين من بيت �هلل 
بالورود  �لعمرة  ملنا�سك  �أد�ئهم  �لوطن بعد  �إىل  �حلر�م 
�ساملني غامنني  بعودتهم  �لفرحة  عن  تعبري�ً  و�لهد�يا، 
�إىل ديارهم، عرب مطار ر�أ�س �خليمة �لدويل، مقّدمني 
ل��ه��م �ل��ت��ه��اين و�ل��ت��ربي��ك��ات، ح��ر���س��اً م��ن ���س��رط��ة ر�أ�س 
�خليمة، على غر�س قيم �لتك�افل �لجتم�اعي و�لت��ر�حم 
بني �أفر�د �ملجتم���ع خ��الل �سهر رم�س�ان �لكرمي، �لذي 
�لتعاطف  ورح  و�لإميانية،  �لروحانية  بالأجو�ء  يت�سف 

بني خمتلف طبق�ات وفئات �ملجتمع .

فقدان جواز �سفرت
زيب  �ور�جن  �مل���دع���و/  ف��ق��د 
باك�ستان    ، �����س���ل���م  حم���م���د 
رقم  �سفره  ج���و�ز  �جلن�سية 
يرجى   -  )5092331(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
�لباك�ستانية   ب���ال�������س���ف���ارة 
�سرطة  م����رك����ز  �ق��������رب  �و 

بالمار�ت.   

فقدان جواز �سفرت
�حمد  �سالي   / �ملدعو  فقد 
بنجالدي�سي   ، عبد�خلالق  
�سفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
رقم )0583271( �سادر 
من بنجالدي�س  من يجده 
عليه �لت�سال بتليفون رقم 

 050/7838769

فقدان جواز �سفرت
جميل  حممد   / �مل��دع��و  فقد 
 ، �ل�ستار   عبد  حممد  �لدين 
بنجالدي�سي �جلن�سية - جو�ز 
 )764151( رق����م  ���س��ف��ره 
���س��ادر م��ن ب��ن��ج��الدي�����س  من 
يجده عليه �لت�سال بتليفون 

رقم 050/7838769 

فقدان جواز �سفرت
�مل����دع����و / ف���رح���ان  ف���ق���د 
�سوريا    ، ك��ول��ك��و  ع���دن���ان 
�سفره  ج���و�ز   - �جلن�سية 
 )010841449( رقم 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������س���ال 

 050/2621444

فقدان جواز �سفرت
با�سكار   / �مل�����دع�����و  ف����ق����د 
ك��������ري�����������������س��������ن��������ام��������ورت��������ى 
�لهند   ، ك���ري�������س���ن���ام���ورت���ى 
�جلن�سية - جو�ز �سفره رقم 
يجده  من   )2982985(
عليه �لت�سال بتليفون رقم 

 050/4259766

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو / ب�سام �سالح 
�جلن�سية   ، كند�  �لطيبى 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج�����������و�ز   -
يجده  من   )097622(
بتليفون  �لت�����س��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/7519995 
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�ست�سفى �ملفرق                     5823100
 م�ست�سفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�سيخ خليفة �لطبية      6103535 

العني
م�ست�سفى تو�م                         7677444
م�ست�سفى �جليمى                   7635888

دبى 
م�ست�سفى ر��سد                       3371111
م�ست�سفى دبى                          2714444
م�ست�سفى �لرب�حة                   2710000
م�ست�سفى �ملكتوم                     2221211         
م�ست�سفى �لمل                      3444010
م�ست�سفى �لو�سل                    2193000

ال�شارقة 
م�ست�سفى �لقا�سمى                 5386444
م�ست�سفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�ست�سفى �م �لقيوين                7656888
را�س اخليمة 

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

الفجرية
م�ست�سفى �لفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�ست�سفى �لأهلى مرد�س         6262666
م�ست�سفى �لنور                       6139111
�مل�ست�سفى �لمار�تى �لفرن�سى 6265722

 دبى
م�ست�سفى ولكري                      2829900
�مل�ست�سفى �لأمريكى                3096644
بلهول �لدولية                         3454000
�مل�ست�سفى �لدولية  �خلا�سة 2212484

ال�شارقة 
م�ست�سفى �لزهر�ء �خلا�سة     5619999
م�ست�سفى زليخة                      5658866
�مل�ست�سفى �ملركزى �خلا�س     5639900
�مل�ست�سفى �مللكى                       5452222

العني
م�ست�سفى �لو�حة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�سيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�سيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�سيدلية �لأهلية �ملركزية     6269545
�سيدلية رميا                          6744214
�سيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�سيدلية م�سفح                      5546674
�سيدلية د�ر �ل�سفاء                 6411299
�سيدلية �بن �سينا -  �لد�نا بالز�  6669240

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

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

�سيدلية �بن �سينا -  بر دبى   3556909 
�سيدلية جر�ند بن �سينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�سيدلية �لعني                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية �ل�سالم �جلديدة       7543887

ال�شارقة
�سيدلية م�سافى                      5732221 
�سيدلية حمد                          5582800
�سيدلية مكة                           5656994 
�سيدلية �لر�زى                      5565262 
�سيدلية نادين                        5733311 
�سيدلية �بن  �سينا �لكورني�س  5726885 
�سيدلية �ل�سارقة                    5623850 

ام القوين
�سيدلية �حلرم                       7660292

ال�شرطة / 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

للتطوع” الوطنية  “املن�صة  يف  “ت�صارك  لالإعالم  “اأبوظبي 
•• �أبوظبي-�لفجر:

�مل��ن�����س��ة �لوطنية  ل���الإع���الم يف  �أب��وظ��ب��ي  ���س��رك��ة  ت�����س��ارك 
للتطوع �لتي د�سنها �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
كاأحد  �مل�سلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�أهم مبادر�ت عام �خلري 2017 و�لتي تهدف �إىل تر�سيخ 
دولة  �ملجتمعية يف  �مل�����س��وؤول��ي��ة  وم��ف��ه��وم  �ل��ت��ط��وع  ث��ق��اف��ة 

�لإمار�ت.
�مل�ساركة  على  موظفيها  جميع  لالإعالم  �أبوظبي  وحثت 

و�ح��د من  �إمار�ت” و�لت�سجيل يف  “متطوعني  يف من�سة 
�لأقرب  �ختيار  �ملتطوعون  ي�ستطيع  خمتلفا  قطاعا   14
جمتمعية  خدمات  لتقدمي  بينها  فيما  �هتماماتهم  �إىل 
متنوعة تعزز من �ساأن �لعمل �لتطوعي وتعود بالنفع على 

�لوطن.
وقالت معايل نورة بنت حممد �لكعبي وزيرة دولة ل�سوؤون 
�أبوظبي  �إد�رة  جمل�س  رئي�سة  �لحت��ادي  �لوطني  �ملجل�س 
“�إن  لالإعالم يف تغريدة على ح�سابها �لر�سمي يف تويرت 

�لن�سمام ملن�سة �لتطوع �لوطني و�جب و�سرف” .
خلدمة  تعمل  تنفك  ل  �ل��ر���س��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا  �إن  و�أ���س��اف��ت 
و�لتكاتف  �ل��ت��ع��اون  على  فئاته  كافة  وت�سجيع  جمتمعنا 

�ملبادرة  ف��ه��ذه  �أب��ن��ائ��ه  �لأ���س��ي��ل وخل��دم��ة  لإظ��ه��ار معدنه 
�ل��ت��ط��وع��ي��ة �ل��ب��ن��اءة ه��ي م��ن �أه���م ث��م��ار ع���ام �خل���ري على 
�إطار  يف  بها  بامل�ساركة  نت�سرف  ونحن  �لإم��ار�ت��ي  �ملجتمع 

�سعينا خلدمة �لوطن و�إعالء �ساأنه .
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ���س��ع��ادة �ل��دك��ت��ور ع��ل��ي ب���ن مت��ي��م مدير 
كبري�  �هتماما  ت��ويل  �ل�سركة  �إن  ل��الإع��الم  �أبوظبي  ع��ام 
وتاأتي  �لإم���ار�ت���ي  �ملجتمع  جت��اه  �ملجتمعية  بامل�سوؤولية 
بني  لتربز  �لأم��ث��ل  ه��و  وق��ت  يف  للتطوع  �لوطنية  �ملن�سة 
مبادر�ت عام �خلري وتر�سي منظومة متكاملة وم�ستد�مة 
�أفر�د  ك��اف��ة  ح��ث  ���س��اأن��ه  م��ن  �ل��دول��ة  �لتطوعي يف  للعمل 

�ملجتمع على �لعطاء و�لتالحم وم�ساعدة �لآخرين .

ا�شتهدفت م�شوهات املظهر العام وال�شيارات املهملة  وال�شالونات واإلقاء املخلفات 

بلدية مدينة اأبوظبي حترر اأكرث من 1500 خمالفة واإنذار ور�صد م�صوهات خالل حملة يف م�صفح
•• �أبوظبي-�لفجر:

ن��ف��ذت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �أب��وظ��ب��ي يف 
�ساملة  تفتي�سية  ح��م��ل��ة  م�����س��ف��ح 
�حلالقة  ����س���ال���ون���ات  ����س��ت��ه��دف��ت 
وم�سوهات   ، �مل��ه��م��ل��ة  و�ل�����س��ي��ار�ت 
�لنفايات يف  ورم��ي   ، �ل��ع��ام  �ملظهر 
�مل��خ�����س�����س��ة لذلك  �لأم����اك����ن غ���ر 
�حل��م��ل��ة ع�سرة  ����س��ت��م��رت  ح��ي��ث   ،
خاللها  من  غطت  متو��سلة  �أي��ام 
�أك��رب م�ساحة جغر�فية يف م�سفح 

و�ملناطق �ملجاور لها . 
�إطار  �سمن  �حل��م��ل��ة  ه���ذه  وت���اأت���ي 
�لبلدية  �ل�������س���وؤون  د�ئ�����رة  ح��ر���س 
�أبوظبي  مدينة  بلدية   – و�لنقل 
و�إيجاد   ، �لعام للمدن  �ملظهر  على 
�أفر�د  جلميع  �سليمة  �سحية  بيئة 
�ملظاهر  وم����و�ج����ه����ة   ، �مل���ج���ت���م���ع 
�لبنية  ع��ل��ى  ت��وؤث��ر  �ل��ت��ي  �ل�سلبية 
�لتحتية و�ملظهر �حل�ساري للمدن 

و�ل�سو�رع و�ملر�فق �لعامة .
ك���م���ا حت���ر����س���ت �ل���ب���ل���دي���ة �أث����ن����اء 
�مل�سوؤولية  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  حمالتها 
�ملجتمع  �أف������ر�د  ل����دى  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
�حلفاظ  يف  �مل�ساركة  �أهمية  ح��ول 
ع��ل��ى ن��ظ��اف��ة �ل�������س���و�رع و�مل���ر�ف���ق 

بو�سع  و�للتز�م  و�خلا�سة  �لعامة 
�ملخ�س�سة  �حلاويات  يف  �ملخالفات 
بنظافة  �له�����ت�����م�����ام   و  ل�����ذل�����ك، 
�ل�سيار�ت وعدم تركها يف �لأماكن 
�ل��ع��ام��ة و�مل��و�ق��ف و�ل�����س��اح��ات ملدد 
ط��وي��ل��ة ، �لأم�����ر �ل����ذي ي�����س��ه��م يف 

�مللتزمة  غ��ري  �ل��ت��ج��م��ي��ل  وم���ر�ك���ز 
�ل�سحية  و�مل��ع��اي��ري  ب��امل��و����س��ف��ات 
 62 �حلملة  وجهت  كما  �ملطلوبة 
ووجهت   . �خل�سو�س  بهذ�  �إن���ذ�ر� 
�لبلدية خمالفتني ب�ساأن خملفات 
�ل�سحي،  �ل�����س��رف  و  �لإن�������س���اء�ت 

�لإج����ر�ء�ت  تتخذ  حيث   ، �لأن����و�ع 
�ل�����الزم�����ة ب���ح���ق م���رت���ك���ب���ي ه���ذه 
�مل�سوهات تبد�أ بالإنذ�ر وت�سل �إىل 
ت��وج��ي��ه �مل��خ��ال��ف��ة و�إل��ز�م��ي��ة �إز�ل���ة 
�أنها  �لبلدية  و�أو�سحت  �مل�سوهات. 
تعمل على مو�جهة هذه �لظو�هر 

ت�سويه �ملظهر �حل�ساري للمدينة. 
�حلملة  �أن  �ل���ب���ل���دي���ة  و�أك�����������دت 
47 خمالفة  ع��ن حترير  �أ���س��ف��رت 
�لأماكن  يف  �ملخلفات  رم��ي  ب�����س��اأن 
غ���ري �مل��خ�����س�����س��ة ، وحت���ري���ر 10 
خمالفات بحق �سالونات �حلالقة 

�إهمال  �إن�����ذ�ر�ت  ع��دد  بلغ  يف ح��ني 
وخالفت  و  �إن���ذ�ر�   687 �ملركبات 

. مهملة  �سيارة   86
على �ل�سعيد ذ�ته ر�سدت �لبلدية 
خ����الل �حل��م��ل��ة �أك�����رث م���ن 570 
�مل��دي��ن��ة مبختلف  مل��ظ��ه��ر  م�����س��وه��ا 

قانونية  لإج������������ر�ء�ت  ������س����ت����ن����اد�ً 
2 ل�سنة  مت�سمنة يف �لقانون رقم 
2012 ب�ساأن �حلفاظ على �ملظهر 
�لعام و�ل�سحة و�ل�سكينة �لعامة يف 
�مارة �بوظبي و�لالئحة �لتنفيذية 

�خلا�سة بهذ� �لمر .

اأ�ص��غال ال�ص�ارقة ت�نجز �صي�انة 6 
م�ص�اج�د ب�خورف�كان 

•• �ل�صارقة-و�م: 

6 م�ساجد  ل�  �ل�سيانة  �أعمال  �لإ�سالمية من  �ل�سوؤون  د�ئ��رة  بالتعاون مع  بال�سارقة  �لعامة  �لأ�سغال  د�ئ��رة  �نتهت 
يف خورفكان �سملت م�سجد �بن حجر �لع�سقالين و �ملديفي و�ل�سحابة و�سلمان �لفار�سي وم�سجد �ل�سهيد ماجد 
رئي�س  �ل�سويدي  �ساهني  بن  علي  �ملهند�س  لفت  و  درهم.  مليون  �لنقبي و م�سجد �سر�قة بن مالك بتكلفة 1.2 
د�ئرة �لأ�سغال �لعامة بال�سارقة �إىل �أن �أعمال �ل�سيانة تنفذ يف �إطار �حلر�س على تعزيز جودة �مل�ساجد و�خلدمات 
ومكافحة  �لتكييف  �أنظمة  �سيانة  ذل��ك  يف  مبا  و�لطارئة  �ل�ساملة  �ل�سيانة  �سملت  �لأع��م��ال  �أن  منوها   . �ملقدمة 

�حلر�ئق وخطوط �لهو�ء �لرئي�سة و�لفرعية وخطوط �ملياه و�سبكات �ل�سرف �ل�سحي.

�صرطة دبي ُتخرج طفاًل ُح�صر بني 
م�صعد وجدار حمل يف �صوق الذهب

•• دبي-�لفجر:

مت��ك��ن��ت ف����رق �ل��ب��ح��ث و�لإن����ق����اذ يف 
و�لإن����ق����اذ  ل��ل��ن��ق��ل  �ل���ع���ام���ة  �لإد�رة 
يف ���س��رط��ة دب����ي، م���ن �إخ�����ر�ج طفل 
���س��ن��و�ت ُح�سر   8 �ل��ع��م��ر  ي��ب��ل��غ م��ن 
ب��ني م�سعد حم��ل جت���اري وجد�ره 
�لذهب  ���س��وق  وذل����ك يف  �ل���د�خ���ل���ي 

مبنطقة نايف.
 و�أك�����د �مل���ق���دم خ��ب��ري �أح���م���د عتيق 
�لبحث  �إد�رة  مدير  نائب  بورقيبة، 
�أن مركز  دب���ي،  �سرطة  و�لإن��ق��اذ يف 
تلقى بالغاً عن  و�ل�سيطرة  �لقيادة 
�ل�ساعة  �أم�س،  وق��وع �حل��ادث م�ساء 
�أن  �إىل  م�سري�ً   ، دقيقة   11:50

�إىل  �نتقلت  و�لإن���ق���اذ  �لبحث  ف��رق 
�ملالزم  من  باإ�سر�ف  �حل��ادث  مكان 
�ل�سابط  �مل�����ه�����ريي،  زك����ري����ا  ع���ل���ي 
�ملعد�ت  �أحدث  و��ستخدمت  �ملناوب، 

�لهيدروليكية يف تخلي�س �لطفل.
ولفت �ملقدم بورقيبة �إىل �أن �لطفل 
تعر�س �إىل �إ�سابة ب�سيطة يف �لقدم 
مكان  يف  �ل��ع��الج  �إث��ره��ا  على  تلقى 
�إىل مر�قبة  �لأهايل  �حلادث، د�عياً 
��ستخد�م  ع��ن��د  وخ��ا���س��ة  �أب��ن��ائ��ه��م 
�مل�ساعد منعاً لوقوع حو�دث لهم �أو 

تعري�س حياتهم للخطر.
و�أكد حر�س فرق �لإنقاذ يف �سرطة 
دبي �لد�ئم على �لتعامل مع خمتلف 
 24 م��د�ر  وعلى  �لطارئة  �حل���الت 
ذ�ت���ه على  �ل��وق��ت  يف  ���س��اع��ة، مثنياً 
�لبحث  فريق  من  �ملبذولة  �جلهود 
و�لإن���ق���اذ يف �ل��ت��ع��ام��ل م��ع �حل���ادث 

و�إخر�ج �لطفل.

الهالل الأحمر و«اأدنوك« تنفذان عددا من 
املبادرات الإن�صانية خالل رم�صان 

جمموعة اللولو تتربع ب� 10 ماليني درهم لدعم برامج الهالل على مدار 10 �صنوات

•• �أبوظبي -و�م:

�ل��ه��الل �لأح��م��ر و���س��رك��ة برتول  ن��ف��ذت هيئة 
�ملبادر�ت  من  ع��دد�  »�أدن���وك«  �لوطنية  �أبوظبي 
ت�ستهدف  �لتي  و�لإن�سانية  و�لأن�سطة �خلريية 
�لأ�سر �ملحتاجة د�خل �لدولة وذلك دعما ملبادرة 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �أطلقها �ساحب  �لتي  عام �خلري 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه 

�هلل« .
�لعليا  �لقيادة  توجيهات  �أن  �لهيئة  و�أو�سحت 
للهالل �لأحمر تق�سى مب�ساركة كافة �لهيئات 
�حلكومية وموؤ�س�سات �لقطاع �خلا�س بالدولة 
ملبادرة  �لد�عمة  �لإن�سانية  �مل��ب��ادر�ت  تفعيل  يف 
»عام �خلري« ومن �سمنها »�أدن��وك« �لتي تعمل 

�مل�س�������تويني  عل����ى  �له�������الل  م�����ساندة  على 
�ملبادر�ت �خلريية  تنبي  و�ل��دويل وعلى  �ملحلي 
�ل����دول����ة يف جم����ال �لعمل  ت���ع���زز ج���ه���ود  �ل���ت���ي 

�لإن�ساين .
�لأحمر  �ل��ه��الل  �إد�ر�ت  م��ن  ع���دد�  �إن  وق��ال��ت 
تنفيذ  ع��ل��ى  »�أدن�������وك«  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  �ستعمل 
�لرم�سانية  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �لأن�������س���ط���ة  ب��ع�����س 
�جلانبني  ب��ني  �مل�سرتكة  ل��ل��م��ب��ادر�ت  �ل��د�ع��م��ة 
و�ملتعففة  �مل��ح��ت��اج��ة  �لأ����س���ر  ت�ستهدف  و�ل��ت��ي 
�مل�سجلة بفروع �لهالل يف جميع �إمار�ت �لدولة 
وم�ساركة  �لرم�ساين  �ملري  كوبونات  وت�سليمها 
مد�ر�س »�أدنوك« يف حملة بطل �لهالل �ل�سغري 
بالإ�سافة  �لتطوع  عن  توعوية  دور�ت  وتنفيذ 
لتقدمي تربعات عينية ت�ستمل على �لقرطا�سية 

و�ملالب�س و�لدفاتر �ملكتبية .
�تفقت  �أنها  �إىل  »�أدن���وك«  �أ���س��ارت  وم��ن جانبها 
مع �لهالل �لأحمر على عدد من �ملبادر�ت يتم 
تنفيذها خالل �سهر رم�سان �لكرمي مب�ساركة 
�ل�����س��رك��ة ت�سمل م���ب���ادرة مري  م��ت��ط��وع��ني م��ن 
�لغذ�ئية  بالحتياجات  �سلة  لتجهيز  رم�سان 
يتم توزيعها على �لأ�سر �ملتعففة يف جميع �أنحاء 
�لدولة لإعانتها على مو�جهة �حتياجاتها خالل 
و�إقامة خيم رم�سانية يف  �لف�سيل  �ل�سهر  هذ� 
�إمارة �أبوظبي وعدد من �إمار�ت �لدولة لتقدمي 
وجبات �لإفطار لل�سائمني �إ�سافة �إىل م�سروع 
م�ساركة  �سي�سهد  و�ل����ذي  �ل�����س��ائ��م��ني  �إف���ط���ار 
و��سعة من موظفي �أدنوك و�أ�سرهم بتوزيع 60 

�ألف وجبة خالل �ل�سهر �لف�سيل.

•• �أبوظبي-و�م: 

مبليون  تربعها  �لعاملية  �للولو  جمموعة  �أعلنت 
�ل���ه���الل �لأحمر  ب���ر�م���ج  ل���دع���م  ���س��ن��وي��ا  دره�����م 
�سمن  ���س��ن��و�ت   10 مل���دة  �لتنموية  و  �لإن�����س��ان��ي��ة 

مبادر�تها يف عام �خلري .
ج���اء ذل���ك خ���الل �ل���زي���ارة �ل��ت��ي ق���ام ب��ه��ا يو�سف 
هيئة  ملقر  �لعاملية  �للولو  جمموعة  رئي�س  علي 
�لهالل �لأحمر وكان يف ��ستقباله �لدكتور حممد 
وع��دد من  للهيئة  �ل��ع��ام  �لأم���ني  �لفالحي  عتيق 
�مل�سوؤولني ..وت�سلم �لفالحي �سيكا بقيمة مليون 
درهم من يو�سف علي عبارة عن تربع �ملجموعة 

للعام �حلايل .
�لعاملية  �ل��ل��ول��و  جمموعة  �أن  علي  يو�سف  و�أك���د 
�مللقاة  �مل�سوؤولية �لجتماعية  تلتزم د�ئما بجانب 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع �سركائها  ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��ا وت�����س��اه��م 
�لأحمر  �لهالل  هيئة  مقدمتهم  ويف  �لإن�سانيني 
�لإم���ار�ت���ي يف دع��م جم���الت �لعمل �لإن�����س��اين و 
�أو  �ل��دول��ة  د�خ��ل  �سو�ء  �ملنظمات  لتلك  �لتنموي 

خارجها .

ند�ء  تلبية  يف  تتاأخر  ل  �ملجموعة  �ن  �إىل  ولفت 
�لو�جب �لإن�ساين و �لتجاوب مع مبادر�ت �لهالل 
�لذي  ب���ال���دور  �إمي���ان���ا منها  �لإن�����س��ان��ي��ة  �لأح���م���ر 
�مللهوفني  و  �ملنكوبني  �إغ��اث��ة  يف  �لهيئة  ب��ه  تقوم 
وتقدير� جلهودها يف �سون �لكر�مة �لإن�سانية و 
�إي�سال م�ساعد�تها جلميع �ملحتاجني يف خمتلف 
�لهيئة  ملبادر�ت  تقديره  معربا عن  �لعامل  �أنحاء 
�حليوية و ��ستجابتها �لفورية لتد�عيات �لكو�رث 
و  �ل�سحايا  م��ع  �ل��ق��وي  ت�سامنها  و  �لأزم�����ات  و 
وم��ت��ف��ردة يف عملها  ر�ئ����دة  م��ا جعلها  �مل��ن��ك��وب��ني 

وخمل�سة يف �أد�ئها على �ل�ساحة �لإن�سانية .
�لتعاون  من  للمزيد  تتطلع  �ملجموعة  �ن  منوها 
من   . �لإن�ساين  �ملجال  يف  �لهيئة  مع  �لتن�سيق  و 
جانبه �أعرب �لدكتور حممد �لفالحي عن �سكر و 
تقدير �لهيئة ملجموعة �للولو �لعاملية على دعمها 

و م�ساندتها �لد�ئمة جلهود �لهيئة �لإن�سانية .
و  �لد�ئمني  �ل�سركاء  تعترب من  �أنها  �إىل  م�سري� 
و  �ل��د�خ��ل  ل��رب�جم��ه��ا يف  �لأ�سا�سيني  �ل��د�ع��م��ني 

�خلارج .
�أو�سع  �آف���اق���ا  ف��ت��ح��ت  �خل���ط���وة  ه����ذه  �ن  م��ن��وه��ا 

يف  بدورها  ت�سطلع  �لتي  �ملجموعة  مع  للتعاون 
دورها يف  �إىل  �إ�سافة  �ملجتمعية  �مل�سوؤولية  جانب 

دعم �لقت�ساد �لوطني . 
موؤ�س�سات  مع  �ل�سر�كة  تعزيز  �ن  �لفالحي  و�كد 
�سامي  ه��دف  منها  �لقت�سادية  خا�سة  �ل��دول��ة 
�سعت له �لهيئة لدعم قدر�تها مبتابعة من �سمو 
�حلاكم  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�سيخ حمد�ن 
يف منطقة �لظفرة رئي�س �لهالل �لأحمر وخطت 
ون�سجت  �ل�سدد  ه��ذ�  يف  كبرية  خ��ط��و�ت  �لهيئة 
بع�س  مع  �لإ�سرت�تيجية  �ل�سر�كات  من  �لعديد 
�جلهات و�ملوؤ�س�سات �لقت�سادية مما �أحدث نقلة 

نوعية يف بر�مج �لهيئة وم�ساريعها �لتنموية .
و��سار �لأمني �لعام للهالل �لأحمر �إىل �أن �لهيئة 
�لتي تعمل  �لأفكار  �مل��ب��ادر�ت و  درج��ت على تبني 
ل�سالح  �ملح�سنني  و  �خل��ريي��ن  تاأييد  ح�سد  على 
�لتخطيط  وبف�سل  �لإن�سانية  �ل�سعوب  ق�سايا 
�جليد متكنت من �إقامة �سر�كات هادفة وبناءة مع 
�إي��ر�د�ت مالية  �لقطاع �خلا�س ت�ساهم يف توفري 
متكنها من �لإيفاء بالتز�ماتها جتاه �مل�ستهدفني 

من خدماتها د�خل �لدولة وخارجها.

تعزيزًا لعام اخلري وملن مّر عام على تخرجهم دون اللتحاق بوظيفة
»طرق دبي« تبداأ تنفيذ برنامج »متكني مع الهيئة« 

لتاأهيل املواطنني اجلامعيني ل�صوق العمل
•• دبي-�لفجر:

و�ملو��سالت  �لطرق  هيئة  �أعلنت 
برناجمها  ت���ط���ب���ي���ق  ب������دء  ع�����ن 
�إىل  �لر�مي  �لهيئة«،  »متكني مع 
و�خلريجات  �خلريجني  ت��دري��ب 
 6 �جلامعيني من �ملو�طنني ملدة 
�سهور، ممن مل يلتحقو� بوظائف 
وذلك  تخرجهم،  على  ع��ام  منذ 
ل��ت��اأه��ي��ل��ه��م ع��ل��ى �لن����خ����ر�ط يف 
تعزيز  �إط�����ار  ويف  �ل��ع��م��ل،  ���س��وق 
ودع��م م��ب��ادرة �ل��دول��ة بجعل عام 
2017 عاما للخري.   وتف�سياًل 
�ل�سيد يو�سف �لر�سا، �ملدير  قال 
�لدعم  �لتنفيذي لقطاع خدمات 
�إن  بالهيئة:  �مل��وؤ���س�����س��ي  �لإد�ري 
�ط��������الق ب����رن����ام����ج »مت����ك����ني مع 
�إط�����ار حر�س  ي���اأت���ي يف  �ل��ه��ي��ئ��ة« 
�ل��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى دع���م �مل���ب���ادرة �لتي 

�أط���ل���ق���ت���ه���ا �ل�����دول�����ة ب��ج��ع��ل عام 
حيث  ل���ل���خ���ري،  ع���ام���ا   2017
هو  �لربنامج  ه��ذ�  ليكون  �سعينا 
�لبناء  عرب  لوطننا  �خلري  عطاء 
للخريجني  و�ل��وظ��ي��ف��ي  �مل��ه��ن��ي 
�لدولة  ومو�طنات  مو�طني  من 
�ل���ذي���ن م���ّر ع���ام ع��ل��ى تخرجهم 
دون �للتحاق بوظائف. مو�سحا 
�أنه منذ �نطالق برنامج »متكني 
�ملا�سي،  �أب��ري��ل  �آخ��ر  �لهيئة«  م��ع 
20 خريجا جامعيا  ��ستقبال  مت 
�لآن  – ح���ت���ى  �مل����و�ط����ن����ني  م����ن 
-  لاللتحاق بهذ� �لربنامج ملدة 
6 �سهور يتقا�سون خاللها ر�تبا 
�سهريا رمزيا كنوع من �لت�سجيع 
يهدف  �لربنامج  و�إن  و�لتحفيز، 
�إىل تاأهيل �خلريجني و�خلريجات 
�سوق  يف  لالنخر�ط  �جلامعيني 
م�����س��ّل��ح��ون بر�سيد  �ل��ع��م��ل وه���م 

م�����ع�����ريف وم������ه������اري م������ن خ����الل 
جمموعة  ي����د  ع���ل���ى  ت���دري���ب���ه���م 
موظفي  م���ن  �ملتخ�س�سني  م���ن 
ت��ربع��و� بوقتهم  �ل��ذي��ن  �ل��ه��ي��ئ��ة 
�لر�سالة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  وخ���ربت���ه���م 
�لربنامج،  ه���ذ�  م��ن  �مل�ستهدفة 
يت�سمن  �ل��ربن��ام��ج  �أن  مو�سحا 
�أي�����س��ا ت���دري���ب �خل��ري��ج��ني على 
�لوظيفية،  و�لبيئة  �لعمل  �أجو�ء 
و�لب���ت���ك���ار و�ل��ت��ف��ك��ري �لإب���د�ع���ي 
و�ل���س��رت�ت��ي��ج��ي، وك��ي��ف��ي��ة عمل 
على  تدريبهم  وكذلك  �لبحوث، 
�ملقابالت  م��ع  �ل��ت��ع��ام��ل  م���ه���ار�ت 
على  و�ل����ت����ق����دمي  �ل���وظ���ي���ف���ي���ة، 
�ل��وظ��ي��ف��ة وت��ع��ب��ئ��ة من����وذج طلب 
�أخالقيات  ج��ان��ب  �إىل  وظ��ي��ف��ة، 
و�لذكاء  �ل��وق��ت،  و�إد�رة  �ل��ع��م��ل، 
�لتحكم  كيفية  مبعنى  �لعاطفي 
�أف�سلها  و�ن��ت��ق��اء  �ل��ع��و�ط��ف  يف 
للتعامل مع �لآخرين، ف�سال عن 
يف  �ل��ط��رق  �أف�سل  على  �لتدريب 
�لتو��سل يف بيئة �لعمل، وو�سائل 
�ل��ت��ع��ل��م ع��ن ُب��ع��د، وت��ع��ل��ي��م �للغة 
�طالعهم  وك��ذل��ك  �لإجن��ل��ي��زي��ة، 
على تخ�س�سات �لعمل يف �لهيئة 
�لقطاعات  خم���ت���ل���ف  يف  ك����اف����ة 
و�ملوؤ�س�سات.  و�أ�ساف: �إن خريجي 
برنامج متكني مع �لهيئة �ست�ُنظم 
�لهيئة،  ق�����ادة  م���ع  ل���ق���اء�ت  ل��ه��م 
لتحفيزهم وتزويدهم بالن�سائح 
ملو�جهة  �ل���الزم���ة  و�ل��ت��وج��ي��ه��ات 

متطلبات �لعمل.

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو/ رو�س �جنيليقيو 
بيكون�سيلو �سيا�سون ، �لفبني  
رقم  �سفره  ج���و�ز  �جلن�سية 
يرجى   -  )3049919(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
بال�سفارة �لفلبينية �و �قرب 

مركز �سرطة بالمار�ت.   

فقدان جواز �سفرت
كبري  �مل��دع��و / حممد  فقد 
م���ون���و مياه  م���ي���اه حم���م���د 
�جلن�سية  ب���ن���غ���الدي�������س    ،
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������و�ز   -
يجده  من   )5952313(
عليه �لت�سال بتليفون رقم 

 056/5789244

فقدان جواز �سفرت
�مل�����دع�����و / ري���ج���ان  ف���ق���د 
�وغ�����ن�����د�    ، ت�������ارمي�������و�   ،
�سفره  ج���و�ز   - �جلن�سية 
 )1382866( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������س���ال 

 050/9067776

فقدان جواز �سفرت
عبد�هلل   / �مل����دع����و  ف���ق���د 
حممد �بر�هيم ، باك�ستان   
�سفره  ج���و�ز   - �جلن�سية 
 )0159412( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������س���ال 

 055/9332234

فقدان جواز �سفرت
ن��ور �سالح   / �مل��دع��و  فقد 
�ليمن     ، �لهاليل  عبد�هلل 
�سفره  ج���و�ز   - �جلن�سية 
 )3081403( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������س���ال 

 056/9750209

فقدان جواز �سفرت
م����ري����ه   / �مل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
زويتنه  زوج����ه  ب��وي��ع��ق��وب��ي 
جو�ز   - �جلن�سية  �مل��غ��رب   ،
�سفره رقم )2647185( 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم  ب��ت��ل��ي��ف��ون  �لت���������س����ال 

 050/6365920
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اأخبـار الإمـارات
موا�صالت الإمارات تقدم ل�صائقيها اإر�صادات توعوية لتعزيز ال�صالمة يف رم�صان

•• دبي – �لفجر:

قامت مو��سالت �لإمار�ت بتنفيذ عدد من �ملبادر�ت �لتوعوية 
قيادة  �أثناء  �ملرورية  �ل�سالمة  م�ستويات  تعزيز  �إىل  �لهادفة 
�سائقيها  بني  ل�سيما  �مل��ب��ارك،  رم�سان  �سهر  خ��الل  �ملركبات 
مركبة  �أل��ف   22 ع��ن  يزيد  �ل��ذي  �ل�سخم  �أ�سطولها  ول��دى 

متنوعة.
و�ل�سالمة  �لبيئة  �إد�رة  مدير  عبد�لقادر  �ُسكر  خالد  و�أو�سح 
و�ل�سحة �ملهنية مبو��سالت �لإمار�ت؛ �أن �ملوؤ�س�سة حتر�س كل 
عام مع قدوم رم�سان �ملبارك على تذكري �ل�سائقني ب�سروط 
و���س��ل��وك��ي��ات �ل�����س��الم��ة ع��ل��ى �ل��ط��رق، وت��وع��ي��ت��ه��م مبتطلبات 
�أن تلك  �لقيادة �لآمنة ب�ستى �ل�سبل و�لقنو�ت �ملمكنة، مبيناً 

�ملبادر�ت ت�سمنت هذ� �لعام توزيع �آلف �ملطويات على �سائقي 
�ملوؤ�س�سة حتت عنو�ن »�إر�ساد�ت �لقيادة �لآمنة يف �سهر رم�سان« 
و�حتوت �لر�سوم �لتو�سيحية مع �لإر�ساد�ت �لتوعوية �لالزمة 
بهدف  وذل��ك  و�لأوردو(،  و�لإنكليزية  )�لعربية  لغات  بثالث 
ت�سجيع �سائقي �ملوؤ�س�سة �لذين يناهز عددهم 12 �ألف �سائٍق 
و�ل�سالمة  �لأم���ان  م�ستويات  �أعلى  ل�سمان  بها  �لتقيد  على 
لهم وللمنقولني وم�ستخدمي �لطريق كافة �أثناء �لقيادة يف 

�ل�سهر �لف�سيل.
و�أ�سار �ُسكر كذلك �إىل عقد معهد مو��سالت �لإمار�ت لل�سياقة 
�لتابع ملو��سالت �لإمار�ت �سر�كة مع موؤ�س�سة �ملرور و�لطرق 
�ل�سائقني  ت�ستهدف  رم�سان  �سهر  يف  توعوية  حملة  لتنفيذ 
3 لغات  و�ملتدربني، وذلك عرب تقدمي حما�سر�ت توعوية ب� 

توعوية  ن�سرة  وت��وزي��ع  و�لأوردي�����ة«،  و�لإجن��ل��ي��زي��ة  »�لعربية 
�ل�سائقني  على  ينبغي  �ل��ت��ي  �لرئي�سية  �لإر����س���اد�ت  تت�سمن 
�للتز�م بها �أثناء �لقيادة، وغري ذلك من �لأن�سطة و�ملبادر�ت 

�لتوعوية.
على  �ملهنية  و�ل�سحة  و�ل�سالمة  �لبيئة  �إد�رة  مدير  و���س��ّدد 
�إىل  �ل�سائقني  د�ع��ي��اً  �ملوؤ�س�سة،  ل��دى  �ل�سالمة  قيمة  �أول��وي��ة 
�سلوكياتهم  يف  ومتثلها  ل��ه��م،  �مل��ق��دم��ة  ب��الإر���س��اد�ت  �لتمعن 
�ليومية �أثناء تاأدية مهامهم �لوظيفية حر�ساً على �سالمتهم 
�سرورة  قبيل  من  �لطريق،  وم�ستخدمي  �ملنقولني  و�سالمة 
�ساعات  و�ل��ر�ح��ة قبل  �ل��ن��وم  م��ن  و�ف��ر  �حل�سول على ق�سط 
�ل��ع��م��ل خ���الل �سهر رم�����س��ان، و�حل��ر���س ع��ل��ى ت��ن��اول وجبة 
�ل�����س��ح��ور و���س��رب ك��م��ي��ة ك��اف��ي��ة م��ن �ل�����س��و�ئ��ل، و�حل����ذر من 

�لتعر�س لل�سم�س ل�ساعات طويلة، و�سبط جهاز �لتكييف يف 
حذر  كما  �ل�سو�ئل،  وفقد�ن  �لتعرق  من  يحّد  ب�سكل  �ملركبة 
�ل�سائق  �سعور  حال  بالقيادة  بال�ستمر�ر  �ملخاطرة  من  �ُسكر 
�آمن  بالتوقف يف مكان  بالتعب، مو�سياً يف مثل هذه �حلالة 
و�ل�سالمة  �لبيئة  �إد�رة  مدير  �أو���س��ى  كما  �لأم���ر،  تطلب  �إن 
و�ل�سحة �ملهنية �ل�سائقني بالحتفاظ ببع�س �لتمر و�ملاء يف 
�ملركبة ل�سيما �ل�سائقني �لذين تتطلب مهامهم �لقيادة قرب 
�لدقائق  يف  �ملركبة  قيادة  جتنب  �إىل  منبهاً  �لإف��ط��ار،  موعد 
�لأخرية من نهار رم�سان قبيل �أذ�ن �ملغرب حيث مييل �لنا�س 
قيادة  وك��ذل��ك جتنب  �ل��وق��ت،  ه��ذ�  و�ل��ت��ه��ور يف  �ل�سرعة  �إىل 
�ملركبة بعد �لإفطار مبا�سرًة �إل لل�سرورة حيث مييل �جل�سم 

�إىل �خلمول يف تلك �لفرتة.

“الوطني الحتادي” يوجه خالل جل�صته ال� 18 م�صاء اليوم ع�صرة اأ�صئلة ملمثلي احلكومة
•• �أبوظبي-و�م:

�لحتادي  �لوطني  �ملجل�س  يعقد 
دور  م��ن  ع�����س��رة  �ل��ث��ام��ن��ة  جل�سته 
�ل��ث��اين للف�سل  �ل��ع��ادي  �لن��ع��ق��اد 
م�ساء  ع�سر،  �ل�ساد�س  �لت�سريعي 
برئا�سة  باأبوظبي  مقره  يف  �ل��ي��وم 
عبد�هلل  �أم�����ل  �ل���دك���ت���ورة  م���ع���ايل 
يناق�س  �ملجل�س  رئي�سة  �لقبي�سي 
�ل�سوؤون  جل��ن��ة  ت��ق��ري��ر  خ��الل��ه��ا 
و�ل�سناعية  و�لقت�سادية  �ملالية 
�ساحب  حتفظات  ح��ول  باملجل�س 
“حفظه  �ل���دول���ة  رئ��ي�����س  �ل�����س��م��و 
�لتعديالت  ب���ع�������س  ع���ل���ى  �هلل” 
م�سروع  على  �ملجل�س  �أدخلها  �لتي 
�لإجر�ء�ت  �ساأن  قانون �حت��ادي يف 

�ل�سريبية.

