
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:05            
الظهر.......    12:23  
الع�رص........   03:45   
املغرب.....   07:12  
الع�صاء......   08:37

انت�سال اجلثث والبحث عن اخرى م�ستمر

حممد بن زايد خالل ا�ستقباله وفود مركز حممد بن را�سد للف�ساء ووكالة االإمارات للف�ساء ومركز ال�سارقة لعلوم الف�ساء والفلك و�سركة اإلياه �سات لالت�ساالت الف�سائية و�سركة الرثيا لالت�ساالت )وام(

�سهد حما�سرة )ال حدود للف�ساء(.. وا�ستقبل وفود عدد من اجلهات الوطنية.. واأكد: العن�سر الب�سري رهاننا احلقيقي حلا�سر وم�ستقبل الوطن

حممد بن ز�يد يطلق �أربع مبادر�ت �جتماعية يف �أبوظبي 
•• اأبوظبي-وام: 

بتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة “حفظه اهلل” اأطلق �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
االأعلى للقوات امل�سلحة رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة 
االرتقاء  اإىل  تهدف  اجتماعية  م��ب��ادرات  اأرب��ع  اأبوظبي، 

املتكاملة  امل��واط��ن��ن وت��وف��ر اخل���دم���ات  ب��ج��ودة ح��ي��اة 
ل�سمان اال�ستقرار االجتماعي اإ�سافة اإىل تعزيز دعائم 
جمتمع اإن�ساين تطوعي متكافل، يتمتع بروح امل�سوؤولية 

الفردية واجلماعية جتاه املجتمع.
ف��ق��د اأم�����ر ���س��م��وه ب���اإط���الق ب��رن��ام��ج اأب���وظ���ب���ي للدعم 
املعي�سة  م�ستويات  تعزيز  اىل  يهدف  ال��ذي  االجتماعي 
ت��ق��وم اللجنة  ل��ل��م��واط��ن��ن ع��ل��ى ان  ال��ك��رمي��ة  واحل���ي���اة 

املقاومة تتقدم باجتاه احلديدة

حماولة “ت�سلل بائ�سة” تكبد �حلوثيني خ�سائر فادحة

االأحد االأ�سود يف البحر املتو�سط:

تون�س: حتميل �لطبقة �ل�سيا�سية م�سوؤولية �لفاجعة!

االأمن االأردين: جن�سيات »عربية« �ساركت باالحتجاجات

��ستقالة �مللقي وتكليف �لرز�ز بت�سكيل �حلكومة �لأردنية

��ست�سهاد �ساب فل�سطيني جنوب 
غزة و�لحتالل يحتجز جثمانه 

•• غزة -وام: 

ا�ست�سهد �ساب فل�سطيني بر�سا�س 
جي�س االحتالل االإ�سرائيلي ام�س 
عند ال�سياج االأمني قرب احلدود 
ال�سرقية ملدينة خانيون�س جنوب 

قطاع غزة.
ال��ن��اط��ق با�سم  وب��ح�����س��ب م��زاع��م 
اأن  االإ�سرائيلي  االح��ت��الل  جي�س 
�سابن اقرتبا من ال�سياج وعمال 
على تخريبه وكانا يحمالن فاأ�ساً 
النار  اإط��الق  على  اجلنود  فاأقدم 
اأحدهما  ملقتل  اأدى  م��ا  جتاههما 

و�سحب جثته.
وذك�������������رت ت�����ق�����اري�����ر اع����الم����ي����ة 
الكتيبة  من  جنوداً  اأن  ا�سرائيلية 
51 التابعة للواء جوالين و�سلوا 
ملكان احلدث وقتلوا اأحد ال�سابن 
اأ�سيب  ف��ي��م��ا  ج��ث��ت��ه  واح���ت���ج���زوا 
اإىل داخ���ل  ب���ج���روح وف����ر  االآخ������ر 

غزة.
خانيون�س  من  عيان  �سهود  وك��ان 
ذكروا اأن قوة ع�سكرية اإ�سرائيلية 
اأ�����س����اب����ت �����س����اب����اً ع���ن���د احل������دود 

واعتقلته.

•• كابل-وكاالت:

اإن  اأم��ن��ي��ون و�ساهد  ق��ال م�����س��وؤول��ون 
ان��ت��ح��اري��ا ع��ل��ى دراج�����ة ن���اري���ة قتل، 
االأقل  على  اأ�سخا�س  ثمانية  ام�����س، 
ق���رب م��دخ��ل م��ك��ان اج��ت��م��اع علماء 
االأفغانية  ال��ع��ا���س��م��ة  يف  م�����س��ل��م��ن 
القنبلة  اإن  ����س���اه���د  وق������ال  ك����اب����ل.  
كبرة  خيمة  م��دخ��ل  عند  ان��ف��ج��رت 
بعد  كابل  غربي  �سكنية  مبان  ق��رب 

مغادرة معظم العلماء. 
“النا�س  ل���روي���رتز  ال�����س��اه��د  وق����ال 

اأ�سيبوا وكانوا ي�سرخون«. 
ومل تعلن اأي جماعة م�سوؤوليتها عن 
طالبان  حركة  نفت  ال��ذي  الهجوم، 

م�سوؤوليتها عنه. 
وبداأ اأكرث من األفي عامل م�سلم من 
اأنحاء البالد اجتماعا يف خيمة لويا 
للقبائل(  االأع��ل��ى  )املجل�س  ج��رك��ا 
ل�سجب ال�سراع الدائر منذ �سنوات. 
الهجمات  بتجرمي  فتوى  واأ���س��دروا 
طالبان  ح��رك��ة  تطالب  االن��ت��ح��اري��ة 
للقوات  ي�سمح  مم��ا  ال�����س��الم  ب��اإع��ادة 

االأجنبية مبغادرة البالد. 
كابول  يف  تفجرات  �سل�سلة  وقتلت 

�ن���ف���ج���ار ق�����رب ق���اع���دة 
����س���وري���ا يف  ل���ل���ت���ح���ال���ف 

•• بريوت-وكاالت:

ال�������س���وري حلقوق  امل���ر����س���د  ذك�����ر 
االإن�������س���ان، ام�������س، اأن ان��ف��ج��ارا يف 
�سيارة  ا���س��ت��ه��دف  ���س��وري��ا  ���س��م��ال 
بلدة  من  الطريق  على  ع�سكرية، 
تتمركز  ق��اع��دة  اإىل  عي�سى  ع��ن 
فيها بع�س قوات التحالف الدويل 

بقيادة الواليات املتحدة.
اأ�سفر  االنفجار  اأن  املر�سد،  واأورد 
ع���ن م��ق��ت��ل ���س��خ�����س ع��ل��ى االأق�����ل، 
غر  جن�سياتهم  اآخ��ري��ن  واإ���س��اب��ة 
معروفة، ووقع يف منطقة ت�سيطر 
الدميقراطية  �سوريا  قوات  عليها 

املدعومة من التحالف. 
حتديد  م��ن  امل��ر���س��د  يتمكن  ومل 
يف  ق��ت��ل  ال���ذي  الع�سكري  جن�سية 
االإن��ف��ج��ار، وم��ا اذا ك��ان م��ن قوات 
قوات  م���ن  اأو  ال�����دويل  ال��ت��ح��ال��ف 

�سوريا الدميقراطية.
ال�������س���وري حلقوق  وك����ان امل��ر���س��د 
الثاين  يف  حت�����دث  ق����د  االإن���������س����ان 
ا�ستهداف  عن  املا�سي،  اأبريل  من 
قاعدة للتحالف الدويل يف منطقة 

عن عي�سى ب�سمال غرب الرقة.