. �ل�سعادة  وز�رة  “�خت�سا�سات 
تقرير  ع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س  و���س��ي��ط��ل��ع 
�أعمالها  ����س���اأن  يف  �مل��ك��ت��ب  ه��ي��ئ��ة 
ع����ن �ل�������دور �ل����ع����ادي �ل����ث����اين من 
ع�سر  �ل�ساد�س  �لت�سريعي  �لف�سل 
تقارير  ع���ر����س  �إىل  ب���الإ����س���اف���ة 
�لد�ئمة  �ل��ع�����س��ر  �ل��ل��ج��ان  ن�����س��اط 
�ل�سوؤون  جل��ن��ة  وه����ي:  للمجل�س 
و�لطعون  و�لت�سريعية  �لد�ستورية 
و�لد�خلية  �ل��دف��اع  ���س��وؤون  وجل��ن��ة 
�ملالية  �ل�سوؤون  وجلنة  و�خلارجية 
وجلنة  و�ل�سناعية  و�لقت�سادية 
و�لرثوة  و�لطاقة  �لتقنية  ���س��وؤون 
�لتعليم  ����س���وؤون  وجل��ن��ة  �مل��ع��دن��ي��ة 
و�لريا�سة  و�ل�����س��ب��اب  و�ل��ث��ق��اف��ة 
و�لإع����������������الم، وجل�����ن�����ة �ل���������س����وؤون 
�ل�سوؤون  و�لبيئية وجلنة  �ل�سحية 

����س���امل ع��ب��ي��د �ل�����س��ام�����س��ي ����س���وؤ�ل 
�لقو�نني  بع�س  ن�سر  “عدم  ح��ول 
و�ملر��سيم بقو�نني بعد �سدورها يف 
�جلريدة �لر�سمية” ويوجه �سعادة 
حول  ���س��وؤ�ل  �لكمايل  علي  حممد 
“��ستخد�م �لتوقيع �لإلكرتوين يف 
�لدعوى  وم��ر�ح��ل  �إج����ر�ء�ت  كافة 

�جلز�ئية. 
ثالثة  �ملجل�س  �أع�ساء  يوجه  كما 
حممد  ن�����ورة  م���ع���ايل  �إىل  �أ���س��ئ��ل��ة 
ل�سوؤون  �ل���دول���ة  وزي�����رة  �ل��ك��ع��ب��ي 
�مل����ج����ل���������س �ل�����وط�����ن�����ي �لحت���������ادي 
�سالح  �سعيد  ���س��ع��ادة  ي��وج��ه  ح��ي��ث 
“تنظيم  ح����ول  ����س���وؤ�ل  �ل��رم��ي��ث��ي 
�ل��ع��الم��ات �ل��ت��ج��اري��ة �ل��ع��ام��ل��ة يف 
�سعادة  ويوجه  �لت�سالت”  قطاع 
حمد �أحمد �لرحومي �سوؤ�ل حول 

�جلل�سة  خ����الل  �مل��ج��ل�����س  وي���وج���ه 
�حلكومة  مل��م��ث��ل��ي  �أ���س��ئ��ل��ة  ع�����س��رة 
�سامل  �لع�سو  �سعادة  ي��وج��ه  حيث 
معايل  �إىل  ���س��وؤ�ل��ني  �ل�سحي  علي 
�لنعيمي  بلحيف  عبد�هلل  �لدكتور 
�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  ت���ط���وي���ر  وزي������ر 
�لهيئة  �إد�رة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س 
�لربية  ل��ل��م��و����س��الت  �لحت����ادي����ة 
�إد�رة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  و�ل��ب��ح��ري��ة 
لالإ�سكان  ز�ي�����د  �ل�����س��ي��خ  ب��رن��ام��ج 
�ملحورية  �حل��م��ول��ة  ح���ول حت��دي��د 
للمركبات وحول �سروط �حل�سول 
على �ملنحة �أو �لقر�س من برنامج 

�ل�سيخ ز�يد لالإ�سكان .
وي���وج���ه �لأع�������س���اء ����س���وؤ�ل���ني �إىل 
�لبادي  �سعيد  ب��ن  �سلطان  م��ع��ايل 
وزي����ر �ل��ع��دل ح��ي��ث ي��وج��ه �سعادة 

للم�سغلني  �لرتويجية  �لإع��الن��ات 
وي��وج��ه ���س��ع��ادة م����رو�ن �أح��م��د بن 
غ��ل��ي��ط��ة �����س����وؤ�ل ح����ول �آل���ي���ة منح 
�سعادة  وي���وج���ه   . �حل���ج  ت�����س��اري��ح 
ب��ن غليطة  �أح��م��د  م���رو�ن  �لع�سو 
�سوؤ�ل �إىل معايل �سقر غبا�س وزير 
حول  و�ل��ت��وط��ني  �لب�سرية  �مل����و�رد 
بع�س  �أ���س��ح��اب  وت��اأه��ي��ل  ت�سنيف 
�لت�سريح  ق��ب��ل  �حل���رف���ي���ة  �مل���ه���ن 
لهم بالعمل” ويوجه �سعادة �سعيد 
�����س����وؤ�ل ملعايل  �ل���رم���ي���ث���ي  ����س���ال���ح 
وزير  �ملن�سوري  �سعيد  بن  �سلطان 
�مل�ساريع  جمل�س  ح��ول  �لقت�ساد 
و�ملن�ساآت �ل�سغرية و�ملتو�سطة فيما 
يوجه �سعادة حمد �أحمد �لرحومي 
خلفان  ع��ه��ود  م��ع��ايل  �إىل  ����س���وؤ�ل 
�لرومي وزيرة دولة لل�سعادة حول 

�ل��ع��ام��ة وجل��ن��ة �ل�����س��ك��اوى وجلنة 
�سيطلع  ك���م���ا  �لإن���������س����ان.  ح���ق���وق 
�ملجل�س على تقرير جلنة �ملبادر�ت 

و�ل�سكان  و�ل���ع���م���ل  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
�ل�سوؤون  وجلنة  �لب�سرية  و�مل���و�رد 
و�ملر�فق  و�لأوق�������اف  �لإ���س��الم��ي��ة 

�ملوؤقتة  �للجنة  وتقرير  �ملجتمعية 
و�لت�سال  ل��الإع��الم  خطة  لو�سع 

�ل�سرت�تيجي.

يف عام اخلري ويوم زايد للعمل الإن�شاين
جمعية ال�صحفيني ومركز م�صريف ال�صحي بعجمان 

يوزعان »املري الرم�صاين« على عمال اخلدمات امل�صاندة

»بيت اخلري« تكثف جهودها 
الإعالمية يف رم�صان

•• عجمان –�لفجر:

وزعت جمعية �ل�سحفيني بالتعاون مع مركز م�سريف 
�ملري   ، �لثنني  �أم�س  �لطبية  �ل�سحي مبنطقة عجمان 
�مل�����س��ان��دة يف مر�كز  �ل��رم�����س��اين على ع��م��ال �خل��دم��ات 
عمال  �ل��ت��وزي��ع  �سمل  حيث  �لأول��ي��ة  �ل�سحية  �ل��رع��اي��ة 
مركز م�سريف �ل�سحي، وعمال مركز �ملنامة �ل�سحي، 

وعمال مركز مزيرع �ل�سحي.
م�سريف  مركز  مديرة  �ل�سام�سي  �لفوره  مرية  وقالت 
م���ن جمعية  ب���دع���م  �مل����ب����ادرة مت���ت  ه����ذه  �إن  �ل�����س��ح��ي 
�ل�����س��ح��ف��ي��ني مب��ن��ا���س��ب��ة ع����ام �خل����ري و�لح���ت���ف���اء بيوم 
بدور  �ل�سام�سي  م��رية  و�أ���س��ادت  �لإن�ساين،  للعمل  ز�ي��د 
ن�سيد بدور جمعية  �أن  نود   : �ل�سحفيني قائلة  جمعية 
�ل�سحفيني �لتي بادرت لختيار مركز م�سريف �ل�سحي 
لتنفيذ عدة مبادر�ت بد�أت بعمل �فطار �سائم يف قاعة 
هذ�  �سهد  حيث  �ل�سحي،  م�سريف  مبركز  �حللو  عبيد 
منطقة  م��دي��ر  �ل�سام�سي  ت��رمي  حمد  ���س��ع��ادة  �لف��ط��ار 
عجمان �لطبية وعدد من �مل�سوؤولني يف منطقة عجمان 
�لطبية، و�ملر�كز �ل�سحية بال�سافة �إىل مدينة �ل�سيخ 
خليفة �لطبية بعجمان، كما ح�سرها من جانب جمعية 
�ل�سحفيني كل من يعقوب �لعو�سي، وخمي�س عبد�هلل، 

وقد ��ستفاد من هذ� �لفطار �أكرث من 160عامال من 
خمتلف �ملر�كز �ل�سحية بعجمان.

كذلك  �ل�سحفيني  جمعية  م��ن  وب��دع��م  قمنا  و�ل��ي��وم 
ب��ت��وزي��ع �مل���ري �ل��رم�����س��اين ع��ل��ى 40 ع��ام��ال م��ن عمال 
�لأولية  �ل�سحية  �لرعاية  مر�كز  يف  �مل�ساندة  �خلدمات 
جمعية  �أر�دت  ح��ي��ث  وم���زي���رع،  و�مل��ن��ام��ة  م�����س��ريف  يف 
�ملبادرة  هذه  من  �ل�سحي  م�سريف  ومركز  �ل�سحفيني 
�إدخ��ال �لبهجة و�ل�سرور على هوؤلء �لعاملني، لأننا يف 
�لر�سيدة نعمل  �لإم��ار�ت وبتوجيهات من قيادتنا  دولة 
على خدمة �لإن�سان مهما كانت درجته �لوظيفية، وهذ� 
�لهتمام جعل �لمار�ت حتتل مكان �لريادة و�لقيادة يف 
�لقليمي  �أو  �ملحلي  �مل�ستوى  لي�س على  �لعمل �خلريي 
�لمار�ت  �أ�سبحت  لذلك  �لعاملي،  �مل�ستوى  على  و�إمن��ا 

م�سرب �ملثل و�لقدوة يف �إ�سعاد �لنا�س. 
�ل�سحفيني  جمعية  تنظيم  �ن  �ل�����س��ام�����س��ي  و�أ���س��اف��ت 
�ملجتمعية يف هذ�  �مل��ب��ادر�ت  �مل��ب��ادرة وغريها من  لهذه 
�سر�ئح  بكافة  �هتمامها  �لكرمي يدل على مدى  �ل�سهر 
�ملجتمع، و�لو�جب �ملهني و�لأخالقي �لذي  ت�سطلع به 
من خالل هذ� �لتو��سل م�سرية �يل �ن �ل�سعور �لديني 
�لأد�ء  �سقل  يف  �أي�سا  دور  له  �لف�سيل  �ل�سهر  ه��ذ�  ويف 

و�لو�جب .

•• دبي –�لفجر:

»ولهم  �لرم�سانية  �إطار حملتها  يف 
�أج�����ر ك�����رمي« ت��ك��ث��ف »ب���ي���ت �خلري« 
جهودها �لإعالمية  وجتدد تعاونها 
تتيح  �لتي  �إي،  �إم  ب��ي  �إم  �سركة  م��ع 
�إع����الن����ات����ه����ا على  ب����ث  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة 
جهاز�ً   800 ل���  �لعلوية  �ل�سا�سات 
ع��ل��ى خمتلف  م����وزع����اً  �إل���ك���رتون���ي���اً 
�إم�������ار�ت �ل����دول����ة. ك��م��ا ت���وّف���ر هذه 
�ملبا�سر  �ل���ت���ربع  خ���دم���ة  �لأج����ه����زة 
»بيت  م�����س��اري��ع  �أب����رز  م��ن  ملجموعة 
�خلري« خالل �سهر رم�سان �ملبارك. 
و�أو���س��ح ع��ب��د�هلل �لأ���س��ت��اذ، م�ساعد 
�ملدير �لعام للجمعية، �أن بيت �خلري 
�لرم�سانية  حملتها  مع  وبالتز�من 
ول��ه��م �أج����ر ك����رمي، �أط��ل��ق��ت حملة 
�إع��الم��ي��ة و�إع���الن���ي���ة م���و�زي���ة، من 
�لإعالنية  �مل�����س��اح��ات  ح��ج��ز  خ���الل 

�لإع���������الم  و�����س����ائ����ل  �ل����ي����وم����ي����ة يف 
و�ملرئية،  و�مل�����س��م��وع��ة  �مل��ط��ب��وع��ة 
و�لربو�سور�ت  �ل��ن�����س��ر�ت  وط��ب��اع��ة 
بالإ�سافة  و�ل���ب���ر�ت،  و�ل��ك��وب��ون��ات 
�لن�سرة  و�إ���س��د�ر  �لأخ��ب��ار  ن�سر  �إىل 
�لتعريف  على  تركز  �لتي  �ل�سهرية 
و�سبل  �جلمعية،  وبر�مج  مب�ساريع 

�لتربع وح�ساباته.

�أن����ه مت حجز  �إىل  �لأ���س��ت��اذ  و�أ����س���ار 
�ل�سا�سات  على  �إع��الن��ي��ة  م�ساحات 
�لعمالقة، لو�سع �لإعالنات �ملرئية 
بالتعاون  وحملتها،  �جلمعية  ع��ن 
مع �جلهات �خلارجية، و�لتي تعاون 
�لتمويل يف  �لرتتيب معها ق�سم  يف 

�جلمعية. 
بخال�س  �أت����ق����دم  �لأ����س���ت���اذ:  وق�����ال 
�لتي  �إي،  �إم  ب��ي  �إم  ل�سركة  �ل�سكر 
ح��ر���س��ت ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ت��ع��اون��ه��ا مع 
دعماً  �خل�������ري،  ع�����ام  يف  �جل���م���ع���ي���ة 
ولتعريف  �ل��رم�����س��ان��ي��ة،  حلملتنا 
�حلملة  ب��اأه��د�ف  �ل��ك��رمي  �جلمهور 
و���س��ب��ل �ل���ت���ربع ل���ه���ا، ���س��ائ��ل��ني �هلل 
هذ�  لتحقيق  يوفقنا  �أن  وج���ل  ع��ز 
�ملماثلة  �ل�����س��رك��ات  و�أدع����و  �مل�����س��ع��ى، 
�لعمل �خلريي  �لعون لدعم  ملد يد 
�أث��ر جميل على  ملا له من  بالدولة، 

�ملجتمع باأ�سره.

اتفاقية تعاون بني جامعة باري�ش ال�صوربون- اأبوظبي وكلية اآل مكتوم للتعليم العايل باإ�صكتلندا 

فعاليات جائزة دبي للقراآن تتوا�صل بال�صتماع لثمانية مت�صابقني يتناف�صون باأ�صوات ندية وحفظ متقن

•• �أبوظبي-�لفجر:

�ل�سوربون  باري�س  جامعة  وقعت   
-�أبوظبي وكلية �آل مكتوم للتعليم 
تعاون  �تفاقية  باإ�سكتلند�  �لعايل 
م�������س���رتك مل������دة خ���م�������س ����س���ن���و�ت 
�لعلمي  �ل����دع����م  ت���ق���دمي  ب���ه���دف 
للطلبة  و�ل���ت���دري���ب���ي  و�ل���ب���ح���ث���ي 
وت�سجيع  �لك���ادمي���ي���ة،  و�ل��ه��ي��ئ��ة 
�أطر �لتو��سل و�لتعاون �لأكادميي 
كل  �لتفاقية  وقع  �لطرفني.  بني 
�إي��ري��ك فو��س،  م��ن �ل��ربوف��ي�����س��ور 
�ل�سوربون-  باري�س  جامعة  مدير 
�ل�سايغ،  و���س��ع��ادة م���ريز�  �أب��وظ��ب��ي 
رئ���ي�������س جم��ل�����س �أم����ن����اء ك��ل��ي��ة �آل 
باإ�سكتلند�،  �لعايل  للتعليم  مكتوم 
�أم�س يف حرم �جلامعة  يوم  وذل��ك 

يف جزيرة �لرمي، �أبوظبي.
تعزيز  �إىل  �لتفاقية  وتهدف هذه 
�ل��ت��ن��وع �ل��ع��ل��م��ي و�حل�����س��اري بني 
�جلامعة و�لكلية من خالل �إطالق 
�لأكادميية  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  �ل���رب�م���ج 
لتطوير  �ل��ط��ل��ب��ة  يحتاجها  �ل��ت��ي 
و�نفتاحهم  وق��در�ت��ه��م  مهار�تهم 
بثقافاته  �خل���ارج���ي  �ل��ع��امل  ع��ل��ى 
يتطلع  ذل��ك،  �ملتنوعة. ف�ساًل عن 
�لتعليم  ����س��ت��خ��د�م  �إىل  �ل��ط��رف��ان 

هذه  باإ�سكتلند�:  �ل��ع��ايل  للتعليم 
�أوثق  لعالقات  مقدمة  �لتفاقية 
�ل�سوربون  �لعريقة  �جلامعة  بني 
�لعليا  للدر��سات  مكتوم  �آل  وكلية 
�لطالبات  �إع���د�د  برنامج  لتاأهيل 
للقيادة برعاية كرمية من �ساحب 
�ل�سمو �ل�سيخ حمد�ن بن ر��سد �آل 
مكتوم. و�أنا على ثقة من �أن �إ�سافة 
�ل�سوربون  ج��ام��ع��ة  م���ن  ط��ال��ب��ات 
���س��ي��ك��ون مدعاة  �ل���ربن���ام���ج  ل��ه��ذ� 

للفخر و�لعتز�ز للجميع.
�آل  كلية  �أن  �إىل  �لإ����س���ارة  وجت���در 
باإ�سكتلند�  �لعايل  للتعليم  مكتوم 
�لالزم   �ل��ت��دري��ب  ب��ت��وف��ري  �ستقوم 
�ل�سوربون- باري�س  جامعة  لطلبة 
�لتي  �لرب�مج  خ��الل  من  �أبوظبي 
ت��ق��دم��ه��ا و�ل���ت���ي ت��غ��ط��ي جم���الت 
وحم�����اور م��ت��ع��ددة، و�ل���ت���ي تهدف 
�لتنوع  تعزيز  �إىل  �لأول  �مل��ق��ام  يف 
و�لجتماعي  و�مل����ع����ريف  �ل���ث���ق���ايف 
�لعاملي، وربط ذلك بقيم وموروث 
�ملجتمعات �لإ�سالمية.  ويف �لوقت 
نف�سه، ميكن �أن تكون هناك بر�مج 
جامعة  تقدمها  م�سابهة  تدريبة 
باري�س �ل�سوربون- �أبوظبي لطلبة 
كلية �آل مكتوم يف �حلرم �جلامعي 

باأبوظبي. 

•• دبي-�لفجر:

لالإقامة  �ل���ع���ام���ة  �لإد�رة  رع����ت 
�ليوم  فعاليات  �لأج��ان��ب  و���س��وؤون 
�لثالث مل�سابقة جائزة دبي �لدولية 
تناف�س  ظ���ل  يف  �ل���ك���رمي  ل���ل���ق���ر�آن 
قر�آنية  ب��اأ���س��و�ت  مت�سابقني   8
�أجو�ء  يف  رم�سانية  و�أم�سية  ندية 
�لتجارة  ب��ق��اع��ة غ��رف��ة  دب���ي  خ���ور 
رئي�س  وب���ح�������س���ور  و�ل�������س���ن���اع���ة 
جلائزة  �ملنظمة  �للجنة  و�أع�����س��اء 
دبي �لدولية للقر�آن �لكرمي و�للو�ء 
حم��م��د �أح��م��د �مل���ري �مل��دي��ر �لعام 
و�سوؤون  لالإقامة  �لعامة  ل���الإد�رة 
�لأجانب بدبي و�للو�ء عبيد مهري 
بن �سرور نائب �ملدير �لعام لالد�رة 
�لجانب  و�سوؤون  لالإقامة  �لعامة 
ب�����دب�����ي  وع�������دد م�����ن �مل�������س���وؤول���ني 
�ملت�سابقني  وم��ر�ف��ق��ي  و�ل�����س��ي��وف 
قائمة  و�سمت  �حل�سور،  وجمهور 
في�سي  ع��ل��ي  م��ن  ك��ال  �ملت�سابقني 
م����ن �إي���������ر�ن، �إ����س���ح���ق لرق������و من 
�ل�سربة  حممد  �إبر�هيم  �إيطاليا، 

تنظم  لأن  ق��ادرة  �ملتحدة  �لعربية 
�ل��ع��امل��ي��ة بح�سن  �مل����ب����ادر�ت  �أك�����رب 
و�ل�سيافة  و�لإد�رة  �ل��ت��ن��ظ��ي��م 
�ملت�سابقني  ����س��ت��ق��ب��ال  وت���رت���ي���ب 
�ملتاحة  �لإم����ك����ان����ي����ات  وت�����س��خ��ري 
�جلائزة  ل��ف��روع  ميكن  م��ا  باأف�سل 
�للجنة  ب���ج���ه���ود  و����س���ل���ت  �ل����ت����ي 
فرعا،  ع�����س��ر  �أرب���ع���ة  �إىل  �مل��ن��ظ��م��ة 
�مل�سابقة  يف  �لتناف�س  �أ���س��ب��ح  كما 
�ملت�سابق  �لفرد  لي�س على م�ستوى 
و�إمنا على م�ستوى �لدول �مل�ساركة 
باختيار  �مل�����س��اب��ق��ة  يف  مب��م��ث��ل��ي��ه��م 
�أف�سل �ملت�سابقني من حفظة كتاب 
�جلميلة  وباأ�سو�تهم  لديهم  �هلل 
مب�ستوى  ي���ل���ي���ق  ومب������ا  �ل����ن����دي����ة 

�جلائزة. 
�لعامة  �لإد�رة  �إن  ���س��ع��ادت��ه  وق���ال 
ج���و�ئ���ز وهد�يا  ق��دم��ت  ل��الإق��ام��ة 
وتقدم  �مل�سابقة  ح�سور  جلمهور 
ك�سريك  ل����ل����ج����ائ����زة  ت����ع����اون����ه����ا 
��سرت�تيجي منذ �نطالق �مل�سابقة 
دورتها  وحتى  عاما  ع�سرين  قبل 

�حلادية و�لع�سرين �حلالية.

وذلك من خالل �مل�ساركة يف �إعد�د 
�لأبحاث �لعلمية ون�سرها وتنظيم 
ملناق�سة  ون����������دو�ت  حم����ا�����س����ر�ت 
وعر�س نتائجها لتعميم �ل�ستفادة 
�إيريك  �لربوفي�سور  و�أ���س��ار  منها. 
باري�س  ج���ام���ع���ة  م���دي���ر  ف����و������س، 
�أنه  �إىل  �أب���وظ���ب���ي:  �ل�������س���ورب���ون- 
بني  ’ج�سر  ���س��ع��ارن��ا  م���ع  مت��ا���س��ي��اً 
�إىل  د�ئ���م���اً  ن�����س��ع��ى  �حل�سار�ت‘، 
من  طلبتنا  ب��ني  �ل��ع��الق��ات  تعزيز 
جميع  وت��وف��ري  �لثقافات  خمتلف 
و�لأكادميية  �لتعليمية  �ل��ف��ر���س 
جديدة  م���ع���ارف  لك��ت�����س��اب  ل��ه��م 

كو�سيلة لتحقيق �أهد�فهما �لعامة 
جامعة  طلبة  م�ساركة  خ��الل  م��ن 
�أبوظبي  �ل���������س����ورب����ون-  ب���اري�������س 
�لبكالوريو�س  ب��رب�م��ج  �مللتحقني 
�لرب�مج  يف  �ل��ع��ل��ي��ا  و�ل����در������س����ات 
�لتي  �ل���ت���دري���ب���ة  و�مل����ح����ا�����س����ر�ت 
للتعليم  مكتوم  �آل  كلية  ت��وف��ره��ا 
ب��اإ���س��ك��ت��ل��ن��د�. ك��م��ا تهدف  �ل���ع���ايل 
حتفيز  �إىل  �أي���������س����اً  �لت���ف���اق���ي���ة 
�لعلمي  �لبحث  جمال  يف  �مل�ساركة 
�لعملية  �أهمية يف دع��م  ل��ه م��ن  مل��ا 
�لقت�سادية  و�لأن�����س��ط��ة  �لعلمية 
وغريها  و�لجتماعية  و�لثقافية 

�تفاقية  وت��اأت��ي  �آف��اق��ه��م.  وتو�سيع 
�آل  �لتعاون �لتي وقعناها مع كلية 
باإ�سكتلند�،  �لعايل  للتعليم  مكتوم 
�مل�سرتكة  ��سرت�تيجيتنا  �إط���ار  يف 
�ل���ت���ق���ارب بني  �إىل خ��ل��ق وت��ع��م��ي��ق 
�لطلبة وحتقيق �أهد�فنا يف جمال 
�ل��ت��ع��ل��ي��م و�ل���ت���دري���ب �لأك����ادمي����ي 
ن��ت��ط��ل��ع قدماً  �ل��ع��ل��م��ي.  و�ل��ب��ح��ث 
�لتي  �مل��م��ي��زة  �ل�����س��ر�ك��ة  ه���ذه  �إىل 
م�سريتنا  يف  ه��ام��ة  خ��ط��وة  تعترب 
جهته،  من  �أبوظبي.  يف  �لتعليمية 
رئي�س  �ل�سايغ  م��ريز�  �سعادة  ق��ال 
مكتوم  �آل  وك��ل��ي��ة  �أم���ن���اء  جم��ل�����س 

لالإقامة  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  م��دي��ر 
و���س��وؤون �لأج��ان��ب ر�ع��ي��ة م�سابقة 
�لثالث عن غبطته و�سروره  �ليوم 
�إل���ي���ه م�����س��اب��ق��ة جائزة  مل���ا و���س��ل��ت 
من  �ل��ك��رمي  للقر�آن  �لدولية  دب��ي 
لت�سبح  م��ت��م��ي��ز  ع���امل���ي  م�����س��ت��وى 
وتفردها  �لدولية  �مل�سابقات  �أوىل 

من  �أبوبكر  حقار  د�ود  لبنان،  من 
ت�ساد، يحيى حممد �آدم من كينيا، 
�أح��م��د عبدي من  ع��ب��د�هلل ح�سني 
من  �سنانوفيت�س  �أمري  �لدمنارك، 
�سر�ج  حمزة  و�أر�ك����وزي  �لبو�سنة، 

من بوروندي.
�ملري  �أحمد  �للو�ء حممد  و�أع��رب 

وخدماتها  وتنظيمها  ب��ج��و�ئ��زه��ا 
وجلان  للمت�سابقني  تقدمها  �لتي 
�ل��ت��ح��ك��ي��م ورع���اي���ت���ه���ا ل��ك��ت��اب �هلل 
ت�ستقطبهم  �ل����ذي����ن  وح���ف���ظ���ت���ه 
للم�ساركة من جميع �أنحاء �لعامل 
م�ساركا  مل��ائ��ة  ع���دده���م  وي��ت��خ��ط��ى 
�لإمار�ت  دول��ة  �أن  وتربهن  لتثبت 
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تطوير البنية التحتية تنتهي من تنفيذ مبنى املركز الثقايف بالفجرية 
•• دبي-و�م: 

 51 بلغت  �إجمالية  بتكلفة  �لفجرية  باإمارة  �لثقايف  �ملركز  �لتحتية من تنفيذ م�سروع  �لبنية  �نتهت وز�رة تطوير 
مليون درهم حيث �سيتم ت�سليم �ملبنى ب�سكل مبدئي للجهة �مل�ستفيدة خالل �لأ�سبوع �ملقبل .

ويتكون �مل�سروع - �لذي يقع على مدخل �إمارة �لفجرية من طريق م�سايف- دبي - من دور �أر�سي وطابقني مب�ساحة 
كلية للمبنى ت�سل �إىل 31 �ألف مرت مربع .

و�أو�سحت �ملهند�سة مرمي عبد�لكرمي مديرة �إد�رة �لتنفيذ يف وز�رة تطوير �لبنية �لتحتية �أن �مل�ساريع �لتي ت�سرف 
على تنفيذها �لوز�رة ومنها هذ� �مل�سروع تتميز بالطابع �ملعماري �حلديث مع مر�عاة معايري �لإ�ستد�مة وتقليل 
�إ�ستهالك �لطاقة ما يجعلها مو�كبة للع�سر ف�سال عن متيزها بت�ساميم ت�سهل �حلركة د�خل �ملبنى للو�سول �إىل 
�لأق�سام �ملختلفة م�سرية �إىل �أن �لوز�رة ت�ستهدف من خالل تنفيذ م�سروعاتها �ملختلفة خف�س م�سادر �لتلوث يف 

مر�حل �لتنفيذ و�لتقليل من ��ستنز�ف وهدر �ملو�رد �لطبيعية .

ال�صوؤون الإ�صالمية تنظم ندوة الإمارات يف م�واج�ه�ة الإرهاب
•• �بوظبي-�لفجر:

حتت �إ�سر�ف وز�رة �سوؤون �لرئا�سة 
، وبح�سور معايل �ل�سيخ عبد �هلل 
م��ن��ت��دى تعزيز  رئ��ي�����س   ، ب��ي��ه  ب���ن 
�مل�سلمة،  �مل��ج��ت��م��ع��ات  يف  �ل�����س��ل��م 
�لقا�سمي  لبنى  �ل�سيخة  وم��ع��ايل 
، و�سعادة  ، للت�سامح  وزيرة �لدولة 
�ل���دك���ت���ور حم��م��د م��ط��ر �ل��ك��ع��ب��ي ، 
لل�سوؤون  �ل��ع��ام��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
�لإ�سالمية و�لأوقاف ، �لأمني �لعام 
و�لعلماء   ، �ل�����س��ل��م  ت��ع��زي��ز  مل��ن��ت��دى 
رئي�س  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  ���س��ي��وف 
�لدولة حفظه �هلل ، وجمهور كبري  
و�ملنظمات  و�لباحثني  �لعلماء  من 
�ملعنية  و�جل���ه���ات  و�لأك����ادمي����ي����ات 
لل�سوؤون  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة  نظمت   ،
�لإ�سالمية و�لأوقاف  �ليوم �لأحد 
10 رم�سان ، بفندق جمري� �أبر�ج 
ن���دوة نوعية  �أب��وظ��ب��ي  �لحت����اد يف 
م�و�ج�ه�ة  يف  �لإم������ار�ت   « ب��ع��ن��و�ن 
�لإرهاب .. مركز�ت �سرعية وجهود 

وطنية » .
بيه  �ب��ن  �لعالمة  معايل  �فتتحها 
بكلمة تاأ�سيلية و�سح فيها �لروؤية 
�حل��ك��ي��م��ة ل��ل��ق��ي��ادة �ل���ر����س���ي���دة يف 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول����ة 
ومنهجيتها يف �لتعامل مع �لتطرف 
و�ل����ت����ي����ار�ت �مل���ت�������س���ددة و�لإره�������اب 
و�لتمويلية  �ل��ف��ك��ري��ة  وم��ن��اب��ع��ه 
وتاأويالتهم �ملنحرفة عن ن�سو�س 
خطورة  �إىل  لفتا  �حلنيف  �ل�سرع 
�ل��ن�����س��و���س م���ن حميطها  �ن���ت���ز�ع 
توظيفا  ت��وظ��ي��ف��ه��ا  ث���م  �ل���ف���ك���ري 
�لأه��و�ء و�لأفكار  مق�سود� خلدمة 
و�ملمار�سات �ل�ساذة ، ومذكر� باأن ما 
تقوم به دولة �لإمار�ت ومنتدياتها 
و�لهيئة  �ل��ت�����س��ام��ح  وز�رة  وم��ن��ه��ا 
�ل���ع���ام���ة ل���ل�������س���وؤون �لإ����س���الم���ي���ة 
و�لأوقاف �إمنا هو �لإعمار �لفكري 
�لع�سر  خل���و�رج  �لت�سدي  جلبهة 
�ل��ف��ك��ري و�جلبهة  ، وه��و �لإع��م��ار 
�لتي تر�أ�سها ومار�سها عبد �هلل بن 
عبا�س يف �سدر �لدولة �لإ�سالمية 
م���ع �خل�������و�رج �ل�����ذي رف���ع���و� زيفا 
ترتيب  وم���وؤك���د�   ، هلل  �إل  ح��ك��م  ل 
�لأولويات يف حياتنا �ملعا�سرة وهي 
�هلل  ر�سول  �لتي حددها  �لأولويات 
�سلى �هلل عليه و�سلم : �لأمن �أول 
ثم �سحة �لأبد�ن ثم حاجة �لنا�س 
�إىل �لغذ�ء حيث قال ر�سول �هلل ) 
من �أم�سى �آمنا يف �سربه معافى يف 
بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت 
قيمة  ( فال  �لدنيا بحذ�فريها  له 
ل�����س��ح��ة �لأب������د�ن ول �لدي�����ان ول 
ب�سعادة  �لعي�س  �أو  للحياة  معنى 
للنا�س  �أول  �لأم���ن  يتحقق  مل  �إذ� 
�لذي  �ل��دور  و�ملجتمعات وه��ذ� هو 

تقوم به �لدولة �لر�سمية .
�ل��دك��ت��ور �لكعبي حممد  �أل��ق��ى  ث��م 
مطر �لكعبي ، رئي�س �لهيئة �لعامة 
لل�سوؤون �لإ�سالمية و�لأوقاف كلمة 
�فتتح بها �أعمال �لندوة قال فيها : 

برئا�سة   ، �لر�سيدة  قيادتنا  ظل  يف 
بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
�لدولة  رئ��ي�����س   ، ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د 
�لأيام  ويف ه��ذه   – �هلل  حفظه   –
�ملباركة من �سهر رم�سان �ملبارك ، 
و على �أر�س �لت�سامح و �لعتد�ل ، 

و �لرقي �لإن�ساين ....
�ل�سيخ  �ل��ع��الم��ة  مب���ع���ايل  �أرح�����ب 
منتدى  رئي�س   ، بيه  ب��ن  �هلل  عبد 
�ل�سيخة  وم��ع��ايل   ، �ل�سلم  ت��ع��زي��ز 
�لدولة  وزي����رة   - �ل��ق��ا���س��م��ي  لبنى 

للت�سامح .
و�لفكر  �لعلم  بجهابذة  �أرح��ب  كما 
�لعلماء  �ل�سادة   ، و�لنقد و�لتحليل 
رئي�س   - �ل�سمو  ���س��اح��ب  ���س��ي��وف 
�ل���دول���ة - �ل���ذي���ن ���س��ي��رثون هذه 
�ل�سرعية  ب����امل����رت����ك����ز�ت  �ل�����ن�����دوة 
هي  و   ، �لإره������������اب  م����و�ج����ه����ة  يف 
م�سرتكة  �أ�سبحت  �لتي  �ملرتكز�ت 
كافة  �مل��ت��ح�����س��ر  �ل���ع���امل  دول  ب���ني 
�سريبة  �ل���ي���وم  ي��دف��ع��ون  و�ل���ك���ل   ،
د�م  فما   ، �مل��ع��ا���س��رة  �لتكنولوجيا 
مفتوحاً  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي  �ل��ف�����س��اء 
ب���ال ����س���و�ب���ط ول رق���اب���ة ذك���ي���ة ، 
ف������اإن �لإره���������اب ���س��ي�����س��رب يف كل 
م���ك���ان م���ن �ل���ع���امل ، حم������اوًل بث 
�ل���رع���ب و �خل�����وف و �ل��ف��و���س��ى ؛ 
ل��ع��رق��ل��ة �ل���ت���ق���دم �حل�������س���اري ، و 
�لأمم  بني  �لتعاون  ج�سور  زعزعة 
�ملو�جهة  ف���اإن  عليه  و   ، و�ل�سعوب 
و�جلهود   ، ع��امل��ي��ة  ت��ك��ون  �أن  ي��ج��ب 
مفتوحة  و�مل����ب����ادر�ت   ، م��ت�����س��اف��رة 
�ملوؤ�س�سات  �لآن  ه���ذ�  ت��ف��ع��ل  ك��م��ا   ،
�لفكرية بني  �ملنتديات  و  �لر�سمية 
دولة �لإم��ار�ت و �ملحيط �لإقليمي 
وف���ق منهجية  ذل���ك  و   ، �ل��ع��امل��ي  و 
لتجفيف  ؛  �لت�سامح  و  �لع��ت��د�ل 
منابع �لتطرف و �لإرهاب ، و ياأتي 
ع��ل��ى ر�أ������س ه���ذه �مل��وؤ���س�����س��ات �لتي 
�لت�سدي  يف  مب�سوؤولياتها  نه�ست 
 ، �لعابرة  �لإرهابية  �لتيار�ت  لهذه 
م�سيخة �لأزه��ر �ل�سريف و �لهيئة 
�ل���ع���ام���ة ل���ل�������س���وؤون �لإ����س���الم���ي���ة و 
�لأوق��اف ، و كثري من �ملوؤ�س�سات و 
تت�سارك  �ل��ت��ي  �لفكرية  �ملنتديات 
معنا يف هذ� �لنهج ، بتبادل �لر�أي و 
�مل�سورة ، و�إ�سد�ر �لأحكام �ل�سرعية 

رئي�َس  �ل���دول���ة،  رئ��ي�����ِس  ن���ائ���َب   –
ُدبي )رعاُه  �ل��وزر�ء، حاكَم  جمل�ِس 
�ل�سيخ  ��م��و  �ل�����سُّ – و���س��اح��َب  �هلل( 
حممد بن ز�ي��د �آل نهيان – نائَب 
�ملُ�سلحة،  ل��ل��ق��و�ِت  �لأْع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د 

ويلِّ َعْهِد �أبوظبي.
ادة �لِكر�م،،، �ل�سَّ

ِب���ُظ���روٍف  �����رُّ  مَيُ �ل���ي���وم  �ل���ع���امل  �إنَّ 
فالإرهاُب  ق��ة،  �ل��دِّ وب��ال��غ��ِة  َح��ِرَج��ٍة 
ِبناَء  �آف����ًة ع��امل��ي��ة، ي��ق��و���ُس  �أ���س��ب��َح 
�لن�سيَج  ُق  ومُي���زِّ �لوطنية،  ول��ِة  �ل��دَّ
ُد �لأَْمَن �لوطني  �لْجتماعي، وُيَهدِّ
بتهديِد  َوُي��ْن��ِذُر  �لإقليمي،  و�لأَْم���َن 
ويل، وِلَذِلَك فاإنَّ  �ل�ّسلِم و�لأمِن �لدُّ
�مل�سوؤوليِة  َت�ْسَت�ْسِعُر  �لإم��ار�ِت  دولَة 
�ل����وط����ن����ي����ة، ب����ج����ان����ِب �ل���ت���ز�م���ه���ا 
�ملُ�سرتكِة  �ل��ع��امل��ي��ِة  ب��امل�����س��وؤول��ي��ِة 
َتْغفْل  مْل  �إْذ  �لدولية،  �لأُ���ْس��رِة  َم��َع 
رُّ  مَيُ �لتي  �لتَّحدياِت  �لإم��ار�ت َعن 
ِف  بها �لعامُل نتيجَة �لُعنِف و�لتَّطرُّ
و�ل��ك��ر�ه��ي��ة، ومْل ت���اأْل���و ُج���ْه���د�ً يف 
�أ�ْسكالِه  ب��ك��اف��ِة  �لإْره�����اِب  ُمكافحِة 

وره.  ومظاهرِه و�سُ
ل���ق���ْد و�ج����ه����ْت وم�����از�ل�����ْت ُت����و�ِج����ُه 
�ملتحدِة  �ل��ع��رب��ي��ِة  �لإم������ار�ِت  دول����ُة 
يِل  ِبَتاأْ�سِ و�لكر�هيِة  ِف  �لتَّطرُّ ِفْكَر 
و�لتَّعاُي�ِس  الِم  و�ل�سَّ �لتَّ�ساُمِح  ِقَيِم 
���خ���ذْت �لإم����ار�ت  و�ل���ِوئ���ام، ول���ذ� �تَّ
الٍة للق�ساِء  ُخطو�ٍت ُمت�سارعٍة وفعَّ
على ظ��اه��رِة �لإْره����اب، وذل���َك ِمْن 
وتْرويِج  َن�����ْس��ِر  على  �ل��ع��م��ِل  خ���الِل 
يني �لَو�َسطي �ملُْعتدل،  �خِلطاِب �لدِّ
َف  و�لتَّطرُّ �لإره�����اَب  ُي��ع��ال��ُج  �ل���ذي 
�لُغلِو  ى لأْفكاِر  و�لع�سبية، وَيَت�َسدَّ
َعن  ف�ساًل  ائفية،  و�لطَّ ِد  �����س��دُّ و�ل��تَّ
ُمها  ُتْقدِّ �ل��ت��ي  �ل��ع��امل��ي��ِة  �مل���ب���ادر�ِت 

�لإمار�ُت لالإْن�سانية.
 كما مْل َتْغَفْل �لإمار�ت َعْن تطويِر 
ينيِّ و�لإْعالميِّ ِمْن  �خِلطاِبنْيِ �لدِّ
�لوقائيِة  ��د�ب��رِي  �ل��تَّ وو���س��ِع  ِج��ه��ة، 
ِف �لِفْكري و�لتَّْحري�سي  ملنِع �لتَّطرُّ
�لإرهابيِة  �لأع���م���اِل  �رت��ك��اب  ع��ل��ى 
دد؛  �أُخ��رى، ويف هذ� �ل�سَّ ِمْن ِجهٍة 
�سيا�ساٍت  �لإم�����ار�ِت  دول���ُة  �ت��خ��ذْت 
�مل�ستوياِت  على  فاعلٍة  و�إج�����ر�ء�ٍت 
و�لْقت�ساديِة  و�لأمنيِة  يا�سيِة  �ل�سَّ
�جلهوِد  و�ساعفت  و�لْج��ت��م��اع��ي��ة، 

�لدكتور  �لكرمي قدمها  – �لقر�آن 
، و و�ملنهج  ع�����س��اق   ع��ب��د �حل��م��ي��د 
�ملتطرفة  للجماعات  �ل���س��ت��دليل 
من �ل�سنة �لنبوية �لدكتور حمدي 
�لأ�����س����رة يف  و دور   ، م����ر�د  حم��م��د 
مكافحة �لإرهاب �لدكتورة عو�طف 
�لنبوي  و” و�لإره��اب �لإلكرتوين 
مكافحته  و�سبل  و�أن��و�ع��ه  ملفهومه 
حم��م��د ب�����س��ار عرفات  “ �ل��دك��ت��ور 
وهوؤلء �لربعة من �لعلماء �سيوف 

�ساحب �ل�سمو رئي�س �لدولة .
بيان  يف  ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  در������س����ة   “ و 
و�سائل  يف  �لإره����اب  دخ���ول  كيفية 
�لتقنية �حلديثة “ �ألقاها �لدكتور 
مركز  رئ���ي�������س   ، ك������روز  م���ق�������س���ود 
�لورقة  ث���م   ، �أب��وظ��ب��ي  يف  ه���د�ي���ة 
�لإم���ار�ت يف  دول��ة  �ل�ساد�سة جهود 
�سماحة  �ألقاها  �لتطرف  مكافحة 
�ملركز  مدير  �ل��درع��ي  حبتور  عمر 

�لر�سمي لالإفتاء يف �لدولة . 