•• عمان-وكاالت:

فا�سل  ال���ل���واء  االأردين،  ال��ع��ام  االأم����ن  م��دي��ر  اأع��ل��ن 
خالل  �سخ�سا   60 اعتقال  االث��ن��ن،  ام�س  احل��م��ود، 
اإن ثمانية ممن جرى  االحتجاجات االأخ��رة، قائال 

اإلقاء القب�س عليهم من جن�سيات عربية.
واأو�سح اللواء فا�سل احلمود، يف موؤمتر �سحفي، اأن 
االأمن اأ�سيبوا، بع�سهم باألعاب  قوات  اأفراد  من   42

نارية، لكن االحتجاجات “حتت ال�سيطرة«.
اإن العاهل  اأردن���ي���ة، ام�����س االث��ن��ن،  وق��ال��ت م�����س��ادر 
ال���رزاز،  عمر  كلف  ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  االأردين، 
بت�سكيل حكومة جديدة، وذلك عقب ا�ستقالة رئي�س 
ال������وزراء ه���اين امل��ل��ق��ي، ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ان�����دالع موجة 

احتجاجات �سعبية على التعديالت ال�سريبية.
عقب  اأعلن  ال��ذي  امللقي،  االأردين  العاهل  وا�ستدعى 
ق��د تقدمت  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ا�ستقالة احل��ك��وم��ة،  ال��ل��ق��اء 
مب�سروع لتعديل قانون �سريبة الدخل فجر موجة 

غ�سب �سعبي.
ويف املقابل، ك�سفت م�سادر ر�سمية اأن العاهل االأردين 
ال��رزاز، وهو خبر  لت�سكيل احلكومة اجلديدة  كلف 
من�سب   2017 يناير   14 منذ  وي�سغل  اقت�سادي 

وزير الرتبية والتعليم.

االأهلي  البنك  اإدارة  ملجل�س  رئي�سا  عمل  اأن  و�سبق 
االأردين  ال��ف��ن��ي  ال��ف��ري��ق  رئ��ي�����س��ا  ك���ان  ك��م��ا  االأردين، 
ومديراً  للت�سغيل،  الوطنية  اال�سرتاتيجية  الإع���داد 
عاماً لل�سمان االجتماعي. كما �سبق ان عمل مديرا 

عاما يف البنك الدويل يف وا�سنطن وبروت.

   

�ل�سيخة فاطمة: نهج ز�يد قدوتنا
يف �لعطاء �لإن�ساين و�لعمل �خلريي

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام 
رئي�سة املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة 
التنمية االأ�سرية اأن ذكرى املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
قواعد  لها  و�سع  اأم��ة  تاريخ  يف  فارقة  عالمة  ثراه”  اهلل  “طيب 
اأ�سا�سية ونقلها اإىل م�ساف الدول احلديثة الأنه بحق قائد ا�ستثنائي 

حقق اآمال �سعب دولة االمارات يف التقدم بامليادين كافة.
وقالت �سموها - يف كلمة لها مبنا�سبة “يوم زايد للعمل االإن�ساين” 
الذي ي�سادف التا�سع ع�سر من �سهر رم�سان من كل عام - اإن ذكرى 
وال�سعوب  االإم�����ارات  �سعب  ووج����دان  ق��ل��وب  يف  خ��ال��دة  �ستظل  زاي���د 
اأ�سمى معاين الوفاء واالخال�س  اأبناء الوطن  العربية ي�ستمد منها 

للوطن واحلب والعطاء لالإن�سانية .           )التفا�سيل �س4(

مذكرة تفاهم بني �لإمار�ت وبلغاريا لالعرت�ف 
�ملتبادل برخ�س �لقيادة �ل�سادرة من �لبلدين

•• اأبوظبي-وام:

وقعت دولة االإمارات وجمهورية بلغاريا اأم�س االول مذكرة تفاهم ب�ساأن 
االعرتاف املتبادل برخ�س القيادة ال�سادرة من البلدين.

وقع املذكرة - يف ديوان عام وزارة اخلارجية والتعاون الدويل باأبوظبي- 
�سعادة اأحمد �ساري املزروعي وكيل وزارة اخلارجية والتعاون الدويل و�سعادة 
بوجدان كوالروف �سفر جمهورية بلغاريا لدى الدولة. واأكد �سعادة اأحمد 
�ساري املزروعي اأن توقيع هذه املذكرة من �ساأنه تعزيز العالقات الثنائية 

بن دولة االإمارات وجمهورية بلغاريا. )التفا�سيل �س2(
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التنفيذية التابعة للمجل�س التنفيذي بو�سع برنامج 
امل��ايل لالأ�سر  الدعم  الدعم مبا فيها  مف�سل الأوج��ه 

امل�ستحقة وذلك قبل نهاية العام احلايل.
من جهة اخرى ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي���د  ب��ن 
االأعلى للقوات امل�سلحة - ام�س يف ق�سر البطن - وفد 
وزارة �سوؤون جمل�س الوزراء ووفود قطاع االت�ساالت 

والف�ساء والفلك يف الدولة ممثلن يف مركز حممد 
ومركز  للف�ساء  االإم���ارات  ووكالة  للف�ساء  را�سد  بن 
�سات  الياه  و�سركة  والفلك  الف�ساء  لعلوم  ال�سارقة 
لالت�ساالت..  الرثيا  و�سركة  الف�سائية  لالت�ساالت 
اأبناء  م���ن  درا���س��ي��ا  امل��ت��ف��وق��ن  ال��ط��ل��ب��ة  اإىل  اإ���س��اف��ة 
ال�سهداء والطلبة املتفوقن يف مدار�س وزارة الرتبية 

والتعليم.                  )التفا�سيل �س2 - 3(

•• اليمن-وام:

فا�سلة  ت�سلل  ملحاولة  امل�سرتكة  اليمنية  املقاومة  ق��وات  ت�سدت 
اجلاح  منطقة  �سرق  الإي��ران  املوالية  احلوثي  ميلي�سيات  نفذتها 
جنوب مدينة احلديدة لرفع الروح املعنوية املنهارة لعنا�سرها يف 

اجلبهات جراء التقدم امليداين الكبر باجتاه مدينة احلديدة .
اآخرون  امليلي�سيات م�سرعهم وجرح  الع�سرات من عنا�سر  ولقي 
خ�سائر  احل��وث��ي  م�سلحو  وتكبد  البائ�سة  الت�سلل  حم��اول��ة  اإث��ر 

اليمنية  املقاومة  ق��وات  متكنت  فيما  واالأرواح  العتاد  يف  فادحة 
وا�ستهدفت   . املنطقة  يف  امليلي�سيات  واأوك��ار  جيوب  مت�سيط  من 
ع�سكرية  واآل��ي��ات  م��واق��ع  العربي  التحالف  ومدفعية  مقاتالت 
للحوثين يف اأطراف مديريتي حي�س وباجل و�سط انهيار كبر 

يف �سفوف امليلي�سيات .
ويف �سياق مت�سل اأكد م�سدر يف املقاومة اليمنية م�سرع الع�سرات 
جوي  ق�سف  يف  ميدانية  قيادات  بينهم  احلوثي  ميلي�سيات  من 
اأ�سلحة  ا�ستهدف جتمعاتهم وخمازن  العربي  التحالف  ملقاتالت 

�سرق مثلث املغر�س بعد ر�سد دقيق اإ�سافة اإىل ا�ستهداف تعزيزات 
واآليات ع�سكرية حوثية قرب اإدارة اأمن مديرية التحيتا ما اأدى 
اإىل م�سرع من فيها. واأ�ساف امل�سدر اأن طران التحالف العربي 
اأ�سفر  م��ا  احل��دي��دة  ���س��واح��ي  يف  للحوثين  ت��ع��زي��زات  ا�ستهدف 
�سيارة  وانفجار  15 عن�سرا من ميلي�سيات احلوثي  عن م�سرع 
مماثلة  جوية  غ��ارات  اأ�سابت  كما  والذخائر  باالأ�سلحة  حمملة 
م�سرفيها  اأح��د  منزل  قرب  للميلي�سيات  جتمعات  مبا�سر  ب�سكل 

يدعى امل�سيخي موقعة خ�سائر مبا�سرة يف �سفوفهم .

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

 يف الوقت الذي م��ازال فيه البحث جار عن املفقودين، 
اىل  اأبنائها  جثامن  ال�سحايا  عائالت  كل  تت�سلم  ومل 
ما  ه��ول  وام���ام  هوياتهم،  على  التعرف  ا�ستكمال  ح��ن 
رحلة  يف  البحر  ابتلعهم  ل�سباب  ال�سيام  �سهر  يف  ح��دث 
بحثهم عن ال�سراب، دخل ال�سيا�سيون على خط فاجعة 
جزيرة  ب�سواحل  �سرعين  غ��ر  مهاجرين  ق��ارب  غ��رق 
قرقنة التون�سية يقل عددا من التون�سين واالأجانب يف 

رحلة اإبحار خل�سة.
امل�سوؤولية يف  م��ن  ب��ج��زء  تون�س  ن���داء  واع��رتف��ت ح��رك��ة 
لفئات من  االأم��ل  اإع��ادة  ال�سيا�سية يف  الطبقة  كل  ف�سل 

الثقة  وفقدوا  االآف��اق  اأمامهم  ان�سدت  التون�سي  ال�سعب 
احلركة  وذك��رت  البيان.  ن�س  وف��ق  بلدهم،  م�ستقبل  يف 
اأنها “متد يدها بهذه املنا�سبة لكل الفاعلن ال�سيا�سين 
اإنقاذ وطني عاجل  لتقا�سم م�سروع  البالد  واملدنين يف 
اأزم��ت��ه��ا االق��ت�����س��ادي��ة واالجتماعية  ال��ب��الد م��ن  ي��خ��رج 
يا�سن  تون�س  اآف���اق  ح��زب  رئي�س  ون�سر  وال�سيا�سية«.  

ابراهيم تدوينة على �سفحته الر�سمية في�سبوك 
فقدان  وحالة  ال�سعب  االقت�سادي  “ الو�سع  فيها  جاء 
جميعا  ونتحمل  املجهول  نحو  ب�سبابنا  تدفعان  االأم���ل 
م�سوؤولية ذلك ، وخا�سة من هم يف احلكم الذين رف�سوا 
حترير اقت�ساد البالد وخلق املناخ امل�سجع على اال�ستثمار 

واملبادرة الباعثة ملواطن ال�سغل«. )التفا�سيل �س13(

الرزاز.. رئي�س احلكومة االأردنية املكلف

تناق�سات باجلملة وتناغم بالتق�سيط:
�لعامل ح�سب �ل�سوبر بلدوزر تر�مب!

•• الفجر - خرية ال�شيباين  

الذي يعرفه  "ا�سلوب ترامب" الوحيد  العاملية، هناك  ال�سطرجن  على رقعة 
ومنهج  اأ�سلوب  ان��ه  ال�سابق.  العقارات  قر�سان   - متفاوتة  – بن�سب  ويتقنه 
اهجم  ال��ف��ي��ل..  طريقة  اجل��م��ه��وري��ن،  على  ال��ع��زي��ز  باملعجم  اأو  ال��ب��ل��دوزر، 
وانق�ّس ود�س كل �سيء يف طريقك – بدء باالتفاقيات واملعاهدات "املرعبة" 
املوروثة عن املا�سي - واإعادة التفاو�س ب�سرامة مدعوما بال�ستم والتهديد 

واالإنذارات االخرة. 
كل هذا، يقوده هو�سه املزدوج الذي كرره طيلة احلملة االنتخابية: ا�ستعادة 
اقت�سادها،  تن�سيط  واإع��ادة  وتفوقها،  وعظمتها  املتحدة  الواليات  م�سداقية 

ولو باملبالغة وا�ساءة ا�ستخدام �سالح احلمائية.
واالأملنيوم  باملائة(   25( ال�سلب  ال��واردات من  على  ال�سرائب  �ساطع:  مثال 
)10 باملائة( منذ غرة يونيو على االحتاد االأوروب��ي وكندا واملك�سيك. بروح 
نبي  بولتون،  ج��ون  �سقر  ال�سوبر  وبن�سائح  كلينتون،  ه��ي��الري  ه��زم  ال��ذي 
احلكومة  لتجرب  بحزم،  وت�سمد  بقوة  ت�سرب  ان  يكفي  النظام"،  "تغير 
االإيرانية على التنازل واالن�سياع، وفر�س التوبة على الكوري ال�سمايل كيم 
جونغ اون، وال�سيني �سى جن بينغ، والرو�سي فالدمير بوتن: )التفا�سيل 

�س15(

�جل��ي�����س �ل��ل��ي��ب��ي ي��ح��رر 
���س��اح��ل درن�����ة �ل�����س��رق��ي 

•• طرابل�ص-وكاالت:

الليبي،  ال���وط���ن���ي  اجل��ي�����س  مت��ك��ن 
ام�س، من ا�ستعادة منطقة ال�ساحل 
ال�����س��رق��ي مل��دي��ن��ة درن����ة م��ن قب�سة 
االإره�����اب�����ي  تنظيم”القاعدة” 

بالكامل.
“باب  م��ن��ط��ق��ة  اأه�������ايل  وان���ت���ف�������س 
م�سلحي  ����س���د  ب�����درن�����ة  طربق” 
درنة”  جماهدي  �سورى  “جمل�س 
بطردهم  وقاموا  للقاعدة”  التابع 
من داخله، كما اأغلقوا احلي متهيداً 

لدخول وحدات اجلي�س اإليه.
وقال املتحدث با�سم اجلي�س الليبي، 
امل�����س��م��اري، م�ساء  اأح���م���د  ال��ع��م��ي��د 
االأحد، اإن اجلي�س الليبي دخل اأكرب 

اأحياء درنة ويتقدم ب�سكل ثابت.
وقال امل�سماري اإن اجلي�س  يحا�سر 
ال��ق��اع��دة وب��ق��اي��ا داع�����س يف  تنظيم 
درن����ة ب��دع��م م��ن االأه�����ايل، م�سرا 
مع  القاعدة حتالف  تنظيم  اأن  اإىل 
االإرهابي  االإخ���وان  وتنظيم  داع�س 

ملحاربة قوات اجلي�س الليبي.
واأكد املتحدث با�سم اجلي�س الليبي 
واملمتلكات  امل���دن���ي���ن  ح��م��اي��ة  اأن 
على  الق�ساء  توؤخر  اأولوية  العامة 
اأغلب  اأن  م��و���س��ح��ا  االإره����اب����ي����ن، 
الق�ساء  مت  االإره���اب���ي���ن  ق���ي���ادات 
اإرب��اك م�سلحي  اأدى اإىل  عليها مما 

تلك الع�سابات.

مع بوتن.. احلب والكراهية

تفجري د�م ي�ستهدف علماء دين يف كابول

ال�سهور  امل��دن��ي��ن يف  م��ن  ال��ع�����س��رات 
االأخرة فيما ت�سميه حركة طالبان 

الربيع«.  “هجوم 
الداخلي  وزارة  با�سم  املتحدث  وقال 
جن��ي��ب دان��ي�����س ل��ف��ران�����س ب���ر����س ان 
�سكان  من  خ�سو�سا  هم  “ال�سحايا 
بينهم  ي��ك��ون  ان  ل��ك��ن مي��ك��ن  احل���ي 
م�سيفا  املوؤمتر”،  اىل  م����دع����وون 
لكن  امنية  اج��راءات  اتخذنا  “لقد 
االنتحاري تنكر بهيئة مدعو قبل ان 

يفجر �سرتته النا�سفة«.
اجتماعا  ي����غ����ادرون  ال��ع��ل��م��اء  وك�����ان 

ان��ت��ه��ى ل��ل��ت��و يف خ��ي��م��ة ع��م��الق��ة يف 
�ستانيكزاي  واأو���س��ح  اجلامعة.  ح��رم 
خيمة  خ��ارج  نف�سه  فجر  املهاجم  اأن 
يجتمع  ح����ي����ث  جرغا”  “لويا 
ال��دي��ن وم�سوؤولو  ك��ب��ار رج���ال  ع���ادة 
تعنى  ج����رغ����ا  ول����وي����ا  احل����ك����وم����ة. 
البا�ستو.  لغة  يف  الكبر  “االجتماع 
اأم��ن��ي ب����دوره لوكالة  واأك����د م�����س��در 
“فجر  االنتحاري  اأن  بر�س  فران�س 
نف�سه يف ال�سارع قرب مدخل اخليمة 
حيث اجتمع العلماء واأ�سدروا فتوى 
�سد االإرهاب والهجمات االنتحارية.

اأفغان يخلون اأحد اجلرحى اإىل اإحدى م�ست�سفيات كابول )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات
مذكرة تفاهم بني �لإمار�ت وبلغاريا لالعرت�ف 

�ملتبادل برخ�س �لقيادة �ل�سادرة من �لبلدين
•• اأبوظبي-وام:

وقعت دولة االإمارات وجمهورية بلغاريا اأم�س 
االول مذكرة تفاهم ب�ساأن االعرتاف املتبادل 

برخ�س القيادة ال�سادرة من البلدين.
وقع املذكرة - يف ديوان عام وزارة اخلارجية 
اأحمد  �سعادة  باأبوظبي-  ال���دويل  وال��ت��ع��اون 
اخلارجية  وزارة  وك���ي���ل  امل����زروع����ي  ����س���اري 

والتعاون الدويل و�سعادة بوجدان كوالروف 
�سفر جمهورية بلغاريا لدى الدولة.