�لتو�سيات  �إىل  �لندوة  خل�ست  ثم 
�لتالية :

- �ملنهجية �لأ�سولية عند �لعلماء 
دقيقة  م���ن���ه���ج���ي���ة  �ل����ر������س����خ����ني 
من�سبطة تقوم على معادلة مركبة 
�لدليل  وه������ي:  �لأب�����ع�����اد  ث���الث���ي���ة 
ومر�عاة  �لكلي،  و�لدليل  �جلزئي 
�ل�سياق، فال�سريعة توؤخذ كال�سورة 

�لو�حدة يكمل بع�سها بع�سا.
�ملنهج  خ�������س���ائ�������س  �أه��������م  م�����ن   -
�ملتطرف:  ل��ل��ف��ك��ر  �ل�����س����ت����دليل 
�لذي  �لكلي  �لفقهي  �لن�سق  ه��دم 
يو�زن بني ثالثة �أ�سول: �ل�سريعة 
ومنظومة  وم���ق���ا����س���د،  ن�����س��و���س��ا 
�مل�سالح و�ملفا�سد، ومر�عاة مو�زين 

�لزمان و�ملكان. 
�آف����ة �ل���س��ت��دلل �ل��ف��ا���س��د �لذي   -
يقوم عليه �لفكر �لإرهابي: �لقفز 
�ملعتربة  �ل��ق��و�ع��د  م��ن  جملة  على 
�لن�سو�س  م�����ع  �ل���ت���ع���ام���ل  ع���ن���د 
و�لن�سخ  �جلمع،  كقاعدة  �ل�سرعية 
و�عتبار  �مل��ن��اط  وحتقيق  و�ل�سياق 

�ملاآل و�لنظر �لكلي . 
وتتبع  ب��ر���س��د  �ل��ع��ن��اي��ة  �أه��م��ي��ة   -
بن�سو�س  �ل��ف��ا���س��دة  �ل���س��ت��دللت 
�ل���ق���ر�آن و�ل�����س��ن��ة، وت��ف��ن��ي��د �سبهها 

�لو��سحة و �تخاذ �ملو�قف �حلكيمة 
ك���ل م���ن ي�سوه  ، ���س��دَّ  و �حل���ازم���ة 
�أمن  ي���وؤرق  و  �حلنيف  ديننا  ن��ق��اء 
جمتمعاتنا �مل�سلمة ، و يعكر �سفو 
�أوطاننا ، و يعرقل م�سرية نهو�سها 

و تطورها و �زدهارها .
�ل�سيخة  ���س��ع��ادت��ه م��ع��ايل  ث��م دع���ا 
فاألقت  للمن�سة  �ل��ق��ا���س��م��ي  لبنى 
�ملعايل  �أ���س��ح��اَب   : �لتالية  �لكلمة 
يد�ِت  �ل�سَّ ��ي��ل��ة،  و�ل��َف�����سِ ��ع��ادة  و�ل�����سَّ
الُم  وَر �لكرمي، �ل�سَّ ادة، �حُل�سُ و�ل�سَّ
وب����رك����اُت����ه،  �هلِل  ورح����م����ُة  ع��ل��ي��ك��م 
ين ُم�������َس���اَرَك���ِت���ُك���م يف  ���رُّ ب����د�ي����ًة، َي�������سُ
ُعنو�َن:  ��ِم��ُل  حَتْ �لتي  ��دوِة  �ل��نَّ ه��ذِه 
»�لإم�����������ار�ُت مل���و�ج���ه���ِة �لإره��������اب«، 
���ُك���ُر �ل��ق��ائ��م��نَي و�ل��ع��ام��ل��نَي يف  و�أَ����سْ
�لهيئِة �لعامِة لل�سوؤوِن �لإ�سالميِة 
�ملُْخل�سِة  ُجهوِدِهم  على  و�لأوق��اِف 
وَم�ساِعيِهم �حَلثيثِة يف تاأْ�سيِل ِقَيِم 
�أ�سدِق  َم���َع  و�لْع���ت���د�ل،  �لتَّ�ساُمِح 
و�ملُ�َساِرِكنَي  ِثنَي  للُمَتَحدِّ �لتَّمنياِت 
و�خُلروِج  و�لنَّجاح،  �لتَّوفيِق  بدو�ِم 
ِفْكَر  ����ُخ  ُت����َر�����سِّ ُم���ه���م���ٍة  ب��ت��و���س��ي��اٍت 
�لُغلوِّ  ُم����و�ج����ه����ِة  يف  �ل���و����س���ط���ي���ِة 
ُز  و�لإْره�����������اِب و�ل��ع�����س��ب��ي��ة، وُت����َع����زِّ
�لُعنِف  ُمو�جهِة  يف  �لتَّ�ساُمِح  ِق��َي��َم 

و�لتَّمييِز و�لكر�هية.
�ملُتحدِة  �لعربيِة  �لإم��ار�ِت  �إنَّ دولَة 
ُد  �سِّ جُتَ و���س��ع��ب��اً  وح���ك���وم���ًة  ق���ي���ادًة 
و�لتَّاآخي  ِد  و�لتَّعا�سُ �لتَّ�ساُمِح  ِقَيَم 
�ُبط، ذلَك �أَْن دولَة �لإمار�ت؛  و�لرتَّ
َمبنيٍة  ر��سخٍة  ثو�بَت  ِم��ْن  َتنَطِلُق 
�ملُتبادِل  �لح�������رت�ِم  �أ����س���ا����ِس  ع��ل��ى 
ونبِذ  و�لتَّعاون،  و�حِلو�ِر  و�لتَّفاُهِم 
و�لُعنِف  �لإْره��������اِب  ���ك���اِل  �أ����سْ ك���اف���ِة 
ف، وحت��ت�����س��ُن �أك����رَث من  ���ط���رُّ و�ل���تَّ
بكر�مٍة  يعي�سون  جن�سية،   200
و�سالم، ويعملوَن بتقديٍر و�حرت�م، 

ويتو��سلوَن بتناُغٍم و�ن�سجام.
كما حت��ر���ُس دول���ُة �لإم�����ار�ِت على 
الِم  و�ل�سَّ �����س��اُم��ِح  �ل��تَّ ِق���َي���ِم  ت��ع��زي��ِز 
يف  و�لإْره����اب،  ِف  �لتَّطرُّ وُمو�جهِة 
ل�ساحِب  اميِة  �ل�سَّ �لتوجيهاِت  ظلِّ 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�سيخ  مو  �ل�سُّ
)حفظُه  �ل��دول��ة  – رئ��ي�����َس  نهيان 
مو  �ل�سُّ ���س��اح��َب  و�أخ����ي����ِه   – �هلل( 
مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ 

ديِة �لثَّقافيِة وُقبوِل  و�ْحرت�ِم �لتَّعدُّ
و�لع�سبيِة  �لكر�هيِة  ونبِذ  �لآخ��ر، 

و�لتَّمييز.
�أي�ساً   2016 ع�����اِم  يف  ع���ا����س���ر�ً: 
�لدويلِّ  “�ملعهِد  َع���ِن  �لإع����الُن  مَتَّ 
ر��سد  للتَّ�ساُمِح وجائزِة حممد بن 
�ملعهُد  ي��ع��م��ُل  ح��ي��ُث  للتَّ�ساُمح”، 
�لإنتاجاِت  دْع���ِم  �جل��ائ��زِة على  َم��َع 
و�لإعالمية،  و�لّثقافيِة  �لفْكريِة 
�ل��ّت�����س��اُم��ِح لعمٍل  ق��ي��م��ِة  وحت���وي���ِل 
ُم�����ْس��ت��د�ٍم ي��ع��وُد باخلرِي  م��وؤ���س�����س��ي 
�لعربية،  �ملنطقِة  يف  �سعوِبنا  على 
ت��وف��رِي َح�َساَنٍة  �أج���ِل  و�ل��ع��م��ِل م��ن 
و�سناعِة  �لعربي،  لل�ّسباِب  فْكريٍة 
ُخ �لّت�ساُمَح  قياد�ٍت عربيٍة �سابٍة ُتَر�سِّ
َعْن  و���ُس��ل��وك��اً، ف�ساًل  وِق��َي��م��اً  ف��ْك��ر�ً 
�لفْكِر  �ل��ّت�����س��اُم��ِح يف  ُرم����وِز  َت��ْك��رمِي 
�لإْن�ساين و�لإبد�ِع �لأدبي و�لفنوِن 

�جلمالية.
�لإخوة و�لأخو�ت،،،

َف  و�لتَّطرُّ �ل��ُع��ن��َف  ُم��ك��اَف��َح��َة  �إنَّ 
�أ�سا�سيٍة  ب�سورٍة  تعتمُد  و�لإْره���اب، 
على تنميِة �لثَّقافِة و�لِفْكِر و�لوعي، 
�جلن�سياِت  ب����نَي  �حِل��������و�ِر  َوَدْع��������ِم 
���ق���اف���ات، و�إع�������د�ِد  و�لأْدي�����������اِن و�ل���ثَّ
�لقادرِة  و�ل���ق���و�ن���نِي  �����س��ري��ع��اِت  �ل��تَّ
�إىل  �عيِة  �لدَّ �لأف��ك��اِر  على جت��رمِي 
ِف  و�لتَّطرُّ و�ل��ك��ر�ه��ي��ِة  ��م��ي��ي��ِز  �ل��تَّ
�ْنِت�ساِرها،  و�لُعن�سرية، و�حلِد من 
و�لتَّ�سدي  َم��ن��اِب��ِع��ه��ا،  وجْت���ِف���ي���ِف 
ُتَولُِّدَها،  للمنظماِت و�جِلهاِت �لتي 
كما  �ل��ي��وم؛  ُم��ِل��ح��ٍة  بحاجٍة  فنحُن 
حممد  �ل�سيخ  مو  �ل�سُّ �ساحُب  قال 
بن ر��سد �آل مكتوم – نائَب رئي�ِس 
�ل���دول���ة، رئ��ي�����َس جم��ل�����ِس �ل����وزر�ء، 
حاكَم ُدبي )رعاُه �هلل( - �إىل �إعادِة 
�لتَّ�ساُمِح  ِقَيَم  ُخ  ُيَر�سِّ ِفْكريٍّ  �إعماٍر 
ِفْكرياً  بالآخِر  و�لقبوِل  و�لتَّعدديِة 

وثقافياً وطائفياً ودينياً.
�أُْخرى �ملُنظمنَي  �أَ�ْسُكُر مرًة  ختاماً، 
����دوة،  و�ل���ق���ائ���م���نَي ع��ل��ى ه�����ذِه �ل����نَّ
ادِة �مل�ساركني،  و�ل�سكُر مو�سوٌل لل�سَّ
ِبُكلِّ  للجميِع  متنياتي  �أ���س��دَق  َم��َع 

�لتَّوفيِق و�لنَّجاح.
هذ� وقد تناولت �لندوة �ستة �أور�ق 
للجماعات  �ل�ستدليل  �ملنهج  هي 
�ل�سرعية  �لأ���س��ول  م��ن  �ملتطرفة 

لإن����ه����اِء �خُل����ط����و�ِت و�لإج���������ر�ء�ِت 
روريِة لإ�سالِح وتطويِر �آلياِت  �ل�سَّ
�ل��ع��م��ِل �ملُ�����س��رتِك ملُ��و�ج��ه��ِة ظاهرِة 
ف، وِمْن  �لإره����اِب و�ل��ِف��ْك��ر �ملُ��َت��َط��رِّ

تلَك �لإْجر�ء�ت:
�لتَّعاون  “قانون  �إ�����س����د�َر  �أوًل: 
�مل�سائِل  يف  �ل��������ّدويل  �ل��ق�����س��ائ��ي 

�جِلنائية” – عاَم 2006.
�لوطنيُة  “�للجنُة  ت�سكيَل  ثانياً: 
ملكافحِة �لإْرهاب”  - عاَم 2009.

�إِْن�ساء  متَّ   2013 ع���اِم  يف  ث��ال��ث��اً: 
يف  للتََّميِز  �ل��ّدويل  هد�ية  “مركُز 
وهَو  �لَعنيف”،  ِف  �لتََّطرُّ ُمكافحِة 
تطبيقيٍة  َب��ْح��ث��ي��ٍة  �����س��ٍة  ُم��وؤ���سَّ �أوُل 
و�لبْحِث  ل��ل��ِح��و�ِر  د�ع��م��ٍة  ُم�ْستقلٍة 

ف. و�لتَّْدريِب ملُكاَفَحِة �لتََّطرُّ
ُمكاَفَحِة  “قانون  ���د�َر  �إِ����سْ ر�ب��ع��اً: 
ع����اَم   – �لإْرهابية”  �جل�����ر�ِئ�����م 

.2014
ُحَكَماِء  ِل�س  “جَمْ تاأْ�ِسي�َس  خام�ساً: 
َوهَو   ،2014 ع���اَم   – �ملُ�ْسِلمني” 
�إىل  َت��ْه��ِدُف  ُم�ستقلٌة  دول��ي��ٌة  هيئٌة 
تْعزيِز �ل�سلِم يف �لعامِل �لإ�سالمي.

تعزيِز  “ُمنتدى  �حت�سان  �ساد�ساً: 
�ملُ�سلمة”  �ملُ��ج��ت��م��ع��اِت  يف  ��ل��ِم  �ل�����سِّ
و2015،   ،2014 ل������الأع������و�ِم 

و2016.
ُمكاَفَحِة  “قانون  �إ���س��د�َر  �سابعاً: 
ع����اَم   – و�لكر�هية”  ���ْم���ي���ي���ِز  �ل���تَّ
َي�ْسَتِمُل على مو�ٍد  و�لذي   ،2015
مُن �مل�ساو�َة بنَي �أفر�ِد �ملُْجتمع،  َت�سْ
��ْم��ي��ي��َز ب���نَي �لأف������ر�ِد �أو  ُم �ل��تَّ وجُت�����رِّ
�لديِن  �أ����س���ا����ِس  ع��ل��ى  �جل���م���اع���اِت 
�أو  �ل��ل��وِن  �أو  �ل���ِع���ْرِق  �أو  �مل��ذه��ِب  �أو 

�لأ�سل.
�سو�ب،  “مركُز  �إط�����الق  ث��ام��ن��اً: 
وهَو  ف”،  �لتَّطرُّ ��دَّ  ���سِ ���ِح���ُدوَن  ُم���تَّ
ر�َكِة  ِبال�سَّ �َسْت  تاأ�سَّ َتفاعليٌة  ُمبادرٌة 
�لأْمريكية؛  �ملُتحدِة  �ل��ولي��اِت  َم��َع 
�لتِّ�ساِل  و���س��ائ��ِل  ت�����ْس��ِخ��رِي  ِب��ه��دِف 
ِويِب  ِلَت�سْ �لْج��ت��م��اع��ي،  و�لإع����الِم 

�لأْفكاِر �خلاِطئة.
تا�سعاً: يف عاِم 2016 مَتَّ ��ْستحد�ُث 
ولِة للتًّ�ساُمح”،  َب وزيرِة �لدَّ “ِمْن�سِ
�لوطني  �ل�����ربن�����ام�����ِج  و�ع�����ت�����م�����اِد 
�����س��اُم��ح، و�ل�����َه�����َدُف ِم�����ْن َذِل�����َك  ل��ل��تَّ
��ستد�مَة ِقَيِم �لتَّ�ساُمِح و�لتَّ�ساُمِن 

و�أحكامها باحلجة و�لربهان . 
�لآم����ن����ي����ني  ع����ل����ى  �لع��������ت��������د�ء   -
�ملحاربني،  وغ���ري  و�مل�����س��ت�����س��ع��ف��ني 
وعلى �لأرو�ح و�لأمو�ل ودور �لعبادة 
ومقدر�ت وممتلكات �لوطن، �سو�ء 
دول  �أم  جماعات  �أم  �أف���ر�د  مار�سه 
فهو �لرتويع �لذي حرمه �لإ�سالم 

وغلظ عقوبته بحد �حلر�بة .
�لتو��سل  على  �لتحفيز  �أهمية   -
�ل����ذي يك�سب  �لأ�����س����ري،  و�حل�����و�ر 
�لأبناء مبادئ �حلقائق �ل�سحيحة، 
�لفكرية  �لن��ح��ر�ف��ات  ع��ن  و�لبعد 

و�ل�سلوكية . 
- �ل��ت��وع��ي��ة م��ن خ��ط��ورة �لإره����اب 
�ملحدق  �ل�����د�ء  و�أن�����ه  �لل����ك����رتوين 
�ل�سياق  يف  و�مل��ج��ت��م��ع��ات  ب���الأف���ر�د 

�لعوملي �ملعا�سر.
�لتي  �لتوعوية  �ل��رب�م��ج  تكثيف   -
ت��ع��ن��ى ب���ت���دري���ب �لئ���م���ة و�ل���دع���اة 
على �لتاأقلم مع �ملتغري�ت �لدولية 
�ل���ت���ي تعزز  �ل��وط��ن��ي��ة  و�ل����رب�م����ج 
�لتطرف  �أه�����ل  م��ك��اف��ح��ة  ل��دي��ه��م 

و�لإرهاب. 
- مل تفرق دولة �لإم��ار�ت �لعربية 
لظاهرة  م��و�ج��ه��ت��ه��ا  يف  �مل���ت���ح���دة 
ك��ان على م�ستوى  ���س��و�ء  �لإره����اب 
�أو كان على  �أو �جلماعات،  �لأف��ر�د 
�ملمار�سات،  �أو  �لأف����ك����ار  م�����س��ت��وى 

فالإرهاب ن�سق كلي ل يتجز�أ.
 - مو�جهة �لإم��ار�ت لالإرهاب هي 
م��و�ج��ه��ة ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة ث��اب��ت��ة ل 
�أجل  �آن��ي��ة ول حلظية، ج���اءت م��ن 
وحماية  ج����ذوره،  م��ن  ��ستئ�ساله 

�لأجيال من �أخطاره. 
�لإم����ار�ت  دول���ة  بجهود  �لتنويه   -
مو�جهة  يف  �مل����ت����ح����دة  �ل���ع���رب���ي���ة 
�لإره��������اب ع��ل��ى م�����س��ت��وي��ات ع���دة، 
و�لتثقيفية  �ل��ف��ك��ري��ة  ك��امل��و�ج��ه��ة 
و�لإعالمية و�لتعليمية و�لتنموية 

 .
�سيا�سة  ب����ر�����س����م  �ل���ت���و����س���ي���ة   -
�لتوعية  على  تعمل  ��سرت�تيجية 
و�لرب�جمية  �ل��د�ئ��م��ة،  �ل�����س��ام��ل��ة 
�مل�����س��ت��م��رة ب��ت��ث��ق��ي��ف ك����ل �أط���ي���اف 
�مل��ج��ت��م��ع ب��ح��ي��ث ت��ت��ح��م��ل ل�����و�ءه 
�لدولة يف بناء ��سرت�تيجية �لأمن 

�ملجتمعي .

جمل�س �شلطان اأبو ليلة الرم�شاين 

عابدين العو�صي: مركز لغ�صل الكلى جمانا يف دبي و�صداد ديون املواطنني امل�صجونني قبل عيد الفطر
�لإنفاق �ملحلي لبيت �خلري �ملحلي 
بلغ  �ملا�سية  �خلم�س  �ل�سنو�ت  يف 

مليار و200 مليون درهم .
من جانبه حتدث نائب مدير عام 
�أهمية  ع���ن  ب��ي��ت �خل����ري  ج��م��ع��ي��ة 
ب��ني �جلمعية  �ل��ق��ائ��م��ة  �ل�����س��ر�ك��ة 
�لعاملة  �مل��وؤ���س�����س��ات  م��ن  وغ��ريه��ا 
و�لن�ساين  �خل������ريي  �مل����ج����ال  يف 
و�رت��ب��اط��ه��ا  �إل��ك��رتون��ي��ا م��ع �أربعة 
�أفرع خارجية تابعة لها و4 مر�كز 

تابعة لهيئة �آل مكتوم �خلريية .
و�أكد �أن �كتمال �لربط �لإلكرتوين 
بني جميع هيئات وجمعيات �لعمل 
�خل����ريي يف �ل���دول���ة ���س��ي�����س��ه��م يف 
�مل�ساعدة  �زدو�ج���ي���ة  ع���دم  ���س��م��ان 
وبالتايل  �حل���ال���ة  ل����ذ�ت  �مل��ق��دم��ة 
�ل��و���س��ول لأك���رب ع���دد مم��ك��ن من 

�لأ�سر �ملعوزة و�ملحتاجة .
ولفت �سامل �لنار �ل�سحي  �إىل دور 

•• ر�أ�س �خليمة -�لفجر

ن��ظ��م ف���رع جمعية ب��ي��ت �خل���ري يف 
�لأول  �أم�����س  م�ساء  �خليمة  ر�أ����س 

رف��د �لعملي �خل��ري د�خ��ل �لدولة 
وم�ساعدة �حلالت �ملعوزة .

�لعو�سي  ط��اه��ر  ع��اب��دي��ن  و�أع��ل��ن 
م���دي���ر ع����ام ج��م��ع��ي��ة ب��ي��ت �خلري 

يف جمل�س رج��ل �لأع��م��ال �سلطان 
بوليلة جمل�سا رم�سانيا بعنو�ن » 
بيت �خل��ري يف ع��ام �خل��ري » �سلط 
�جل��م��ع��ي��ة يف  دور  ع���ل���ى  �ل�������س���وء 

خ������الل �مل���ج���ل�������س ع�����ن �ت�����ف�����اق 4 
جمعيات وموؤ�س�سات خريية يف دبي 
بالتعاون مع هيئة �ل�سحة  يف دبي 
�إن�����س��اء م��رك��ز خ��ريي لغ�سيل  على 
�حلالت  �أً���س��ح��اب  مل�ساعدة  �لكلى 
�ملر�سية بتكلفة �إجمالية ت�سل �إىل 

مليون درهم .  40
و�أ������س�����اف خ�����الل �مل��ج��ل�����س �ل����ذي 
ع�سو  �ل�سحي  �لنار  �سامل  ح�سره 
�ملجل�س �لوطني ، و�سعيد �ملزروعي 
ون����ائ����ب م���دي���ر ع�����ام �جل���م���ع���ي���ة ، 
مدير  �لقر�سي  �إب��ر�ه��ي��م  و�مل��ق��دم 
م����رك����ز �ل�����دع�����م �لج����ت����م����اع����ي يف 
، وحليمة  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س  ���س��رط��ة 
�أفرع بيت  �إد�رة  �لظنحاين مديرة 
�خل���ري و���س��م�����س��ة ح�����س��وب مديرة 
ف��رع بيت �خل��ري يف ر�أ����س �خليمة 
�سوؤون  م���دي���رة  �لأح����م����د  ون��ه��ل��ة 
مر�كز هيئة �آل مكتوم �خلريية  �أن 

م���������س����اع����دة  �إىل  و�لإن���������������س�������اين 
�مل�ستفيدين من �مل�ساعد�ت �ملحلية 
من �لقادرين على �لعمل يف توفري 
فر�س عمل منا�سبة لهم لتحقيق 
، م�سري�  ل��ه��م  �ل���ذ�ت���ي  �لك���ت���ف���اء 
تقييم  �إع�����ادة  �إج�����ر�ء  �أه��م��ي��ة  �إىل 
ل�سمان  �مل�ستحقة  للحالت  دوري 

و�سولها مل�ستحقيها �لفعليني.
�إىل دور  �ل��ق��ر���س��ي  �مل��ق��دم  و�أ����س���ار 
�خلريية  و�ل���ه���ي���ئ���ات  �جل��م��ع��ي��ات 

بن  ز�ي���د  �ل�سيخ  �لحت���اد  موؤ�س�س 
ثر�ه  �هلل  طيب  نهيان  �آل  �سلطان 
�خلريي  �لعمل  ودع��م  تاأ�سي�س  يف 
يف �ل���دول���ة وو����س���ع �ل��ن��ه��ج �ل���ذي 
ما  �لر�سيدة  قيادتنا  عليه  ت�سري 
ج��ع��ل دول����ة �لإم������ار�ت يف مقدمة 
وتنفيذ  دع������م  يف  �ل�����ع�����امل  دول 
�ملبادر�ت �لإن�سانية و�خلريية على 

�ل�سعيد �لعاملي.
ودع����ا م��وؤ���س�����س��ات �ل��ع��م��ل �خلريي 

ن������زلء  دع��������م  و�لإن�����������س�����ان�����ي�����ة يف 
و�لعقابية  �لإ�سالحية  �ملوؤ�س�سات 
للمبعدين  ���س��ف��ر  ت��ذ�ك��ر  وت��وف��ري 
م��ن��ه��م و����س���د�د م��دي��ون��ي��ات بع�س 
�لق�سايا  �أ���س��ح��اب  م��ن  �ملتعرثين 
�سرطة  دور  �إىل  م�����س��ري�   ، �مل��ال��ي��ة 
ظاهرة  مكافحة  يف  �خليمة  ر�أ����س 
�ل��ت�����س��ول و�حل���د منها م��ن خالل 
تتخذها  �لتي  �مل�سددة  �لإج���ر�ء�ت 

بحق �ملت�سولني.
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العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6

اإعــــــــــالن
�دلب  �ل�س�����ادة/حمم�سة  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�خل�سر�ء  رخ�سة رقم:CN 1174028 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة عي�سى �بر�هيم حممد دهم�س �لطنيجي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف ب�سمة ح�سن حممود �لقي�سي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6

اإعــــــــــالن
رم�سان  �ل�س�����ادة/علي  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للمقاولت �لعامة
رخ�سة رقم:CN 1739535 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة �سلطان رم�سان عبد�هلل علي �لبلو�سي %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف علي رم�سان عبد�هلل علي �لبلو�سي

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

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6

اإعــــــــــالن
للتجارة  �ل�س�����ادة/�سبيكرتم  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
�لعامة ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 1312085 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�سب �ل�سركاء
�حمد عالء �لدين حممد حممود حممد من 2% �ىل %1

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة عبيد هالل حممد �سعيد �لدرمكي %1

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

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�لز�وية 

لتجارة �لعالف
رخ�سة رقم:CN 1387343 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/لوزينا للزهور

رخ�سة رقم:CN 2039802 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة علي �حمد �سالح �سامل بن قربان �لهمامي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف رفيعه خليل مطر علي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6

اإعــــــــــالن
ذ.م.م   رولز  �ند  روك  �ل�س�����ادة/مطعم  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1857080 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة حممد حمد ر��سد نهيل �لنعيمي %50
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة ر��سد حمد ر��سد نهيل �لنعيمي %50
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف �سيد �مري �ملبني هازور علي �ساه
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف �سامل �سعيد حممد حوفان �ملن�سوري
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/�ملنى  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للهو�تف �ملتحركة
رخ�سة رقم:CN 1806676 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�ميتاك 

موبايل �سوليو�سنز ذ.م.م - فرع �أبوظبي 1
رخ�سة رقم:CN 1411930 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/بقالة نور �جلاهلي 

رخ�سة رقم:CN 1125118 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

�سعيد حممد عبد�هلل �لكثريي من وكيل خدمات �ىل مالك
تعديل ن�سب �ل�سركاء

�سعيد حممد عبد�هلل �لكثريي من 0% �ىل %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف كافيلي بر�مباث باند�ر �بور �يل
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بخ�سو�س �لرخ�سة 
موؤ�س�سة  �لتجاري  بال�سم   CN رقم:1265026 
كو�ليتي �ساين للعناية بال�سيار�ت بالغاء طلب تعديل 

�لرخ�سة و�عادة �لو�سع كما كان عليه �سابقا.
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�سبوع  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة 

حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/�عايل  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لبحار للنجارة و�حلد�دة �مل�سلحه
رخ�سة رقم:CN 1138090 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�لعني موتورز

رخ�سة رقم:CN 1004799  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة حممد ر��سد عبد�هلل ر��سد �لدرعي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف �سعيد ن�سيب عتيق عبيد �ل�سبو�سي
تعديل ن�ساط/حذف جتارة �سيار�ت �لركاب �جلديدة )4510101(

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

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�بو �لبخو�س للنجاره 

�ليدوية رخ�سة رقم:CN 1030599 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

�سامل علي �سيف بن بريهيم �لنعيمي من وكيل خدمات �ىل مالك
تعديل ن�سب �ل�سركاء

�سامل علي �سيف بن بريهيم �لنعيمي من 0% �ىل %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف هارديال �سينغ �ساند�

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

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/ �ك�سبو جو�س

رخ�سة رقم:CN 1736247  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�ساحة 6.6*1 �ىل 1*1

 تعديل ��سم جتاري من/�ك�سبو جو�س
EXPO JUICE

�ىل/ ديلر للهو�تف �ملتحركة
DAILER MOBILE PHONES

تعديل ن�ساط/��سافة بيع �لهو�تف �ملتحركة ولو�زمها - بالتجزئة )4741011(
تعديل ن�ساط/حذف بيع �لع�سائر - بالتجزئة )4722002(

تعديل ن�ساط/حذف بيع �لع�سائر �لطازجة )5630003(
تعديل ن�ساط/حذف بيع �ملثلجات - بالتجزئة )5610007(
تعديل ن�ساط/حذف م�سروبات باردة و�ساخنة )5630004(

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

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6

اإعــــــــــالن
�لمار�ت  كوخ  �ل�س�����ادة/مطعم  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1189292:للوجبات �ل�سريعة رخ�سة رقم
 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة عبد�لعزيز جمعة مبارك هادي �لحبابي %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد خلفان ر��سد غليطه �لقمزي

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

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6

 اإعـــالن �سطب قيد
)�جلن�سية:  �يه  �ن  بنك  �ل�سادة/�سيتي  باأن  �لقت�ساد  وز�رة  تعلن 
يف  �ل�سركة  فرع  قيد  �سطب  بطلب  تقدمت  قد  �ملتحدة(  �لوليات 
�إمارة �بوظبي )�لعنو�ن:�س.ب:999 �سارع ز�يد �لول - �بر�ج �لهيل 
- �بوظبي �س.ب:0000( و�ملقيدة حتت رقم )65( يف �سجل �ل�سركات 
 )2( رقم  �لحتادي  �لقانون  لحكام  وتنفيذ�  بالوز�رة.  �لجنبية 
�لقر�ر  و  وتعديالتة  �لتجارية  �ل�سركات  �ساأن  يف  2015م  ل�سنة 
�جر�ء�ت  دليل  �عتماد  �ساأن  يف  2010م  ل�سنة   )377( رقم  �لوز�ري 
و�ملناطق  باخلارج  �ملوؤ�س�سة  �ملن�ساآت  ومكاتب  لفروع  �لرتخي�س 
�لعرت��س  يف  �حلق  ��سحاب  �ل�سادة  من  يرجى   . بالدولة  �حلرة 
�ن يتقدمو� باعرت��سهم �ىل �لوز�رة يف ميعاد ل يتجاوز �سهر من 
تاريخ �لن�سر على �لعنو�ن �لتايل: وز�رة �لقت�ساد �إد�رة �لت�سجيل 

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

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/جوهرة �لنيل للنقليات

رخ�سة رقم:CN 2184761  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�ساحة 60*40 �ىل 1*1

 تعديل ��سم جتاري من/جوهرة �لنيل للنقليات
JAWHARAT ALNIEL TRANSPORT

�ىل/جوهرة �لنيل للنقليات و�ملقاولت �لعامة
JAWHARAT ALNIEL TRANSPORT AND GENERAL CONTRACTING

تعديل ن�ساط/��سافة مقاولت م�ساريع �ملباين بانو�عها )4100002(
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  6  يونيو 2017 العدد 12039

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  6  يونيو 2017 العدد 12039

منوذج اإعالن بالن�شر
تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/ �ملالك:نا�س للمقاولت

NASS CORPORATION طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: نا�س �ملوؤ�س�سة

�ملودعة بالرقم:270174       بتاريخ:2017/3/22 م
با�س��م:نا�س للمقاولت

�أب��وظ��ب��ي ل��ل��ت��اأم��ني ، ���س��ارع خليفة ، ه�����ات�����ف:025558112 ،  وع��ن��و�ن��ه:���س��ق��ة 1004 ب��ن��اي��ة ���س��رك��ة 
فاك�س:025558113 �سندوق �لربيد:38003 

�مييل:aancae@nasscontracting.com �بوظبي 
وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:37 �ملقاولت. 

و�سف �لعالمة:��سم �ل�سركة باللغتني �لعربية و�لجنليزية وباللونني �لزرق �لغامق و�لفاحت مع 
وجود رمز قو�س على �جلانب �لمين �لعلوي من �لعالمة. 

�ل�س��رت�طات:. 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد 

، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  6  يونيو 2017 العدد 12039
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اأخبـار الإمـارات

ا�صتقبال طلبات ال�صرتاك يف »�صاعر املليون« املو�صم الثامن حتى 30 �صبتمرب

6 فئات للمناف�شة تت�شمنها الن�شخة التا�شعة للجائزة

»ات�صالت لكتاب الطفل« ت�صتقبل م�صاركات املبدعني حتى نهاية اأغ�صط�ش املقبل
حما�صرة حول جرائم املخدرات يف جامعة عجمان

خالل م�شاركتها يف »بوك اك�شبو - اأمريكا«

»ال�صارقة للكتاب« ت�صتعر�ش فر�ش جذب النا�صرين 
الأمريكيني والكنديني لال�صتثمار يف املنطقة

»كلنا الإمارات« تنظم جل�صة للع�صف الذهني 

ومنح �لق�ساء �سلطة �إيد�ع �جلاين باإحدى وحد�ت عالج �لإدمان بدًل من 
�لعقوبات �ملن�سو�س عليها يف �لقانون لكي يعود �سخ�ساً �سوياً نافعاً لنف�سه 
وللمجتمع، مع �إمكانية تطبيق �أحد تد�بري �خلدمة �ملجتمعية. وتطرقت 
�أو  �ملخدرة  �مل��و�د  �لدعوى �جلز�ئية على متعاطي  �إىل عدم رفع  �ملحا�سرة 
�ملوؤثر�ت �لعقلية �إذ� تقدم �ملتعاطي من تلقاء نف�سه �أو زوجه �أو �أحد �أقاربه 
حتى �لدرجة �لثانية �إىل وحدة عالج �لإدمان �أو �لنيابة �لعامة �أو �ل�سرطة 
تفاعاًل  �ملحا�سرة  �سهدت  وقد  هذ�  �لوحدة.  لدى  للعالج  �إيد�عه  طالبني 
من �حل�سور من خالل �ملحاور �ملطروحة، و�لتي مت مناق�ستها و�لتعقيب 
له  ك��ان  مم��ا  �حل�سور  على  �سهاد�ت  بتقدمي  �ملحا�سرة  و�ختتمت  عليها. 

�نعكا�ساً طيباً لديهم.
بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �إع��الن  من  �نطالقاً  �ملبادرة  هذه  وتاأتي 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة، حفظه �هلل، عام 2017، عاماً للخري، و�سمن 

مبادر�ت جلنة عام �خلري �لتابعة حلكومة عجمان.

•• عجمان ـ �لفجر 

�أطلقت كلية �لقانون يف جامعة عجمان مبادرة “�لثقافة �لقانونية �سرورة 
جمتمعية” بهدف ن�سر �لثقافة �لقانونية بني �أفر�د �ملجتمع، وتنفيذ�ً لهذه 
�ملبادرة، عقدت �لكلية حما�سرة بعنو�ن “جر�ئم �ملخدر�ت” �ألقاها �لدكتور 
من  جمع  وح�سرها  �لقانون،  كلية  يف  �لتدري�س  هيئة  ع�سو  �ساكر،  �أحمد 
�لأكادمييني و�لإد�ريني يف �ملدر�سة �لوطنية بعجمان. ��ستعر�ست �ملحا�سرة 
�أ�سباب ��ستهد�ف ع�سابات �لإجر�م �ملنظم ملنطقة دول جمل�س �لتعاون ودولة 
�لإمار�ت من خالل �لدفع باأن�سطتها �لإجر�مية للدولة و�ملنطقة يف �سوء 
�رتفاع �لدخل �لقومي للدولة و�نعكا�سه على دخل �لفرد.  و�سرح �ملحا�سر 
بالن�سبة للعقوبات يف جر�ئم �ملخدر�ت، وذلك يف  �لإمار�تي  �مل�سّرع  �سيا�سة 
�لتد�بري  �نتهاج  نحو  �مل�سرع  و�جت��اه  للقانون،  �مل�ستمرة  �لتعديالت  �سوء 
�لتي ت�سعى �إىل �إ�سالح مدمن �ملخدر�ت باعتباره مري�ساً �أكرث منه جمرماً، 

معايري  على  �ملليون”  “�ساعر  يف 
و�أ���س�����س ف��ن��ي��ة ون��ق��دي��ة دق��ي��ق��ة يف 
يتعلق  فيما  وذل��ك  �لنبطي  �ل�سعر 
�ل���وزن و�ل��ق��اف��ي��ة و�للغة  ب�����س��روط 
�ل�����س��ع��ري��ة �مل�����س��ت��خ��دم��ة م���ن حيث 
�لغر�س  ت��ن��اول  وك��ي��ف��ي��ة  �ل��ت��ع��ب��ري 
للن�سو�س  �لفني  و�لبناء  �ل�سعري 
و�لرت�كيب  �ل�����س��ور  �إىل  �إ���س��اف��ة 
يف  ي�سرتط  كما  فيها  �مل�ستخدمة 
لل�سعر�ء  �ل���س��رت�ك  طلبات  قبول 
�سنة   18 عن  �أعمارهم  تقل  ل  �أن 

ول تتجاوز 45 �سنة .

��ستعادة جمده  �ل�سعر�ء من  �أمري 
و�مل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى م��ك��ان��ت��ه . من 
جانبه قال �سلطان �لعميمي مدير 
�أك���ادمي���ي���ة �ل�����س��ع��ر وع�����س��و جلنة 
حتكيم برنامج “�ساعر �ملليون” �إن 
�لنبطي مكانة مرموقة يف  لل�سعر 
�لدول �لعربية ويف منطقة �خلليج 
�لعربي على وجه �خل�سو�س وهو 
جانب  �إىل  �ل�سائع  �لأدب����ي  �ل��ل��ون 
�ملنطقة  �أه��ل  لدى  �لف�سحى  �سعر 

منذ �لقرن �لر�بع �لهجري .
و�لقبول  �مل�ساركة  �سروط  وتعتمد 

تقام م�سابقة �ساعر �ملليون مرة كل 
عامني وذلك بالتناوب مع م�سابقة 
�لف�سيح  لل�سعر  �ل�����س��ع��ر�ء   �أم���ري 
و�لتي �ختتمت مو�سمها �ل�سابع يف 
�إبريل 2017 . و�أكد عي�سى �سيف 
�أن  �للجنة  رئي�س  نائب  �مل��زروع��ي 
�لتي  �ل��ف��ري��دة  �ل�سعرية  �ل��رب�م��ج 
�أطلقتها �أبوظبي خالل 10 �سنو�ت 
وتابعها  ك���ب���ري�  جن���اح���ا  ����س���ه���دت 
متذوقي  من  باملاليني  م�ساهدون 
�لعربي  �لأدب  متكن  حيث  �ل�سعر 
من خالل برنامج �ساعر �ملليون و 

للمنطقة، وهذ� ما نلم�سه من �أ�سد�ء 
�إيجابية يف م�ساركاتنا �خلارجية«. 

�ل�سارقة  م��دي��ن��ة  �أن  �ل��ع��ام��ري  و�أك����د 
من  ك��ب��ري�ً  �ه��ت��م��ام��اً  ���س��ه��دت  للن�سر، 
باعتبارها  �لأم��ري��ك��ي��ني،  �ل��ن��ا���س��ري��ن 
بو�بة ل�سوق �سناعة �لكتاب يف منطقة 
�ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا، �لتي 
ت�ستورد كتباً ومو�د�ً ذ�ت �سلة ب�سناعة 
�أمريكي  دولر  مليار  بقيمة  �ل��ك��ت��اب 
 11 �إىل  ي�سل  من��و  ومب��ع��دل  �سنوياً، 
�سناعة  تتوجه  فيما  �سنوياً،  �ملائة  يف 
ما  �إىل  �ل���ع���رب���ي  �ل���ع���امل  يف  �ل���ك���ت���اب 
�سكان  من  �ساب  مليون   950 يقارب 
�لرقمية  �مل��وؤ���س��ر�ت  وه���ذه  �مل��ن��ط��ق��ة، 
حمدودة  ل  ��ستثمارية  فر�ساً  حتمل 

ملن يرغب بال�ستفادة منها. 
�لتقى  �ملعر�س،  يف  م�ساركته  وخ��الل 
وف����د ه��ي��ئ��ة �ل�����س��ارق��ة ل��ل��ك��ت��اب ع����دد�ً 
وناق�س  �ل��ك��ن��دي��ني  �ل��ن��ا���س��ري��ن  م���ن 
لتطوير  �مل���ت���اح���ة  �ل���ف���ر����س  م��ع��ه��م 
�لن�سر  �مل�����س��رتك يف جم���الت  �ل��ع��م��ل 
و�ل��رتج��م��ة م��ن �ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة �إىل 
و�لعك�س،  و�ل��ف��رن�����س��ي��ة  �لإجن��ل��ي��زي��ة 
وبحث �سبل تعزيز وتطوير �مل�ساركات 
عرب  وك��ن��د�،  �لإم�����ارت  ب��ني  �لثقافية 
�ل���دول���ي���ة �لتي  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  ���س��ل�����س��ل��ة 
�أجندة  يف  �ل�����س��ارق��ة  �إم�����ارة  ت��ق��دم��ه��ا 

ذ�ت  �أعمال  من  تطرحه  وما  �ملحلية، 
�ملحتوى،  م�ستوى  على  عالية  ج��ودة 

و�لطباعة، و�لإخر�ج.
رئي�س  �لعامري،  �أحمد  �سعادة  وق��ال 
هذه  “تعك�س  للكتاب:  �ل�سارقة  هيئة 
�مل�����س��ارك��ة روؤي����ة �ل�����س��ارق��ة يف حتقيق 
�لتو��سل �ملعريف بني خمتلف �لثقافات 
�ل�سمو  �ساحب  كر�سه  فما  �ل��ع��امل��ي��ة، 
حممد  ب��ن  �سلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�سيخ 
�لقا�سمي، ع�سو �ملجل�س �لأعلى حاكم 
�ل�سارقة، من مرتكز�ت، باتت �لإمارة 
جتني ثماره �ليوم، �إذ حتولت �ل�سارقة 
ت��ط��رح��ه م���ن م�����س��اري��ع وبر�مج  مب���ا 
�إىل حمرك ثقايف مركزي  وم��ب��ادر�ت 

و�لتي  �ل��ن�����س��ر  ق��ط��اع  يف  �ملتخ�س�سة 
ج��ع��ل��ت �لإم������ارة وج��ه��ة ل��ل��ع��ام��ل��ني يف 
بالعامل.   �لأك��رث من��و�ً  �ل�سناعة  ه��ذه 
��ستعر��س  على  تركيزه  جانب  و�إىل 
�لنا�سرين،  م��ع  و�لتو��سل  �ل��ف��ر���س، 
ودعوتهم لزيارة �إمارة �ل�سارقة ودولة 
�لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة، عر�س 
جناح �لهيئة �إ�سد�ر�ت �ساحب �ل�سمو 
�لإجنليزية،  باللغة  �ل�����س��ارق��ة  ح��اك��م 
و�������س�����د�ر�ت م��ن��ح��ة �ل��رتج��م��ة �لتي 
ت�����س��رف ع��ل��ي��ه��ا �ل��ه��ي��ئ��ة، �إ���س��اف��ة �إىل 
�إ����س���د�ر�ت د�ئ����رة �ل��ث��ق��اف��ة و�لإع����الم 
كلمات، مقدماً  بال�سارقة، وجمموعة 
�لن�سر  ح���ّي���ة حل���رك���ة  ����س���ورة  ب���ذل���ك 

 iOS تطبيقات �أجهزة �أندرويد و
 ePub3 و   Kindle وكذلك 
وغ����ريه����ا ب��ح�����س��ب م����ا ُي����ح����دد يف 
د�عية  �ل���س��رت�ك،  طلب  ��ستمارة 
زيارة  �إىل  �مل�ساركة  يف  �ل��ر�غ��ب��ني 
للجائزة  �لإل������ك������رتوين  �مل����وق����ع 
www.etisalataward.