واأكد �سعادة اأحمد �ساري املزروعي اأن توقيع 
ت��ع��زي��ز العالقات  ���س��اأن��ه  امل���ذك���رة م���ن  ه���ذه 
االإم�������ارات وجمهورية  دول����ة  ب���ن  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 

بلغاريا.
جرى  لقاء   - التوقيع  هام�س  على   - وعقد 
امل�سرتك  ال���ت���ع���اون  ع���الق���ات  ب��ح��ث  خ���الل���ه 

وال�سداقة بن االإمارات وبلغاريا اإ�سافة اإىل 
تبادل وجهات النظر جتاه عدد من الق�سايا 

االإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�سرتك.
كوالروف  ب��وج��دان  ال�سفر  اأك��د  جانبه  م��ن 
عالقاتها  اأوا���س��ر  تعزيز  على  ب��الده  حر�س 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة م��ع دول����ة االإم������ارات ال��ت��ي توليها 
حكومة بالده اهتماما خا�سا نظرا للمكانة 

املتميزة التي و�سلت اليها دولة االإمارات.

•• اأبوظبي-وام: 

ا���س��ت��ق��ب��ل ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د 
االأعلى للقوات امل�سلحة - ام�س يف ق�سر البطن 
ال������وزراء ووف���ود  ����س���وؤون جم��ل�����س  - وف���د وزارة 
الدولة  يف  والفلك  والف�ساء  االت�ساالت  قطاع 
را����س���د للف�ساء  ب���ن  مم��ث��ل��ن يف م��رك��ز حم��م��د 

ووكالة االإمارات للف�ساء ومركز ال�سارقة لعلوم 
الف�ساء والفلك و�سركة الياه �سات لالت�ساالت 
اإ�سافة  الرثيا لالت�ساالت..  و�سركة  الف�سائية 
اإىل الطلبة املتفوقن درا�سيا من اأبناء ال�سهداء 
الرتبية  وزارة  م��دار���س  يف  املتفوقن  والطلبة 

والتعليم.
التهاين  اللقاء  خ��الل  وال��وف��ود  �سموه  وت��ب��ادل 
اهلل  داع���ن   .. امل��ب��ارك  رم�����س��ان  �سهر  مبنا�سبة 

عز وجل اأن يعيد هذا ال�سهر الكرمي على دولة 
االإم���ارات مبزيد من اخل��ر واالزده���ار واالأمن 
ق���ي���ادة �ساحب  واالأم������ان واال����س���ت���ق���رار يف ظ���ل 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو 
ي��دمي على �سموه  “ واأن  “ حفظه اهلل  ال��دول��ة 

موفور ال�سحة والعافية.
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  ال�سمو  �ساحب  واأك���د 
اللقاء  خالل   - امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد 

- اأن ا�سرتاتيجية وروؤية دولة االإمارات العربية 
ت��رت��ك��ز ب�سكل  امل��ت��ح��دة يف ت��ط��وره��ا وت��ق��دم��ه��ا 
ثروة  باعتباره  الب�سري  العن�سر  على  اأ�سا�سي 
التنمية  لعملية  االأ���س��ا���س��ي  وامل���ح���رك  ال��وط��ن 

والرهان احلقيقي حلا�سر وم�ستقبل الوطن.
الوطنية  ال���ك���وادر  ودور  ب��ج��ه��ود  ���س��م��وه  واأ����س���اد 
املتخ�س�سة يف جمال علوم الف�ساء وما حققوه 
اإىل  ت�ساف  املجال  ه��ذا  عاملية يف  اإجن���ازات  من 

�سجل الدولة يف م�ساريع الف�ساء التي و�سعتها 
�سمن اأولويات العمل للمرحلة املقبلة.. متمنيا 
لهم التوفيق والنجاح يف خدمة وطنهم ورفعته. 
ودعا �سموه الكوادر الوطنية واأبناءه طلبة العلم 
ات العلمية والتقنية التي  اإىل الولوج للتخ�س�سّ
املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول���ة  اإليها  تتطلع 

وهي تعرب نحو امل�ستقبل بكل ثقة وطموح.
�ستوا�سل  االإم������ارات  دول����ة  “ اإن  ���س��م��وه  وق����ال 

بلوغ  اإىل  و�سعيها  وت��ق��دم��ه��ا  تنميتها  م�����س��رة 
اأهدافها بعزمية واإرادة اأبنائها ».

�سكرهم  ع���ن  ال���وف���ود  اأع�����رب   .. م���ن ج��ان��ب��ه��م 
معاهدين  �سموه..  وت�سجيع  لدعم  وتقديرهم 
���س��م��وه ع��ل��ى ب���ذل امل���زي���د م���ن اجل���ه���ود خلدمة 
والتقدم  البناء  م�سرة  يف  وامل�ساهمة  ال��وط��ن 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  يرعاها  التي 

زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “ حفظه اهلل » .

•• اأبوظبي-وام:

بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سهد 
نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د 
م�ساء  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
اأم�س املحا�سرة التي ا�ست�سافها جمل�س 
 .. للف�ساء  ح��دود  “ ال  بعنوان  البطن 
درو�س قيمة من جتربة رائدي الف�ساء 
كيلي  م��ارك  واألقاها   “ كيلي  التواأمن 
و���س��ك��وت كيلي رائ����دا ال��ف�����س��اء ب����االإدارة 
 “ نا�سا   “ والف�ساء  للمالحة  الوطنية 
اإىل جانب �سموه كل  املحا�سرة  . ح�سر 
م��ن �سمو ال�����س��ي��خ ح��م��دان ب��ن زاي���د اآل 
نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
ومعايل الدكتورة اأمل عبداهلل القبي�سي 
رئي�سة املجل�س الوطني االحتادي و�سمو 
نهيان  اآل  ب��ن حم��م��د  ال�����س��ي��خ ط��ح��ن��ون 
و�سمو  العن  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل 
ال�سيخ �سيف بن حممد اآل نهيان و�سمو 
ال�سيخ �سرور بن حممد اآل نهيان و�سمو 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  نهيان  ال�سيخ 
�سلطان  بن  زايد  موؤ�س�سة  اأمناء  جمل�س 
اآل نهيان لالأعمال اخلرية واالإن�سانية 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ذي��اب  ال�سيخ  و�سمو 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خالد  ال�سيخ  و�سمو 
رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة زايد العليا 
االإحتياجات  وذوي  االإن�سانية  للرعاية 
اخل���ا����س���ة وم���ع���ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
وعدد  الت�سامح  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك 
اأع�ساء  ال�سيوخ وال��وزراء وعدد من  من 
واالأجنبي  العربي  الدبلوما�سي  ال�سلك 

وكبار امل�سوؤولن يف الدولة.
“ املذهلة  باخلطوات  املحا�سران  واأ�ساد 
الف�ساء  جم��ال  يف  االإم����ارات  “ ل��دول��ة 
رائد  الختيار  اال�ستعداد  اإىل  واأ���س��ارا   ..
الف�ساء  ل��زي��ارة حمطة  اإم��ارات��ي  ف�ساء 
�سيتمكن  القريب  امل�ستقبل  يف  العاملية 

خاللها من اكت�ساب خربات هائلة.

اأن اجلهود التي تبذلها االإمارات  واأك��دا 
خطوات  تعد  الف�ساء  ع��ل��وم  اأب��ح��اث  يف 
تاأهيل  جم����ال  يف  خ�����س��و���س��ا  ط��م��وح��ة 
اأن  اإىل  .. الفتن  اإماراتين  رواد ف�ساء 
�ست�سيف  االإم���ارات���ي���ة  ال��ف�����س��اء  حم��ط��ة 
باعتبارها  االإم����ارات  ل��دول��ة  مهماً  ب��ع��داً 
اأحد الالعبن الكبار يف جمال الف�ساء. 
واأو�سح التواأمان كيلي اأن ملف الف�ساء 
االقت�ساد  على  اإيجابي  ب�سكل  �سينعك�س 
م�سدر  املحطة  �ستكون  فيما  االإم��ارات��ي 
الكت�ساب  املقبل  واجل��ي��ل  للطلبة  اإل��ه��ام 
جمايل  يف  خ�سو�ساً  ال��الزم��ة  امل��ه��ارات 
الفيزياء والريا�سيات ال�سيما مع وجود 
 “ املريخ  ال�ستك�ساف  ل��الإم��ارات  م�سروع 

م�سبار االأمل “ بحلول العام 2021.
واأج������اب امل���ح���ا����س���ران ع���ن ال��ع��دي��د من 

ال��ق��ط��اع خ�سو�ساً  ه���ذا  االأ���س��ئ��ل��ة ح���ول 
االأفراد  التحاق  باإمكانية  املرتبطة  تلك 

العادين بالرحالت الف�سائية.
كيلي  املتطابقان  ال��ت��واأم��ان  وا�ستعر�س 
التجارب والدرو�س التي �ساغت وجهات 
نظرهما حول العمل اجلماعي والقيادة 
للف�ساء  اال�ستثنائية  الرحلة  وتفا�سيل 

والتي ا�ستمرت لعام كامل. 
التي  اال���س��ت��ن��ت��اج��ات  اأب������رز  اأن  واأك�������دا 
تتمثل  الرحلة  تلك  خ��الل  عليها  وقفا 
وحجم  االأر�������س  “ه�سا�سة”  م����دى  يف 
الب�سرية يف ظل  التي تنتظر  التحديات 
ارتفاع معدالت التلوث البيئي وخطورة 
اإزالة الغابات وحتديات التغير املناخي 
فورية  بحاجة  الب�سر  اأن  اإىل  واأ���س��ارا   ..
اأزم������ات  مل���ع���اجل���ة  ب���ح���زم  ال����وق����وف  اإىل 

ك��وك��ب��ه��م. وح���ول اأه��م��ي��ة ال��و���س��ول اإىل 
اأن ما يعاين منه  اأكد املحا�سران  املريخ 
كوكب املريخ من انخفا�س حاد يف ن�سبة 
منوذجاً  ي�����س��ك��ل  اأن  مي��ك��ن  االأك�����س��ج��ن 
م�ستقبال  االأر����س  منه  تعاين  اأن  ميكن 
االنخفا�س  ذل��ك  درا�سة  اأن  واأو�سحا   ..
املريخ  يف  االأك�����س��ج��ن  ن�سب  يف  امل�����س��اب��ه 
يلهمنا الإيجاد حلول يف حالة  اأن  ميكن 
تفاقم اأزم��ات االأر���س “. واأكد التواأمان 
مل���دد طويلة  ال��ب��ق��اء  اأن  م���ارك و���س��ك��وت 
على  ما  ب�سكل  يوؤثر  االأر����س  عن  بعيدا 
اأنهما  اإىل  واأ���س��ارا   .. الب�سرية  اجلينات 
من  امل��ائ��ة  يف   99.9 ب���  يت�ساركان  ك��ان��ا 
احل��م�����س ال���ن���ووي ق��ب��ل ال��رح��ل��ة فيما 
ن�سبية  ف���وارق  ح���دوث  التحاليل  اأك���دت 
بن�سبة  بعدها  اجلينات  تطابق  ن�سبة  يف 

الب�سرية  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ا  امل���ائ���ة.  يف   7
مل��ع��رف��ة املزيد  مت��ت��ل��ك ف��ر���س��ة ف���ري���دة 
وظائف  علم  على  الف�ساء  تاأثرات  عن 
ال�سلوكية  وال�سحة  الب�سرية  االأع�ساء 
املتعاي�سة  امل��ي��ك��روب��ات   “ وامل��ي��ك��روب��ي��وم 
بها  يتم  التي  “ والطريقة  االإن�سان  مع 
واإيقافها  اخل��الي��ا  يف  اجل��ي��ن��ات  ت�سغيل 
م��ن خ��الل درا���س��ات مقارنة ف��ري��دة من 
اأحدث  ال��ت��واأم��ان  يتقا�سم  حيث  نوعها 
النتائج حول ما ك�سفه احلم�س النووي 

للباحثن حتى االآن.
ال����ت����واأم����ان  ع������رج  ����س���ي���اق م��ت�����س��ل  ويف 
امل�سبوقة  “ غ���ر  “ ن��ا���س��ا  جت��رب��ة  اإىل 
وتاأثراتها يف حجم البيانات واملعلومات 
عن الف�ساء .. واأ�سارا اإىل اأن االبتكارات 
من  ع��ق��وداً  ال��ع��ادة  يف  ت�ستغرق  العلمية 

اإال  ال���وج���ود  اإىل ح��ي��ز  ل��ت��ظ��ه��ر  ال���زم���ن 
للتواأم  امل�سبوقة  غ��ر  ن��ا���س��ا  درا���س��ة  اأن 
املعلومات  م��ن  بالكثر  ال��ع��ل��م��اء  زّودت 
دف��ع��ه��م الإقامة  م���ا  ل��اله��ت��م��ام  امل���ث���رة 
و�سرد  ب���ح���ث.  ف����رق   10 م���ع  ����س���راك���ات 
اأ�سا�سية  درو����س  خم�سة  كيلي  ال��ت��واأم��ان 
ال��ع��امل ميكن الأي  م��ن جتاربهما خ��ارج 
املهنية  ح��ي��ات��ه  ع��ل��ى  تطبيقها  �سخ�س 
وال�سخ�سية الكت�ساف اإمكاناته اخلا�سة 
التي ال ح��دود لها حول و�سع االأهداف 
واخل��ط��ط وامل��خ��اط��رة وال��رتك��ي��ز فقط 
ب���ه واختبار  ال��ت��ح��ك��م  ع��ل��ى م���ا مي��ك��ن��ك 

الو�سع الراهن والعمل كفريق.
وحتدثا عن وجهة نظرهما وخرباتهما 
ب�سكل اأثار حما�س واإعجاب احل�سور عن 
الرحلة الفريدة للمحطة الدولية بدءا 

م��ن االن��ط��الق اإىل ال��ف�����س��اء ع��ل��ى منت 
الف�سائية  وامل��رك��ب��ة  الف�سائي  امل��ك��وك 
الرو�سية “�سويوز” مروراً بالفرتة التي 
االأر�س  اإىل  ال��ع��ودة  ث��م  هناك  ق�سياها 
واأهم  ال�سخ�سية  تاأمالتهما  وعر�سا   ..
التجربة  خ��الل  �سهداها  التي  امل��واق��ف 
ال�سعاب  مواجهة  تعلما  وكيف  الفريدة 
ال�سخ�سية  وا�سرتاتيجياتهما  وقهرها 

للتكيف مع التغير.
وح�سب رائد الف�ساء مارك كيلي وتواأمه 
الف�سائية  امل��ح��ط��ة  ف����اإن  ك��ي��ل��ي  ���س��ك��وت 
تدور  دولية  ف�ساء  الدولية هي حمطة 
�سطح  عن  كيلومرتا   390 ارتفاع  على 
ك��وك��ب االأر������س وي��ت��م االإ����س���راف عليها 
االإن�سان  حت�سر  ب��ه��دف  دويل  بتعاون 
الف�ساء  يف  ط��وي��ل��ة  اأوق�������ات  ل��ت��م�����س��ي��ة 

واإجراء التجارب خارج منطقة اجلاذبية 
 150 اإىل  و���س��ل��ت  ب��ت��ك��ل��ف��ة  االأر����س���ي���ة 
فندق  اإقامة  املخطط  دوالر ومن  مليار 
لالإقامة الطويلة يف تلك املحطة خالل 

الفرتة املقبلة.
التواأمان املتطابقان مارك و�سكوت كيلي 
البحرية  واخ��ت��ب��ار يف  ق��ت��ال  ط��ي��ارا  هما 
نا�سا  بوكالة  ف�ساء  ورائ���دا  االأم��ري��ك��ي��ة 
املهنية  اإجنازاتهما  اأمريكيان  وبطالن 
من  العاملية  نظرتهما  وتثر  مت�سابهة 
تعاطفاً  ك��وك��ب��ن��ا  ف����وق  االأم����ي����ال  م���ئ���ات 
���س��ادق��اً ح��ي��ال ال��ع��امل ال���ذي نعي�س فيه 
حيث  االإن�سانية  واحلالة  البيئة  وحيال 
جمال  يف  تنتهي  ال  ب���اإجن���ازات  يلهمان 
العلمية  واالك��ت�����س��اف��ات  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

ومرونة االإن�سان من اأجل عامل اأف�سل.