�سروط   ع���ل���ى   ل���الط���الع   ،ae
�جلائزة للفئات كافة.

�ت�����س��الت لكتاب  وك���ان���ت ج���ائ���زة 
�لطفل �نطلقت يف �لعام 2009، 
مب�����ب�����ادرة م�����ن �ل�������س���ي���خ���ة ب�����دور 
�ملوؤ�س�س  �لقا�سمي،  �سلطان  بنت 
للمجل�س  �ل���ف���خ���ري  و�ل���رئ���ي�������س 
�لإمار�تي لكتب �ليافعني، بهدف 
تعزيز ثقافة �لقر�ءة، وغر�س حب 
�لكتاب �لعربي يف نفو�س �لأطفال 
بالإنتاجات  �لحتفاء  خ��الل  م��ن 
�ملوؤلفني،  لأف�������س���ل  �لإب����د�ع����ي����ة 
و�لر�سامني، و�لنا�سرين يف جمال 
وت�سجيع  �لأط��ف��ال،  كتب  �سناعة 
�أع���د�د متز�يدة م��ن كتب  �إ���س��د�ر 
�لأطفال �لعربية �لعالية �جلودة، 

ن�ساً وت�سميماً و�إخر�جاً.

عربية  �إب�����د�ع�����ات  ح�����س��ي��ل��ة  م����ن 
�أنها كفيلة  مميزة ومبتكرة، نرى 
و�لفني  �لفكري  باملنتج  بالرتقاء 
�لوطن  يف  ل��الأط��ف��ال  �ملخ�س�س 
�لنا�سرين  و����س��ت��ق��ط��اب  �ل��ع��رب��ي، 
ميد�ن  �إىل  و�لر�سامني  و�لكتاب 
و�ليافعني،  ل���الأط���ف���ال  �لإب�������د�ع 
وتعزيز مكانة �لكتاب يف مو�جهة 

�لبد�ئل �لتقنية.
و�أكدت �لعقروبي باأن باب �ملناف�سة 
�لن�سر  دور  ج��م��ي��ع  �أم����ام  م��ف��ت��وح 
�ل��ع��رب��ي��ة و�ل��ع��امل��ي��ة، ���س��ري��ط��ة �أن 
�لعربية،  باللغة  �مل�ساركات  تكون 
و�أن متثل ن�ساً �أ�سلياً غري مرتجم 
�أو مقتب�س، و�أن ت�ستهدف �لأطفال 
و�أن  18عاماً،  ح��ت��ى  و�ل��ي��اف��ع��ني 
ل ت��ك��ون �مل�����س��ارك��ة  ق��د ف���ازت من 
قبل  باأي من �جلو�ئز  �ملحلية �أو 

�لعربية �أو �لعاملية.
و�أ�سارت �لعقروبي باأن فئة �أف�سل 
تطبيق تفاعلي للكتاب، ت�ستهدف 
�لأطفال  ك��ت��ب  ت��ط��ب��ي��ق��ات  �أك����رث 
�أ�سا�س  على  بنيت  و�ل��ت��ي  �إب��د�ع��اً، 
�لفئة  وت�ستقبل  مبتكر،  ق�س�سي 

�ملوؤلف و�لنا�سر، وفئة �أف�سل ن�س 
، وقيمتها 100 �ألف درهم، وفئة 
�أف�����س��ل ر����س���وم، وق��ي��م��ت��ه��ا 100 
�أل���ف دره���م، وف��ئ��ة �أف�����س��ل �إخر�ج 
�أل��ف دره��م، وفئة   100 وقيمتها 
للكتاب  ت��ف��اع��ل��ي  تطبيق  �أف�����س��ل 
ف�ساًل  دره���م،  �أل��ف   100 بقيمة 
ل�300  �جل��ائ��زة  تخ�سي�س  ع��ن 
ور�س  �سل�سلة  لتنظيم  دره��م  �أل��ف 
عمل لبناء قدر�ت �ل�سباب �لعربي 
يف �لكتابة، و�لر�سم، �سمن برنامج 

ور�سة �لتابع للجائزة.
وق��ال��ت م���روة �ل��ع��ق��روب��ي، رئي�س 
�لإمار�تي  �ملجل�س  �إد�رة  جمل�س 
جائزة  جنحت  �ل��ي��اف��ع��ني:  لكتب 
�ت�������س���الت ل��ك��ت��اب �ل��ط��ف��ل على 
�ملا�سية،  �لثماين  �سنو�تها  م��د�ر 
من  ك���و�ح���دة  مكانتها  ت��ع��زي��ز  يف 
�لعربي،  �لطفل  �أدب  جو�ئز  �أب��رز 
دوؤوب  ل��ع��م��ل  نتيجة  ذل���ك  وك����ان 
تطويره  على  حر�سنا  ومتكامل، 
ن�����س��خ��ة، �سمن  وجت���وي���ده يف ك��ل 

روح �لفريق �لو�حد.
و�أ���س��اف��ت: ف��خ��ورون مبا جمعناه 

•• �أبوظبي-و�م:

�ملهرجانات  �إد�رة  جل��ن��ة  �أع��ل��ن��ت 
و�لرت�ثية عن  �لثقافية  و�لرب�مج 
��ستمر�ر ��ستقبال طلبات �ل�سرت�ك 
يف  �ملليون”  “�ساعر  ب��رن��ام��ج  يف 
 2018-2017 �لثامن  مو�سمه 
�ملقبل  �سبتمرب   30 ح��ت��ى  وذل����ك 
يف  �ل�سعر  �أك��ادمي��ي��ة  و��ستقبلت   .
من  �ملئات  �ملهرجانات  �إد�رة  جلنة 
�جلديد  ل��ل��م��و���س��م  �ل��رت���س��ي��ح��ات 
حيث  �ملا�سية  �لأ���س��ه��ر  م��دى  على 

  •• نيويورك-�لفجر:
ع����ززت ه��ي��ئ��ة �ل�����س��ارق��ة ل��ل��ك��ت��اب من 
ح�������س���ور ������س����م دول�������ة �لإم������������ار�ت يف 
���س��ن��اع��ة �ل��ن�����س��ر ع��ل��ى م�����س��ت��وى قارة 
م�ساركتها  خ��الل  �ل�سمالية،  �أمريكا 
�أمريكا”،   - �ك�سبو  “بوك  يف معر�س 
�ل����ذي �خ��ت��ت��م��ت ف��ع��ال��ي��ت��ه م���وؤخ���ر�ً يف 
جنحت  �أن  ب��ع��د  ن���ي���وي���ورك،  م��دي��ن��ة 
ع���ل���ى م�����دى ث���الث���ة �أي��������ام، يف �إب������ر�ز 
�ل��ت��ي تتمتع  �ل��ف��ر���س �ل���س��ت��ث��م��اري��ة 
ومنطقة  خ��ا���س،  ب�سكل  �ل��دول��ة  ب��ه��ا 
�ل�����س��رق �لأو����س���ط ب�����س��ك��ل ع����ام، �أم���ام 
و�لكنديني،  �لأم��ري��ك��ي��ني  �لنا�سرين 
متيحة �أمامهم �حل�سول على �لكثري 
�إمارة  توفرها  �لتي  �لت�سهيالت  م��ن 
�ل�سارقة ودولة �لإمار�ت يف هذ� �ملجال 
م�ساركتها  خ����الل  �ل��ه��ي��ئ��ة  وك�����س��ف��ت 
�لعربي  �حل�سور  مّثل  خا�س،  بجناح 
تقدمه  م����ا  �مل����ع����ر�����س،  يف  �ل���وح���ي���د 
�ل�سرق  �ل��ن�����س��ر يف  �ل�����س��ارق��ة حل��رك��ة 
�لأو�سط و�لعامل، عرب مدينة �ل�سارقة 
�ل�سارقة  م��ع��ر���س  وت���اأث���ري  ل��ل��ن�����س��ر، 
�لكتاب  �سناعة  على  للكتاب  �ل���دويل 
ت�سليط  ج��ان��ب  �إىل  ودول��ي��اً،  �إقليمياً 
�ل�سوء على �لن�ساط �لثقايف لالإمارة 
�مل�ستويات، و�لرتكيز على  يف خمتلف 
�ل��ف��ع��ال��ي��ات و�مل���ع���ار����س و�مل����وؤمت����ر�ت 

•• �ل�صارقة-�لفجر:

��ستكماًل مل�سرية �لإبد�ع يف جمال 
�سناعة كتب �لأطفال و�ليافعني، 
�ت�����س��الت لكتاب  ف��ت��ح��ت ج���ائ���زة 
�ملجل�س  ينظمها  و�ل��ت��ي  �ل��ط��ف��ل، 
�ليافعني،  ل���ك���ت���ب  �لإم�������ار�ت�������ي 
�لباب  �ت�سالت،  �سركة  وترعاها 
�أدب  يف  �لإب�����د�ع�����ات  ل���س��ت��ق��ب��ال 
�لطفل و�ليافعني، باللغة �لعربية 
م���ن ج��م��ي��ع �أن����ح����اء �ل����ع����امل، من 
نا�سرين  م��ن  �لأدب  ���س��ن��اع  ق��ب��ل 
ومطورين  ور���س��ام��ني  وم��وؤل��ف��ني 

للتطبيقات �لتفاعلية.
ويتناف�س �ملبدعون خالل �لن�سخة 
�جل����ائ����زة �سمن  م����ن  �ل���ت���ا����س���ع���ة 
�أغ�سط�س  نهاية  حتى  فئات،  �ست 
�ملقبل، للفوز بجو�ئز تبلغ قيمتها 
�لإج��م��ال��ي��ة م��ل��ي��ون وم��ئ��ت��ي �ألف 
�ستمنح  و�ل���ت���ي  �إم����ار�ت����ي،  دره����م 
�فتتاح  ح��ف��ل  خ����الل  ل��ل��ف��ائ��زي��ن 
36 من معر�س �ل�سارقة  �لدورة 

�لدويل للكتاب.
لكتاب  �ت�سالت  جائزة  وتت�سمن 
للطفل،  �لعام  كتاب  فئة  �لطفل، 
يتم  دره���م،  �أل���ف   300 وقيمتها 
�لنا�سر  على  بالت�ساوي  توزيعها 
و�مل���وؤل���ف و�ل���ر����س���ام، وف��ئ��ة كتاب 
 200 وقيمتها  لليافعني،  �ل��ع��ام 
بني  منا�سفة  ت���وزع  دره����م،  �أل���ف 

»كليفالند كلينك اأبوظبي« يطلق برناجما لالإقالع عن التدخني  انطالق فعاليات الدورة ال� 15 مل�صابقة كا�ش التفوق الثقايف للقوات امل�صلحة
من �لحتياجات �لعالجية . وقال �لدكتور جيفري ت�سامبان رئي�س 
“كليفالند  �لتنف�سي و�لرعاية �حلرجة يف م�ست�سفى  معهد �جلهاز 
يوؤكد  �لتدخني  ع��ن  �لإق���الع  برنامج  �إط���الق  �إن  �أبوظبي”  كلينك 

�لتز�م �مل�ست�سفى بالرعاية �ل�سحية �لوقائية.
�إي��اد ح�سن �لأخ�سائي �ملعتمد يف عالج �لإدم��ان على  وقال �لدكتور 
�لتدخني ومدير مركز �لإقالع عن �لتدخني يف �مل�ست�سفى �إن هناك 
�لكثري من �لفو�ئد �لتي ترتتب على �لإقالع عن �لتدخني وبعد عام 
و�حد من �لتخل�س من هذه �لعادة يرت�جع خطر �لإ�سابة بالنوبات 
2-5 �أع��و�م يرت�جع خطر  �لقلبية ب�سكل حاد وبعد ما يرت�وح بني 
غري  عند  عليه  ه��و  م��ا  م�ستوى  �إىل  �لدماغية  بال�سكتات  �لإ���س��اب��ة 

�ملدخنني .

•• �أبوظبي-و�م:

�سبكة  م��ر�ف��ق  �أح��د  �أبوظبي”  كلينك  “كليفالند  م�ست�سفى  �أط��ل��ق 
�ملبادلة  �لتابعة ل�سركة  �مل�ستوى  “مبادلة للرعاية �ل�سحية” عاملية 
للتنمية “مبادلة” .. برناجما لالإقالع عن �لتدخني عقب �حتفال 

�لعامل باليوم �لعاملي ملكافحة �لتدخني �لذي �سادف 31 مايو .
ملعهد  �لتابع  �ل��ربن��ام��ج  ه��ذ�  �إط���الق  خ��الل  م��ن  �مل�ست�سفى  وي�سعى 
�جلهاز �لتنف�سي و�لرعاية �حلرجة و�لذي مت �عتماده من قبل هيئة 
�مل�ساهمة ب�سكل فعال يف �حلد من م�ستويات  �إىل  �أبوظبي   � �ل�سحة 
�نت�سار عادة �لتدخني ودعم �أهد�ف �إمارة �أبوظبي �ملتعلقة بال�سحة 
�لعامة وت�سجيع �تباع �أ�ساليب حياة �سحية تقي من �لأمر��س وحتد 

لديهم يف جمال �لثقافة �لعامة و �لتفاعل �لإيجابي بني �مل�ساركني و�إتاحة 
�ملناف�سة  روح  ي�سوده  ثقايف  جو  يف  �مل�ساركة  �لفرق  بني  للتعارف  �لفر�سة 
�ل�سريفة. كما تهدف �ىل غر�س قيم �لعمل بروح �لفريق بني كافة �لفرق 
�مل�ساركة و�مل�ساهمة يف ��ستثمار �لوقت مبا يعود بالنفع على جميع �مل�ساركني 

وتنمية �حلو�ر و�لتفكري �لعلمي و �لقدر�ت.
وت�ستمل  فريقا   31 �لعام  لهذ�  �لثقايف  �لتفوق  كاأ�س  م�سابقة  يف  وي�سارك 
و�لعلوم  و�لديني  �لثقايف  �ملجال  و�لأن�سطة يف  �لفعاليات  �لعديد من  على 
�ملحلية  و�ل��ث��ق��اف��ة  و�ل�سحية  �لطبية  و�ل�����س��وؤون  و�ل��ت��اري��خ��ي��ة  �لع�سكرية 
و�خلليجية. ور�سدت �للجنة �ملنظمة جو�ئز قيمة نقدية وعينية للفائزين 
باملر�كز �لثالثة �لوىل حيث يح�سل �لفائز باملركز �لأول على كاأ�س �لتفوق 

�لثقايف �لعام فيما يح�سل �أ�سحاب �ملركزين �لثاين و�لثالث على كوؤو�س .

•• �بوظبي-و�م:

�لأول  �م�����س  �سباح  ب��اأب��وظ��ب��ي  �مل�سلحة  �ل��ق��و�ت  �سباط  ن���ادي  يف  �نطلقت 
�لتي  �مل�سلحة  للقو�ت  �لثقايف  �لتفوق  كاأ�س  مل�سابقة   15 �ل��دورة  فعاليات 
تنظمها مديرية �لتوجيه �ملعنوي خالل �سهر رم�سان �ملبارك وت�ستمر ملدة 

خم�سة �أيام بح�سور عدد من �سباط �لقو�ت �مل�سلحة.
حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  من  بتوجيهات  تقام  �لتي  �مل�سابقة  وتهدف 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة  �آل نهيان ويل عهد  بن ز�يد 
�أركان  رئي�س  �لرميثي  ث��اين  حممد  حمد  �لركن  �لفريق  معايل  ومتابعة 
�لقو�ت �مل�سلحة �إىل دعم روح �لتناف�س �لثقايف بني منت�سبي �لقو�ت �مل�سلحة 
من �سباط و�سباط �سف و�أفر�د من كافة �لوحد�ت وتنمية روح �ملطالعة 

•• �أبوظبي-و�م:

نظمت جمعية كلنا �لإمار�ت �أم�س �لول جل�سة ع�سف ذهني ملناق�سة �سبل 
�لتي  و�لأفكار  و�لآر�ء  �ملقرتحات  �لرتقاء بدور �جلمعية من خالل ر�سد 
“كلنا �لإمار�ت” ..  .  و�سارك يف �جلل�سة �لتي عقدت مبقر  تدعم روؤيتها 
�سعادة ح�سن بن مر�ن �لظاهري نائب رئي�س جمل�س �إد�رة �جلمعية و�أع�ساء 

جمل�س �لإد�رة �إىل جانب عدد كبري من �ملتطوعني .

�أبو�ب �جلمعية مفتوحة للجميع ملمار�سة  �أن  و�أكد �لظاهري خالل �للقاء 
�لعمل �لتطوعي و��ستقبال �لأفكار �جلديدة .

جمل�س  ع�سو  �لعامري  هوميل  بن  �أحمد  �سعيد  �لدكتور  ق��ال  جانبه  من 
�إد�رة جمعية كلنا �لإمار�ت رئي�س جلنة زيار�ت �ملجال�س �إن �جلمعية ت�سعى 
�إىل مو�كبة تطلعات �لدولة وخا�سة فيما يتعلق بالعمل �لتطوعي .و�أ�ساد 
�آل  ر����س��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ..�إط���الق  مب��ب��ادرة  و�حل�سور 
“رعاه �هلل”  �ل��وزر�ء حاكم دبي  مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 

�أبوظبي نائب  �آل نهيان ويل عهد  �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد  و�ساحب 
�سباب  يحفز  ما  للتطوع  �لوطنية  �ملن�سة  �مل�سلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 
ورد  �لتطوعي  �لعمل  على  �ملتقاعدون  ومنهم  ورج��الت��ه  �ل��وط��ن  وفتيات 

جميل �لوطن عليهم .
�لإعالمي عبد�لرحمن نقي ع�سر�ت  �أد�ره��ا  �لتي  وطرحت خالل �جلل�سة 
وتر�سيخ  تعزيز  �ملتمثلة يف  �أه��د�ف �جلمعية  و�لأف��ك��ار �سمن  �لق��رت�ح��ات 
�أفر�د  ب��ني  و�ل��ت��الح��م  �لأل��ف��ة  �أو����س��ر  ن�سر  على  و�لعمل  �لوطنية  مفهوم 

�لأجيال  ل��دى  للوطن  و�ل��ولء  �لنتماء  روح  تنمية  يف  و�مل�ساهمة  �ملجتمع 
وحت��ف��ي��ز �مل��و�ط��ن��ني ع��ل��ى حت��م��ل �مل�����س��وؤول��ي��ة �ل��وط��ن��ي��ة �إ���س��اف��ة �إىل توثيق 
يف  و�مل�ساركة  �لإم��ار�ت��ي  �ملجتمع  �أط��ي��اف  ب��ني  و�لتطوع  �لعطاء  روح  وب��ث 
�لحتفالت و�ملنا�سبات �لوطنية و�لجتماعية ومبادر�ت وطنية وجمتمعية 

ت�ستهدف خمتلف فئات �ملجتمع و�أ�سر �سهد�ء �لوطن .
ويف ختام �جلل�سة مت تكرمي عدد من �ملتطوعني و�ملتطوعات �ملتميزين يف 

مبادر�ت �جلمعية �لوطنية و�ملجتمعية .
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 اإعالن بالن�سر 
2017/160  جتاري جزئي 

�ىل �ملدعي عليه : �حمد خلفان عبد�هلل ��ستاذ �ل�سحي )�إمار�تي �جلن�سية( 
حيث �ن �ملدعية / در� �لتمويل - �س م ع 

قد �قام �ملدعي �لدعوى �حلقوقية رقم 2017/160 جتاري جزئي  يقت�سي ح�سورك �ىل مكتب �د�رة �لدعوى 
 ، �سباحا  �لتا�سعة   9.00 �ل�ساعة  م   2017/6/13 �ملو�فق  �لثالثاء  ي��وم  �سباح  �خليمة  بر�أ�س  �ملدنية  باملحكمة 
ولالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن �حل�سور �و �ر�سال وكيل 

عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �ستبا�سر نظر �لدعوى غيابيا بحقك 
و�سف �لدعوى  : �ول : ��ستدعاء �ملدعي عليه لقرب جل�سة 

�ىل  بال�سافة  دره��م   )68333.98( مقد�ره  م��ايل  مبلغ  بدفع  عليهم  �ملدعي  بالز�م  �حلكم  ثبوت  بعد   : ثانيا 
�لفائدة �لقانونية %12  

ثالثا : �لز�م �ملدعي عليه �لر�سوم و�مل�سروفات. 
لدى / مكتب �د�رة �لدعوى   حرر بتاريخ 2016/6/5

 مدير  اإدارة الدعوى
  حممد ال�سيد الدوح

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 1043
�لبيع  يف  ترغب  �جلن�سية  �إمار�تية    - �ساجت  �سعيد  فاطمة  �ل�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
عبد�حلبيب  حاجي  م�ستاق  حممد  �ل�سيد/  �ىل  وذلك    %100 �لبالغة  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل 
�ل�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  �ملو�سيقي(  لتعليم  )�لنجوم  �مل�سماة  �لرخ�سة  يف  �جلن�سية   باك�ستاين   -

مبوجب رخ�سة رقم )521775( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بال�سارقة 
تعديالت �خرى : مت تغيري �ل�سكل �لقانوين من )موؤ�س�سة فردية ( �ىل )موؤ�س�سة فردية( بوكيل 

خدمات. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب 
�لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد 
��سبوعني 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 12039 بتاريخ 2017/6/6   

  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 1042

ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ ورثه م�سطفى �حمد جامع علي م�سري ، �جلن�سية 
 - و�لع�سل  لالع�ساب  /�ملتخ�س�س  يف  ح�ستهم   كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغبون 
�إمار�تي   - �ملهري  �سهز�بي  �حمد  �سعيد  �حمد  لل�سيد/  وذلك   520196 جتاري  ترخي�س 
بوكيل  فردية  موؤ�س�سة  من  �لقانوين  �ل�سكل  تغيري  مت   : �خرى  تعديالت   - �جلن�سية  

خدمات �ىل موؤ�س�سة فردية 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني 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 12039 بتاريخ 2017/6/6   

 يعلن �ملحا�سب �لقانوين و�خلبري �حل�سابي د. حممد عبد�ملنعم ماهر - ب�سفته 
م�سفيا قانونيا / �سركة �لرتفاع لل�سيانة �لعامة - ذ م م )قيد �لت�سفية( بناء على 

قر�ر �جلمعية �لعمومية بتاريخ 2017/3/26 
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حتت رقم 1709003437 ، فكل من له حقوق على �ل�سركة 

�ملذكورة عليه �لت�سال بامل�سفي �لقانوين على �لرقام : 
026265422 : فاك�س      026268223 : هاتف  

 0506417108 : حممول   : 4229 �بوظبي   �س ب  
امل�سفي القانوين 
ل�سركة الرتفاع لل�سيانة العامة - ذ م م 
حتت الت�سفية القانونية  
د. حممد عبد املنعم ماهر 

اإعـــــــالن ت�سفية �سركــــة 

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
 يف  الق�سية  رقم : 2016/5274  ت ج  ال�سارقة 

�ملعلن �ليهم �ملدعي عليهم :  1- �مييج مارت 2-ر�سا برويز جعفري 3-�سركة �سبحان لتجارة 
�لقم�سة 4- عالم ر�سا كرمي �سيدين 5-�ت�س �م بي لتجارة 6-�سيد م�سطفى �سيد علي �ساه 

يف �لق�سية رقم 5773 ل�سنة 2016 جتاري جزئي �ل�سارقة  
بناء على تكليف من قبل حمكمة �ل�سارقة �لبتد�ئية - �ملوقرة لعمال �خلربة �مل�سرفية 
يف � لدعوى �عاله فقد حددنا يوم �لثنني �ملو�فق 2017/6/12 �ل�ساعة �لعا�سرة �لد�رية 
�لكائن يف �بوظبي - �سارع فاطمة بنت مبارك )�لنجدة( - بجانب بنك �ستاندرد ت�سارترد 
- مقابل م�ست�سفى �لر�حة - برج �ليا�سات - �لطابق )18( - �ستايلي مكتب رقم )03( - لذ� 
يطلب ح�سوركم �و من ميثلكم قانونا حل�سور �لجتماع �ملذكور مع �ح�سار كافة �مل�ستند�ت 

�ملتعلقة بالدعوى
اخلبري امل�سريف/ اجمد دعا�س    
وزارة العدل - رقم القيد 519  

دعوة حل�سور 
اإجتماع اخلربة امل�سرفية 

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
   يف  الدعوى 2017/1184  جتاري جزئي   

�ل�سيد �ملدعي عليه / خو�جة �بر�ر �حمد خو�جة غالم ر�سول 
ع   م  �لوطني - �س  �ملدعي / بنك �لحتاد  مبا �ن هناك دعوى مرفوعة �سدكم من قبل 
به  �ل�سادر  �حلكم  مبوجب  بالدعوى  م�سرفيا  خبري�  تعيينا  مت  �أونه  دبي  حماكم  �مام 
�ملو�فق 2017/6/12  يف متام  فاإننا ندعوكم حل�سور �جتماع خربة  وذلك يوم �لثنني  
بالعنو�ن  وذلك  �ملالية   لال�ست�سار�ت  �نرت�  مكتبنا  مبقر  ظهر�   ع�سر  �حلادية  �ل�ساعة  
�لتايل : دبي - حمي�سنة - �سارع بريوت - بناية �مليز�ن - �لطابق �لثالث - مكتب  303 
مقابل مركز كلد�ري لتعليم قيادة �ل�سيار�ت -  وبذ�ت �لبناية يوجد بنك دبي �لتجاري 
تليفون : 042206899 ، فاك�س : 042206877  يرجى �لطالع و �إح�سار كافة ما لديكم من 

م�ستند�ت و�حلر�س على �حل�سور  يف �ملوعد �ق�ساه. 
اخلبري املح�سابي وامل�سريف  
    د.علي را�سد الكيتوب 

 اإعـــــالن بالن�ســـــر

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/3437   

�ملنذر : �سامل �حمد عبد�هلل �ملو�سى
�ملنذر �ليه : حمد �حمد حممد بن فهد �ملهريي 

�ن��ذ�ر عديل و�مل�سجل لدى كاتب �لعدل بدبي ينذر  مبوجب �لن��ذ�ر رقم 2017/1/19857 
وينبه �ملنذر �ملنذر �ليه ب�سرعة �خالء �لعني �ملوؤجرة و�سد�د �ملبلغ وقدره )105.000( درهم 
�مل��دة من 2016/7/1   �مل��وؤج��رة عن  �لعني  �يجار  �ملتاأخر عليه عن  �ليجار  وذل��ك عن قيمة 
وحتى 2017/1/31 وما ي�ستجد من �جرة حتى تاريخ �لخالء �لفعلي مع �سد�د فو�تري �ملياه 
بالن�سر  �لن��ذ�ر  هذ�  �ع��الن  تاريخ  يوما من  وذل��ك خالل ثالثون  و�لت�سالت  و�لكهرباء 
و�ل �ست�سطر �ملنذرة ��سفة �ىل �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية و�لق�سائية لخالء �ملنذر �ليها 
من �ملاأجور مع �لز�مها ببدل �ليجار و�لر�سوم و�مل�ساريف و�لر�سوم �لق�سائية حتى تاريخ 

�لخالء �لتام مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �لقانونية �لخرى. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   

اإعالن  بالن�سر
 رقم 2017/3558   

�ملنذر : نعيم ح�سني جولن - باك�ستاين �جلن�سية 
�ملنذر �ليه : عبد�لرز�ق فيديا ناغر حممود - هندي �جلن�سية 

لذلك 
ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه باد�ء مبلغ وقدره  11.176 �حدى ع�سر �لف ومائة و�ستة 
و�ل  �لن�سر  تاريخ  �ي��ام من  �ق�ساها خم�سة  م��دة  وذل��ك خ��الل  دره��م  و�سبعون 
باملبلغ  للمطالبة  �لقانونية  �لج���ر�ء�ت  كافة  �تخاذ  �ىل  �آ�سفا  �ملنذر  �سي�سطر 
مبا فيها �قامة �لدعاوى �لق�سائية و��ست�سد�ر �مر �لأد� و�ملطالبة بالتعوي�س 
�جلابر للعطل و�ل�سرر مع حتميل �ملنذر �ليه بكافة ر�سوم وم�ساريف �لتقا�سي 

و�تعاب �ملحاماة. 
  الكاتب العدل
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انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/3591   

�ملنذرة : �سنتميرت كيوب للعقار�ت 
�ملنذر �ليها  : 1- نيو بري �سبيكتيف خلدمات رجال �لعمال - جمهول حمل �لقامة 
�ملفو�س  �ل�سخ�س  حل�سور  �ليها   للمنذر  �ل��ع��ديل  �لن���ذ�ر  ه��ذ�  تر�سل  �مل��ن��ذرة  ف��ان 
بالتوقيع قانونا على عقد �ليجار و�ل�سيكات �خلا�سة بها �ىل مقر �سركة / �سنتميرت 
 M01 مكتب  �لعوي�س  بناية   - بور�سعيد  - منطقة  دب��ي  ب��اإم��ارة   - للعقار�ت  كيوب 
�ليجارية  بالقيمة  �خلا�سة  و�ل�سيكات  �ل�سابقة  �ل�سروط  بح�سب  �لعقد  لتوقيع 
م�سافا �ليها �لزيادة �ليجارية �لقانونية بح�سب موؤ�سر موؤ�س�سة �لتنظيم �لعقاري 

يف حينه وذلك بتاريخ 2017/9/21.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/3590   

�ملنذرة : �سنتميرت كيوب للعقار�ت 
�ملنذر �ليها  : 1-  �سيلوكوم )�س ذ م م(  - جمهول حمل �لقامة 

�ملفو�س  �ل�سخ�س  حل�سور  �ليها  للمنذر  �ل��ع��ديل  �لن���ذ�ر  ه��ذ�  تر�سل  �مل��ن��ذرة  ف��ان 
بالتوقيع قانونا على عقد �ليجار و�ل�سيكات �خلا�سة بها �ىل مقر �سركة / �سنتميرت 
 M01 مكتب  �لعوي�س  بناية   - بور�سعيد  - منطقة  دب��ي  ب��اإم��ارة   - للعقار�ت  كيوب 
�ليجارية  بالقيمة  �خلا�سة  و�ل�سيكات  �ل�سابقة  �ل�سروط  بح�سب  �لعقد  لتوقيع 
م�سافا �ليها �لزيادة �ليجارية �لقانونية بح�سب موؤ�سر موؤ�س�سة �لتنظيم �لعقاري 

يف حينه وذلك بتاريخ 2017/9/30  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��سم �ل�سركة : جوجاد حللول خدمة التو�شيل - �س ذ م م 
�ل�سكل   - مرقبات   - دي��رة   - لال�ستثمار�ت  بو�ست  �سركة  ملك   309 �سقة    : �لعنو�ن 
بال�سجل  �لقيد  رق��م    767406 �لرخ�سة:  رق��م  حم��دودة.  م�سوؤولية  ذ�ت   : �لقانوين 
�لتجاري : 1249404 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه قد مت 
�لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2017/3/29 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
�ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����س  �أي  لديه  م��ن  وعلى   2017/3/29 
ملك   710 رق���م  م��ك��ت��ب   : �ل��ع��ن��و�ن  احل�شابات  لتدقيق  الن�شاري  ام   & ايــه 
جمموعة �سلطان لال�ستثمار - بور�سعيد - هاتف  5515605-04 فاك�س: 04-5515606  
م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��س���م �ل�سركة : “ ��س بي ��س ��س لالآعمال �لكهروميكانيكية “ )�س.ذ.م.م(
رقم �لرخ�س��ة : 745594 عن�و�نها : مكتب رقم 206 ملك حمبي للعقار�ت بردبي – 
�لكر�مة �ل�سك�ل �لقانوين    : ذ�ت م�سئولية حمدودة  رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري : 
1198118  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�سري 
�لقر�ر  وذلك مبوجب   ، �عاله  �ملذكور  �ل�سركة  بانحالل  لديها  �لتجاري  �ل�سجل  يف 
�ل�سادر من �جلمعية �لعمومية لل�سركاء بتارخ )2017/05/09( و�مل�سدق لدى �ل�سيد 
�لكاتب �لعدل بتاريخ )2017/05/09(  وعلى من لديه �عرت��س �و مطالبة �لتقدم 
�ىل �مل�سفي �ملعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة �لبطني -  هاتف 
: )2226266 – 04( فاك�س )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق 

�لثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن .
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��سم �مل�سفي/ ايه & ام الن�شاري لتدقيق احل�شابات  
هاتف     - بور�سعيد   - لال�ستثمار  �سلطان  جمموعة  ملك   710 رق��م  مكتب  �لعنو�ن: 
�لتنمية  د�ئ�����رة  ت��ع��ل��ن  ه���ذ�  مب��وج��ب    04-5515606 ف��اك�����س:   04-5515605
�لقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية  جوجاد 
حللول خدمة التو�شيل - �س ذ م م   وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
  2017/3/29 بتاريخ  دب��ي  حماكم  �ل��ع��دل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2017/3/29
وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه 
�مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً  �أع��اله،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��س����م �مل�سفي : يو�سف بن خادم لتدقيق �حل�سابات
عن���و�ن����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة �لبطني 

مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل 
�لتجاري لديها بتعيني  �مل�سفي �ملذكور �عاله للقيام بت�سفية » ��س بي ��س ��س لالآعمال 
للعقار�ت  حمبي  ملك   206 رقم  مكتب   : وعنو�نها   )����س.ذ.م.م(   « �لكهروميكانيكية 
بردبي – �لكر�مة وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�سادر من �جلمعية �لعمومية لل�سركاء بتارخ 
وعلى    )2017/05/09( بتاريخ  �لعدل  �لكاتب  �ل�سيد  لدى  و�مل�سدق   )2017/05/09(
من لديه �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�سفي �ملعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز 
منت لالعمال - رقة �لبطني - هاتف : )2226266 – 04( فاك�س )2223773 – 04( 
�مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ  م�ستحبا معه كافة 

ن�سر هذ� �لعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��س���م �ل�سركة : “دير�سيال لتجارة �لعطور وم�ستح�سر�ت �لتجميل “)�س.ذ.م.م(
رقم �لرخ�س��ة : 723106 عن�و�نها : مكتب رقم 109 ملك علي حممد �سعيد بوج�سيم 
- �لقرهود �ل�سك�ل �لقانوين    : ذ�ت م�سئولية حمدودة  رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري 
: 1150167  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�سري 
، وذلك مبوجب �لقر�ر  �ل�سركة �ملذكور �عاله  يف �ل�سجل �لتجاري لديها بانحالل 
�ل�سادر من �جلمعية �لعمومية لل�سركاء بتارخ )2017/05/23( و�مل�سدق لدى �ل�سيد 
�لكاتب �لعدل بتاريخ )2017/05/23(  وعلى من لديه �عرت��س �و مطالبة �لتقدم 
  - �لبطني  رق��ة   - 9( ملك مركز منت لالعمال  �ملعني يف مكتب )10-  �مل�سفي  �ىل 
هاتف : )2226266 – 04( فاك�س )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة �مل�ستند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��س����م �مل�سفي : يو�سف بن خادم لتدقيق �حل�سابات
عن���و�ن����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة �لبطني 

مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل 
لتجارة  دير�سيال   « بت�سفية  للقيام  �ع��اله  �ملذكور  �مل�سفي  بتعيني  لديها  �لتجاري 
ملك   109 رق��م  مكتب   : وعنو�نها   )����س.ذ.م.م(   « �لتجميل  وم�ستح�سر�ت  �لعطور 
علي حممد �سعيد بوج�سيم - �لقرهود وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�سادر من �جلمعية 
�لعمومية لل�سركاء بتارخ )2017/05/23( و�مل�سدق لدى �ل�سيد �لكاتب �لعدل بتاريخ 
)2017/05/23(   وعلى من لديه �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�سفي �ملعني يف 
مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة �لبطني - هاتف : )2226266 – 04( 
فاك�س )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك يف 

خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
اعالن بيع  عقار بالن�سر     

فى الدعوى رقم  2016/311   تنفيذ عقاري  
طالب �لتنفيذ: بنك �لإمار�ت دبي �لوطني - �س م ع 

عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�س - بجو�ر غرفة جتارة و�سناعة دبي 
�ملنفذ �سده : �سارون نز�ريت �نتوين فريناندز - و�آخرون  - عنو�نه :  �إمارة دبي - تعمل م�ساعد لدى �سركة فري�ست 
 دبي ، بردبي - �سارع خالد بن �لوليد )�سارع �لبنوك( مركز برجمان للمكاتب - �لطابق رقم )22( مكتب رقم )203( 
�نه يف يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/6/20 �ل�ساعة 9.00 م�ساء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
�لثمن �لأ�سا�سي  %20 من  �يد�ع تاأمني ل يقل عن  �ل�سر�ء  )www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي 
قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة 
�ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن 
و�مل�سارييف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل 
�لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 
و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  :  نوع �لعقار : �سقة �سكنية - رقم �لر�س : 62 - �ملنطقة : 
�لثنية �خلام�سة : ��سم �ملبنى : جرين ليك�س ��س 3 - رقم �ملبنى : -1 رقم �لوحدة : 202 - �مل�ساحة : 148.69 مرت 

مربع - �لتقييم )2.080.629 درهم( - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   

اعالن بيع  عقار بالن�سر )املنفذ �سده(      
فى الدعوى رقم  2016/169   بيع عقار مرهون    

طالب �لتنفيذ: بنك �ت�س ��س بي �سي �ل�سرق �لو�سط �ملحدود 
عنو�نه : دبي ، مكتب �لإد�رة �ل�سرق �لو�سط ، مدينة دبي لالنرتنت ، �س ب : 66 

�ملنفذ �سده : حممد هريدة  - عنو�نه : دبي ، جممع دبي لال�ستثمار �لول - جرين كوميوميتي ��سم �ملبنى 
جاردن �بارمتنت�س وي�ست �سي ، �لطابق 1 ، �ل�سقة 3203 ، رقم �ملبنى 3 ، رقم �لر�س 355 

�نه يف يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/6/20 �ل�ساعة 9.00 م�ساء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال 
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى 
موقعها �للكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن 
%20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا 
يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية 
يلي  وفيما  �لبيع   جلل�سة  �لتالية  �ي��ام  ع�سرة  خالل  و�مل�سارييف  �لثمن  كامل  �ي��د�ع  عطاوؤه  يعتمد  من  وعلى 
�و�ساف �ملمتلكات  : �سقة �سكنية   - �ملنطقة : جممع دبي لال�ستثمار �لول - رقم �لر�س : 355 - ��سم �ملبنى : 

جاردن �بارمتنت�س وي�ست �سي - رقم �ملبنى : 3 - رقم �لعقار : 3203 - �ملقدرة ب��� )1.251.959( درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   

اعالن بيع  عقار بالن�سر     
فى الدعوى رقم  2016/311   تنفيذ عقاري  

طالب �لتنفيذ: بنك �لإمار�ت دبي �لوطني - �س م ع 
عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�س - بجو�ر غرفة جتارة و�سناعة دبي 

�ملنفذ �سده : �تانا�سيو�س بيرت� نز�ريت  - و�آخرون  - عنو�نه :  �إمارة دبي - يعمل لدى بنك �لإمار�ت دبي �لوطني - ديرة 
- �سارع بني يا�س - مقابل غرفة جتارة و�سناعة دبي 

�نه يف يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/6/20 �ل�ساعة 9.00 م�ساء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
�لثمن �لأ�سا�سي  %20 من  �يد�ع تاأمني ل يقل عن  �ل�سر�ء  )www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي 
قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة 
�ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن 
و�مل�سارييف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل 
�لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 
و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  :  نوع �لعقار : �سقة �سكنية - رقم �لر�س : 62 - �ملنطقة : 
�لثنية �خلام�سة : ��سم �ملبنى : جرين ليك�س ��س 3 - رقم �ملبنى : -1 رقم �لوحدة : 202 - �مل�ساحة : 148.69 مرت 

مربع - �لتقييم )2.080.629 درهم( - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن بيع  عقار بالن�سر        
فى الدعوى رقم  2016/169 بيع عقار مرهون 

طالب �لتنفيذ : بنك �ت�س ��س بي �سي �ل�سرق �لو�سط �ملحدود 
عنو�نه : دبي ، مكتب �لإد�رة �ل�سرق �لو�سط ، مدينة دبي لالنرتنت ، �س ب : 66 

�ملنفذ �سده : حممد هريدة  - عنو�نه : دبي ، جممع دبي لال�ستثمار �لول - جرين كوميوميتي ��سم �ملبنى 
جاردن �بارمتنت�س وي�ست �سي ، �لطابق 1 ، �ل�سقة 3203 ، رقم �ملبنى 3 ، رقم �لر�س 355 

�نه يف يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/6/20 �ل�ساعة 9.00 م�ساء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال 
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى 
يقل عن  تاأمني ل  �يد�ع  �ل�سر�ء  ر�غبي  �للكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى  موقعها 
%20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا 
يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية 
يلي  وفيما  �لبيع   جلل�سة  �لتالية  �ي��ام  ع�سرة  خالل  و�مل�سارييف  �لثمن  كامل  �ي��د�ع  عطاوؤه  يعتمد  من  وعلى 
�و�ساف �ملمتلكات  : �سقة �سكنية   - �ملنطقة : جممع دبي لال�ستثمار �لول - رقم �لر�س : 355 - ��سم �ملبنى : 

جاردن �بارمتنت�س وي�ست �سي - رقم �ملبنى : 3 - رقم �لعقار : 3203 - �ملقدرة ب��� )1.251.959( درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
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فى الدعوى رقم 2013/862  تنفيذ جتاري 
طالب �لتنفيذ:  بنك �بوظبي �لوطني 

عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�س - بجانب د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية - بناية بنك �بوظبي �لوطني
�ملنفذ �سده : �ل�سيخ خالد بن ز�يد بن �سقر �ل نهيان 

عنو�نه : �مارة دبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - برج �ملدينة - 2 - ط 10 - جناح 1002 
�حلال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  ويف  م�ساء   9.00 �ل�ساعة   2017/6/20 �ملو�فق  �لثالثاء  ي��وم  يف  �ن��ه 
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه على �لر�غبني يف �ل�سر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله .
وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�لثمن و�مل�سارييف خالل  �ي��د�ع كامل  �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  �لإج��ر�ء�ت  301 من قانون  باملادة  �ملبينة 
ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  :   �و�ساف �لعقار  : عبارة عن قطعة �ر�س - مبنطقة 
: و�دي �ل�سفا 4 - رقم �لر�س : -3 - �مل�ساحة : 6301.70 مرت مربع - و�ملقدرة قيمتها )67.000.000( 

درهم   - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   

اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده    
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طالب �لتنفيذ:  بنك �بوظبي �لوطني 
عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�س - بجانب د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية - بناية بنك �بوظبي �لوطني
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�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه على �لر�غبني يف �ل�سر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله .
وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�لثمن و�مل�سارييف خالل  �ي��د�ع كامل  �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  �لإج��ر�ء�ت  301 من قانون  باملادة  �ملبينة 
ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  :   �و�ساف �لعقار  : عبارة عن قطعة �ر�س - مبنطقة 
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تنويه
بال�سارة �ىل �لعالن �ل�سادر بجريدة �لفجر يف �لعدد رقم 12024 بتاريخ 2017/5/20 
ر�ي�س  �لتجاري/�ستار  بال�سم   )CN-1198861( �لتجارية  �لرخ�سة  بخ�سو�س 

لتجارة �ملعد�ت �لفنية  تنوه د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بانه ورد خطاأ يف �لعالن:
��سم �لرخ�سة يف �لعالن خطاأ و�ل�سحيح هو �ستار ر�ي�س لتجارة �ملعد�ت �لفنية

بال�سافة �ىل �لتعديالت �ل�سابقة
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل 14 يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حقو 

ق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 80

  

الكاتب  �شان  ل�شنة  2013 يف  القانون الحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمالبن�س 
العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني 

من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اإعرتا�س على ذلك عليه اتباع ال�شبل القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل بال�سارقة    

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات - ال�سارقة  
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عربي ودويل

�أكد نو�ب بارزون يف جمل�س �ل�سيوخ �لأمريكي، �أن �ملدير �ل�سابق ملكتب 
�لتحقيقات �لحتادي “�إف بي �آي”، جيم�س كومي، �سيو�جه م�ساءلة 
عن  �إثنائه  ح��اول  تر�مب  دون��ال��د  �لرئي�س  ك��ان  �إذ�  ما  ب�ساأن  قا�سية 
�لتحقيق يف عالقة مزعومة بني حملة تر�مب �لنتخابية ورو�سيا، 

و�سيديل كومي ب�سهادته �خلمي�س �ملقبل يف مقر �لكونغر�س.
و�أقال تر�مب مدير �ل�”�إف بي �آي” �ل�سهر �ملا�سي، بعد �نق�ساء 4 
حتقيقاً  يقود  كومي  وك��ان  �سنو�ت،   10 �لبالغة  وليته  من  �سنو�ت 
رو�سي  تدخل  �إن��ه  قيل  فيما  �لحت����ادي،  �لتحقيقات  مكتب  يجريه 
�تهامات  �خلطوة  و�أث���ارت  �ملا�سي.   �لعام  �لرئا�سية  �لنتخابات  يف 
تاآمر  ب�ساأن  �أ�سئلة  �لتحقيق ومينع  ليعرقل  �أق��ال كومي  باأن تر�مب 
جلنة  يف  �لدميقر�طيني  كبري  وق��ال  ورو���س��ي��ا.  حملته  ب��ني  حمتمل 
ل�)�سي. وه��و،  و�رن��ر  م��ارك  �ل�سناتور  �ل�سيوخ،  جمل�س  يف  �ملخابر�ت 

�ل�سغوط، متنا�سبة، غري متنا�سبة،  نوع  �أعرف ما  �أن  �أود  بي.�إ�س(: 
و�أفادت   . �مل��و���س��وع؟  ب�ساأن ه��ذ�  �لرئي�س  �أج��ر�ه��ا م��ع  وك��م حم��ادث��ة 
�إنهاء  كومي  من  تر�مب طلب  �أن  كومي  �إقالة  بعد  �إخبارية  تقارير 
خالل  فلني  مايكل  �ل�سابق  �لقومي  �لأم���ن  م�ست�سار  م��ع  �لتحقيق 
�جتماع يف فرب�ير �ملا�سي يف �لبيت �لأبي�س بعد يوم من �إقالة فلني، 

لعدم �لإف�ساح ب�سكل �سحيح عن �ت�سالته مع �ل�سفري �لرو�سي.

زيارة  م�ستهل  لودريان، يف  �إيف  �لفرن�سي جان  �خلارجية  وزير  �أكد 
تون�س يف  م��ع  �ل��ت��ع��اون  ب��الده على مو��سلة  ع��زم  �م�����س،  تون�س  �إىل 

معركتهما �مل�سرتكة �سد �لإرهاب.
�لعا�سمة  تون�س  �إىل  و���س��ويل  ف��ور  وددت  �لفرن�سي:  �ل��وزي��ر  وق��ال 
تكرمي �سحايا �لإرهاب ، لفتا �إىل �أن فرن�سا تقف �إىل جانبكم، �إنها 

توؤدي دورها كاماًل يف �ملعركة.
و�أ�ساف لودريان يف �أول زيارة له �إىل �سمال �أفريقيا “�أنا موجود بينكم، 
�لكامل لهذه �حليوية �لدميوقر�طية  ودعمناً  للتعبري عن ت�سامناً 

�لر�ئعة يف تون�س.
ومن جانبه �عترب وزير �خلارجية �لتون�سي، خمي�س �جلهيناوي �أن 

“�آفة �لإرهاب تتطلب ت�سامناً ثابتاً من كل �لدول �ملحبة لل�سالم«.
�ل���ذي وق���ع م�����س��اء �ل�سبت �ملا�سي،  ل��ن��دن  ب��اع��ت��د�ء  ون���دد �جل��ان��ب��ان 
�أي��دي جمموعة  تون�سي على  �ساب  �أ�سفر عن مقتل  �ل��ذي  و�لهجوم 
�إرهابية يف منطقة جبل �ملغيلة يف و�سط غرب تون�س، حيث عرث على 

جثته غد�ة تعر�سه للخطف.

�جلي�س  ق��و�ت  �أن  �ل��رتك��ي،  للجي�س  �لعامة  �لأرك����ان  رئا�سة  �أعلنت 
�لرتكي �ملتمركزة على �حلدود مع �لعر�ق، ك�سفت �ثنني من م�سلحي 
لتنفيذ هجوم �سدها، من  ي�ستعد�ن  كانا  �لكرد�ستاين  �لعمال  حزب 

منطقة “�سينات - هفتانني” �سمايل �لعر�ق.
ونقلت وكالة �لأنباء �لرتكية �لأنا�سول عن رئا�سة �لأركان، قولها يف 
بيان، �إن �لقو�ت ردت على �لعن�سرين، ومتكنت من حتييدهما، دون 
تو�سيح ما �إذ� كان �ملق�سود بالتحييد قتل �مل�سلحني �أو �إ�سابتهما �أو 

�أ�سرهما.
ومل يت�سن �لتحقق من �لإدعاء �لو�رد يف �لبيان من م�سدر م�ستقل، 
�لع�سكري على  �لتحرك  �إذ� كان  �لتقرير �لرتكي ما  كما مل يو�سح 

�أر��سي �لعر�ق قد مت بالتن�سيق معه �أم دون ذلك.
وكثفت �لقو�ت �لرتكية خالل �لفرتة �ملا�سية عملياتها �سد عنا�سر 
�حلزب و�ملو�لني له جنوب �سرقي �لبالد ويف �سمايل �لعر�ق، وت�سنف 
ب�سن  وتتهمه  �إرهابي  �نف�سايل  �أن��ه  على  �حل��زب  �لرتكية  �ل�سلطات 

هجمات ي�ستهدف معظمها قو�ت ومو�قع �جلي�س و�ل�سرطة.

عو��صم

وا�شنطن

اأنقرة

باري�س

قلق اأمريكي ا�صرتايل من 
عودة املتطرفني املدربني 

•• �صيدين-�أ ف ب:

ح��ذر م�����س��وؤول��ون �م��ريك��ي��ون و����س��رت�ل��ي��ون ك��ب��ار �م�����س م��ن �ح��ت��م��ال عودة 
هجمات  ل�سن  بلد�نهم  �ىل  �آ�سيا  �سرق  جنوب  م��ن  ي��ت��ح��درون  �ملتطرفني 
فيها، بعدما �كت�سبو� خرب�ت قتالية يف �سفوف تنظيم �لدولة �ل�سالمية 

يف �ل�سرق �لو�سط.
�لذي وقع يف لندن يف نهاية �ل�سبوع و�علن  �لتحذير �لعتد�ء  ويلي هذ� 
�لفيليبني  تو�جه  �ملقابل،  يف  عنه.  م�سوؤوليته  �ل�سالمية  �ل��دول��ة  تنظيم 

�لتهديد �ملتز�يد للمقاتلني �ملتطرفني .
د�ع�س  تنظيم  مقاتلي  �ن  باين،  ماريز  �ل�سرت�لية  �ل��دف��اع  وزي��رة  وقالت 
�ساحة  يف  �كت�سبوها  مب��ه��ار�ت  م��زودي��ن  بلد�نهم  �ىل  �سيعودون  �لإره��اب��ي 
�ملعركة، و�يديولوجيا مت�سددة. �سيعودون غا�سبني وحمبطني، ويجب �ن 

ناأخذ علما بذلك .
وكانت وزيرة �لدفاع �ل�سرت�لية تتحدث يف بد�ية �جتماع �سارك فيه �ي�سا 
�ل��دف��اع �لم��ريك��ي جيم ماتي�س ووزي��ر �خلارجية �لم��ريك��ي ريك�س  وزي��ر 

تيلر�سون ونظريته �ل�سرت�لية جويل بي�سوب.
�لذي وقع يف لندن، قال ماتي�س نحن موحدون  يف  وتعليقا على �لهجوم 
موقفنا �حلازم، مبا يف ذلك ملو�جهة عدو يعتقد �نه عندما يوؤذينا، ي�ستطيع 

بث �لرعب يف قلوبنا. ح�سنا، ل�سنا خائفني .
وقد �مر �لرئي�س �لمريكي دونالد تر�مب ب�سن حملة �إبادة للمتطرفني يف 
�لعر�ق و�سوريا، لتقلي�س عدد �ملقاتلني �لجانب �لذين يدخلون �لبالد �ىل 

�ق�سى حد ممكن.
و�سيت�سدر مو�سوع �لت�سدي لالإرهاب �لثنني جدول �عمال هذه �ملحادثات 
يتطور.  �لعاملي  �لإره��اب��ي  �لتهديد  �ن  بي�سوب  وقالت  �ل�سنوية.   �لثنائية 
�سهدنا هجمات وح�سية يف عدد من �ملدن �لأوروبية، �حبطنا هجمات هنا يف 

��سرت�ليا، نريد �ن نناق�س معكم عالقاتها بال�سرق �لأو�سط .
وتقول كانبري� �ن 12 م�سروع �عتد�ء قد �حبط منذ 2014 و�ن �كرث من 

60 �سخ�سا قد �تهمو�.

الإمارات وال�صعودية والبحرين وم�صر وليبيا واملالديف تقطع عالقاتها مع قطر

بعد تلويح احل�شد ال�شعبي بدخول �شوريا 

العبادي: ل نرغب بالقتال خارج حدود العراق

تطبيع العالقات بني اإ�صرائيل وال�صنغال 
نهاية  يف  �ملجل�س  و�ق��ره  ونيوزيالند�  �ل�سنغال  خ�سو�سا 
هذين  يف  �سفرييها  ��ستدعاء  �ىل  دي�سمرب  �لأول  كانون 
�لبلدين كما �لغت برنامج م�ساعد�ت خم�س�سا لل�سنغال 
�ىل  �لبلد  ه��ذ�  خارجية  لوزير  زي��ارة  �لغائها  �ىل  ��سافة 

�لدولة �لعربية.
وقال بيان رئي�س �لوزر�ء �ل�سر�ئيلي �ن “�لزعيمني �علنا 

�نتهاء �لزمة بني بلديهما«.
ب��امل��ق��اب��ل ف���ان �ل��ب��ي��ان �ل�����س��ن��غ��ايل وع��ل��ى �ل���رغ���م م���ن �نه 
�تى  م�����س��م��ون��ه  �ن  �ل  م�سرتك”  “بيان  ع���ن���و�ن  ح��م��ل 
�نه خال من هذه  �ذ  �لبيان �ل�سر�ئيلي،  مغاير� مل�سمون 
�لعبارة وت�سمن تاأكيد� على رفع �لعقوبات �لدبلوما�سية 
�ل�سر�ئيلية عن دكار، م�سري� �ىل �ن �لرئي�س ماكي �سال 

ث��ّم��ن ب�����س��رور ه���ذه �لإج������ر�ء�ت. وبح�سب �ل��ب��ي��ان��ني فقد 
دكار  �ىل  �ل�سر�ئيلي  �ل�سفري  ع��ودة  على  �لزعيمان  �تفق 
و�عادة جدولة زيارة وزير �خلارجية �ل�سنغايل �ىل �لدولة 

�لعربية و��ستئناف �لتعاون بني �لبلدين.
من جهته فقد تعهد �ل�سنغال بح�سب �لبيان �لإ�سر�ئيلي 
�لحتاد  يف  م��ر�ق��ب  �سفة  لنيل  ��سر�ئيل  تر�سيح  “دعم 

�لفريقي«.
لكن �لبيان �ل�سنغايل �كتفى يف هذه �مل�ساألة بالإ�سارة �ىل 
�لقت�سادية  �ملجموعة  �مل�سرتك بني  �لإع��الن  روح  �نه يف 
ل���دول غ��رب �فريقيا و�إ���س��ر�ئ��ي��ل و�ل�����س��ادر يف خ��ت��ام قمة 
�إ�سر�ئيل  �ل�سنغال علما بنية دولة  مونروفيا، فقد �خذت 

�حل�سول على �سفة مر�قب يف �لحتاد �لفريقي.

•• مونروفيا-�أ ف ب:

ب��ن��ي��ام��ني نتانياهو  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي  �ل������وزر�ء  رئ��ي�����س  �أع���ل���ن 
غرب  قمة  هام�س  على  �سال  ماكي  �ل�سنغايل  و�لرئي�س 
ب���ني بلديهما  �ل��ع��الق��ات  ت��ط��ب��ي��ع  ل��ي��ب��ريي��ا  �ف��ري��ق��ي��ة يف 
�سد  �ملتحدة  �لمم  دك��ار يف  ت�سويت  �ثر  تدهورت  بعدما 
�ل�ستيطان �لإ�سر�ئيلي يف �لر��سي �لفل�سطينية �ملحتلة.

�جتماعا يف مونروفيا على هام�س  نتانياهو و�سال  وعقد 
قمة �ملجموعة �لقت�سادية لدول غرب �فريقيا )15 بلد� 

ع�سو�(، بح�سب ما �علن مكتباهما يف بيانني منف�سلني.
�إد�ن��ة جمل�س �لم��ن �لدويل  ��سر�ئيل عمدت بعد  وكانت 
�ل�ستيطان يف �لأر��سي �لفل�سطينية �ملحتلة يف قر�ر رعته 

بهذه �ملمار�سات �لتي جت�سد منطا �سديد �خلطورة لميكن �ل�سمت عليه �أو 
�لقبول به و�إمنا ي�ستوجب �سرورة �لت�سدي له بكل قوة وحزم.

وقال �لبيان �إنه مع �أ�سف مملكة �لبحرين لهذ� �لقر�ر �لذي �تخذته �سيانة 
�لقطري  �ل�سعب  على  حر�سها  توؤكد  فاإنها  ل�ستقر�رها  وحفاظا  لأمنها 
�سقوط  �إرهابية  عملية  كل  مع  ي�سهد  وه��و  معاناتنا  ي��درك  �ل��ذي  �ل�سقيق 
دعم  يف  حكومته  ��ستمر�ر  ب�سبب  �لبحرين  يف  و�أه��ل��ه  �خ��و�ن��ه  من  �سحايا 
يف  �ل�سرعي  �لنظام  ��سقاط  على  و�لعمل  �مل�ستويات  جميع  على  �لإره���اب 

�لبحرين .
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ق����ررت ح��ك��وم��ة ج��م��ه��وري��ة م�����س��ر �ل��ع��رب��ي��ة ق��ط��ع �لعالقات 
�تخاذ  على  �لقطري  �حلكم  �إ���س��ر�ر  ظ��ل  يف  قطر  دول��ة  م��ع  �لدبلوما�سية 
�لتنظيمات  دع��م  عن  لإثنائه  �مل��ح��اولت  كافة  وف�سل  مل�سر  معادي  م�سلك 
�ل�سادر  قياد�ته  و�إي��و�ء  �لإره��اب��ي  �لإخ��و�ن  تنظيم  ر�أ�سها  وعلى  �لإرهابية 

بحقهم �أحكام ق�سائية يف عمليات �إرهابية ��ستهدفت �أمن و�سالمة م�سر.
وعز� بيان لوز�رة �خلارجية �مل�سرية �م�س بثته وكالة �أنباء �ل�سرق �لأو�سط 
“ �أ. �س .�أ “ قر�ر قطع �لعالقات �لدبلوما�سية �إىل ترويج قطر لفكر تنظيم 
�لقاعدة ود�ع�س ودعم �لعمليات �لإرهابية يف �سيناء ف�سال عن �إ�سر�ر قطر 
على �لتدخل يف �ل�سئون �لد�خلية مل�سر ودول �ملنطقة ب�سورة تهدد �لأمن 
�لقومي �لعربي وتعزز من بذور �لفتنة و�لنق�سام د�خل �ملجتمعات �لعربية 

وفق خمطط مدرو�س ي�ستهدف وحده �لأمة �لعربية وم�ساحلها.
دولة  مع  �لدبلوما�سية  عالقاتها  قطع  �م�س  �لليبية  �حلكومة  �أعلنت  كما 

قطر. 
�لليبية خالل  �ملوؤقتة  وزي��ر �خلارجية يف �حلكومة  �لد�يري  وق��ال حممد 
ت�سريح �سحفي له �م�س .. �إن بالده قررت قطع عالقاتها مع قطر ت�سامنا 
�أ�سقائها يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية ودولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة  مع 

ومملكة �لبحرين وجمهورية م�سر �لعربية .
�ل�سعب  كر�مة  على  و�لعديدة  �ملتكررة  �عتد�ء�تها  �سجل قطر يف  �أن  و�أك��د 
�لليبي بعد �أحد�ث 17 فرب�ير لطاملا �أغ�سب قطاعات عري�سة من �سعب 

بالده.
كما �أعلنت جمهورية جزر �ملالديف �م�س قطع عالقاتها �لدبلوما�سية مع 

دولة قطر.
وقالت وز�رة خارجية �ملالديف يف بيان لها “ �إن قر�ر قطع �لعالقات ياأتي 
ب�سبب معار�سة �لبلد �لقوية �لأن�سطة �لتي ت�سجع على �لإرهاب و�لتطرف 
و�ل�ستقر�ر  �ل�سلم  تعزز  �لتي  �ل��دول  بالعمل مع  �لتز�مها  ». و�سددت على 

موؤكدة �لت�سامن يف �حلرب على �لإرهاب.
�لإمار�ت  �ل�سعودية ودولة  �لعربية  �ململكة  �إعالن  بعد  �ملالديف  ياأتي قر�ر 
ومملكة �لبحرين وم�سر و�ليمن وليبيا قطع عالقاتها مع قطر ومنعت 
�سفر مو�طنيها �إىل �لدوحة و�إغالق �ملجال �لبحري و�جلوي �أمام �لطائر�ت 

و�ل�سفن و �لبو�خر �لقطرية بجانب �حلدود �لربية.
يذكر �أن �ملالديف �أ�س�ست عالقات دبلوما�سية مع قطر منذ عام 1984.

•• عو��صم-و�م:

قررت كل من �لإمار�ت و�ل�سعودية و�لبحرين وم�سر وليبيا قطع �لعالقات 
مع قطر مبا فيها �لعالقات �لدبلوما�سية.

�لدبلوما�سية  �ل��ع��الق��ات  ق��ط��ع  �ل�����س��ع��ودي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل��م��ل��ك��ة  ق����ررت  ف��ق��د 
�إن  وقال  �سعودي م�سوؤول  بذلك م�سدر  دولة قطر. �سرح  و�لقن�سلية مع 
حكومة �ململكة �لعربية �ل�سعودية �نطالقا من ممار�سة حقوقها �ل�سيادية 
�لتي كفلها �لقانون �لدويل وحماية لأمنها �لوطني من خماطر �لإرهاب 
دولة  و�لقن�سلية مع  �لدبلوما�سية  �لعالقات  فاإنها قررت قطع  و�لتطرف 
قطر كما ق���ررت �إغ���الق ك��اف��ة �مل��ن��اف��ذ �ل��ربي��ة و�ل��ب��ح��ري��ة و�جل��وي��ة ومنع 
�لعبور يف �لأر��سي و�لأجو�ء و�ملياه �لإقليمية �ل�سعودية و�لبدء بالإجر�ء�ت 
و�ل�سركات  و�ل�سديقة  �ل�سقيقة  �ل���دول  م��ع  للتفاهم  �لفورية  �لقانونية 
�لدولية لتطبيق ذ�ت �لإج��ر�ء باأ�سرع وقت ممكن لكافة و�سائل �لنقل من 

و�إىل دولة قطر وذلك لأ�سباب تتعلق بالأمن �لوطني �ل�سعودي.
�ململكة  �تخذت  لقد   : قوله  �مل�سدر  عن  �ل�سعودية  �لأن��ب��اء  وكالة  نقلت  و 
�لعربية �ل�سعودية قر�رها �حلا�سم هذ� نتيجة لالنتهاكات �جل�سيمة �لتي 
بهدف  �ملا�سية  �ل�سنو�ت  ط��و�ل  وعلنا  �سر�  �لدوحة  يف  �ل�سلطات  متار�سها 
�ل�سعودي و�لتحري�س للخروج على �لدولة و�مل�سا�س  �لد�خلي  �سق �ل�سف 
�سرب  ت�ستهدف  متعددة  وطائفية  �إرهابية  جماعات  و�حت�سان  ب�سيادتها 
�مل�سلمني و د�ع�س و�لقاعدة  �لإخ��و�ن  �ملنطقة ومنها جماعة  �ل�ستقر�ر يف 
و�لرتويج لأدبيات وخمططات هذه �جلماعات عرب و�سائل �إعالمها ب�سكل 
�إير�ن يف حمافظة  د�ئم ودعم ن�ساطات �جلماعات �لإرهابية �ملدعومة من 
�ل�سقيقة  �لبحرين  مملكة  ويف  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  م��ن  �لقطيف 
ووحدة  ��ستقر�ر  ل�سرب  ي�سعون  �لذين  �ملتطرفني  و�إي��و�ء  وتبني  ومتويل 
�إىل  ت�سعى  �لتي  �لإع���الم  و�سائل  و��ستخد�م  و�خل���ارج  �ل��د�خ��ل  يف  �ل��وط��ن 
تاأجيج �لفتنة د�خليا كما �ت�سح للمملكة �لعربية �ل�سعودية �لدعم و�مل�ساندة 
من قبل �ل�سلطات يف �لدوحة مليلي�سيا �حلوثي �لنقالبية حتى بعد �إعالن 

حتالف دعم �ل�سرعية يف �ليمن.
و�أ�ساف : كما �أنها �تخذت هذ� �لقر�ر ت�سامنا مع مملكة �لبحرين �ل�سقيقة 
يف  �ل�سلطات  قبل  من  مدعومة  �إرهابية  وعمليات  حلمالت  تتعر�س  �لتي 

�لدوحة.
�ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  بذلت  1995م  ع��ام  منذ  �أن��ه  �مل�سدر  و�أو���س��ح 
على  �ل��دوح��ة  يف  �ل�سلطات  حل��ث  ومتو��سلة  م�سنية  ج��ه��ود�  و�أ���س��ق��اوؤه��ا 
على  د�أب��ت  �ل�سلطات  هذه  �أن  �إل  بالتفاقيات  و�لتقيد  بتعهد�تها  �للتز�م 
دول  مظلة  حتت  وقعتها  �لتي  �لتفاقات  وخ��رق  �لدولية  �لتز�ماتها  نكث 
جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية بالتوقف عن �لأعمال �لعد�ئية �سد 
�ململكة و�لوقوف �سد �جلماعات و�لن�ساطات �لإرهابية وكان �آخر ذلك عدم 

تنفيذها لتفاق �لريا�س.
ون���وه �مل�����س��در �ل�����س��ع��ودي �مل�����س��ئ��ول �إىل �أن���ه �إن���ف���اذ� ل��ق��ر�ر ق��ط��ع �لعالقات 

�لدبلوما�سية و�لقن�سلية مينع على �ملو�طنني �ل�سعوديني �ل�سفر �إىل دولة 
منهم  و�ل��ز�ئ��ري��ن  �ملقيمني  وعلى  عربها  �مل���رور  �أو  فيها  �لإق��ام��ة  �أو  قطر 
�سرعة �ملغادرة خالل مدة ل تتجاوز 14 يوما كما متنع بكل �أ�سف لأ�سباب 
�لعربية  �ململكة  �إىل  �لقطريني  �ملو�طنني  عبور  �أو  دخول  �حرت�زية  �أمنية 
للمغادرة؛  ي��وم��ا   14 م��دة  منهم  و�ل��ز�ئ��ري��ن  �ملقيمني  ومت��ه��ل  �ل�سعودية 
موؤكدة �لتز�مها وحر�سها على توفري كل �لت�سهيالت و�خلدمات للحجاج 

و�ملعتمرين �لقطريني.
وقال �إن �ململكة �لعربية �ل�سعودية “ توؤكد �أنها �سربت طويال رغم ��ستمر�ر 
�ل�سلطات يف �لدوحة بالتمل�س من �لتز�ماتها و�لتاآمر عليها حر�سا منها 
على �ل�سعب �لقطري �لذي هو �متد�د طبيعي و�أ�سيل لإخو�نه يف �ململكة 
وجزء من �أرومتها و�ستظل �ململكة �سند� لل�سعب �لقطري �ل�سقيق ود�عمة 
من  �ل��دوح��ة  يف  �ل�سلطات  ترتكبه  عما  �لنظر  بغ�س  و����س��ت��ق��ر�ره  لأم��ن��ه 

ممار�سات عد�ئية«.
دولة  �لدبلوما�سية مع  �لبحرين قطع عالقاتها  �ملنامة قررت مملكة  ويف 
�لدبلوما�سية  �لبعثة  و���س��ح��ب  �ل��وط��ن��ي  �أم��ن��ه��ا  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��ا  وذل���ك  ق��ط��ر 
�لبحرينية من �لدوحة و�إمهال جميع �أفر�د �لبعثة �لدبلوما�سية �لقطرية 

�لالزمة. �لجر�ء�ت  تطبيق  ��ستكمال  مع  �لبالد  ملغادرة  �ساعة   48
ونقلت وكالة �لأنباء �لبحرينية “ بنا “ عن بيان �سدر يف هذ� �ل�ساأن قوله �إنه 
:” ��ستناد� �إىل �إ�سر�ر دولة قطر على �مل�سي يف زعزعة �لأمن و�ل�ستقر�ر يف 
مملكة �لبحرين و�لتدخل يف �سوؤونها و�ل�ستمر�ر يف �لت�سعيد و�لتحري�س 
�ملرتبطة  �مل�سلحة ومتويل �جلماعات  �لعالمي ودعم �لن�سطة �لرهابية 
�سارخ  �نتهاك  يف  �لبحرين  يف  �لفو�سى  ون�سر  بالتخريب  للقيام  ب��اإي��ر�ن 
لكل �لتفاقات و�ملو�ثيق ومبادئ �لقانون �لدويل دون �أدنى مر�عاة لقيم �أو 
�أو �عتبار ملبادئ ح�سن �جلو�ر �و �لتز�م بثو�بت �لعالقات  �أو �خالق  قانون 
�خلليجية و�لتنكر جلميع �لتعهد�ت �ل�سابقة .. فاإن مملكة �لبحرين تعلن 
�لوطني  �منها  على  حفاظا  قطر  دول��ة  مع  �لدبلوما�سية  �لعالقات  قطع 
�فر�د  �لدوحة و�مهال جميع  �لبحرينية من  �لدبلوما�سية  �لبعثة  و�سحب 
�لبعثة �لدبلوما�سية �لقطرية 48 �ساعة ملغادرة �لبالد مع ��ستكمال تطبيق 
�لجر�ء�ت �لالزمة.. كما تعلن غلق �لأجو�ء �أمام حركة �لطري�ن و�قفال 
�ملو�نئ و�ملياه �لإقليمية �أمام �ملالحة من و�ىل قطر خالل 24 �ساعة من 

�عالن �لبيان .
�ل�سفر  من  مو�طنيها  �لبحرين  مملكة  حكومة  متنع  �إذ  �أن��ه  �لبيان  و�أك��د 
�ىل قطر �أو �لقامة فيها فاإنها تاأ�سف لعدم �ل�سماح للمو�طنني �لقطريني 
و�لز�ئرين  �ملقيمني  متنح  كما  ع��ربه��ا  �مل���رور  �أو  �أر����س��ي��ه��ا  �ىل  ب��ال��دخ��ول 
�أي حماولت  �ململكة حترز� من  �أر��سي  14 يوما ملغادرة  �لقطريني مهلة 
�إخو�ننا  �لعالية يف  �لو�سع رغم �لعتز�ز و�لثقة  ون�ساطات عد�ئية ت�ستغل 

من �ل�سعب �لقطري وغريتهم على بلدهم �لثاين.
�سرها  يقت�سر  �لقطرية �خلطرية مل  �ملمار�سات  �أن  �إىل  �لبحرين  ونوهت 
�أحيطت علما  �إىل دول �سقيقة  على مملكة �لبحرين فقط .. و�إمنا تعدته 

اإ�صابة ثالثة ا�صرتاليني 
ونيوزيلندي يف هجمات لندن 

•• لندن-رويرتز:

يف  مد�همات  خالل  �لأ�سخا�س  من  ع��دد�  �لربيطانية  �ل�سرطة  �عتقلت 
�ل�ساعات �لأوىل من �سباح �م�س �لثنني يف �سرق �لعا�سمة لندن يف �إطار 
�لتحقيق يف �لهجوم �لذي �أ�سفر عن مقتل �سبعة �أ�سخا�س و�إ�سابة حو�يل 
50 ليل �ل�سبت. ويف ثالث هجوم كبري للمت�سددين يف بريطانيا يف �أقل 
من ثالثة �أ�سهر ده�س مهاجمون ب�سيارة فان م�ساة على ج�سر لندن قبل 
�أن يطعنو� عدد� من رو�د حانات قريبة.  وتر�أ�س رئي�سة �ل��وزر�ء ترييز� 
ماي �جتماعا للجنة �لطو�رئ �حلكومية ملناق�سة �لرد على �لهجوم �لذي 

وقع قبيل �لنتخابات �لعامة �ملقررة يوم �خلمي�س.

�لتقدم يف �لزجنيلي �لذي باتت ت�سيطر على �أكرث من 
�أخ��رى يف حميطه متهيد�ً  �أربعني يف �ملئة منه، و�أحياء 
لتنفيذ �ل��ه��ج��وم �لخ���ري ع��ل��ى �مل��دي��ن��ة �ل��ق��دمي��ة حيث 

يتح�سن �ملتطرفون.
�لقو�ت  بد�أته  و��سع  هجوم  �ط��ار  يف  �لتقدم  هذ�  وياأتي 
و��سنطن  بقيادة  �ل��دويل  �لتحالف  بدعم من  �لعر�قية 
�ملو�سل.  كامل  ل�ستعادة  �كتوبر  �لأول  ت�سرين   17 يف 
كانون  نهاية  يف  �ل�سرقي  �ل�سطر  ��ستعادة  من  ومتكنت 
�ل�سطر  ��ستعادة  معركة  تطلق  �أن  قبل  يناير  �ل��ث��اين 
�لغربي. ومل يبق للمتطرفني حالياً �إل �أجز�ء من �أحياء 

•• بغد�د-وكاالت:

قال رئي�س �لوزر�ء �لعر�قي حيدر �لعبادي �إن حكومته 
�لبالد  �لعر�قية خارج حدود  �لقو�ت  بقتال  ترغب  “ل 

على �عتبار �أن �لد�ستور �لعر�قي ل يتيح ذلك”.
لقائه جمموعة من رجال  �لعبادي خ��الل  ك��الم  وج��اء 
�لدين من �لوقفني �ل�سني و�ل�سيعي و�سخ�سيات دينية 

�أخرى مبنا�سبة رم�سان.
حماربة  يف  ت��وح��دو�  �لعر�قيني  �أن  �إىل  �لعبادي  ولفت 
�لإره�����اب وجن��ح��و� ب��ذل��ك، وق��ط��ع��و� ���س��وًط��ا ك��ب��رًي� من 

�لنت�سار�ت، وهم على �أبو�ب �لن�سر �لنهائي .
�أن  و�أب��ن��ائ��ن��ا  ن��ري��د لقو�تنا  �ل��ع��ب��ادي: نحن ل  و�أ���س��اف 
�أمن  بالقتال خ��ارج �حل��دود، ول نريد زعزعة  ي�ساركو� 

�لدول، فد�ستورنا ل ي�سمح بذلك .
ق��ادة يف  على  ي��ب��دو-  -فيما  رًد�  �لعبادي  وي��اأت��ي حديث 
�إىل  دخول �حل�سد  �إمكانية  �إىل  لّوحو�  �ل�سعبي  �حل�سد 

�سوريا ملحاربة تنظيم د�ع�س �لإرهابي .
�ل�سعبي  �حل�سد  تاأ�س�س   ،2014 ح��زي��ر�ن  يونيو  ويف 
مع  معركتها  يف  للحكومة  مو�لية  �سيعية  كميلي�سيات 
�ملرجع  م��ن  ل��دع��وة  ��ستجاًبة  �لإره��اب��ي  د�ع�����س  تنظيم 

�ل�سيعي علي �ل�سي�ستاين.
�لربملان  ���س��ادق  �مل��ا���س��ي،  �ل��ث��اين  ت�سرين  نوفمرب  ويف 
لكن  “�حل�سد”،  ق����و�ت  ق���ّن  ت�����س��ري��ع  ع��ل��ى  �ل��ع��ر�ق��ي 
كثريين يعتقدون �أن �حلكومة ل متلك �سلطًة عليه �إذ 

�أنه ي�سم ف�سائل على �سلة وثيقة باإير�ن.

�أك��رب مدن  ثاين  �ملو�سل،  ��ستعادة  �لعر�ق من  ويقرتب 
�آخر  �مل��ع��ارك يف  ت��دور  �ل��ع��ر�ق، من قب�سة د�ع�س حيث 
وب����د�أت �حلملة  للمدينة.  �ل��غ��رب��ي  ب��اجل��ان��ب  �أح��ي��اء   3
�لأول  ت�سرين  �أكتوبر  يف  �ملو�سل  ل�ستعادة  �لع�سكرية 
�ل�سرقي  �لن�سف  �لعر�قية  �لقو�ت  و��ستعادت   ،2016
من �ملو�سل يف يناير كانون �لثاين �ملا�سي، وتقاتل منذ 

فرب�ير �سباط �ملا�سي لنتز�ع �لن�سف �لغربي.
�لدويل  �لتحالف  وغ��ار�ت  �ل�ستباكات  دوي  وقع  وعلى 
تنظيم  �سيطرة  حتت  �ملتبقية  �لأح��ي��اء  ت�ستهدف  �لتي 
د�ع�س �لإرهابي يف �ملو�سل وميكن روؤية �سحب �لدخان 
�ملنبعثة منها على بعد كيلومرت�ت عدة، تو��سل ع�سر�ت 
�لعائالت �ملو�سلية �لعالقة بني خطوط �جلبهات �لفر�ر 
على دفعات. يف باحة مركز تابع للقو�ت �لعر�قية عند 
�إليه  ينقل  �مل��و���س��ل،  ج��ن��وب مدينة  �ل��ع��ق��رب يف  ح��اج��ز 
عويد  ي��ق��ول  �ملخيمات،  على  توزيعهم  قبل  �ل��ن��ازح��ون 
�لدو�ع�س  “�أخذ  لوكالة فر�ن�س بر�س  75 عاماً  �لبالغ 
�إىل  قنا�سة  �أربعة  و�أح�سرو�  طابقني  من  �ملوؤلف  بيتي 

�ل�سطح ثم �أخرجونا منه«.
�إىل  �أ�سبوع و�نتقلنا من بيت  ويروي بقينا قربهم نحو 
على  توكلنا  �إلينا  يقرتب  �جلي�س  ر�أينا  وعندما  بيت.. 
ميوت  مي��وت  “�للي  �لعامية  باللهجة  م�سيفاً  �هلل”، 

و�للي يطيب يطيب«.
وك���ان ع��وي��د يف ع���د�د م��ئ��ات �خل��ارج��ني ���س��ب��اح �ل�سبت 
م���ن ح���ي �ل��زجن��ي��ل��ي و�أح���ي���اء جم�����اورة حت���ت �لق�سف 
و�ل�سو�ريخ و�سربات �لهاون . وحتاول �لقو�ت �لعر�قية 

ير�هنون على  �لتي  �آخر معاقلهم  �لقدمية،  يف حميط 
مبانيها  وتال�سق  �سو�رعها  �سيق  ب�سبب  فيها  �ل�سمود 

�لقدمية �لتي تعيق تقدم �ملدرعات �لع�سكرية.
�لفارين، يروي عويد  �ملدنيني  �لعديد من  وعلى غر�ر 
بح�سرة ظروف �لعي�س خالل �لأيام �لأخرية “يف حياتنا 
�أي��ام كنا نبيت بال  �أربعة  �ل�سيء.. منذ  مل نر مثل هذ� 
ماأكل«. لكن ح�سرته تتبدد �سريعاً حني يقول “متكنت 
جديد”  من  ول��دت  �أنني  نف�سي  و�أح�سب  �خل���روج،  من 
يف  �مل��ح��ف��ورة  �لتجاعيد  رغ���م  �جل��ه��ادي��ني  م��ن  لنجاته 

وجهه.