حممد بن ز�يد ي�ستقبل وفود عدد من �جلهات �لوطنية.. ويوؤكد: 
�لعن�سر �لب�سري رهاننا �حلقيقي حلا�سر وم�ستقبل �لوطن

حمم��د ب�ن ز�ي���د ي�سه��د حما�س��رة
 »ل ح��دود للف�س���اء« 

•• اأبوظبي-وام:

ب�ن  خليف�ة  ال�سي�خ  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيذا 
واأوامر  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهي�ان  اآل  زاي�د 
اآل نهي�ان ويل  �ساحب ال�سمو ال�سي�خ حمم�د ب�ن زاي�د 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د االأع��ل��ى ل��ل��ق��وات امل�سلحة  عهد 
اأب���وظ���ب���ي ب�ساأن  ال��ت��ن��ف��ي��ذي الإم������ارة  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
اأبوظبي  حكومة  موظفي  لكافة  اأ�سا�سي  رات��ب  �سرف 
التقاعد  ومكافاآت  معا�سات  �سندوق  قام  ومتقاعديها 
الإمارة اأبوظبي ب�سرف مكرمة مئوية زايد ل� 7119 

متقاعدا و9399 م�ستحقا.
وح��ر���س ال�����س��ن��دوق ع��ل��ى ���س��رف امل��ك��رم��ة ب��وق��ت كاف 

قبل حلول عيد الفطر املبارك وذلك الإدخ��ال البهجة 
واإتاحة  وامل�ستحقن  املتقاعدين  قلوب  على  وال�سرور 
الفر�سة لهم لتوفر احتياجاتهم واحتياجات اأ�سرهم 

لعيد الفطر املبارك.
�سعادة خلف عبداهلل رحمه احلمادي مدير عام  وق��ال 
�سندوق اأبوظبي للمعا�سات “تاأتي هذه املكرمة امتدادا 
اأر�ساه املغفور له ال�سيخ زايد طيب  ملبداأ العطاء الذي 
اهلل ثراه وجت�سيدا للعالقة الوثيقة التي تربط قيادة 
دولة االإمارات ب�سعبها فكان لها االأثر الكبر يف نفو�س 
عزيزة  بذكرى  ارتبطت  باأنها  خا�سة  املواطنن  كافة 

على القلوب وهي ذكرى مئوية زايد«.
اأبوظبي  ���س��ن��دوق  يف  «ح��ر���س��ن��ا  احل���م���ادي  واأ�����س����اف 

لتنفيذ  متخ�س�س  فريق  تخ�سي�س  على  للمعا�سات 
ال��ت��وج��ي��ه��ات اخل��ا���س��ة ب��امل��ك��رم��ة وال����ذي ت���وىل عملية 
يف  ي�ساهم  مبا  التقنية  واالأنظمة  االإج���راءات  مواءمة 
�سرفها  وي�سمن  املحددة  املعاير  وفق  املكرمة  �سرف 

يف الوقت املنا�سب وبالدقة واجلودة املطلوبة«.
ك��م��ا ت��وج��ه احل���م���ادي ب��ج��زي��ل ال�����س��ك��ر وال��ع��رف��ان اإىل 
القيادة الر�سيدة لدولة االمارات العربية املتحدة وعلى 
راأ�سها �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة حفظه اهلل على هذه املكرمة التي اأدخلت 
ال�سعادة على قلوب اجلميع والتي تعد حافزا للعاملن 
يف القطاعات املختلفة على م�ساعفة اجلهود للتحقيق 

روؤية وتطلعات القيادة.

ز�يد مئوية  مكرمة  من  ي�ستفيدون  للمعا�سات  �أبوظبي  يف  م�سجلني  وم�ستحقا  متقاعد�   16518

�ملحا�سر�ن يوؤكد�ن �أن حمطة �لف�ساء �لإمار�تية �ست�سيف بعدً� مهمًا لالإمار�ت باعتبارها �أحد �لالعبني �لكبار يف جمال �لف�ساء
�لتو�أمان مارك و�سكوت: �لبقاء ملدد طويلة بعيد� عن �لأر�س يوؤثر ب�سكل ما على �جلينات �لب�سرية 
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اأخبـار الإمـارات
مبكرمة من حاكم عجمان

عملية نادرة لطفلة من خميم مريجيب �لفهود لالجئني �ل�سوريني
•• مريجيب الفهود -وام:

را�سد  ب��ن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  م��ن  مب��ك��رم��ة 
النعيمي حاكم عجمان اأجريت عملية نادرة للطفلة هبة 
عزات ال�سلخدي - احدى الالجئن املقيمن يف املخيم 
االماراتي االردين لالجئن ال�سورين مريجيب الفهود 
التابع للهالل االحمر االماراتي - التي تبلغ من العمر 
االأذنن حيث كانت تعاين من  ترميم  الإعادة  �سنوات   9
الفك  و�سمور  االأذن  اكتمال منو  وعدم  ت�سوهات خلقية 

ال�سفلي.

وتعد العملية التي جرت يف احد م�ست�سفيات عمان االوىل 
من نوعها يف االردن من حيث اإعادة ترميم االأذنن معا 

يف عملية واحدة.
واأعربت اأ�سرة الطفلة هبة عن ال�سكر والعرفان ل�ساحب 
التربع  ع��ل��ى  النعيمي  را���س��د  ب��ن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو 
واالأمل  الفرحة  اأع��ادت  التي  االن�سانية  واللفتة  ال�سخي 

لقلب الطفلة واأ�سرتها.
وقالت اأ�سرة الطقلة ان دولة االمارات قيادة و�سعبا ي�سهد 
لهم العامل بدعمهم للق�سايا االن�سانية وخا�سة وقوفهم 
اىل ج��ان��ب ال��الج��ئ��ن ال�����س��وري��ن م��ن خ��الل اخلدمات 

الكثرة التي قدمتها االمارات لالجئن ال�سورين.
م��ن ج��ان��ب��ه �سكر ال��ط��ب��ي��ب ب��ل�����س��رتود - ال���ذي ج���اء من 
االحمر  الهالل   - العملية  الإج���راء  خ�سي�سا  يريطانيا 
اجلهود  ع��ل��ى  االردين  االم����ارات����ي  وامل��خ��ي��م  االم����ارات����ي 
ال�سورين  ل��الج��ئ��ن  يقدمها  ال��ت��ي  امل��ب��ارك��ة  ال�سحية 
دولة  على  غربية  لي�ست  االإن�سانية  االأع��م��ال  اأن  م��وؤك��دا 
االمارات و�سعبها.. معربا عن فرحته الأنه �ساهم واياهم 
جهتها  م��ن  واأ���س��رت��ه��ا.  للطفلة  واالأم���ل  الب�سمة  ب��اإع��ادة 
املخيم مبتابعة احلالة للطفلة هبة وتوفر  ادارة  اأكدت 

كامل احتياجاتها.

•• عجمان-وام:

وا�سل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد 
االأعلى حاكم عجمان  املجل�س  النعيمي ع�سو 
ويل  النعيمي  حميد  ب��ن  عمار  ال�سيخ  و�سمو 
الذين  املهنئن  جموع  ا�ستقبال  عجمان  عهد 
املا�سية  ال��ل��ي��ل��ة  ال���زاه���ر  ق�����س��ر  اىل  ت���واف���دوا 
اآيات  اأ���س��م��ى  وت��ق��دمي  �سموهما  على  لل�سالم 
الف�سيل  رم�سان  ب�سهر  والتربيكات  التهاين 
املنا�سبة  اأن يعيد هذه  داع��ن اهلل عز وجل   ..
ع��ل��ي��ه��م��ا مب���وف���ور ال�����س��ح��ة وال�����س��ع��ادة وعلى 

���س��ع��ب االإم�������ارات ب��ال��ت��ق��دم واالزده�������ار وعلى 
االأمتن العربية واالإ�سالمية باليمن واخلر 

والربكات.
وت��ل��ق��ى ���س��م��وه��م��ا ال���ت���ه���اين مب��ن��ا���س��ب��ة �سهر 
رم�سان الف�سيل من �سعادة عبداهلل املويجعي 
و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س 
التنفيذين  وامل��دراء  املجل�س  واأع�ساء  عجمان 
وموظفي  االأق�سام  وروؤ���س��اء  االإدارات  وم���دراء 

الغرفة .
ك��م��ا ت��ق��ب��ل ���س��اح��ب ال�����س��م��و ح���اك���م عجمان 
واالأعيان  ال�سيوخ  م��ن  ال��ت��ه��اين  ع��ه��ده  وويل 

يف  امل�سوؤولن  وكبار  القبائل  واأبناء  والوجهاء 
العربية  اجلاليات  واأب��ن��اء  واملواطنن  الدولة 
واالإ�سالمية الذين توافدوا اىل ق�سر الزاهر 
للتهنئة ب�سهر رم�سان املبارك .. معربين عن 
 .. الكرمية  املنا�سبة  بهذه  م�ساعرهم  �سادق 
فيما بادلهما �سموهما التهاين ب�سهر رم�سان 
املبارك .. مبتهلن اإىل املوىل تبارك وتعاىل اأن 
يدمي على دولة االإمارات و�سعبها نعمة االأمن 
�سموه  على  يعيده  واأن  واال���س��ت��ق��رار  واالأم����ان 

بال�سحة وال�سعادة والعافية.
حميد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  اال�ستقباالت  ح�سر 

ال�سمو حاكم عجمان  �ساحب  النعيمي ممثل 
وال�سيخ  بعجمان  وامل��ال��ي��ة  االداري����ة  ل��ل�����س��وؤون 
دائرة  رئي�س  النعيمي  حميد  ب��ن  عبدالعزيز 
حميد  ب��ن  را���س��د  وال�سيخ  ال�سياحية  التنمية 
والتخطيط  البلدية  دائ���رة  رئي�س  النعيمي 
وم���ع���ايل ال�����س��ي��خ ال��دك��ت��ور م��اج��د ب���ن �سعيد 
حاكم  ال�سمو  �ساحب  دي��وان  رئي�س  النعيمي 
عجمان و�سعادة طارق بن غليطه مدير مكتب 
عام  م��دي��ر  النعيمي  يو�سف  و���س��ع��ادة  احل��اك��م 
و  ال�سيوخ  م��ن  وع��دد  وال�سيافة  الت�سريفات 

كبار امل�سوؤولن.

•• اأبوظبي -وام:

الذي  املعن  االإم��ارات هي  اأن دولة  اأكد مواطنون ومقيمون 
يفي�س حمبة وعطاء لالإن�سانية جمعاء بعد اأن اأ�سحت اليوم 
حتتل �سدارة دول العامل يف امل�ساعدات االإن�سانية التي تغطي 

كل اأرجاء املعمورة.
وقالوا خالل ا�ستطالع لوكالة اأنباء االإمارات “وام” مبنا�سبة 
زاي���د بن  ال�سيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  اإن  االإن�����س��اين  زاي���د للعمل  ي��وم 
�سلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” اأر�سى دعائم دولة اخلر 
والعطاء االإن�ساين التي توا�سل عاماً بعد عام ت�سطر اأعظم 
مالحم العمل االإن�ساين وتعمل على مد يد العون للمحتاجن 

واملعوزين يف �ستى اأنحاء العامل دون متييز.
ال�سيخ زايد بن  املغفور له  وقال جميل مهدي “مواطن” اإن 
�سلطان اآل نهيان - طيب اهلل ثراه - هو الرجل الذي اأعطى 

اأن ي�سجل  اأينما حل وا�ستطاع  بال حدود فاخلر كان يتبعه 
اأ�سمه يف تاريخ العطاء االإن�ساين باأحرف من نور لت�سبح دولة 

االإمارات اليوم منارة العمل االإن�ساين على م�ستوى العامل.
غالية  منا�سبة  ه��و  االإن�����س��اين  للعمل  زاي���د  ي��وم  اأن  واأو���س��ح 
ت��ذك��رن��ا اأب��ن��اء زاي���د اخل���ر مب��اآث��ر امل��غ��ف��ور ل��ه واأرث اخلر 
اليوم يف ظل دعم ورعاية  والعطاء االإن�ساين الذي يتوا�سل 
تقود  االإم����ارات  دول���ة  لت�ستمر  الر�سيدة  ال��دول��ة  ق��ي��ادة  م��ن 
ي��د العون  اأج��م��ع يف العطاء االإن�����س��اين وت��وا���س��ل م��د  للعامل 

للمحتاجن واملعوزين يف �ستى بقاع االأر�س.
وقال فايز �سربي “مقيم يف الدولة منذ 60 عاماً” اإن دولة 
االإمارات ومنذ قيام االحتاد ارتبطت بالعطاء االإن�ساين الذي 
زرعه املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان - طيب اهلل 
ويعك�س  االأجيال  تتوارثه  را�سخاً  نهجاً  اأ�سحى  حتى   - ث��راه 
والت�سامح  وال�سالم  االإم��ارات وطن اخلر  دور ومكانة دولة 

واملحبة.
واأو�سح اأن نهج العطاء االإن�ساين لدولة االإمارات يعد جزءاً ال 
يتجزاأ من القيم املتاأ�سلة يف الدولة التي ترتكز على اخلر 
 200 اأك��رث من  والت�سامح فاليوم يعي�س يف دول��ة االإم���ارات 
يف  العي�س  برغد  ينعمون  العامل  اأنحاء  خمتلف  من  جن�سية 

دولة ال�سالم واالأمن واال�ستقرار.
واأكد اأن مواقف دولة االإمارات االإن�سانية على مدار عقود من 
الزمن ي�سجلها التاريخ باأحرف من نور فاالإمارات دائما ما 
واملعوزين يف  املحتاجن  االأمامية لنجدة  ال�سفوف  تكون يف 

�ستى اأنحاء العامل.
“مقيم” اأن ي��وم زاي��د للعمل  اأب��و نزهة  اأم��ن  واأك��د حممود 
املقيمن  ك��اف��ة  بها  يحتفي  عظيمة  منا�سبة  ه��و  االإن�����س��اين 
والعطاء  والت�سامح  اخل��ر  بوطن  الطيبة  االأر����س  ه��ذه  يف 
االإن�ساين فاليوم دولة االإمارات هي الوجهة املف�سلة للعي�س 

لل�سباب واالأ�سر من خمتلف اأنحاء العامل وهو االأمر الذي مل 
يتحقق من فراغ واإمنا بف�سل جهد وعمل دوؤوب قام به القائد 
املوؤ�س�س املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان - طيب 
الدولة  ث��راه - وتوا�سل يف ظل دع��م ورع��اي��ة من قيادة  اهلل 
والت�سامح  اخل��ر  دول��ة  اإر���س��اء  دائماً  ك��ان  فالهدف  الر�سيدة 
والعطاء االإن�ساين وتر�سيخ قيم التعاي�س ال�سلمي بن جميع 

اجلن�سيات دون متييز.
وقال اإن نهج دولة االإمارات يف العطاء االإن�ساين متفرد ويقوم 
على مد يد العون للمحتاجن واملعوزين يف �ستى بقاع االأر�س 
ال���ذي جعل  االأم���ر  دي��ن وه��و  اأو  اأو جن�س  ل��ع��رق  النظر  دون 
العامل اأجمع يقف تقديراً واحرتاماً لنهج العطاء االإن�ساين 

الرا�سخ يف دولة االإمارات.
دولة  اإىل  “مقيم” بالتهنئة  اأب��و هاللة  امن  وتقدم حممد 
االإمارات العربية املتحدة مبنا�سبة يوم زايد للعمل االإن�ساين 

�سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  له  للمغفور  الذكرى اخلالدة  فهذه 
والعطاء  اخل��ر  نهج  – جت�سد  ث��راه  اهلل  طيب   - نهيان  اآل 
االإن�����س��اين ال��را���س��خ يف دول���ة االإم�����ارات ال���ذي اأ���س��ح��ى اليوم 
منوذجاً يحتذى لكل دول العامل معرباً عن فخره بالعي�س يف 
دولة االإمارات التي ر�سخت مناخ مثايل من احلياة الكرمية 

لكافة املقيمن على اأر�سها.
وقال �سر زاد خان “مقيم” اإن دولة االإمارات رائدة العطاء 
قامت  م�سيداً مبا  الزمن  منذ  عقود  منذ  واخل��ر  االإن�ساين 
عديدة  �سنوات  م��دار  فعلى  باك�ستان  وطنه  يف  االإم����ارات  ب��ه 
حر�ست على بناء املدار�س ودور العبادة وامل�ست�سفيات وجتهيز 

البنية التحتية يف كافة املدن الباك�ستانية.
واأكد اأن دولة االإمارات وطن زايد اخلر �ستظل منارة للخر 
والعطاء واالإن�ساين لالإن�سانية جمعاء ومل تخر جهداً يف مد 

يد العون للمحتاجن واملعوزين يف �ستى اأنحاء العامل.