من هي اأكرث احلركات املت�صددة فتكًا يف اأفريقيا؟ •• عو��صم-وكاالت:

يف �إط����ار �ل��ت��ق��اري��ر ع��ن ح��ل��ول حركة 
�ل�سباب �ل�سومالية مكان بوكو حر�م 
ك���اأك���رث �حل���رك���ات �مل��ت�����س��ددة ف��ت��ك��اً يف 
�أفريقيا، �أ�سار كونور غايف حمرر لدى 
جملة نيوزويك يغطي �سوؤون �أفريقيا، 
ويركز على نيجرييا و�لأمن و�حلروب 
ذ�ت  �ل�سباب  ح��رك��ة  ب���اأن  �ملنطقة،  يف 
�ل�سنو�ت  �أم�����س��ت  ب��ال��ق��اع��دة،  �ل�سلة 
�لثالث �لأخرية تتحرك يف ظل بوكو 
�لدموية يف  �لتنظيمات  كاأكرث  حر�م، 
�لقارة �ل�سمر�ء.  ولكن، وفقاً لبيانات 
�سادرة عن م�سروع مو�قع �ل�سر�عات 
�ملركز  جمعها  �مل�����س��ل��ح��ة،  و�لأح������د�ث 
�ل�سرت�تيجية،  للدر��سات  �لأفريقي 
�لدفاع  ب������وزر�ة  م��رت��ب��ط��ة  م��وؤ���س�����س��ة 
�لأمريكية، مت تعديل ذلك �لرتتيب. 
�ل�����س��ب��اب م�سوؤولة  ك��ان��ت ح��رك��ة  ف��ق��د 
عام  يف  ���س��خ�����س   4281 م��ق��ت��ل  ع���ن 
2016 باملقارنة مع قتل بوكو حر�م 

ل� 3،499 �سخ�ساً.  ويلفت غايف �إىل 
تتفوق  �لتي  �لأوىل  �مل��رة  تلك هي  �أن 
حر�م  بوكو  على  �ل�سباب  حركة  فيها 
تقدمت  كما  �لقتلى.  ع��دد  حيث  م��ن 
2350 �سخ�ساً يف  �ل��ذي قتل  د�ع�س 
2016. وهناك عدة  �أفريقيا يف عام 
مو�لية  م�����س��ل��ح��ة  �أف��ري��ق��ي��ة  ح���رك���ات 
يف  ح��ر�م  لبوكو  ف��رع  ومنها  لد�ع�س، 

نيجرييا وف�سائل يف ليبيا وم�سر. 
ب�ساأن م��ا ور�ء ذلك  ت�����س��اوؤلت  وت���دور 
�جلماعات  ب��ني  �لهيمنة  يف  �ل��ت��ح��ول 
�أف��ري��ق��ي��ا. وق����د برزت  �جل���ه���ادي���ة يف 
لحتاد  م�سلح  كجناح  �ل�سباب  حركة 
�سيطرت  و�لتي  �لإ�سالمية،  �ملحاكم 
ملدة ق�سرية على �لعا�سمة �ل�سومالية 
2006. ومنذ ذلك  مقدي�سو يف عام 
حماربة  يف  �حل���رك���ة  ب������د�أت  �حل�����ني، 
�ل�سومال.   يف  �مل��دع��وم��ة  �حل��ك��وم��ة 

كينيا. وبعد عامني، حا�سر مت�سددون 
�سوماليون مبنى جامعياً يف غاري�سا، 
�ل�سومال،  م��ع  �حل���دود  م��ن  بالقرب 

وقتلو� 148 �سخ�ساً. 
خالل  �ل�سباب  ح��رك��ة  تقهقرت  وق��د 
ب��ع��دم��ا متكنت  �ل�������س���ن���و�ت �لأخ�������رية 
�سكلها  جندي  �أل��ف   22 قو�مها  ق��وة 
�لحت����اد �لأف���ري���ق���ي) �أم��ي�����س��ون( من 
طرد �لتنظيم من مدن كربى باجتاة 
�أمريكية  درون����ز  قتلت  ك��م��ا  �ل���ري���ف. 
قادة كبار�ً من �ل�سباب، بينهم زعيمه 
�لذي  غ���ود�ين،  عبدي  �أحمد  �ل�سابق 
�ل�سومايل  �ل��ت��ن��ظ��ي��م  ع���الق���ات  وث���ق 
ب��ال��ق��اع��دة.  ول��ك��ن، ك��م��ا ي�سري غايف، 
�لأخري  �لعام  خ��الل  �حلركة  �سعدت 
حماولة  يف  �ل�سومال  عرب  هجماتها 
�لوليدة،  �حلكومة  ��ستقر�ر  لزعزعة 
ول�����س����ت����غ����الل ت�����ر�ج�����ع زخ������م ق�����و�ت 

وبقيادة �أبو عبيدة، �سخ�سية غام�سة 
مكافاأة  �مل��ت��ح��دة  �ل����ولي����ات  ع��ر���س��ت 
قدرها 6 مليون دولر ملن يقتله، �سن 
و��سعة  هجمات  �ل�سباب  تنظيم  �أي�ساً 

يف  وخا�سة  جم���اورة،  دول  يف  �لنطاق 
كينيا.  ويف عام 2013، قتل م�سلحو 
ح�سار  خ���الل  �سخ�ساً   67 �ل�����س��ب��اب 
عا�سمة  ن���ريوب���ي،  يف  جت����اري  مل��رك��ز 

عدة  �لتنظيم  ن��ف��ذ  ف��ق��د  �أم��ي�����س��ون.  
�أمي�سون،  ق��و�ع��د  �سد  ك��ربى  غ���ار�ت 
كانون  ي��ن��اي��ر)  ه��ج��وم مت يف  وم��ن��ه��ا 
�إل  ق���اع���دة  ع��ل��ى   2016 �ل����ث����اين(، 
150 جندياً  ع��ادي حيث قتل قر�بة 
�أنف�سهم  مت�سددون  فجر  كما  كينياً. 
د�خل مباٍن حكومية وفنادق وحولها، 
بالر�سا�سات  هجوماً  م��وؤخ��ر�ً  و�سنو� 
�ملحرر  وي�سري  �سعبي.   �ساطئ  على 
�ل�سومايل  �ل���رئ���ي�������س  �إع�������الن  �إىل 
حممد فارماغو، �لذي ت�سلم �ل�سلطة 
�ل�سباب،  ع��ل��ى  �حل�����رب  ف����رب�ي����ر،  يف 
يف  عفو  نيل  �ملت�سددين  على  وعر�س 
�لتنظيم  ولكن  �سالحهم.  �ألقو�  حال 
عمليات  يو��سل  وهو  �لعر�س،  رف�س 
وموؤخر�ً،  �لفو�سى.  وزرع  �لتخريب 
�دع�������ى �ل���ت���ن���ظ���ي���م م�������س���وؤول���ي���ت���ه عن 
�لكيني  �جلانب  عند  متت  تفجري�ت 
م��ن �حل���دود م��ع �ل�����س��وم��ال، م��ا �أدى 
�سابط   11 ع����ن  ي���ق���ل  ل  م����ا  مل��ق��ت��ل 

�سرطة. 
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طهران وحزب اهلل يتكتمون على خ�صائرهم .. �صربات التحالف حت�صد املزيد من اجلنود الإيرانيني يف اليمن
•• و��صنطن-وكاالت:

جونز  جامعة  ل��دى  �لجتماعي  �لتو��سل  و�سائل  �أ�ستاذ  كونز،  جو�سو�  كتب 
ود�ع�س،  �لعربية  �جلزيرة  �سبه  يف  �لقاعدة  تنظيم  لن�ساط  ومتابع  هوبكينز، 
�خل�سائر  عن  �لجتماعي  �لتو��سل  و�سائل  على  �لع�سكرية  �سبه  و�لتنظيمات 
�لإي���ر�ين  �ل��ث��وري  ح��ر���س  ق���و�ت  دع��م  نتيجة  �ليمن  �ملت�ساعدة يف  �لإي��ر�ن��ي��ة 
قام  ما  �إىل  روك�س  ذ�  �أون  وور  موقع  يف  كونز  ولفت  �حلوثيني.  للمتمردين 
“�أبو علي”،  با�سمه �حلركي  �لإي��ر�ين يدعى  �لثوري  به �سابط من �حلر�س 
عندما قاد يف 21 مار�س)�آذ�ر( �ملا�سي، 52 عن�سر�ً من �حلوثيني يف عربات 
حمافظة  م��ن  و�نطلقو�  �لكاتيو�سا،  ل�سو�ريخ  بقذ�ئف  ت�سلحو�  م�سفحة، 
�سعدة يف �سمال �ليمن، نحو منطقة ع�سري يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية. وكان 
هدفهم تنفيذ �سل�سلة من �لغار�ت يف وقت مبكر من �ل�سباح.  وي�سري جو�سو� 

�جلنوبية  ظهر�ن  لقرية  مهاجمتهم  عند  �سو�ريخهم  �حلوثيني  ل�ستخد�م 
�حلدودية قبل �أن ي�ستولو� على حمطة �لباب �ل�سعودية �حلدودية. ومن ثم 
زرع �حلوثيون متفجر�ت حول مبنى �ملحطة و�سووه بالأر�س. ولكن �سرعان ما 
جاء �لرد �ل�سعودي عرب ق�سف بو��سطة طائر�ت من طر�ز �إف � 15، ما �أدى 
ملقتل �سابط �حلر�س �لثوري �لإير�ين �إىل جانب 40 من �ملقاتلني �حلوثيني، 

وجرح 12 �آخرين، مع تدمري عرباتهم ومن�سات �سو�ريخهم.
وعرف �ل�سابط �لإير�ين �لقتيل “�أبو علي” بقيادته �سابقاً لغار�ت حوثية �سد 
�حل�سني،  �ألوية  على  و�لإ�سر�ف  �لتدريب  بعمليات  ولقيامه  �سعودية،  مو�قع 
وحدة برية حوثية من قو�ت �لنخبة، متمركزة يف �سمال وو�سط �ليمن. ويقول 
و�حد�ً  �ليمنية لقيت تغطية �سحفية و��سعة، ولكن جانباً  �إن �حلرب  �لكاتب 
�حلر�س  لعنا�سر  �ملت�ساعد  �لقتلى  ع��دد  وه��و  قلياًل،  �إل  عنه  يكتب  مل  منها 
�لثوري �لإير�ين وملقاتلي حزب �هلل هناك. وتعطي �لغارة �حلوثية وما تبعها 

�سورة و��سحة عن خ�سائر �إير�ن �لب�سرية �ملتنامية يف �ليمن. فقد قتل �أو �أ�سر 
منذ بد�ية �حلرب يف �ليمن 44 عن�سر�ً من �حلر�س �لثوري ومن حزب �هلل، 
��ستناد�ً لتقارير وحتليالت �سادرة عن و�سائل �إعالم خليجية ومينية. كما جرح 
م�ست�سارون �إير�نيون يف �ليمن، خالل �ل�سنو�ت �لأخرية.  وي�سري جو�سو� لعدم 
�ليمن،  �أو خ�سائرهم يف  �لع�سكرية  �هلل على عملياتهم  �أو حزب  �إي��ر�ن  تعليق 
ل�سيمفونية بيانات �ل�ست�سهاد  با�ستثناء ب�سعة بيانات غام�سة، وذلك خالفاً 
و�سوريا.   �لعر�ق  يف  �ملعارك  يف  �خل�سائر  ب�ساأن  �جلانبني  �إع��الم  يطلقها  �لتي 
وبح�سب �لكاتب، ميكن �لطالع على نتائج �ملغامرة �لإير�نية من خالل حتليل 
ل�سرت�تيجيتها وهجماتها �ل�ساروخية، وبر�مج تدريبها �لع�سكري و�لعمليات 
�لبحرية و�للوجي�ستية، طو�ل عامني من �حلرب �ليمينة.  و�أما مربر �لدعم 
�لإير�ين للحوثيني يف �ليمن، فياأتي، كما يلفت �لكاتب، يف �إطار ��سرت�تيجية 
�إير�ن لتطويق �سبه �جلزيرة �لعربية، و�لتي تقدم فيها �لدعم ملتمردين �سيعة 

�إير�ن  �إن  جو�سو�  ويقول  و�سغب.  عنف  �أع��م��ال  تنفيذ  على  �إي���ر�ن  حتر�سهم 
ق��دم��ت، خ��الل �لعامني �لأخ��ريي��ن، دع��م��اً وت��دري��ب��اً خل��الي��ا �إره��اب��ي��ة هدفها 
كما  و�لإم����ار�ت.  �لكويت  يف  حتتية  بنية  وتدمري  ر�سميني  م�سوؤولني  �غتيال 
�ألقي �لقب�س على خاليا مدعومة من �إير�ن يف �لبحرين. ويقول �لكاتب �إن 
ح�سيلة قتلى قو�ت �حلر�س �لثوري يف �ليمن قد ت�ساعف خالل �لعام �جلاري 
مقارنة بالعام �ملا�سي. ويف فرب�ير، ح�سدت �سربات �لتحالف بقيادة �سعودية 
�لإي��ر�ين، و�سابط �سو�ريخ معروف  �لثوري  خم�سة م�ست�سارين من �حلر�س 
م�ست�سارين  �إي���ر�ن  جندت  م��ار���س،  ويف  �سعدة.  حمافظة  يف  �لأف��غ��اين،  با�سم 
�أفغان �آخرين من ميل�سيات �أفغانية �سيعية يف �سوريا، ون�سرتهم لتقدمي �لدعم 
يف  �سعدة  وبح�سب جو�سو�، متثل حمافظة  �ليمن.   للحوثيني يف  �لع�سكري 
وهجمات  �سو�ريخ  لإط��الق  باحلوثيني  خا�سة  عمليات  قاعدة  �ليمن  �سمال 

باملدفعية �سد �لأر��سي �ل�سعودية وقو�ت �جلي�س �ليمني منذ مايو 2015.

•• �لفجر - مو�صى نعيم 

ترجمة خرية �ل�صيباين

   و�ح��دة من �حلقائق �مل�ستغربة 
طيلة  �مل��وؤرخ��ون  �سيدر�سها  �ل��ت��ي 
����س���ن���و�ت، ه���و �خ���ت���ي���ار �ل���ولي���ات 
موقعها  ع����ن  �ل��ت��خ��ل��ي  �مل���ت���ح���دة 
على  و���س��ي��ك��ون  ل��ل��ع��امل.  كزعيمة 
مرتكز�ت  تف�سري  �أي�سا  �ملوؤرخني 
�ل��ق��ر�ر م��ن جانب  وحيثيات ه��ذ� 
�إنه  �لقول  و�ح��د، لأن��ه ل بد من 
ل �أحد �نتزع من هذ� �لبلد قوته 
�ل��ه��ائ��ل��ة �ل��ت��ي ب��ن��اه��ا ط��ي��ل��ة عدة 

قرون.
   يف �ل��و�ق��ع، �إن ه��ذ� �ل��ت��ن��ازل ل 
ينطبق على قر�ر و��سح و�سريح 
يف هذ� �لجتاه، ولكنه ثمرة عملية 
طويلة ومعقدة. وعلى �لرغم من 
�ن و����س���ول دون���ال���د ت���ر�م���ب �ىل 
�لعملية،  �سّرع  �لأبي�س قد  �لبيت 
فان هذ� �لتنازل عن �ل�سلطة بد� 

منذ زمن بعيد. 
   �ن �ل���س��ت��ق��ط��اب �ل�����س��ي��ا���س��ي يف 
و�ل�سعوبات  �مل��ت��ح��دة،  �ل���ولي���ات 
�خذ  يف  �حلكومة  تو�جهها  �ل��ت��ي 
�أ���س��ا���س��ي��ة ت��رت��ب��ط ب�سكل  ق����ر�ر�ت 
�لأمريكي.  �لنفوذ  برت�جع  وثيق 
لور�ن�س  �أط����ل����ق   ،2015 ع�����ام 
�ل�سابق،  ���س��وم��رز، وزي���ر �خل��ز�ن��ة 
�لفكري  �جل��م��ود  �لتحذير:  ه��ذ� 
�لقدرة  وع����دم  و�لي���دي���ول���وج���ي، 
�ل��ن��اجت��ة ع��ن��ه يف �حل�����س��ول على 
�لدويل  �ل���دور  ُي�سعفان  �إج��م��اع، 

للوليات �ملتحدة.
�سيا�سي  ح����زب  ه���ن���اك  »م������اد�م     
يعار�س �ليا �لتفاقيات �لتجارية 
وُيحجم  �لأخ��������رى،  �ل������دول  م���ع 
�حلزب �لآخر عن متويل �ملنظمات 
�لدولية، فاإن �لوليات �ملتحدة لن 
�لنظام  ت�سكيل  على  ق���ادرة  تكون 

�لقت�سادي �لعاملي«.
   وك���ان ل��ور�ن�����س ���س��وم��رز ي�سري 
�لذي  و�لذى  �لدو�ء  �إىل  حينها 
ُتلحقه �أمريكا بنف�سها كلما رف�س 
�إ�سالحات،  ت��ب��ّن��ي  �ل��ك��ون��غ��ر���س 

من  باملائة   60 �ل�سني،  م��ع   64
�لناجت  ثلث  معا  وتزن  �لإن�سانية، 

�ملحلي �لإجمايل �لعاملي.

لإدارة  احلمائية  ــف  ــواق امل
ترامب

ح�سر  �لخ��������رية،  �لون�������ة  يف      
�نتظمت  ق��م��ة  دول����ة  رئ��ي�����س   44
بيان  على  وق��ع��و�  حيث  ب��ك��ني،  يف 
�أكدو� فيه: “نحن نعار�س جميع 
ون��د�ف��ع عن   .. �حلمائية  �أ���س��ك��ال 
ومفتوحة،  ك��ون��ي��ة  دول��ي��ة  جت���ارة 
ت�ستند �إىل قو�عد، وغري متييزية 

وعادلة.«
   هذ� �لبيان يتناق�س بو�سوح مع 
�حلمائية  ت��ر�م��ب  �إد�رة  م��و�ق��ف 

جد�.
نفوذها  تخ�سر  و����س��ن��ط��ن  �ن      
�لعديد  يف  �لعاملية  �ل�ساحة  على 
م��ن �مل��ج��الت �لأخ����رى: مكافحة 
ظ����اه����رة �لح���ت���ب���ا����س �حل�������ر�ري، 
م�ساعد�ت  �ل���ن���ووي،  و�لن��ت�����س��ار 
�لأوبئة  على  و�ل�سيطرة  �لتنمية، 
يف �ل����ع����امل، وم��ك��اف��ح��ة �لزم�����ات 
�مل����ال����ي����ة، وت���ن���ظ���ي���م �لإن�����رتن�����ت، 
�لب�سرية  �لأن�سطة  تاأثري  و�إد�رة 
و�لف�ساء  و�ل���ه���و�ء  �مل��ح��ي��ط  ع��ل��ى 
و�لقطب  �ل�������س���م���ايل  و�ل���ق���ط���ب 
هذ�  ���س��ي��م��الأ  م���ن   ... �جل���ن���وب���ي 
�جلو�ب  �إن  �ل�سلطة؟  يف  �ل��ف��ر�غ 
�لنظام  �سيحدد  �ل�سوؤ�ل  على هذ� 
�ل��ع��امل��ي �جل���دي���د.. و�أ���س��ت��ط��ي��ع �ن 
تكون  ل��ن  �أن���ه  ل��ك��م م�سبقا  �ق���ول 

�ل�سني.
جمع بني العمل الأكادميي   •
من�شب  �شغل  اإذ  وال�شيا�شي، 
يف  وال�شناعة  التجارة  وزير 
وقت  يف  خــدم  كما  فنزويال، 
فنزويال  لبنك  كمدير  لحق 
التنفيذي  واملدير  املــركــزي، 
ف�شال  وذلــك  الــدويل،  للبنك 
لالقت�شاد،  اأ�شتاذا  كونه  عن 
حول  الكتب  من  العديد  األف 
الــ�ــشــوؤون الـــدولـــيـــة،وراأ�ـــس 

حترير فورين بولي�شي 

مثل  موؤ�س�سات  لتعزيز  ينفرها، 
�سندوق �لنقد �لدويل. و�سندوق 
�لبنك  وم���ع���ه  �ل��������دويل،  �ل���ن���ق���د 
�لدويل، هما جزء من نظام عاملي 
�ملتحدة،  �ل���ولي���ات  ل�سالح  م��ه��م 
قلب  يف  و�أه��م��ي��ت��ه��م��ا  ف��ق��وت��ه��م��ا 
�أول����وي����ات و����س��ن��ط��ن، ول���ك���ن من 

�ملده�س ل وعي يذلك.

تنازل من جانب 
واحد عن ال�شلطة

   ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب�����س��ن��دوق �لنقد 

��ستعادة  �جلديد،  �حلرير  طريق 
ل�سبكة �لطرقات �لأ�سطورية �لتي 
ببقية دول  �ل�����س��ني  ت��رب��ط  ك��ان��ت 
�لأبي�س  �لبحر  �إىل  �مل��وؤدي��ة  �آ�سيا 
بينغ،  ج��ني  ت�سي  ودع��ا  �ملتو�سط. 
�أك���رب  ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف  دول�����ة   64
و�ل�سكك  �ل��ط��رق  ل��ب��ن��اء  م�����س��روع 
�حل���دي���دي���ة و�مل����و�ن����ئ و�مل���ط���ار�ت 
و�ل�سرق  ب��اآ���س��ي��ا،  �ل�����س��ني  ت��رب��ط 
�لأو�سط، و�أفريقيا، و�أوروبا، ودول 
�أمريكا �لالتينية، مثل �لأرجنتني 
�ل�  �ل��دول  ت�سيلي. ومتثل هذه  �أو 

�لتحتية،  �لبنية  يف  لال�ستثمار 
57 دول����ة  �ل����ي����وم  ي�����س��م  �ل������ذي 
 25 لالن�سمام  وت�ستعد  ع�سو�، 
كند�  ذل��ك  �إ�سافية، مب��ا يف  دول��ة 
�لوليات  دع��ي��ت  وق���د  و�ي��رل��ن��د�. 
لالن�سمام  �ل��ب��د�ي��ة  م��ن  �ملتحدة 
لال�ستثمار  �لآ�سيوي  �لبنك  �إىل 
يف �ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة، دع���وة ظلت 

دون رد.
   وم���ن �آخ����ر �لأم��ث��ل��ة ع��ل��ى هذ� 
�ل���ت���ن���ازل م���ن ج���ان���ب و�ح�����د عن 
�ل�����س��ل��ط��ة: ق����ر�ر دون���ال���د تر�مب 

دول���ة   188 �ع���ت���م���دت  �ل�������دويل، 
ع�سو من �أ�سل 189 �لإ�سالحات 
�ملقرتحة. ولكن من دون ت�سويت 
تنفيذ  يتم  مل  �ملتحدة،  �ل��ولي��ات 

تلك �لإ�سالحات. 
�سنو�ت،  خم�س  د�م  �نتظار  وبعد 
�لكونغر�س  ي��و�ف��ق  �أن  �أم���ل  ع��ل��ى 
�لأم����ري����ك����ي يف �ل���ن���ه���اي���ة، ق����ررت 
�إن�ساء منظمة  �حلكومة �ل�سينية 
م��ال��ي��ة دول���ي���ة ج���دي���دة ل �سوت 

فيها لو��سنطن.
�لآ�سيوي  �ل��ب��ن��ك  ول���د  وه���ك���ذ�     

�لفور،  �لهادئ. على  �ملحيط  عرب 
من  لال�ستفادة  �ل�سني  ���س��ارع��ت 
�ت�سلت  �ل����ن����ادرة:  �ل��ن��ع��م��ة  ه����ذه 
11 دولة  ب��ك��ب��ار م�����س��وؤويل  ب��ك��ني 
عرب  �ل�����س��ر�ك��ة  �تفاقية  يف  ع�سو 
�مل��ح��ي��ط �ل���ه���ادئ ل��ت��ق��رتح عليهم 
تدعو  ومل  مغريا،  جتاريا  �تفاقا 

�لوليات �ملتحدة للم�ساركة.
ت�سي  �ل�سيني  �لرئي�س  ولكن      
�أبعد من  �لذهاب  �أر�د  جني بينغ، 
ذلك، من خالل �إعطاء زخم جديد 
 :2013 �إطالقها عام  ملبادرة مت 

�ل�سر�كة  �تفاقية  من  �لن�سحاب 
عرب �ملحيط �لهادئ. تلك �ملعاهدة 
�لتي ل ت�سمل �ل�سني. وكان هدف 
ع��ن��دم��ا �قرتحها،  �أوب���ام���ا  ب����ار�ك 
�إن�ساء هيئة د�ئمة تقّرب �لوليات 
�لآ�سيويني.  حلفائها  من  �ملتحدة 
وبطبيعة �حلال، كان �لق�سد من 
�لتو�زن  �أي�سا خلق  �ل�سر�كة  هذه 

مع �لتفوق �ل�سيني يف �ملنطقة.
    و�ح��د من �أول ق��ر�ر�ت تر�مب 
كرئي�س، متثل يف خروج �لوليات 
�ل�سر�كة  �ت��ف��اق��ي��ة  م���ن  �مل��ت��ح��دة 

تخ�شر نفوذها يف عديد املجالت:

املوت املعلن للقوة العظمى الأمريكية ...!
 اجلمود الفكري وغياب الإجماع ُي�شعفان الدور الدويل للوليات املتحدة

ميالد �لبنك �لآ�سيوي لال�ستثمار يف �لبنية �لتحتية�لنزعة �حلمائية ��سقطت �مريكا من �لعر�س �لعاملي

طريق �حلرير �جلديدة تاكيد �لزعامة �لعاملية لل�سني

تر�مب تخلى عن �لزعامة ملناف�سه �ل�سيني

لور�ن�س �سمرز، وزير 
�خلز�نة �ل�سابق يحذر

 معار�شة التفاقيات التجارية وعدم متويل املنظمات الدولية يحول دونها وت�شكيل النظام القت�شادي العاملي

ال�صتقطاب ال�صيا�صي و�صعوبة اتخاذ قرارات اأ�صا�صية �صبب تراجع النفوذ الأمريكي

اخـــتـــارت الـــوليـــات 
ـــحـــدة الــتــخــلــي  ـــت امل
ــــا ــــه ــــع ــــوق عـــــــــن م
لــلــعــامل  ــة  ــم ــي ــزع  ك
يـــنـــتـــزع ان  دون 
ــــــا اأحـــــــــــد  ــــــه ــــــن م
قـــوتـــهـــا الـــهـــائـــلـــة 

مـــــــــــن �ـــــشـــــيـــــمـــــالأ
هــــــــذا الـــــــفـــــــراغ ؟
�شيحدد  اجلــــــواب   
الــــنــــظــــام الـــعـــاملـــي 
اجلــــــــــــــديــــــــــــــد.. 
اأنــــــه لن والأكـــــيـــــد 
ـــني ـــ�ـــش ال ـــــون  ـــــك ت  
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بيكيه ين�صم لتدريبات اإ�صبانيا وغياب لعبي »امللكي«
�أكمل جري�رد بيكيه �حل�سة �لتدريبية �لأوىل له، مع منتخب 
�لودية  كولومبيا  مو�جهتي  خل��و���س  ي�ستعد  �ل���ذي  �إ�سبانيا، 
�لعامل  كا�س  لنهائيات  �ملوؤهلة  �أوروب���ا  ت�سفيات  يف  ومقدونيا 

برو�سيا.  2018
على  منفردة  تدريبات  خا�س  �ل��ذي  بر�سلونة،  مد�فع  و�ن�سم 
“ل  لباقي زمالئه يف  �م�س،  �لتدريب �جلماعي �سباح  هام�س 
�ملدرجات  ت��و�ج��دت يف  �لتي  �ملئات من �جلماهري  روخا” �أم��ام 

ملتابعة �لتدريب.
ويتو�جد حالياً يف مع�سكر �ملنتخب، حتت قيادة جولني لوبيتيغي، 
23 لعباً، وذلك يف �نتظار �ن�سمام لعبي ريال مدريد، �لذي 
فاز بالأم�س باللقب �ل�12 له يف دوري �لأبطال، ما بني يومي 

تدريبات  بع�س  على  �لتدريب  و�قت�سر  �جلاري.  يونيو  و8   6
ثم  جم��م��وع��ات،  يف  �لالعبني  ب��ني  وبتناقلها  ب��ال��ك��رة،  �لتحكم 
�إقامة مبار�ة م�سغرة يف �إحدى جنبات �مللعب. و�سيو��سل بطل 
بخو�س ح�ستني  ترديباته  �أفريقيا  بجنوب   2010 يف  �لعامل 
و�حدة يف �ل�سباح و�أخرى يف �مل�ساء. وت�ست�سيف �إ�سبانيا �ملنتخب 
�ل�سهر �جلاري،  يونيو   7 ودي��اً مبدينة مور�سيا يف  �لكولومبي 
ق��ب��ل �أن ت��رح��ل مل��و�ج��ه��ة م��ق��دون��ي��ا ب��ع��ده��ا ب��اأرب��ع��ة �أي����ام �سمن 
ت�سفيات �أوروبا �ملوؤهلة لنهائيات كا�س �لعامل 2018 برو�سيا. 
وبعد مرور خم�س جولت حتتل بطلة �أوروبا مرتني يف 2008 
و2012 �سد�رة �ملجموعة �ل�سابعة بر�سيد 13 نقطة وبفارق 

�لأهد�ف �أمام �إيطاليا. 

الأهلي يهزم الوداد يف دوري ابطال افريقيا
�لقدم  �لر�بعة يف دوري �بطال �فريقيا لكرة  �مل�سري �سد�رة �ملجموعة  ��ستعاد �لأهلي 
�ثر فوزه �لثمني على �سيفه �لود�د �لبي�ساوي �ملغربي -2�سفر يف �جلولة �لثالثة على 
ملعب �جلي�س يف برج �لعرب. و�سجل موؤمن زكريا و�لنيجريي جونيور �جايي �لهدفني 
7 نقاط، وتقدم بفارق �لهد�ف على ز�ناكو �لز�مبي �لذي  فارتفع ر�سيد �لأهلي �ىل 
تغلب على كوتون �سبور �لكامريوين 2-1. ووقف ر�سيد �لود�د عند ثالث نقاط، وبقي 
عد�د نقاط �لفريق �لكامريوين على �ل�سفر. وكانت �لبد�ية حذرة من �جلانبني خوفا 
وندرت  �جل��دي��ة  �لهجومية  �مل��ح��اولت  فقلت  �حل�سابات  يربك  مبكر  ه��دف  تلقي  م��ن 
�لتي  �لوىل  �لع�سرين  �لدقائق  خ��الل  �مل��ي��د�ن  و�سط  �ىل  �للعب  �نح�سار  مع  �لفر�س 
�سهدت �نق�سا�سات عنيفة على �لكرة نتج عنها بعد �خل�سونة. و�نطلق �لهلي بعد ذلك 
�جلبهة  يف  معلول  علي  �لتون�سي  حتركات  مع  تدريجيا  �سيطرته  وب�سط  �لهجوم  �ىل 
�لي�سرى، قابلها �نكما�س �لود�د دفاعيا وحماولة �غالق �مل�ساحات �مام �ملرمى. وترجم 

�لأه��ل��ي تفوقه �مل��ي��د�ين �ىل ه��دف �ول حمل توقيع م��وؤم��ن زك��ري��ا �ث��ر مت��ري��رة بينية 
عالية ��ستقبلها �جاي برب�عة، ور�وغ �لدفاع و�سدد كرة قوية ت�سدى لها �حلار�س زهري 
�لعروبي بقدمه فارتدت �ىل زكريا �لذي مل يجد �سعوبة يف �يد�عها �ملرمى �خلايل . ويف 
�لثو�ين �لخرية من �ل�سوط �لول، كاد �لود�د يعادل بعد خطاأ دفاعي م�سرتك بني �سعد 
�سمري و�حمد حجازي �سمح لليبريي وليام جيبور بخطف �لكرة و�نقذ �سريف �كر�مي 
�ملوقف برب�عة. وكما كان متوقعا، �نطلق �لود�د �ىل �لهجوم منذ بد�ية �ل�سوط �لثاين، 
لكنه جلاأ �ىل جتريب �حللول �لتقليدية بعد مو�جهة دفاع �سلب من �لهلي كالت�سديد 
من بعيد دون �ن ينجح يف م�سعاه. وجلاأ ح�سام �لبدري �ىل تبديالت دفاعية للمحافظة 
�لفني للود�د �ىل تغيري�ت هجومية، لكن �حلال مل تتبدل حتى  �لتقدم، و�ملدير  على 
�لدقيقة 77 �ثر كرة عر�سية من معلول تابعها موؤمن زكريا و�رتدت من �حد �ملد�فعني 

�ىل �جايي يف مو�جهة �ملرمى فو�سعها ب�سهولة على ي�سار �لعروبي.

دار التمويل وجمموعة غنتوت 
يف افتتاح بطولة املارينا مول لكرة ال�صالت 

ت��ف��ت��ت��ح يف �ل��ع��ا���س��رة و�ل���رب���ع من 
م�ساء �ليوم ب�سالة قرية �لإمار�ت 
ل��ل��ب��ول��ي��ن��غ، ���س��م��ن م��ب��اين مركز 
�مل��اري��ن��ا م��ول �ل��ت��ج��اري، مبنطقة 
كا�سر �لأمو�ج بكورني�س �أبو ظبي 
�لرم�سانية  م��ول  �ملارينا  بطولة 
تنظمها  �ل���ت���ي  �ل�������س���الت  ل���ك���رة 
ت�ستمر  و�ل��ت��ي   ) ترفيه   ( �سركة 
مب�ساركة  ي��ون��ي��و   18 ي���وم  ح��ت��ى 
على  توزيعها  مت  و�ل��ت��ي  ف��رق   8
جمموعتني بكل جمموعة �أربع����ة 
فرق وذلك خالل �جتماع �لقرعة 
�أم�������س �لأول  �ل�����ذي ع��ق��د م�����س��اء 
ب��امل��اري��ن��ا بح�سور  �ل��ق��ري��ة  مب��ق��ر 
�ل���ع���ي�������س���وي م����دي����ر عام  ح�������س���ني 
ب�سركة  �لريا�سية   �لأن�س�����طة 
قرية  على  �لعام  و�مل�سرف  ترفيه 
�للجنة  �لإم��ار�ت للبولينغ رئي�س 
وب��ح�����س��ور ع��������������������������دد م���ن ممثلي 
للبطولة  �ل���ر�ع���ي���ة  �ل�������س���رك���ات 
�سركة  يف  تتمثل  و�لتي  و�مل�ساركة 

نهائيات دبي لبطولت حمرتيف ال�صكوا�ش تنطلق يف اأوبرا دبي اليوم 
كربى �لأحد�ث �لريا�سية �سنوياً. 
و�أبدى �لالعبون �إعجابهم مبلعب 
�ل�سكو��س و�أوب��ر� دب��ي، حيث قال 
عامليا  �لأول  �مل�سنف  م��اث��ي��و،  ن��ك 
وهذ�  هنا  لع��ب  �أك���رب  �أن���ا  �سابقاً: 
و�جلميع  ور�ئ�������ع،  ج���دي���د  �مل���ك���ان 
ويلم�س  ك���ب���ري�  �ه���ت���م���ام���ا  ي��ل��ق��ى 
�أقدم  �أن  و�آم���ل  ر�ئ���ع،  ك��رم �سيافة 
من  ع��ال  وم�ستوى  طيبة  عرو�ساً 
�لبطولة وفق نظام  �لأد�ء. جتري 
�لأ�سو�ط �لثالثة يف مرحلة دوري 

�ملجموعات من 6-8 يونيو، 

جلميع  ودع��م��ه��م  ح��م��ا���س��ت��ه��م  �أن 
نقل  يف  �ساهم  �لريا�سية  �لأل��ع��اب 
هذ� �حلدث �إىل دبي ب�سهولة، كما 
�سكر �لرتكي، غا�سرب هوب، �ملدير 
دب����ي، وو�سف  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي لأوب������ر� 
�مل���ك���ان �ل������ذي  ي��ح��ت�����س��ن �حل���دث 
باأنه غاية يف �لروعة  )�أوب��ر� دبي( 
و�جل���م���ال، و�أ����س���اف: ي�����س��رف��ن��ا �أن 
تقام  ريا�سة  �أول  �ل�سكو��س  تكون 
يف ربوع �أوبر� دبي �لر�ئعة، ونتطلع 
ب���ف���ارغ �ل�����س��رب لإن���ط���الق �حلدث 
ت�ست�سيف  �ل��ت��ي  �مل��دي��ن��ة  ه���ذه  يف 

�مل��ك��ان �ل���ذي ي��زده��ر فيه �لإب����د�ع، 
�ملمكن  ح��دود  نتخطى  �أن  وجميل 
�لريا�سة،  يف  ه��ذه  ن��ر�ه��ا يف  �لتي 
�لإم���ارة  فيه  ت�سعى  �ل���ذي  �ل��وق��ت 
على �ل���دو�م لإي��ج��اد ط��رق جديدة 
مر�فقها  ل����س���ت���ث���م���ار  وم���ب���ت���ك���رة 
�أح�سان  �لعام يف  �حلديثة، وحدث 
دبي �أوبر� �سيكون غاية يف �لروعة. 
�لرتكي،  زي�����اد  ���س��ك��ر  ج��ان��ب��ه  م���ن 
رئ��ي�����س �لحت�����اد �ل�����دويل ملحرتيف 
حارب  �سعيد  ���س��ع��ادة  �ل���س��ك��و����س، 
وجم��ل�����س دب����ي �ل���ري���ا����س���ي، و�أك����د 

�ملجتمع  يف  �ستتز�يد  �ل���س��ك��و����س 
�للعبة  ت���ط���وي���ر  يف  و����س���ت�������س���اه���م 
وقاعدتها  �ل��ق��م��ة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
�لريا�سي  دبي  وجمل�س  �ل�سعبية. 
للنهو�س  ك���ب���رية  �أه���م���ي���ة  ي�����ويل 
�لقمة  م�ستوى  على  �للعبة  بهذه 
تعزيز هذه  هو  و�لقاعدة، وهدفنا 
�لريا�سة وزي��ادة �أع��د�د لعبيها يف 
بالدنا لإف�ساح �ملجال �أمام �ملو�هب 
من  وحتفيزهم  للتعلم  �ل�سغرية 
يف  �للعبة  لنجوم  متابعتهم  خالل 
�ل��ع��امل. و�أ���س��اف ح���ارب: دب��ي هي 

يزيد  مل��ا  �سنوياً  �مل��دي��ن��ة  �حت�سان 
كبري�ً،  ريا�سياً  ح��دث��اً   450 على 
حافل،  ري���ا����س���ي  ب�������اإرث  وغ���ن���اه���ا 
للم�ستقبل  �ل���د�ئ���م  و����س��ت��ع��د�ده��ا 
وقال:  مميز،  هو  ما  كل  ولتقدمي 
تتيح  �حل��دث  لهذ�  ��ست�سافتنا  �إن 
لنا �لفر�سة ملتابعة  عرو�س كوكبة 
من �لالعبني �لدوليني عن كثب، 
خلق  يف  م�����س��وؤول��ي��ت��ن��ا  ج��ان��ب  �إىل 
�إرث ري��ا���س��ي، وم��ن خ��الل تنظيم 
ن��ه��ائ��ي��ات دب���ي ل��ب��ط��ولت حمرتيف 
ريا�سة  �أه��م��ي��ة  ف����اإن  �ل���س��ك��و����س 

حارب  �سعيد  �سعادة  بح�سور  دب��ي 
�لريا�سي،  دب��ي  ع��ام جمل�س  �أم��ني 
وزي������اد �ل����رتك����ي، رئ��ي�����س �لحت����اد 
�ل��������دويل مل����ح����رتيف �ل����س���ك���و�����س، 
و�ل��الع��ب��ني �مل�����س��ارك��ني وع���دد من 
�لإعالم،  وو���س��ائ��ل  �ل�سيوف  ك��ب��ار 
�ل�ستار  �إز�ح��ة  �جلميع  �سهد  حيث 
�لزجاجي  �ل���س��ك��و����س  ملعب  ع��ن 

�لر�ئع يف قلب �أوبر� دبي. 
ورحب �سعيد حارب خالل �ملوؤمتر 
يف  �ل�سكو��س  لعبي  نخبة  بعودة 
�إىل  دب��ي، م�سري�ً  رب��وع  �إىل  �لعامل 

فريق بن حمودة و�ستكون �جلولة 
�لبطولة  م��ب��اري��ات  م��ن  �ل��ث��ان��ي��ة 
لفرق   6/7 �لأرب�����ع�����اء  غ���د  ي����وم 
�ل��ت��ي ت�سهد  �ل��ث��ان��ي��ة  �مل��ج��م��وع��ة 
�لدولية  �لعلمية  �ملدر�سة  مو�جه 

مع  �جلزيرة ..
�سركة  تلعب  �لثانية  �مل��ب��ار�ة  ويف 
�لفرق  �أح���دث  نك�ست  م��ع  خ��دم��ه 

و�أ����س���اف ح�����س��ني �ل��ع��ي�����س��وي باأن 
�لبطولة  م����ب����اري����ات  �ن���ط���الق���ة 
�ملجموعة  لف��رق  مببار�تني  تبد�أ 
�ملبار�ة  يف  ي��ل��ت��ق��ي  ح��ي��ث  �لأوىل 
�لتمويل  د�ر  ف��ري��ق��ا  �لف��ت��ت��اح��ي��ة 
غنتوت  وجمموعة  �للقب  حامل 
�ملجموعة  ل��ن��ف�����س  �ل��ث��ان��ي��ة  ويف 
ي��ت��ق��اب��ل ف��ري��ق �مل��اري��ن��ا م���ول مع 

 6/17 ي�����وم  �مل�������س���ارك���ة وحت������دد 
�لنهائ�������ي  قب������ل  ل��ل��دور  م��وع��د 
�لنهائي  �ل�������دور  ذل�����ك  وي���ع���ق���ب 
�ل��ث��الث��ة �لتي  �ل���ف���رق  ل��ت��ح��دي��د 

ت�سدر بطولة �لعام.
ب��ان �جلميع  �للجنة  رئي�س  وذك��ر 
�نطالقة  بتجدد  �سعادته  �أب���دى 

�لبطولة �لرم�سانية �ل�سنوية 

كول و �سركة جرين لين لل�سفر 
م����ن ممثلي  وع������دد  و�ل�������س���ي���اح���ة 

�لفرق.

�لوطنية  �ل�سركة  �ل��ت��م��وي��ل،  د�ر 
�سركة  �ملفرق،  فندق  لال�ستثمار، 
�مل�ستثمر �لوطني، ريد بول، كوكا 

)مر�سيد�س  لل�سيار�ت  �لإم����ار�ت 
بنز( ب�سفته ر�عياً رئي�ساَ، بجانب 
ك����ل م����ن م���رك���ز �مل���اري���ن���ا م�����ول ، 

ل�سان  على  ج��اءت  �لتي  �لتهامات  لكل  �ملطلق  �ل��ن��ادي  رف�س  مبينا  طاهر  ورد 
�لالعب �لهارب،، وقال “كلها �تهامات غري �سحيحة، ومل حتدث، ومل يكن هناك 

�أي ��سطهاد لالعب، �سو�ء من مديره �لفني �أو زمالئه يف �لفريق«.
وتابع “حديث كوليبايل عن �سوء معاملته د�خل �لأهلي و��سطهاده من �جلميع 
هو حم�س كذب و�فرت�ء، كان من �لالعبني �لقالئل �لذين ما �أن تبد�أ رحلتهم 
م�ساركته  وبعد  ا..  �أي�سً تاألقهم وجنوميتهم  يبد�أ  �لفريق حتى  وم�ساركتهم مع 
�لأوىل، �أ�سبح �لنجم �لذي يحرتمه �جلميع يف �لأهلي، ومينحونه ما ي�ستحقه، 

ورمبا �أكرث من �لتقدير و�لهتمام و�لحرت�م«.
�دع��اء�ت و�تهامات، ومل  �أن ما يثبت كذب وزيف  و�عترب طاهر فى بيان ر�سمي 
كرئي�س  �سخ�سًيا  ل��ه  �أو  �ل��ن��ادي  لإد�رة  و�ح���دة  ب�سكوى  تقدم  �أن  لالعب  ي�سبق 
�ل�سكل  بهذ�  �مل�سطهد  �لالعب  �ن  لقاء�ته معه، م�سري� �ىل  للنادي، رغم كرثة 
�لإعالم  وج��ود  م��ب��ار�ة يف  ك��ل  بعد  يقف  �أن  ل ميكنه  كوليبايل  �ل��ذي يخرتعه 
�لأهلي، وعن حلِمه  باللعب مع  �مل�سري و�لعربي ويعرب عن �سعادته  �لريا�سي 
�أفريقًيا  و�لأ���س��ه��ر  و�لأك���رب  �لعريق  للنادي  �لكبار  �ل��ه��د�ف��ني  �أح���د  ي�سبح  ب���اأن 
وعربًيا. وت�ساءل طاهر عن �لر�بط بني ت�سريحات كوليبايل و�تهاماته يف هذ� 
�لتوقيت �لذي يتز�من مع تقدم �لنادي �لأهلي للفيفا مبلف كامل يخ�س هروبه 
و�إخالله بتعاقده مع �لنادي �لأهلي، مع �أن �ملنطق كان ُيلزمه باحلديث �لفوري 
عن ��سطهاده و�سوء معاملته د�خل �لنادي بعد قر�ره بالهرب ولي�س بعد �أن ت�سل 
�ل�سكوى �ىل �لفيفا موثقة بالأدلة و�مل�ستند�ت و�لعقود �لتي تثبت �سحة و�سالمة 
�لفيفا حفاًظا على  به  يقبل  �أن  �ل��ذي ل ميكن  �لأهلي وخطاأ كوليبايل  موقف 

موؤ�س�سة �لكرة �لعاملية و�سالمة تعاقد�تها ودو�م �لتز�ماتها .

�كد �ملهاجم �لعاجي �سليمان كوليبايل �نه ترك �لأهلي ، بطل �ل��دوري �مل�سري 
�لقاهري  �ل��ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  ورد   ، �ملعاملة  �سوء  ب�سبب  �ل��ق��دم،  لكرة 

حممود طاهر ب�” لن نر�سخ لبتز�ز” �لالعب.
ح�سابه  على  وقال كوليبايل يف بيان بعنو�ن “�ىل كل م�سجعّي، �أنا �آ�سف” ن�سره 
�آ�سف جد�  �أنا  “�نا ل�ست جمنونا، بل غادرت ل�سبب.  �خلا�س عرب موقع تويرت، 
لكن مل يكن يف �إمكاين �لبقاء يف ذ�ك �لفريق بعد �لآن. كان جو�ز �سفري حمتجز�ً. 
�أرغمت على �لقيام مبا يطلب مني، وعلى �سبيل �ملثال �ل�سجود و�ل�سالة بعد كل 

هدف«.
خلم�سة  جهدي  �أق�سى  وبذلت  و�لأج���و�ء،  �لفريق  يف  بالر�حة  �أ�سعر  “مل  وتابع 
�أتلق  ومل  بي  مرحبا  يكن  مل  �لفريق  �لأق�سى.  �حل��د  �ىل  و�سلت  لكنني  �أع���و�م 

مترير�ت �أبد�، لذ� كان علّي �لقتال للح�سول على �لكرة من �أجل �لتهديف«.
و��ستكى كوليبايل من �ملدرب حا�سم �لبدري، وقال “�أرغمني على �للعب كما �أر�د 
هو، مل �أمتكن من �للعب ب�سكل جيد كما �أنا عليه، ل ميكنني �ن �ألعب و�أنا مرغم 
على تنفيذ �لأو�مر. عندما مل �أكن �أنفذ �لأو�مر كان يتم ��ستدعائي �ىل �ملكتب 

و�ل�سر�خ علّي ...«.
ت�سعر  ومل  م�سيحية  “عائلتي  و�أو���س��ح  م�سر،  يف  عائلته  �رتياح  ع��دم  �ىل  و��سار 
بالر�حة مبمار�سة �سعائرها �لدينية يف �لبلد. لعبت وعملت بجهد منذ �ن و�سلت 
من دون �حلق بالر�حة«. وختم بيانه “غادرت من دون �ن �أبّلغ عن ذلك لأنه كان 
عاملوين  �سفري.  ج��و�ز  على  فر�سة �حل�سول  �أتيحت يل  �ن  ما  �أه��رب  �ن  علّي 
�نا  يوقفني  �ن  �لفيفا  �ل���دويل  �لحت���اد  �أر�د  �ذ�  �مل���ال.  ب�سبب  ذل��ك  وك��ل  كالعبد 

م�ستعد لقبول �لعقوبة. ر�حة بايل و�سالمتي هما �لأهم بالن�سبة �إيل. �آ�سف«.

�ل�سكو��س  ع�����س��اق  �أن���ظ���ار  ت��ت��ج��ه 
�إىل  �ل���ث���الث���اء  �ل����ي����وم  �ل����ع����امل  يف 
�أوب�����ر� دب���ي مل��ت��اب��ع��ة ن��ه��ائ��ي��ات دبي 
�ل�سكو��س  حم����رتيف  ل���ب���ط���ولت 
�ل��ت��ي ت�����س��دل �ل�����س��ت��ار ع��ل��ى مو�سم 
�للعبة  ل��ه��ذه  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل��ن��اف�����س��ات 
مب�ساركة �أف�سل لعبي �ل�سكو��س 
نهائيات  يف  ويتناف�س  �ل��ع��امل.   يف 
دب��ي �لتي تقام خ��الل �ل��ف��رتة من 
6-10 يونيو �مل�سنفني و�مل�سنفات 
�لثمانية �لأو�ئ��ل على �سلم ترتيب 
�حلدث  ويقدم  دب��ي،  �إىل  �لطريق 
 160،000 بقيمة  مالية  جو�ئز 
�لرجال  لكل  من مناف�ستي  دولر 
�ليوم  وُع���ق���د ���س��ب��اح  و�ل�����س��ي��د�ت. 
�ملوؤمتر �ل�سحفي للحدث  يف �أوبر� 

ديوكوفيت�ش يتوقع مباراة �صعبة العاجي كوليبايل يهجر الأهلي ل�صوء املعاملة
يف ربع نهائي فرن�صا املفتوحة

توقع �ل�سربي نوفاك ديوكوفيت�س �مل�سنف ثانيا وحامل �للقب مبار�ة �سعبة 
مع �لنم�سوي دومينيك تييم �ل�ساد�س �لثالثاء يف �لدور ربع �لنهائي لبطولة 

فرن�سا �ملفتوحة يف كرة �مل�سرب، ثاين �لبطولت �لأربع �لكربى.
وقلل ديوكوفيت�س )30 عاما( من �سجل لقاء�ته وتييم حيث يتفوق �ل�سربي 
روما  دورة  نهائي  ن�سف  ف��وزه يف  �آخرها  �ي هزمية  دون  �نت�سار�ت  بخم�سة 
للما�سرتز قبل ��سبوعني 6-1 و-6�سفر، علما باأنه فاز عليه يف ن�سف نهائي 
�لن�سخة �ملا�سية 6-2 و6-1 و6-4 يف طريقه �ىل �حر�ز �للقب �لوحيد يف 
رولن غارو�س. وقال ديوكوفيت�س “�نها مبار�ة يف ربع نهائي �حدى بطولت 
دومينيك  �ل��دور.  ه��ذ�  يف  �سهلة  مباريات  يوجد  ل  وبالتايل  �سالم،  �لغر�ند 
�أحد �ف�سل �لالعبني على كل �لر�سيات وخ�سو�سا على �ملالعب �لرت�بية. 
�نه �خت�سا�سي فيها، و�ستكون �ملبار�ة �سعبة علينا نحن �لثنني«. من جهة 
�خرى، �سكر ديوكوفيت�س مدربه �لمريكي �ندريه �غا�سي لقبوله �ل�سر�ف 
عليه.  وقال تعليقا على مبار�ته و�ل�سباين �لربت ر�مو�س �لتا�سع ع�سر يف 
�لدور �لر�بع و�لتي �نهاها بثالث جمموعات، �آمل �ل يكون �ساهد �ملجموعة 
�لوىل �لتي ��ستغرقت ن�سف وقت �ملبار�ة . و�أ�ساف لقد �م�سيت وقتا جيد� 
مع �غا�سي مل يح�سر �ملبار�ة لوجوده مع عائلته تنفيذ� لرتباطات �سابقة ، 
وهو يتوقع مبار�ة �سعبة مع ثييم. �نه �سرف كبري يل �ن �حظى مبدرب مثله 

�ىل جانبي. وهو م�سدر �لهام كبري بالن�سبة �إيل .

و�لعمل على �إجناحها بهدف توفري 
ف��ر���س �لرتفيه  م���ن  ق����در  �أك����رب 
�لف�سيل  �ل�����س��ه��ر  ل���ي���ايل  خ����الل 
وعائالته������م،  �مل�����س��ارك��ة  ل��ل��ف��رق 
م��ن �جلو�ئز  �ل��ع��دي��د  ر���س��د  ومت 
للف�������رق  �لقيمة  و�لعينية  �ملادية 

�مل�ساركة و�لفائزة.

من  فقط  لع��ب��ني  يتاأهل  �أن  على 
�لنهائي  ن�سف  �إىل  جمموعة  ك��ل 
يونيو   9 �جل���م���ع���ة  ي����ق����ام  �ل�������ذي 
�ل�ساعة 21:30 م�ساًء، بينما يقام 
�لنهائي �ل�سبت 10 يونيو يف نف�س 
�لتوقيت. تقام مباريات �ملجموعات 
م،   3:45 م�ساًء،   3:00 �ل�ساعة: 
)�ملجموعة  17:30م  16:45م، 
22:15م،  و21:30م،  �أ(، 
�سباحاً   00:00 23:15م، 
من  �لفرتة  خ��الل  ب(  )�ملجموعة 
6-8 يونيو، بينما تقام مو�جهات 
ن�سف �لنهائي يف 9 يونيو، �ل�ساعة 
21:30م، و�لنهائي يف 10 يونيو، 

�ل�ساعة 21:30م. 
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�ل�سلة  2016 يف دوري كرة  �ستايت ووري��رز و�سيف بطل  جددغولدن 
�لأمريكي للمحرتفني، تفوقه على حامل �للقب كليفالند كافاليريز، 
نحو  �لطريق  ن�سف  ويقطع  �لنهائية  �ل�سل�سلة  يف  -2�سفر  ليتقدم 

�للقب.
وفاز غولدن �ستايت حامل �للقب يف عام 2015، على �سيفه كليفالند 
132-113 ، يف مبار�ة برز فيها جنماه كيفن دور�نت و�ستيفن كوري، 
�آلم يف  ب�سبب  11 مبار�ة  بعد غياب  �ستيف كري  ع��ودة مدربه  و�سهدت 

�لظهر.
وبذلك، قطع �لفريق �لذي حقق �أف�سل �سجل يف �لدوري �ملنتظم هذ� 
�لفريق  �ن  �ذ   ،2015 منذ  �ل��ث��اين  لقبه  �ىل  �لطريق  ن�سف  �ملو�سم، 
�لذي ي�سبق مناف�س�����ه للف��وز يف �أرب�������ع من �سبع مباريات حمتملة، يتوج 

بطال.
ويدين غولدن �ستايت بالفوز �ىل دور�ن��ت وك��وري، �ذ �سجل �لأول 33 
نقطة وحقق 13 متابعة، بينما حقق �لثاين ثالثية مزدوجة تريبل دبل 

بت�سجيله 32 نقطة، �أ�ساف �ليها 10 متابعات و11 متريرة حا�سمة.

�أي��ام، بات يف ر�سيد غولدن  �أربعة  �لثاين على كليفالند خالل  وبفوزه 
�ستايت 14 �نت�سار� متتاليا يف �لأدو�ر �لق�سائية هذ� �ملو�سم، وهو رقم 

قيا�سي، علما باأنه مل يخ�سر �أي مبار�ة يف �لبالي �أوف .
ويف حال و��سل غولدن �ستايت هذ� �لأد�ء )فاز يف �ملبار�ة �لأوىل بفارق 
22 نقطة(، قد ي�سبح �أول فريق يف تاريخ �لدوري يحرز �للقب من دون 

خ�سارة �أي مبار�ة يف �لأدو�ر �لق�سائية.
وقال �ملدرب �لعائد كري حققنا �سل�سلة ر�ئعة، �إل �أن �أيا من ذلك ل يهم 

ما مل نتمكن من �إجناز �ملهمة .
و�ستقام �ملبار�تان �ملقبلتان على ملعب كليفالند، علما بان �لأخري �أحرز 
لقب �لدوري �ملو�سم �ملا�سي بعد �جناز تاريخي متثل يف قلب تخلفه يف 

�ل�سل�سلة �لنهائية 1-3، فوز� بنتيجة 3-4.
بعد  قائال  �لآن،  �ل�سل�سلة من  نتيجة  ح��ذر� يف ح�سم  �لعائد  وب��د� كري 

�ملبار�ة “لدينا �لعديد من �لالعبني �لذين �أدو� ب�سكل ��ستثنائي فرديا، 
ولعبنا بكثري من �لطاقة، لكن مع �نتقالنا �ىل كليفالند، يجب �ن نكون 

�أذكى بكثري مما كنا عليه حتى �لآن .
�أ�ساف �ذ� قدمنا �لأد�ء نف�سه يف كليفالند، ل ميكن �ن نفوز .

وعك�س لعب �رتكاز غولدن �ستايت �جلورجي ز�ز� بات�سوليا ما �كد عليه 
كري، قائال �ن �ملدرب ذكرنا باأن �لأمر �سيكون �أ�سعب يف كليفالند.

�أ�ساف �ستكون �ملو�جهتان خارج ملعبنا �سعبتني مع �مل�سجعني و�لأجو�ء، 
موؤكد� �ن �لأمور ت�سبح �أ�سعب عندما تقرتب من �لنهاية. لدينا �لعديد 
باأننا �قرتبنا من �للقب على رغم �ننا  من �ملباريات �ملتبقية. لن نفكر 

قريبون. علينا �ن نحافظ على تركيزنا خ�سو�سا يف كليفالند.
ولدى �خلا�سر، كان ليربون جيم�س �لأف�سل مع 29 نقطة و11 متابعة 
يف  ل��ه  �لثامنة  ه��ي  دب���ل،  تريبل  �أي�سا  ليحقق  حا�سمة،  مت��ري��رة  و14 

�لنهائي خالل م�سريته يف �لدوري، وليعادل �لرقم �لقيا�سي لأ�سطورة 
لو�س �جنلي�س ليكرز �ل�سابق ماجيك جون�سون.

�ل����دوري يحقق لع��ب��ان من  نهائي  ت��اري��خ  �لثانية فقط يف  �مل���رة  وه��ي 
�لفريقني �ملناف�سني تريبل دبل حتقيق ع�سرة على �لأقل يف ثالث من 
�لفئات �لح�سائية �خلم�س: نقاط، متابعات، كر�ت مرتدة، �سرقة كرة، 
�سد كرة. وتعود �ملرة �لأخرية لنهائي 1970 عرب لعب نيويورك و�لت 

فر�يجر وميلووكي لو �أل�سيندور �أ�سبح لحقا كرمي عبد �جلبار.
�أما زميال �مللك جيم�س كيفن لوف وكايري �يرفينغ، ف�سجال 27 و19 

نقطة على �لتو�يل.
وح�س مدرب كليفالند تايرون لو لعبيه على حت�سني �أد�ئهم.

وقال علينا �ن نكون �أف�سل، �أن ل نرتاح، �أن ل ن�سعر بالتعب، �أن ل ن�سيع 
�لكر�ت ذ�ت �لفر�س �ملتكافئة، علينا �ن نفوز بها. كل خطاأ نرتكبه دفاعيا 

يجعلوننا ندفع ثمنه، ور�أينا ذلك.
�أ�ساف لدينا حاليا �لفر�سة للعودة �ىل �أر�سنا و�أمام جمهورنا. فازو� يف 

مبار�تني، وعلينا �لعودة �ىل �أر�سنا و��ستجماع قو�نا .
 

غولدن �صتايت يقطع ن�صف الطريق نحو لقب املحرتفني

فيما يوا�شل تفعيل قريته الرتاثية ببطولة العني

نادي تراث الإمارات يطلق يف العني بطولته الأوىل للرماية

�إ����س���د�ر�ت ذ�ت ط��اب��ع علمي  ع��رب 
�لرت�ث  بثقافة  �له��ت��م��ام  جت�سد 
�لدولة  ب��ن��اء  يف  ك��ا���س��رت�ت��ي��ج��ي��ه 
�حل��دي��ث��ة، ن��ظ��ر� مل��ا ل��ل��رت�ث من 
�ملجتمعية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  يف  �أه���م���ي���ة 

و�لب�سرية.

�سمو  لتوجيهات  ت�ستجيب  �ل��ت��ي 
�آل نهيان  �ل�سيخ �سلطان بن ز�يد 
رئي�س  �ل�����س��م��و  ����س���اح���ب  مم���ث���ل 
ت�����ر�ث  ن������ادي  رئ���ي�������س  �ل����دول����ة 
�لإمار�ت بجمع �لرت�ث و�لهتمام 
ن�سره  �ملركز  وتبني  وتوثيقه،  به 

�خلا�سة  و�ل���ب���ح���وث  �ل���در�����س���ات 
�لإمار�تيني،  و�ل��ت��اري��خ  ب��ال��رت�ث 
�ل�����س��ي��دة فاطمة  �أو����س���ح���ت  ك��م��ا 
مديرة  �ملن�س������وري  م�س���������عود 
�أك����������دت حر�س  �ل����ت����ي  �مل������رك������ز  
�ل��ت��و�ج��د يف خمتلف  �مل��رك��ز على 
�لثقايف  �ل���دور  لإب���ر�ز  �لفعاليات 
لنادي تر�ث �لإم��ار�ت ب�سكل ع���ام 
خا�س،  ب�����س��ك��ل  �ل���رت�ث���ي  ودوره 
�لثقافة  دعم  �ملتميزة يف  وجهوده 
�لإ�سد�ر�ت  من  بالعديد  ورفدها 

�ل���ع���ني يف �حل�������س���ور �ل���ف���اع���ل يف 
بطولة  يف   �ل����رت�ث����ي����ة  �ل���ق���ري���ة 
�لعني �لرم�سانية، كل من �ملركز 
ز�يد  وم��رك��ز  �ل��ع��ني  يف  �لن�سائي 
�لتابعني  و�ل��ب��ح��وث  ل��ل��در����س��ات 

للنادي..
تفعيل  يف  �مل���رك���ز�ن  ي�����س��رتك  �إذ   
�لرت�ثي��ة  �ل���ن���ادي  دك���اك���ني  دور 
يركز  فيما  �لقرية،  يف  �ملتو�جدة 
و�لبحوث  للدر��سات  ز�ي��د  مركز 
ن�سر  �ل���ن���ادي يف  دور  �إب�����ر�ز  ع��ل��ى 

كما  �لعني،  �أه��ل  ملجال�س  �ملنظمة 
�مل��رك��ز ح�����س��وره �لفاعل  ي��و����س��ل 
�أقامها  �لتي  �لرت�ثية  �لقرية  يف 
باعتباره  �لإم������ار�ت،  ت���ر�ث  ن���ادي 
علىى  �����س���رت�ت���ي���ج���ي���ا،  ����س���ري���ك���ا 
ه��ام�����س ف��ع��ال��ي��ات ب��ط��ول��ة �لعني 
��ستاد  يف   ،2017 �ل��رم�����س��ان��ي��ة 
وح�سوره  �ل���ع���ني،  يف  �ل���ق���ط���ارة 
ك��ذل��ك يف ���س��ب��اق��ات �ل��ه��ج��ن �لتي 
�ن��ط��ل��ق��ت �ل�����س��ب��ت �مل��ا���س��ي �سمن 
قدم  �إذ  �ل��ب��ط��ول�����������������������ة،  ف��ع��ال��ي��ات 
�مل��رك�����������������������ز ج���و�ئ���ز رم���زي���ة ممثلة 
�لفائزين  م����ن  لث���ن���ني  ب�������دروع 
يف  وللفائز  �لرئي�سية،  بالأ�سو�ط 
�أم�س،  �سباقات  يف  ترتيب  �أف�سل 
�لهجن  �سباقات  يف  مثلها  ويقدم 
وذلك  �لقادم،  �ل�سبت  �ستتم  �لتي 
�لتي  �ل���ه���ج���ن  ل�����س��ب��اق��ات  دع���م���ا 
�لرت�ثية  �ل���ري���ا����س���ات  م���ن  ت��ع��د 
هاما  رك��ن��ا  ت�سكل  �ل��ت��ي  �ل�سعبية 
�أركان �ملوروث �ل�سعبي، حيث  من 
�ل��ن��ادي ه��ذه �لريا�سة جل  ي��ويل 
�حل���ف���اظ عليها  ب��غ��ي��ة  �ه��ت��م��ام��ه 
نفو�س  يف  ب��ه��ا  �لتم�سك  وت��ع��زي��ز 

�لنا�سئة
مركز  ج���ان���ب  �إىل  ي��و����س��ل  ك��م��ا 

ع���ل���ى �ل���ف���ع���ال���ي���ات و�ل���ري���ا����س���ات 
جانب  �إىل  �لرت�ثية،  و�مل�سابقات 
و�ملعرفية  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 

و�لرتفيهية.
وبني خليفة بطي �ل�سام�سي مدير 
مركز �لعني �أن ت�سفيات �لبطولة 
�لبطولة،  �ختتام  حتى  �ست�ستمر 
حيث �سيعلن عن �أ�سماء �لفائزين 
عينية  بجو�ئز  تكرميهم  و�سيتم 
م�سنع  بتقدميها  �ساهم  ونقدية 
�لر�عية  للحجر،�جلهة  �لرو�سة 
�لبطولة  �أن  مو�سحا  للبطولة، 
ت���ف���ت���ح �أب�����و�ب�����ه�����ا ل���ل���ر�غ���ب���ني يف 
لت�سجيل  وت�ستقبلهم  �مل�����س��ارك��ة 
�أ�سمائهم حتى �آخر �أيام �لبطولة، 
للمتناف�سني  �لنتائج  �أن  م��وؤك��د� 
�لأ�س�س  وف�����ق  �ح��ت�����س��اب��ه��ا  ي���ت���م 
يف  دوليا  �ملتبعة  �لدقيقة  و�لنظم 
يلتزم بها  و�ل��ت��ي  �ل��ري��ا���س��ة  ه��ذه 
و�لرماية  للفرو�سية  �لعني  ن��ادي 
�أر�سه  حتت�سن  �ل���ذي  و�جل��ول��ف 

هذه �لبطولة.
تنفيذ  �ل���ع���ني  م���رك���ز  وي���و�����س���ل 
ملهرجانه  �لأخ�������رى  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�لرم�ساين، �لتي �أهمها مناف�سات 
و�ل����زي����ار�ت  �ل����ق����دم،  ك����رة  دوري 

متعددة،  مناطق  يف  �لرم�سانية 
ك���م���ا ي���ت���و�����س���ل ح�������س���ور �ل���ن���ادي 
�لتي  �لرت�ثية  �لقرية  يف  �لفاعل 
�أق��ام��ه��ا ���س��م��ن ف��ع��ال��ي��ات بطولة 
�لعني �لرم�سانية 2017، حيث 
لقت جمدد� تقدير معايل �ل�سيخ 
�آل  حممد  بن  طحنون  بن  �سعيد 
�أثنى  �لذي  �لبطولة  ر�عي  نهيان 
ع��ل��ى ���س��ر�ك��ة �ل���ن���ادي وع����رب عن 
يف  �ل��ن��ادي  جل��ه��ود  �لكبري  �سكره 

�لبطولة.
للرماية  �ل��ب��ط��ول��ة  ه���ذه  وت���اأت���ي 
�سمن �أن�سطة وفعاليات �ملهرجان 
�ل��رم�����س��اين �ل���ذي ي��ن��ف��ذه مركز 
من  �لأوىل  ل�����ت�����ك�����ون  �ل������ع������ني 
�لن������ادي  مهرجانات  يف  نوعه���������ا 
�لرم�سانية، حيث تنفذ خمتل������ف 
مهرجان����ات  �ل�����ن�����ادي  م����ر�ك����ز 
�أك����رث م��ن منطقة  رم�����س��ان��ي��ة يف 
م��ن م��ن��اط��ق �ن��ت�����س��اره��ا يف �إم���ارة 
�ملهرجانات  هذه  وتركز  �أبوظبي، 

•• �لعني - �لفجر

�نطلقت م�ساء �أم�س �لأول �لأحد 
للفرو�سية  �ل��ع��ني  ن���ادي  �أر����س  يف 
مدينة  يف  و�جل���ول���ف  و�ل���رم���اي���ة 
�ل������دورة �لأوىل  ف��ع��ال��ي��ات  �ل��ع��ني 
ل��ب��ط��ول��ة ن����ادي ت����ر�ث �لإم������ار�ت 
�لرم�سانية للرماية �لتي ينظمها 
مركز �لعني بح�سور �سعادة �سنان 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �مل��ه��ريي  �أح��م��د 
�لنادي  يف  و�لفعاليات  لالأن�سطة 
و�سعادة عبد�هلل حممد �ملحريبي 
للخدمات  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  �مل����دي����ر 
�مل�����س��ان��دة، و�ل�����س��ي��د ع��ب��د �خلالق 
���س��ال��ح �ل��ظ��اه��ري مم��ث��ل �جلهة 
�لر�عية للبطولة م�سنع �لرو�سة 
يف  �مل�سوؤولني  من  وع��دد  للحجر، 
�لبطولة،  ���س��ي��وف  وم���ن  �ل��ن��ادي 
م��ن حمبي هذه  وج��م��ه��ور غفري 
فعاليات  تتو��سل  فيما  �لريا�سة، 
م����ه����رج����ان����ات م�����ر�ك�����ز �ل�����ن�����ادي 

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1318  مدين جزئي
�ىل �مل��دع��ي عليه / 1- تيمور ك���ودر�ت���وف  جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
�ملدعي/ �نا روتار قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مببلغ وقدره 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  و�مل�ساريف.   و�لر�سوم  و�لفائدة  دره��م   )50000(
 Ch2.D.18 لثنني   �ملو�فق  2017/6/19   �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة�
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف 

حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  042792017 -02  اإيجارات    
�ىل �ملحكوم عليه : كافيه بي - �س ذ م م  جمهول حمل �لقامة  

نعلمكم بان �للجنة �لق�سائية �لإبتد�ئية باملركز حكمت بجل�ستها 2017/5/28 يف 
�لدعوى �ملذكورة �عاله  

ل�سالح / �يه �ت�س كيه �لقاب�سة - �س ذ م م 
1- �خالء �ملاأجور 

للفرتة من  �ليجارية  �لقيمة  دره��م   150.000 وق��دره  مبلغ  ب�سد�د  �لز�مكم   -2
2015/4/1 ولغاية 2016/12/31 وما ي�ستجد من تاريخ 2017/1/1 حتى �لخالء 

�لفعلي 
3- �لر�سوم و�مل�سروفات. 

�ل  ر��سد  �ل�سيخ حممد بن  �ل�سمو  با�سم �ساحب   وملا كان هذ� �حلكم قد �سدر 
مكتوم حاكم دبي وتلي علنا مبثابة �حل�سوري ، فهو قابل لالإ�ستئناف خالل 15 

يوما �عتبار� من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل �سار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/04484/2017 / جتاري 
�ىل �ملدعى عليه : �م �سي �م )فرع من دومارك - �س ذ م م ( 

مبا �أن �ملدعي : ماجد �لفطيم �لعقارية - �س ذ م م   
قد �أقام �سدكم �لدعوى 02/04484/2017 /جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل

مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليه ب�سد�د ما ي�ستجد من قيمة �يجارية حتى تاريخ �لخالء �لفعلي 
�خالء عقار - �ن �ملدعي عليه ميتنع عن �سد�د �لجرة للماجور للفرتة من 2016/11/1 وحتى 2017/5/16  فرت�سد 

بذمته مبلغ 1.000.263.89 درهم وميتنع عن �سد�ده رغم �خطاره بال�سد�د �و �لخالء يف 2016/12/4 
مطالبة مالية - �ن �ملدعي عليه يرف�س �ن ي�سدد له مبلغ )2.047.11( قيمة �لكهرباء �مل�ستحقة على �ملاأجور منذ 

�سهر �غ�سط�س 2016 وحتى �سهر �بريل 2017 رغم �لتز�م �ملوؤجر بها
مطالبة مالية - �ن �ملدعي عليه حرر له عدد 3 �سيكات مببلغ )1.000.263.89( كقيمة �يجارية وتبني عدم وجود 

ر�سيد له وميتنع عن �سد�د مقابلة 
مطالبة مالية - �لز�م عقد �ليجار �ملدعي عليها بالبند رقم 3 يف �لفقرة 4 من �مللحق �لثاين لعقد �ليجار يف حال 
�خفاق �مل�ستاأجر بت�سديد �ي دفعات للموؤجر بدفع مبلغ 5000 غر�مة تاأخري بالدفع عن كل حادثة ، وحيث �ن �ملدعي 

عليها تخلفت عن �سد�د 7 دفعات كما هو مو�سح يف �لبنود �ل�سابقة 
مطالبة مالية -  تخلفت �ملدعي عليها عن �سد�د دفعات غر�مات �لتاأخري يف �فتتاح �لعني �ملوؤجرة �ملرت�سد بذمتها 
�مل�سحوب عليه بدون �سرف لعدم كفاية  �لبنك  �عيدت من  و�لتي   )613082 ،  613080 ، �رق��ام )613079  مبوجب 

�لر�سيد مبلغ )165.000 درهم( )ح�سب �لبند رقم 8 من �جلدول �لأول بعقد �ليجار(  
�لز�م بت�سليم م�ستند�ت - �ن �مل�ستاجر هو �مللزم بقيمة ��ستهالك �لكهرباء و�ملياه ولبد من تطهري �ملاأجور من تلك 

�لإلتز�مات ليمكن �عادة �لإنتفاع به
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى 

وقررت �للجنة �لق�سائية �عالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم �لحد �ملو�فق 2017/6/11  �ل�ساعة 1.00بعد �لظهر  
�مام �للجنة �لق�سائية )�للجنة �لثالثة( بالد�ئرة �لإبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س �ملنازعات �لإيجارية لنظر 
�لدعوى ، وقد �أمر بتق�سري مدة �مل�سافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك 

قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستند�ت 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم/ ن�سر  - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم  02033132017  جتاري ل�سنة 2017  ايجارات   

�ملحكوم له طالب �لعالن / �لعقار�ت �حلديثة - �س ذ م م 
�ملحكوم عليها �ملطلوب �عالنها / �لوىل : �سركة مايكرو توب للكمبيوتر - ذ م م 

�لعنو�ن : جمهويل حمل �لقامة 
منطوق �حلكم �ل�سادر بجل�سة 2017/5/9 - حكمت �للجنة مبثابة �حل�سوري : 

للمدعية  خاليا  وبت�سليمه  ب���الور�ق  �ملبني  �مل��وؤج��ر  �لعقار  من  �لوىل  عليها  �ملدعي  باخالء   )1(
)2( بالز�م �ملدعي عليها �لوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ 58232 درهما بدل �يجار عن �ملدة من 
�لخري  �لتاريخ  لهذ�  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  منه  ي�ستجد  وما   2017/4/9 وحتى   2016/10/10
تنفيذ هذ� �حلكم بالخالء  �و حتى �مت��ام  �لطرفني  باتفاق  �لفعلي  تاريخ حتقق �لخ��الء  وحتى 
�يهما �قرب )3( بالز�م �ملدعي عليها �لوىل مببلغ 1000 درهم غر�مة �رجتاع �سيك بدل �ليجار 
)4( بالز�م �ملدعي عليها �لوىل بتقدمي بر�ءة ذمة من قيمة ��ستهالك �ملياه و�لكهرباء  )5( بالز�م 

�ملدعي عليها �لوىل بامل�سروفات ورف�س ما عد� ذلك من طلبات. 
وحيث �ن �لقانون قد �لزم باعالن �حلكم �لغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من �لطعن لذلك نعلنكم 

باحلكم متهيد� لي�سبح نهائي حالة عدم �لطعن عليه يف �ملو�عيد �لقانونية
مركز ف�س املنازعات اليجارية  

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
   يف  الدعوى 2017/527  جتاري كلي    

�ل�سادة �ملدعي عليهم : 1-فرونتيري للتجارة �لعامة - �س ذ م م 
2- ر�مني حممد ح�سن بيد�ري علمد�ري  

مبا �ن هناك دعوى مرفوعة �سدكم من قبل �ملدعي / بنك �سادر�ت �ير�ن - �مام حماكم دبي �أونه مت 
تعيينا خبري� ح�سابيا بالدعوى �عاله مبوجب �حلكم �ل�سادر به فاإننا ندعوكم حل�سور �جتماع خربة  
وذلك يوم �لثنني  �ملو�فق 2017/6/12  يف متام �ل�ساعة �لو�حدة ظهر�  مبقر مكتبنا �نرت� لال�ست�سار�ت 
�ملالية  وذلك بالعنو�ن �لتايل : دبي - حمي�سنة - �سارع بريوت - بناية �مليز�ن - �لطابق �لثالث - مكتب  
303 مقابل مركز كلد�ري لتعليم قيادة �ل�سيار�ت -  وبذ�ت �لبناية يوجد بنك دبي �لتجاري تليفون : 
042206899 ، فاك�س : 042206877  يرجى �لطالع و �إح�سار كافة ما لديكم من م�ستند�ت و�حلر�س 

على �حل�سور  يف �ملوعد �ق�ساه. 
اخلبري املح�سابي وامل�سريف  
    د.علي را�سد الكيتوب 

 اإعـــــالن بالن�ســـــر

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/
�أيه �أي بي تي لإد�رة �حلقوق و�مللكيات �لفكرية 
بطلب تعديل بيانات مالك �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 077543       بتاريخ :11 / 02 /2006م
و�مل�سجلة بتاريخ: 12/ 01 /2009م

با�س��م: �س. �ك�سي�س بريبيد وورلدو�يد ليمتد
وعنو�نه: وورلدو�يد هاو�س، ثورب وود بيرتبروبي �ي 3 6 ��س بي، �ململكة �ملتحدة.

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 16  
مطبوعات دورية، كتب، �أدو�ت كتابة )عد� �لأجهزة(.

بيانات �ملالك بعد �لتعديل:
�إ�سم �ملالك: ما�سرتكارد بريبيد ماناجمنت �سريفي�سز ليمتد.  

عنو�نه: �أك�س�س هاو�س، �سايجنت بارك، هامبتون، بيرتبورو بي �إي7 8�إف جيه �ململكة �ملتحدة.
تاريخ �لتعديل:

تاريخ �لتاأ�سري
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  6  يونيو 2017 العدد 12039

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/
�أيه �أي بي تي لإد�رة �حلقوق و�مللكيات �لفكرية 
بطلب تعديل بيانات مالك �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 077542       بتاريخ :11 / 02 /2006م
و�مل�سجلة بتاريخ: 4/ 02 /2007م

با�س��م: �س. �ك�سي�س بريبيد وورلدو�يد ليمتد
وعنو�نه: وورلدو�يد هاو�س، ثورب وود بيرتبروبي �ي 3 6 ��س بي، �ململكة �ملتحدة.

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 35  
معلومات   ، �لتجارية  �لأع��م��ال  تزويد   ، �لتجارية  و�ملعلومات  �ملهنية  �لأع��م��ال  م�سورة  خدمات 

�قت�سادية و�إح�سائية ، خدمات �أبحاث �لأعمال ، جتميع وتزويد معلومات عن �لأعمال. 
بيانات �ملالك بعد �لتعديل:

�إ�سم �ملالك: ما�سرتكارد بريبيد ماناجمنت �سريفي�سز ليمتد.  
عنو�نه: �أك�س�س هاو�س، �سايجنت بارك، هامبتون، بيرتبورو بي �إي7 8�إف جيه �ململكة �ملتحدة.

تاريخ �لتعديل:
تاريخ �لتاأ�سري

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  6  يونيو 2017 العدد 12039

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/
�أيه �أي بي تي لإد�رة �حلقوق و�مللكيات �لفكرية 
بطلب تعديل بيانات مالك �لعالمة �لتجارية:
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الفجر الريا�ضي

�شعيد بن طحنون يتفقد بطولة البولينغ واملواطنون يت�شدرون املناف�شة

املقام  يتخطى بالتينيوم.. واأبوظبي لالإعالم يت�صدر الثالثة يف �صباعيات القدم
�مل�ستويات  �أف�������س���ل  ل��ت��ق��دمي  �ل���ف���رق 
�لتظاهرة  ه���ذه  يف  �جل��م��ي��ع  ل��ت�����س��ع��د 
�لعليا  �ملنظمة  �للجنة  و�أن  �لن�سوية، 
للبطولة ومن خالل توجيهات معايل 
بل  �ستوفر  طحنون  بن  �سعيد  �ل�سيخ 

وفرت كل �سبل �لنجاح للبطولة”.

دروي�س: اكتملت التجهيزات 
لنطالق مناف�شات اليد

م���ن ج��ه��ت��ه��ا �أك�����دت ن�����س��ري��ن ع��ل��ي بن 
�ليد  ك�����رة  رئ���ي�������س جل���ن���ة  دروي�����������س، 
لنطالق   �للجنة   جاهزية  لل�سيد�ت، 
 ، لل�سيد�ت  �ل��ط��ائ��رة  �ل��ك��رة  مناف�سة 
يوم  �ستنطلق  �ل��ب��ط��ول��ة  �أن  وذك�����رت 
�خل��م��ي�����س �مل��ق��ب��ل ع��ل��ى ���س��ال��ة ن���ادي 
ثمانية  مب�����س��ارك��ة  �ل��ه��م��م  �أ����س���ح���اب 
ت�سهد  �أن  �مل��ت��وق��ع  وم����ن  ق��وي��ة  ف����رق 
وتناف�ساً  وت�����س��وي��ق��اً   �إث����ارة  �ملناف�سات 
��ستعدت  �لتي  �لفرق  جميع  من  قوياً 
لديه  و�جل���م���ي���ع  ل��ل��م��ن��اف�����س��ة  ج���ي���د� 
�لظهور  ع���ل���ى  و�ل����ع����زمي����ة  �ل���رغ���ب���ة 
�لأول.   �ملركز  �مل�سرف و�حل�سول على 
و�أو�سحت �أن  �أغلب �لفرق �ملناف�سة يف 
بطولة �لعني �لرم�سانية  هي ف��������رق 
جممع��������ة،  بع�سه������ا ي�سم يف �سفوفه 
مثل  وم��درب��ات   حكام  ه��ن  لعب���������ات 
و�أي�سا  �لتون�سي   ن�سور قرطاج  فريق 
هناك  فريق �ل�سيخ �سعيد بن طحنون 
�حلا�سل على �ملركز �لأول  يف بطولة 
�إيفرين بفرن�سا، وفريق نادي �جلزيرة 
وفريق دي �ت�س �آي �سي  �لذي ي�سم يف 
�سفوفه لعبات حمرتفات  على �أعلي 

م�ستوي.
وعربت ن�سرين عن �سعادتها بامل�ساركة 
بالتوفيق  ومت��ن��ي��ات��ه��ا  �ل��ب��ط��ول��ة  يف 
مناف�سات  يف  �مل�ساركة  �ل��ف��رق  جلميع 
�ملناف�سة  ت�����س��ه��د  �أن  وت��وق��ع��ت  �ل���ي���د، 
ت��ن��اف�����س��اً حم��ت��دم��اً ون��دي��ة ع��ال��ي��ة بني 
جميع �لفرق مبا ير�سي جمهورع�ساق 

�للعبة.

ختام طائرة ال�شيدات الليلة
  ت�سل بطولة �لكرة �لطائرة لل�سيد�ت 
حيث  �لنهاية  خ��ط  �إىل  �ل��ي��وم  م�ساء 
�ل���ع���ني �ملغلقة  ن�����ادي  ت�����س��ه��د ���س��ال��ة  
با�ستاد خليفة بن ز�يد مبار�تي �لدور 
�لنهائي لتحدي مر�كز �لفرق �لأربعة 

�لتي �سعدت �إىل هذه �ملرحلة.
وكانت �لبطولة قد �سهدت ليلة �أم�س 
تقابل  حيث  �لنهائي  ن�سف  مبار�تي 
�ملجموعة  �أول  دب���ي   � ف��ري�����س  �أون���ل���ي 

�لثانية مع �أ�سربيا ثاين �ملجموعة 

ب��احل�����س��ور ون��ق��ل ل��ه��م حت��ي��ات معايل 
ومتنياته  طحنون  ب��ن  �سعيد  �ل�سيخ 
�لتظاهرة  هذه  يف  و�لنجاح  بالتوفيق 
�أقوياء  ب�ساحات  �لن�سوية  �لريا�سية 
و�لتي  �لكبرية  �مل�ساركة  مثمناً  �ليد، 
فرق   8 بتو�جد  �سدور�جلميع  تثلج 
تعترب �لأوىل و�لأكرب ب�ساحات �للعبة 
يف �ل����دول����ة، وخ��ا���س��ة مل���ا ت�����س��م��ه من 
�إىل  �مل��و�ط��ن��ات  �ل��الع��ب��ات  م��ن  نخبة 
�لعرب  �ل��الع��ب��ات  م��ن  �لعديد  ج��ان��ب 

و�لأجانب.
بتقدمي م�ستوى  تفاوؤله  و�أع��رب عن   
فني عاٍل للبطولة يف ظل تو�جد مثل 
هذه �لنخبة من �لالعبات، و��ستطرد 
جميع  �ست�سعى  ب��ال��ت��اأك��ي��د   ”: ق��ائ��اًل 

بي  فرق  جانب  �إىل  �لثانية  �ملجموعة 
�ت�س دي وز�يد �خلري ود�ر �لزين.

بنظام  �ل��ب��ط��ول��ة  م���ب���اري���ات  وت��ل��ع��ب 
�ل�������دوري م���ن دور و�ح�����د ���س��م��ن كل 
جمموعة وي�سعد للدور قبل �لنهائي 
مت�سدر وو�سيف كل جمموعة ويقام 
�لنهائي  لتحديد طريف  �ملق�س  بنظام 
15 يونيو  و�ل��ذي يقام يوم �خلمي�س 
�لفريقني  ل���ق���اء  وي�����س��ب��ق��ه  �جل�������اري 
�لنهائي  ق��ب��ل  �ل�����دور  يف  �خل��ا���س��ري��ن 

لتحديد �ملركزين �لثالث و�لر�بع.

م�شلم اأحمد : ينقل حتيات
 �شعيد بن طحنون

�لبطولة  م��دي��ر  �أح��م��د  م�سلم  رح��ب   

�جلزيرة  �سيد�ت  فريق  مدربة  نائلي 
ونور �لد�مرجي مدرب فريق بي �ت�س 
د�س ون��ور عا�سو م��درب فريق �سيد�ت 
تون�س وليلى حممد مدربة فريق د�ر 
فريق  م��درب  حمدي  وحممود  �لزين 
ز�يد �خلري وهند �سليح مدربة فريق 
�ملهتمني  من  و�لعديد  قرطاج،  ن�سور 

بالبطولة �ىل جانب و�سائل �لعالم.
وب��ع��د و���س��ع ف��ري��ق ���س��ي��د�ت �جلزيرة 
�أ�سفرت   ، �لأوىل  �ملجموعة  ر�أ���س  على 
ف����رق ن�سور  �ن�����س��م��ان  ع���ن  �ل���ق���رع���ة 
دبي   وبلدية  تون�س  و���س��ي��د�ت  ق��رط��اج 
�ملجموع بينما تكونت �ملجموعة  لهذه 
�ل��ث��ان��ي��ة م��ن ف ف��ري��ق �ل�����س��ي��خ �سعيد 
ب��ن ط��ح��ن��ون �ل����ذي و���س��ع ع��ل��ى ر�أ����س 

�لرم�سانية خالل موؤمترها �ل�سحفي 
�لذي �أقيم �ول من �أم�س بنادي �لعني 
فرع �لقطارة عن 8 فرق لنون �لن�سوة 
�لن�سخة  بلقب  للفوز  جميعها  ت�سعى 
و�لتي  �ل��ي��د  �سيد�ت  لبطولة  �لثانية 
مبارياتها  ت��ن��ط��ل��ق  �أن  �مل����ق����رر  م����ن 
�ل��ر���س��م��ي��ة م�����س��اء �خل��م��ي�����س �مل��ق��ب��ل يف 
وت�ستمر  �جل���اري  �ل�سهر  م��ن  �لثامن 

لغاية �خلمي�س 15 يونيو 2017.
�أحمد  م�سلم  �لقرعة  مر��سم  و�سهد 
ل��ل��ب��ط��ول��ة �لعني  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر 
�مل�ست�سار�لفني  حلمي  عادل  و�لدكتور 
، ون�سرين بن دروي�س م�سرفة بطولة 
�سيد�ت �ليد، وهبة علي مدربة فريق 
وجميله  ط��ح��ن��ون،  ب��ن  �سعيد  �ل�سيخ 

ث����الث ن���ق���اط وي���ع���و����س خ�����س��ارت��ه يف 
�جلولة �لويل من �أبوظبي لالأعالم. 
فقد  �ل�����س��ود�ين  �ملدفعجية  فريق  �م��ا 
ج��م��ع ن��ق��ط��ة و�ح����دة وي��ت��وق��ف تاأهله 
مبار�ة  يف  نعمة   وخ�����س��ارة  ف���وزه  علي 
�أد�ر م��ب��ار�ت��ي هذه  �جل��ول��ة �لأخ����رية. 
�أح���م���د م�سبح  �حل��ك��م��ان  �مل��ج��م��وع��ة 
�ملجموعة  مبار�تي  ويف  و�ح���د.  وعلي 
ميجا  علي  �ملقام  فريق  تغلب  �لر�بعة 
منها  �أح��رز  نظيفة  بثالثية  تالنت�س 
�لدقيقتني  �لهاجري هدفني يف  بندر 
هالل  خالد  و�ل��الع��ب   ، و29   ،20
�لثانية  �مل��ب��ار�ة  ويف   .23 �لدقيقة  يف 
تقدم فريق بالتينيوم علي جمموعة 
نظيفة  بثالثية  لل�سفريات  �لأج����ور 
�لكرمي  ع���ب���د  ت�����س��ج��ي��ل��ه��ا  يف  ت����ب����ادل 
�مل�سعبي وعبد �هلل فرج و�سالح �سعيد  
يف �لدقائق 3 و4 و20 على �لتو�يل. 
م�سبح  ر��سد  �حلكمان  �ملبار�تني  �أد�ر 

وعلي �سمالن.

اليوم راحة للفرق
�لبطولة  يف  �مل�ساركة  �لفرق  تخ�سع   
ت�ستاأنف  �أن  ع��ل��ي  ر�ح�����ة  �يل  �ل���ي���وم 
�ملناف�سات غد�ً  �لأربعاء باأربعة لقاء�ت 
يف �ملجموعتني �لويل و�لثانية يف �آخر 
و�لتي  �لتمهيدية  للمرحلة  �جل��ولت 

�ستحدد �ملتاأهلني للدور �لثاين.

مرهون: البطولة
 قوية والقادم اأ�شعب

�أبدي يحي مرهون �إد�ري فريق نعمة 
ر�ساه عن �مل�ستوي �لذي قدمه فريقه 
و�حل�سول  �ل�سو�ين  �ملدفعجية  �أم��ام 
علي �أول ثالث نقاط بعد �خل�سارة يف 
�ملوؤ�سر�ت  “كل  وق��ال:  �لويل  �جلولة 
توؤكد �ن �لبطولة يف �لن�سخة �حلالية 
�لبطولة  م��ن  و�أف�����س��ل  ق��وي��ة  �ستكون 
�ل�����س��اب��ق��ة وذل���ك م��ن خ���الل �مل�ستوي 
�ل���ف���ن���ي �ل�������ذي ق���دم���ت���ه ك�����ل �ل���ف���رق 
�لأدو�ر  �أن  يعني  م��ا  وه���و  �لآن  ح��ت��ي 
�لقادمة �ستكون �ملناف�سة فيها يف غاية 
�ل�����س��ع��وب��ة. ه��دف��ن��ا م��ن �ل��ب��ط��ول��ة �أن 
ونناف�س  �ملتقدمة  �لأدو�ر  �إيل  ن�سل 
يحالفنا  �أن  ون����اأم����ل  �ل���ل���ق���ب،  ع���ل���ي 
�لتوفيق.  ويف ختام حديثه وجه �إد�ري 
فريق نعمة �ل�سكر �إيل �لقائمني علي 
و�ختيار  �لر�ئع  �لبطولة  تنظيم  �أم��ر 

�لفرق �مل�ساركة يف �لبطولة.
“يد  يف  ت�شارك  فرق    8

ال�شيدات”  بنادي اأ�شحاب الهمم
ك�سفت �للجنة �ملنظمة لبطولة �لعني 

•• �لعني – �لفجر

ت�صوير – حممد معني 

�ل�سيخ �سعيد بن طحنون   قام معايل 
�لعني  ب����ط����ول����ة  ر�ع��������ي  ن����ه����ي����ان  �آل 
بزيارة  �لأول  �أم�س  م�ساء  �لرم�سانية 
�إىل مقر بطولة �لبولينغ �لتي جتري 
�لعني  �سالة  على  ح��ال��ي��اً  مناف�ساتها 
م���ول ح��ي��ث �أم�����س��ى وق��ت��اً ط��وي��اًل مع 
�مل�����س��ارك��ني �ط���م���اأن م���ن خ��الل��ه على 

�لتنظيم و�سري �ملناف�سات.
برئي�س  م��ع��ال��ي��ه  �أ����س���اد  ل��ه  كلمة  ويف   
�لذين  �ل���ب���ول���ي���ن���غ  جل���ن���ة  و�أع���������س����اء 
�لفنية  كافة  �لنو�حي  على  ي�سرفون 
و�لإد�رية وبالإقبال �لكبري للم�ساركة 
متمنياً  �ملناف�سات  م��ن  �ل��ن��وع  ه��ذ�  يف 

للجميع كل �لتوفيق و�لنجاح.
�سهدت  ق��د  �لبولينغ  ب��ط��ول��ة  وك��ان��ت 
يف  مثرية  مناف�سات  �لأول  �أم�س  ليلة 
�جلولة �ملا�سية خا�سة بني �لالعبني 
يت�سدرون  ز�ل��و�  ما  �لذين  �ملو�طنني 
�ملر�كز �لأوىل يتقدمهم حممود �أحمد 
نقطة   196.33 ب��ر���س��ي��د  �ل��ع��ط��ار 
ي��ل��ي��ه ر����س��د ع��ب��د�هلل م��ط��ر يف �ملركز 
و�ساكر  نقطة   193.78 ول��ه  �لثاين 
�لثالثة  �ملرتبة  علي حممد ح�سني يف 
بر�سيد 193.44 نقطة بينما �حتل 
ع���ب���د�هلل حم��م��د ع��ي��د خ��ل��ف��ان �ملركز 
وجاء  نقطة   184.67 ول���ه  �ل��ر�ب��ع 
�خلام�س  �مل��رك��ز  يف  �لأح��ب��اب��ي  �سعد�ن 

بعد �أن جمع 183.56 نقطة.
�ل��دك��ت��ور عبد�هلل  �أب����دى   وم��ن جهته 
�سامل �لوح�سي رئي�س �للجنة �ملنظمة 
لنجاح  �لتام  �رتياحه  للبطولة  �لعليا 
�لأعد�د  �أن  �لبولينغ موؤكد�ً  مناف�سات 
�لكبرية �لتي تتناف�س يف هذه �لبطولة 
ت���وؤك���د مب���ا ل ي���دع جم����اًل ل��ل�����س��ك �أن 
نالت  ق��د  �لرم�سانية  �ل��ع��ني  بطولة 
ببطولة  مقارنة  �لنت�سار  من  حظها 
�لعام �ملا�سي �آماًل �أن حتقق �ملزيد من 

�لنجاح و�لتقدم يف �لن�سخ �لتالية.
�لإث���ارة  تتو��سل  �أخ���رى  ناحية  وم��ن 
يومها  يف  �ل���ق���دم  ك����رة  ���س��ب��اع��ي��ات  يف 
�ملبار�ة  ففي  �ل��ت��و�يل،  علي  �خل��ام�����س 
�لأويل للمجموعة �لثالثة تفوق فريق 
�سركة �بوظبي لالأعالم علي درمي تيم 
كان  حيث  م�ستحقة  نظيفة  برباعية 
هو �لطرف �لأف�سل و�لأكرث �سيطرة 
علي مد�ر �ل�سوطني، وبكر لعبه هز�ع 
يف  �لول  �لهدف  �إح���ر�ز  يف  �ل�سرياين 
�لدقيقة 9 ، ثم �أ�ساف زميله �إبر�هيم 
بابا ثالث �أهد�ف متتالية “هاتريك” 
يف �لدقائق 17،28،29 ليقود فريقه 
�يل �لفوز و�سد�رة �ملجموعة بالعالمة 
�لكاملة. ويف �ملو�جهة �لثانية فاز فريق 
نعمة علي �ملدفعجية �ل�سود�ين بهدف 
حممد  نا�سر  �ل��الع��ب  �سجله  وح��ي��د 
�أول  نعمة  ليح�سد   ،  14 �لدقيقة  يف 

بني  �ل��ث��ان��ي��ة  ج��م��ع��ت  ب��ي��ن��م��ا  �لأوىل 
�ملجموعة  �أول  د�ي���ف  ���س��ك��اي  ف��ري��ق��ي 
�ملجموعة  ث�����اين  و�ل���و����س���ل  �لأوىل 
�ل��ث��ان��ي��ة. و�ل��ف��ري��ق��ان �خل���ا����س���ر�ن يف 
�ليوم  يلتقيان  �سوف  �لأم�س  مبار�تي 
دقيقة  و45  �ل��ت��ا���س��ع��ة  �ل�����س��اع��ة  يف 
لتحديد �ملركزين �لثالث و�لر�بع فيما 
يخو�س �لفائز�ن �ملبار�ة �لنهائيىة  يف 
لتحديد  و�لن�سف  �لعا�سرة  �ل�ساعة 

هوية �لبطل وو�سيفه.
فريق  ف���از  �لأول  �أم�����س  م��ب��ار�ت��ي  ويف 
بنتيجة  �إي��و�  دبي على   �� �أونلي فري�س 
 11-25 نتائجهما  جاءت  �سفر   2-
و25-3 بينما تغلب يف �لثانية فريق 
�ل�سارقة  ف��ت��ي��ات  ن����ادي  ع��ل��ى  �ل��و���س��ل 
نتائجهما  وج�����اءت  -2�سفر  �أي�������س���اً 

و14-25.  20-25

طارق الطاهر: اعتماد بطولة 
ال�شطرجن لدى الحتاد الدويل

�أك����د �مل��ه��ن��د���س ط����ارق �ل��ط��اه��ر ع�سو 
لنادي  �لفني  و�مل��دي��ر  �لإد�رة  جمل�س 
�مل�سئول  و�ل�����س��ط��رجن  للثقافة  �ل��ع��ني 
من  �لأوىل  للن�سخة  و�لإد�ري  �لفني 
�ل�������س���ط���رجن  ���س��م��ن بطولة  ب��ط��ول��ة 
بان�سمام  �سعادتهم  �لرم�سانية  �لعني 
م��ن��اف�����س��ات �ل�������س���ط���رجن ل��ل��ب��ط��ول��ة ، 
�ل�سيخ  مل���ع���ايل  ���س��ك��ره��م  ع���ن  م���ع���رب�ً 
�سعيد بن طحنون �آل نهيان  و�للجنة 
دعمهم  على  للبطولة  �ملنظمة  �لعليا 
و�إتاحتهم �لفر�سة للعبة �مللوك لتكون 

�سمن مناف�سات �لبطولة.
�لعني �سارك  ن��ادي  : ي�سارك  و�أ���س��اف 
 100 �أ�سل  50 لعباً ولعبة من  ب 
لع����ب ج�����اءو� م���ن خم��ت��ل��ف  �إم�����ار�ت 
جن�سيات  وم�����ن  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  �ل�����دول�����ة 
خمتلفة  �أت���و� م��ن خ���ارج �ل��دول��ة من 
 ، و���س��وري��ا  و�ل��ك��وي��ت  و�لفلبني  �لهند 
توفر فر�سة مثالية  �لبطولت  وهذه 
�سطرجنية  مب�����د�ر������س  ل���الح���ت���ك���اك 
متنوعة .وعلى م�ستوى �لإناث ي�سارك 
�ل��ع��ني  باأف�سل �ل��الع��ب��ات على  ن���ادي 
م�ستوى �لدولة ، تاأتي و�فية �ملعمري 
يف ���س��د�رت��ه��م وه���ي ب��ط��ل��ة �لإم�����ار�ت 
حت���ت 14 ع���ام���اً يف �ل���ع���ام �حل�����ايل ، 
وبطلة  �ملا�سي  �لعام  �ل�سيد�ت  وبطلة 

�خلليج لل�سطرجن �ل�سريع.
ي�سرف  �لعني  ن��ادي   : �لطاهر  و�أردف 
من  ل��دي��ه  مب��ا  �لبطولة  تنظيم  على 
�لبطولت  تنظيم  يف  ك��ب��رية  خ���رب�ت 
�ل�سطرجنية و�سبق له تنظيم بطولة 
وفر  لذلك   ، لل�سطرجن  �ل��ع��امل  ك��اأ���س 
و�لكو�در  �ل��ب��ط��ول��ة  م�����س��ت��ل��زم��ات  ك���ل 
بالتو��سل مع  وق��ام  و�لإد�ري���ة  �لفنية 
بت�سجيل  ، وقبل ذلك قمنا  �لالعبني 
و�ع����ت����م����اد �ل���ب���ط���ول���ة ل�����دى �لحت�����اد 
كاإجر�ء  �سهرين  قبل  للعبة  �ل���دويل 
�لعتماد  �لبطولة  لتكت�سب  روتيني 

�لدويل.



قلعة امتلكها 8 ملوك تعر�ش للبيع
تعر�س حالًيا للبيع قلعة تاريخية �متلكها ثمانية ملوك بريطانيني منذ 
�لقرن �لر�بع ع�سر، ويطلب �أ�سحابها مبلغ 1.1 مليون جنيه �إ�سرتليني، 
عن  “�سن” �لربيطانية   �سحيفة  ونقلت   لها.  ثمًنا  دولر  مليون   1.4
�سرق  ���س��م��ال  ي���ورك  م��دي��ن��ة  ق���رب  �لقلعة  �سي”،” �أن  ب��ي  “بي  ت��ل��ف��زي��ون 
عبارة  �لآن  و�أن��ه��ا  ع�سر،  �ل�ساد�س  �ل��ق��رن  منذ  �أح��د  ي�سكنها  مل  بريطانيا 
و�أر�س  �آث��ار متهدمة لكنها حتتوي على منزل وك��وخ جم��اور وحد�ئق  عن 
�لقلعة ثمانية ملوك بريطانيني يف حقبات  �متلك هذه  كبرية”. وقالت: 

زمنية خمتلفة مبن فيهم �مللك ريت�سارد �لثالث و�مللك هري �لثامن.
�ل�سمال  ملجل�س  مركًز�  �ل�16  �لقرن  قبل  ��ستخدمت  �لقلعة  �أن  و�أ�سافت 
�لذي �سكل عام 1472 للعمل على تعزيز �لأد�ء �لقت�سادي ملنطقة �سمال 
“بولتون وكوبر �ستيفن�سون  �إجنلرت�. ونقلت عن هري �سكوت من �سركة 
د�خل وخارج بريطانيا  �لقلعة من  بهذه  �هتمام  “هناك  “�لعقارية قوله: 
خا�سة من �خلارج نظًر� لرتباطها بامللك ريت�سارد �لثالث.. �حلقيقة �أنني 
مل �أبع مثل هذ� �لعقار من قبل وبالفعل من �لنادر �أن جتد مثل هذه �مللكية 
منذ  �لقلعة  متتلك  �لتي  �لربيطانية  ه���و�رث  عائلة  وك��ان��ت  �ل�سوق”.  يف 
1.5 مليون جنيه )1.9 مليون دولر(  بيعها مقابل  �لأربعينيات حاولت 

قبل نحو 10 �سنو�ت �إل �أنها مل حتقق هذ� �ل�سعر.

ال�صني جترب اأطفال على تغيري اأ�صمائهم
�أ�سدرت �ل�سلطات �ل�سينية قر�ر� يجرب �لأطفال �مل�سلمني دون �ل�16 عاما، 

على تغيري �أ�سمائهم يف حال كان لها دللت دينية �أو �سيا�سية.
ت�سكنه  �ل��ذي  �لبالد،  غربي  �سمال  �سينغيانغ  �إقليم  ب�سكان  �لقر�ر  ويتعلق 

غالبية م�سلمة من عرقية �لإيغور، وفق ما �أوردت �إذ�عة “�آ�سيا �حلرة«.
وت�سمل �لقائمة �ملمنوعة 15 ��سما منها: �إ�سالم وقر�آن ومكة وحج و�سد�م 
وعرفات. و�أ�سارت �لإذ�عة �إىل �أن �ل�سلطات �ل�سينية �أ�سدرت �لقر�ر خالل 

�سهر رم�سان �جلاري، حيث ن�سر �إعالن يجرب �لآباء على تغيري �لأ�سماء.
ونقلت �لإذ�عة عن م�سادر حكومية و�سكان قولهم �إن �أمر �حلظر قد يطال 

لحقا كافة �لفئات �لعمرية يف م�سلمي �لإقليم.
وكانت �ل�سلطات يف �لإقليم حظرت يف �أبريل �ملا�سي �أ�سماء عدة على �ملو�ليد 
�لذين  �أولئك  حتى  لي�سمل  �حلظر  يو�سع  �جلديد  �لقر�ر  لكن  �مل�سلمني، 
�ل�سينية  �ل�سلطات  وتفر�س  �آب��اوؤه��م.  �ختارها  �لتي  �لأ�سماء  على  ك��ربو� 
و�رتد�ء  �للحى  �إط��ال��ة  حظر  مثل  �مل�سلمني،  �ل�سكان  على  م�سددة  ق��ي��ود� 
�لنقاب يف �لأماكن �لعامة. وتقول بكني �إنها تو�جه تهديد� من �ملت�سددين 

�لذين ي�سعون لالنف�سال يف �ملنطقة �لغنية بالطاقة.
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اأديتي راو حيداري 
تنجو من حريق

حيد�ري  ر�و  �دي��ت��ي  �ملمثلة  جن��ت 
باأذى  ت�ساب  �أن  دون  ح��ري��ق  م��ن 
مبوقع  ح����ري����ق  �ن����دل����ع  ع���ن���دم���ا 
 RK ت�سوير فيلم د�خل ��ستوديو
للمخرج �أمونغ كومار ب�سبب ما�س 

كهربائي.
ب��ي��ان �سحفي  �دي���ت���ي يف  وق���ال���ت 
وقع  عندما  باأعجوبة  جن��ت  �إن��ه��ا 
م��ت��اأخ��ر م�ساء  وق���ت  �حل�����ادث يف 
 ،RK �����س���ت���ودي���و  يف  �خل���م���ي�������س 
�أغنية  بت�سوير  تقوم  كانت  حيث 
�ل���زف���اف و���س��ط ع���دد ���س��خ��م من 
�لكومبار�س ي�سل �أكرث من 300 

ر�ق�س ور�ق�سة.
�لفيلم من �إخر�جاأوموجن كومار، 
ل�ستك�ساف  عاطفية  در�م���ا  وه��و 
و�ب��ن��ت��ه. من  �لأب  ب��ني  �ل��ع��الق��ة 
�ل��ك��ب��ري �ساجناي  �ل��ن��ج��م  ب��ط��ول��ة 
ومن   ،  Sanjay Dutt دوت 
�سبتمرب   22 ي��وم  عر�سه  �مل��ق��رر 

من هذ� �لعام.

اأخفت جثة والدتها 10 �صنوات للح�صول على تقاعدها
�أخفت �مر�أة فرن�سية جثة و�لدتها يف ثالجة معطلة مدة 10 
ر�تبها  وت�ستمر يف �حل�سول  وفاتها  تبلغ عن  �سنو�ت حتى ل 
من  �لبالغة  �جلثة  بقايا  على  �ل�سرطة  وع��رثت  �لتقاعدي. 
�لعمر نحو 90 عاًما يف ثالجة باحلديقة �خلارجية مبنزلها 
يف قرية هور�ساريو جنوب غرب فرن�سا. ونقلت �سحيفة “ديلي 
�ك�سرب�س” �لربيطانية عن م�سدر ق�سائي فرن�سي قوله :”مت 
�ملنزل…  �لثالجة يف حديقة  د�خل  بقايا �جلثة  �لعثور على 
�ملتهمة  �أن  يعني  م��ا  �لكهرباء  ع��ن  مف�سولة  �لثالجة  ك��ان��ت 
�إىل  �ل�سحيفة  و�أ���س��ارت  �جلثة.”  لإخ��ف��اء  فقط  ��ستخدمتها 
�أن �ملتهمة �لتي مل يك�سف عن ��سمها �أدعت خالل �لتحقيقات 
�أم�س �لثالثاء �أن و�لدتها توفيت قبل 7 �أعو�م �إل �أن �ل�سرطة 
عام  �ملتوفية منذ  با�سم  �أي ملفات طبية  �كت�سفت عدم وجود 
2007 �أي �أنها توفيت قبل 10 �سنو�ت. وقال �مل�سدر �إن �ملر�أة 
�أخرى لالأم  �لتقاعدي وم�ستحقات  �لر�تب  تلقي  ��ستمرت يف 
�ملتهمة زورت  باأن  �ل�سرطة  �لفرتة يف حني ذكرت  طو�ل هذه 
�لأم  �سورة  بدل  عليها  �سورتها  بو�سع  و�لدتها  قيادة  رخ�سة 

وهو ما ��ستدعى �لتحقيق وتفتي�س �ملنزل.

ابق اخلام�ش يلقي بعائلته من الطَّ
��اف��ذة لإن��ق��اذ حياتهما، رغم  �ل��نَّ �أب رو���س��ي طفليه م��ن  �أل��ق��ى 
“�سرتونينو”  مدينة  يف  �خلام�س  ابق  �لطَّ يف  يقيمون  �أنَّهم 
�لقريبة من مو�سكو، وذلك بعد �أن �سمن وجود 20 �سخ�ساً 
�لنافذة.  م�سمعاً حتت  ب�ساطاً  و�مل��ارَّة يحملون  من �جل��ري�ن 
يجد  مل  �لعائلة،  ل�سقة  �لنري�ن  �لتهام  بعد  �لتَّفا�سيل،  ويف 
�لأطفال  �إلقاء  �سوى  �مل��وت  للهروب من  �أخ��رى  و�سيلة  �لأب 
من �لنَّافذة، و�لقفز بعد ذلك رغم خطورة �لتَّجربة، وذلك 
ب�ساط  ب�سد  قامو�  و�ل��ذي��ن  �سخ�ساً،   20 ح��و�يل  مب�ساعدة 
خطورة  رغ��م  �أب��ن��ائ��ه  �إن��ق��اذ  م��ن  ف��ع��اًل  �لأب  ليتمكَّن  م�سمع 
وجة �إلينا قو�ها، وقفزت يف  �ملبادرة، وبعد ذلك ��ستجمعت �لزَّ
�لهو�ء، ليقفز �لأب �أخري�ً. وقالت �لأم يف ت�سريحات �سحفية: 
خان �لأ�سود، وكنا ن�سعر بالختناق،  قة مليئة بالدُّ “كانت �ل�سَّ
وفوق ذلك لدي طفل عمره 11 �سهر�ً يعاين من مر�س يف 
�لقلب، فقال زوجي: علينا �أن نقفز، و�إل �سنموت هنا، رغم �أنَّ 
�إحدى �ل�سيِّد�ت كانت ت�سرخ يف بد�ية �لفيديو “ل ترمهم”، 
غم من �أنَّ زوجي م�ساب �إ�سابات  لكننا جنينا جميعاً على �لرُّ

خطرية على م�ستوى �لقدمني و�لعمود �لفقري«.

نهاية غام�صة مللكة جمال اأمريكية
ل��ك�����س��ف مالب�سات  �لأم���ريك���ي���ة حت��ق��ي��ق��ا  �ل�����س��رط��ة  ف��ت��ح��ت 
يف  جثتها  على  �لعثور  بعد  وذل��ك  �سابقة،  جمال  ملكة  وف��اة 
منزلها بظروف غام�سة بولية تك�سا�س.  ووجدت �ل�سرطة 
مارغريت غارز�، �ملمثلة وعار�سة �لأزياء �أي�سا، جثة هامدة يف 
مدينة ر�وند روك، بعد تلقيها بالغ، وفق ما �أوردت �سحيفة 
“�ل�سان«، . وتقول �ل�سرطة �إنها حتقق يف �أ�سباب وفاة �ل�سابة 
“غري �ملربرة” و”�لغام�سة«.  31 عاما،  �لبالغة من �لعمر 
وقالت  مارغريت،  �بنتها  فيها  نعت  بيانا  عائلتها  و�أ���س��درت 
متحم�سة  كانت  “لقد  م�سيفة  جلنازتها،  حاليا  جتهز  �إنها 

وجميلة وذكية ومثابرة يف عملها دون �أن تلتفت لالإرهاق«.

اإعادة ال�صباب اأ�صبح متاحًا الآن
ك�سفت �سركة �أبحاث طبية �أمريكية عن جتارب علمية حديثة قالت �إنها �أثبتت �أن فكرة �إعادة �ل�سباب لكبار �ل�سن 
�أ�سبحت متاحة بالفعل على �أر�س �لو�قع، من خالل �لعتماد على دم من �أج�سام �ل�سباب �سغار �ل�سن، وفًقا ملا ن�سره 

موقع “ما�سبل” �لتقني.
�أجرت جتارب �سحية  �لدم،  �ملتخ�س�سة بعمليات نقل  �لأمريكية   Ambrosia LLC “�سركة  �أن  �ملوقع  وذكر 
8000 دولر مقابل جل�سة و�حدة من تلك �لتجربة، حيث  علمية على جمموعة من 80 ف��رًد�، كل منهم يدفع 
يتم �سخ دماء �سابة من بنوك دم موثوق فيها �إىل د�خل �أج�سامهم، بحيث تتجدد طبقات �لبالزما يف دمائهم، ما 
يح�سن من حالتهم �ل�سحية وتك�سبهم روح �ل�سباب وقوتهم، كما �أنها حت�سن من �سفاتهم �ل�سكلية من حيث حالة 

جلدهم ولون �سعرهم”.
وتعتمد �لتجارب �جلديدة، وفق مديرة �ل�سركة وموؤ�س�ستها �لدكتورة جي�سي كارمازين، على دماء �ل�سباب �لأقل من 
�إىل عروق كبار �ل�سن، وذلك يكون ب�سكل دوري بحيث يتم �حلفاظ على �سباب خاليا  25 عاًما، ومن ثم يتم �سخه 
�لدم د�خل �أج�سامهم. وحتلم جي�سي باأن تتمكن من �إتاحة تطبيق جتاربها جلميع كبار �ل�سن حول �لعامل لي�ستمتعو� 

بحال �أف�سل و�سباب د�ئم، ولكن ذلك �سيتحقق بعد �أن يتم �لتاأكد بن�سبة %100 من �سالمة �لتجارب.
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ق�صا�ش اأثر يفك لغز جرمية منذ 28 عاًما 
�لعربية  �ململكة  يف  �ل�سمالية  �حل���دود  منطقة  �سرطة  جنحت 
جرمية  مرتكب  على  �لعثور  يف  عاما   28 نحو  قبل  �ل�سعودية 
�إىل حرق �جلثة  �سيارة، وعمد �جلاين  ب�سعة ر�ح �سحيتها قائد 
يدعى  رج��ال  �أن  �إل  �لأم��ن��ي��ة،  �جل��ه��ات  لت�سليل  �ل�سيارة  د�خ���ل 
رمثان �ل�سمري كان له �لف�سل �لأكرب يف �لو�سول �إىل �جلاين، 

فمن هو هذ� �لرجل وكيف �ساعد �ل�سرطة؟
قبل نحو 28 عاما، �سهدت مدينة عرعر جرمية قتل ب�سعة، حني 
عرثت �جلهات �لأمنية �آنذ�ك على جثة متفحمة د�خل �سيارة يف 
يف  �لأمنية  �جلهات  حتريات  وبعد  �ل�سحر�وية،  �ملناطق  �إح��دى 
تعقب �جلاين مل تتمكن من جمع �لأدلة �لكافية حلل �جلرمية، 

فقررت �ل�ستعانة بق�سا�س �أثر.
وف�سل ق�سا�س �لأثر هو �لآخر بفك طال�سم �جلرمية �أو حتديد 
�حلادث �إن كان عر�سيا �أم جنائيا، حتى قامت �ل�سرطة بال�ستعانة 
بق�سا�س �أثر �آخر يدعى رمثان �ل�سمري من حمافظة رفحاء، وقد 
كان معروفا بفر��سته وخربته �لطويلة يف جمال عمله. ومتكن 
�ل�سمري بعد تقفي �أثر موقع �جلرمية، من مالحظة �آثار �أقد�م 
رجال  برفقة  كلم   50 مل�سافة  يتتبعها،  فاأخذ  بجو�رها،  �جل��اين 
�ل�سرطة، حتى و�سلو� �إىل مناطق �لبادية، وهناك بد�أ �ل�سمري 
بتفر�س وجوه رجال تلك �ملنطقة حتى دل �ل�سرطة على �جلاين، 
فتم توقيفه وبعد �لتحقيق معه �أقر بجرميته، بح�سب �سحيفة 
�سعوبة  �جلر�ئم  �أكرث  عدت  �جلرمية  هذه  �أن  يذكر  “�سبق”. 
�لتي �سجلتها �ملنطقة �ل�سمالية، و�كت�سفها ق�سا�س �لأثر، وذلك 
عدم  ع��ن  ف�سال  �جل���اين،  ل�سخ�سية  �لكاملة  �لأدل���ة  لفتقادها 

تو�فر �لأجهزة و�لتقنيات �مل�ساعدة �آنذ�ك.

حتطم الرقم القيا�صي
 لإبقاء العقارب يف فمها 

ظهرت جمموعة من �ل�سور للفتاة �لتايلندية �لتي حتمل لقب 
“ملكة �لعقارب”، و�لتي تك�سف قيامها بو�سع �لعقارب يف فمها 
�لتايالندية،  حت��رك  ومل  وجهها.  على  بالزحف  لها  و�ل�سماح 
�ملخلوقات  من  �لع�سر�ت  جت��ول  حيث  جفنها  كايتكاو  كان�سانا 
باتايا بتايالند.  �ل�سامة على وجهها يف متحف ريبلي مبدينة 
وحتمل كايتكاو، �لرقم �لقيا�سي �لعاملي ملو�سوعة غيني�س لإبقاء 

�لعقرب يف فمها �ملغلق ملدة ثالث دقائق و 28 ثانية.
وتعترب كايتكاو �ملر�أة �لتايالندية �لوحيدة �لتي حتمل رقمني 
يف مو�سوعة غيني�س �لعاملية، و�لثاين هو ق�ساء 33 يوًما د�خل 
عقرب  �أل��ف   50 مع  م��رت�   12 بطول  مربعة  زجاجية  حاوية 
�لعقارب، وحو�يل  2000 نوع من  حي. وهناك ما يقرب من 

�لإن�سان. لقتل  �لكفاية  فيه  مبا  �سامة  منها   40
�لفئر�ن،  �إىل  �حل�سر�ت  م��ن  �سيء  �أي  على  �لعقارب  وتتغذى 
دون  ع��ام  �إىل  ت�سل  مل��دة  �حلياة  قيد  على  �لبقاء  ميكنها  ولكن 
 12 �إىل  �ل��رغ��م م��ن �متالكها م��ا ي�سل  م���اء. وع��ل��ى  �أو  ط��ع��ام 
�لر�ئحة  على  وتعتمد  �ل��روؤي��ة  يف  �سعف  لديها  �لعقارب  عيًنا، 
ملاذ�  متاأكدين  غ��ري  �لعلماء  ي��ز�ل  ول  فري�ستها.  ع��ن  للك�سف 
حتت  تكون  عندما  �ل�ساطع  �لأخ�����س��ر  �ل��وه��ج  �ل��ع��ق��ارب  تعطي 
�سوء �لأ�سعة فوق �لبنف�سجية، وت�ستخدم هذه �حل�سر�ت �ل�سم 
لتحويل �ل�سلب من فري�ستها �إىل �ل�سائل لأنها غري قادرة على 

�أكل �ملو�د �ل�سلبة.
�لأمرية �ليابانية ماكو �أكرب �أحفاد �لإمرب�طور �أكيهيتو، متر عرب منطقة زر�عية يف قرية ت�سوخا يف �سو�حي بارو خالل زيارتها لبوتان. )� ف ب(

عد�صات “البابارتزي” 
تلتقط نيكول كيدمان

يف مطار �سيدين �لدويل، �لتقطت 
عد�سات م�س�������ورو “ �لبابارت�����زي 
�لأو�سكار  لنجمة  ���س��ور  ع�����دة   “
كيدمان  ن���ي���ك���ول  �ل�����س��������������������ه��رية 
عاما   49 �ل��ع��م��ر  م���ن  �ل��ب��ال��غ��ة 
ذلك  و  لأ�سرت�ليا  مغادرتها  عند 
بعد �أن �أخ��ذت �إج��ازة ق�سرية من 
�أح���د�ث فيلم »  ت�سوير دوره��ا يف 
عر�سه  �ملقرر   «  Aquaman

يف دي�سمرب 2018.
مبالب�س  كيدمان  نيكول  ظهرت 
كال�سيكية باللون �لأ�سود ونظارة 
�لتحية  ب��اإل��ق��اء  وق��ام��ت  ���س��م�����س، 

للم�سورين.
ك��م��ا �أك���د م��وق��ع “ ج��ا���س��ت جريد 
كانت  �ل�����س��ه��رية  �ل��ن��ج��م��ة  �أن   “
حي�������ث  مبه�����ج  مب����ز�ج  ت��ت��م��ت��ع 
لع�ساقها  ك��ب��رية  ف��ر���س��ة  �أع��ط��ت 
للتقاط �ل�سور �لتذكارية معهم 
و جتاذبت معهم �أطر�ف �حلديث 

لفرتة طويلة .

انتحار اأم وطفلتيها 
بتناول ال�صّم 

�م����ر�أة مي��ن��ي��ة، يف �لعقد  �ن��ت��ح��رت 
�ل��ع��م��ر، م��ع طفلتيها  �ل���ر�ب���ع م��ن 
“�إب”  حمافظة  يف  �ل�سغريتني، 
����س���م���ال �ل����ب����الد، ب�����س��ب��ب �لأزم������ة 
ع���ان���ت منها  �ل���ت���ي  �لق���ت�������س���ادي���ة 

�لأ�سرة طوياًل.
وق��ال��ت م�����س��ادر �إع��الم��ي��ة مينية، 
طفلتيها  مع  تعي�س  كانت  �لأم  �إن 
مبديرية  حجاج”،  “جبل  بلدة  يف 
“�ل�سدرة”، منذ �أكرث من عام، بعد 
�أن تخّلى عنهن �لأب، ب�سبب خالف 
يو�جهن  وت���رك���ه���ن  زوج����ت����ه  م����ع 

ظروف �ملعي�سة �ل�سعبة.
عت  وبح�سب �مل�سادر، فاإن �لأم جترَّ
�ل�سّم  وجّرعته لطفلتيها �لبالغتني 
لتنهي  �أع���و�م،  و9   12 �لعمر  من 
ح��ي��ات��ه��ا وح���ي���اة ط��ف��ل��ت��ي��ه��ا، ليتم 
ت�سييع جثامينهن مبديرية �ل�سدة 

يف حمافظة “�إب”.

�سركة يف  �أول  31 مايو  �سوي�سرية يف  �سركة  �أ�سبحت 
�لعامل تقوم بجمع غاز ثاين �أوك�سيد �لكربون جتارياً 
من �لغالف �جلوي وحتويله �إىل منتج مفيد. وبد�أت 
من  قريبة  من�ساأة  يف  عملياتها  كليموورك�س  �سركة 
�مللوث  �ل��ك��رب��ون  �أوك�����س��ي��د  ث���اين  زي����ورخ، ب�سغط غ���از 
�سماد  �إىل  وحتويله  ت�سنيعه  �إع���ادة  ث��م  وم��ن  للبيئة، 
بح�سب  �لبال�ستيكية،  �لبيوت  يف  �ملحا�سيل  ل��زر�ع��ة 

�سحيفة بيزن�س �إن�سايدر �لأمريكية.
�لتكنولوجيا  ه��ذه  نطاق  تو�سيع  يف  �ل�سركة  وت��رغ��ب 
�ملتطورة ب�سكل كبري على مدى �لعقد �لقادم، وهدفها 
على �ملدى �لطويل هو �لتقاط نحو %1 من �نبعاثات 
غ���از ث���اين �أوك�����س��ي��د �ل��ك��رب��ون �ل�����س��ن��وي��ة، ب��ح��ل��ول عام 

.2025
و�إىل جانب خف�س ��ستخد�م �لوقود �لأحفوري، ُينظر 
�لهو�ء على  �لكربون من  �أوك�سيد  �إز�ل��ة غاز ثاين  �إىل 
�لدفيئة على  تر�كم غاز  لوقف  كو�سيلة  نحو متز�يد، 
�ملدى �لطويل يف �لغالف �جلوي، وت�سمى عملية �إز�لة 
��ستخد�م  �سحب  جانب  �إىل  وتخزينه،  �ل��ك��رب��ون  غ��از 

�لوقود �لأحفوري بالنبعاثات �ل�سلبية.

�أوك�سيد  ثاين  غاز  تركيز�ت  �أن  �إىل  �لدر��سات  وت�سري 
�ل��ك��رب��ون يف �ل��غ��الف �جل����وي، ���س��وف ت��رف��ع �حل����ر�رة 
22 �لقادمة،  �ل���  �ل�����س��ن��و�ت  2 درج���ة، خ��الل  مب��ق��د�ر 
و�لهدف من �تفاقية �ملناخ يف باري�س هو وقف �لحرت�ر 

�لعاملي قبل بلوغ هذ� �حلد.
ل��غ��از ثاين  18 ج��ام��ع��اً  ب��رتك��ي��ب  وق���ام ف��ري��ق �مل�سنع 
�لقمامة  ح��رق  حمطة  �سطح  على  �لكربون،  �أوك�سيد 
باحلر�رة  �لأج���ه���زة  ه���ذه  ت�سغيل  ومت  زي�����ورخ،  خ����ارج 
�جلامعات  وت�ستخدم  �حل����رق،  عمليات  ع��ن  �ملنبعثة 
م�����ر�وح خ��ا���س��ة لم��ت�����س��ا���س �ل����ه����و�ء، وحت��وي��ل��ه �إىل 
�لكربون،  �أوك�سيد  ث��اين  غ��از  متت�س  �لتي  �ملر�سحات 
ومن ثم يتم ت�سخينه و�سخه �إىل �لبيوت �لبال�ستيكية 

�لقريبة.
حتويلية،  ل�سناعة  بد�ية  كليموورك�س  م�سنع  وميثل 
غاز  لإز�ل���ة  ت�سعى  �لتي  للتكنولوجيا  مكملة  وخطوة 
�سركات  تعمل  كما  �جل��و،  من  �لكربون  �أوك�سيد  ث��اين 
بريتي�س  يف  �إجنينرينغ”  “كاربون  م��ث��ل  �أخ������رى 
كولومبيا على حمطات للتقاط �لهو�ء ب�سكل مبا�سر 

لتمت�س هذ� �لغاز �ل�سار بالبيئة.

م�صنع يلتقط ثاين اأوك�صيد الكربون ليعيد ت�صنيعه

غادة عادل تعتذر من عادل اإمام
�حللقة �لثامنة من م�سل�سل “عفاريت عديل عالم” ت�سهد قيام �سال بالإعتذ�ر من عديل على غ�سبها 

�لذي ت�سبب بدخوله �مل�ست�سفى.
كانت  �لتي  �لر�سائل  و�عطتها  وفاتها،  بقيت حتب عديل حتى  و�لدتها  �أن  مللك  فتك�سف  �ما حورية 

تر�سلها لها بعد �سفرها.
من ناحية �خرى يو�جه عديل ملك باأنها حتب حميي ويربر لها �سبب رف�سه حميي مل�ساعدتها �لتي 

قدمتها له.
�أبو رية، لطفي لبيب، بيومي فوؤ�د،  �إم��ام، غادة عادل، هالة �سدقي، كمال  �مل�سل�سل بطولة عادل 
هريدي،  م�سطفى  �إ�سماعيل،  يو�سف  ث���روت،  حممد  عمر،  م��ي  حلمي،  �سريف  توفيق،  ر���س��و�ن 

وغريهم، تاأليف يو�سف معاطي، و�إنتاج تامر مر�سي، و�إخر�ج ر�مي �إمام.