•• �شبوة -وام:

حمافظة  يف  االإم��ارات��ي  االأحمر  الهالل  لفريق  التابعة  التطوعية  الفرق  توا�سل 
�سبوة توزيع وجبات اإفطار ال�سائم لليوم ال�سا�س ع�سر على التوايل وذلك مبكرمة 
من حرم �سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي ويل عهد الفجرة �سمو 
“ الهالل” خم�سة  ف��رق  وت��وزع  اآل مكتوم.  را�سد  بن  بنت حممد  ال�سيخة لطيفة 
الهالل  التي ينفذها  امل�ساريع  �سل�سلة  �سبوة �سمن  اإفطار يف حمافظة  اآالف وجبة 
الر�سيدة  القيادة  م��ن  بتوجيهات  زايد” وذل��ك  “عام  اإط���ار  يف  االإم��ارات��ي  االأح��م��ر 
لدولة االإمارات. وت�ستهدف عمليات التوزيع امل�ست�سفيات ومراكز االأمرا�س املزمنة 
وذوي  واملحتاجن  الفقراء  اإىل  اإ�سافة  عتق  مدينة  خم��ارج  يف  تقع  التي  والنقاط 
الدخل املحدود. واأكد املهند�س مبارك بن حمامه امل�سرف امليداين لفريق الهالل 
االإن�سانية  للم�ساعدات  ا�ستكماال  ياأتي  امل�سروع  هذا  اأن  �سبوة  يف  االإماراتي  االأحمر 
التي تقدمها هيئة الهالل االأحمر ا�ست�سعارا للواجب الديني واالأخالقي واالإن�ساين 

الذي تلتزم به دولة االإمارات بالوقوف بجانب ال�سقيق وال�سديق.

حاكم عجمان يو��سل ��ستقبال �ملهنئني ب�سهر رم�سان 

»�لهالل �لأحمر« يو��سل توزيع وجبات �إفطار �ل�سائم يف حمافظة �سبوة

•• عجمان -وام:

كرمت موؤ�س�سة حميد بن را�سد النعيمي اخلرية يف عجمان 21 طالبا 
متفوقا درا�سيا من االأيتام و250 يتيما و27 من امهات االيتام تقديرا 
جلهودهن و ذلك خالل امللتقى الرم�ساين االأ�سري الرابع الذي اأقيم 

يف قاعة موؤ�س�سة ال�سيخ خليفة بن زايد لالأعمال االإن�سانية.
واأكدت ال�سيخة عزة بنت عبداهلل النعيمي املدير العام ملوؤ�س�سة حميد 
وم�ساندتهم  االأيتام  فئة  ورعاية  دعم  اأن  اخلرية  النعيمي  را�سد  بن 
يعد واجبا وطنيا نابعا من قيمنا االإماراتية االأ�سيلة التي ورثناها من 
القائد والوالد املوؤ�س�س املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان – 
ن�ستح�سر قيم  املباركة  االأي��ام  اليوم ويف هذه  ث��راه- ونحن  طيب اهلل 
االإن�����س��اين لنجدد  زاي��د للعمل  ي��وم  زاي��د رحمه اهلل يف  ال�سيخ  وم��اآث��ر 

الوالء واالنتماء للوطن ولقيادتنا الر�سيدة باأن نكمل امل�سرة ونوا�سل 
تقدمي الدعم لكافة املحتاجن من االأ�سر املواطنة املتعففة وامل�ستحقة 
اأر���س دولة  اأر���س زايد العطاء واخلر  لتوفر لهم حياة كرمية على 

االإمارات.
واو�سحت اإنه مت تكرمي عدد من الطلبة املتفوقن درا�سيا من االأيتام 
على  ومثابرتهن  جلهودهن  تقديرا  االي��ت��ام  ام��ه��ات  و  يتيما  و250 
رعاية ابنائهن وبناتهن بقيمة مالية اجمالية قدرت 144 الف درهم 
واأي�سا مت تقدمي كوبونات �سرائية لك�سوة العيد لكل طفل يتيم تعزيزا 
مل�سرتهم التعليمية واملعي�سية ومبا يتما�سى مع روؤى املوؤ�س�سة املنبثقة 
ع�سو  النعيمي  را�سد  بن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات  من 
النجاح  ممهدات  كل  توفر  خالل  من  عجمان  حاكم  االأعلى  املجل�س 

واال�ستقرار االأ�سري واالإجتماعي ملختلف الفئات املعوزة واملتعففة.

�لنعيمي �خلريية تكرم 271 يتيما و�أمهاتهم 

•• املكال-وام:

بداأت هيئة الهالل االأحمر االإماراتي ام�س توزيع “املري الرم�ساين” على اأهايل 
مديرية املكال يف ح�سرموت للتخفيف من معاناتهم وحت�سن ظروفهم املعي�سية 
امل�ستمر الذي تقدمه دولة االإم��ارات لل�سعب  اإطار الدعم  واالقت�سادية وذلك يف 
اليمني ال�سقيق. ح�سر عملية التوزيع املهند�س عو�س اأحمد بن هامل مدير عام 

مديرية املكال و�سوقي التميمي م�سرف م�ساريع الهيئة بح�سرموت.
و�سمل توزيع املر الرم�ساين مئات االأ�سر الفقرة واملحتاجة من اأجل التخفيف 
التي ال تقوى على توفر قوت يومها  االأ�سر  كاهل  املرير عن  الواقع  من وط��اأة 
واالإن�سانية  املعي�سية  االأو�ساع  تفاقم  ب�سبب  والعي�س  الك�سب  �سبل  انقطاع  نتيجة 
االأحمر  الهالل  فريق  رئي�س  النيادي  اأحمد  وق��ال  بالبالد.  االقت�ساد  وت��ده��ور 
االإماراتي يف ح�سرموت اإن توزيع هذه امل�ساعدات الغذائية ياأتي لتخفيف معاناة 
املواطنن و�سد الفجوة الغذائية على اأهايل املنطقة �سمن �سل�سلة من احلمالت 
حر�س  اط��ار  ويف  ح�سرموت  مديريات  عموم  يف  الهيئة  تنفذها  التي  االإن�سانية 
االإغاثية  امل�ساعدات  واإدخال  االإن�سانية  امل�ساريع  الهيئة على موا�سلة تنفيذ هذه 
لت�سل اىل كل املواطنن املحتاجن يف خمتلف مديريات ح�سرموت تزامنا مع عام 
زايد و�سهر رم�سان املبارك وجت�سيدا لروح االأخوة والت�سامن مع اأهايل املديرية. 
اأ���س��اد مدير ع��ام مديرية املكال ب��دور ال��ه��الل االأح��م��ر االإم��ارات��ي يف  م��ن جانبة 
حت�سن م�ستوى معي�سة االأهايل من خالل امل�ساعدات االإن�سانية امل�ستمرة موؤكدا 
ن�سيانها  اأو  جتاهلها  الميكن  ح�سرموت  حمافظة  يف  االإم��ارات��ي��ة  الب�سمات  اأن 
االأو�ساع  ت��ردي  املحافظة يف ظل  انها ج��اءت يف ظ��روف �سعبة تعي�سها  خ�سو�سا 

االقت�سادية.
�سعادتهم مبا  االإم��ارات��ي عن  االأحمر  الهالل  م�ساعدات  امل�ستفيدون من  واأع��رب 
تقدمه لهم الهيئة من قوافل اإغاثية عرب مئات الفرق املنت�سرة يف معظم مناطق 
ومديريات ح�سرموت. واأ�سادوا بالدعم امل�ستمر الذي تقدمه دولة االإمارات الأبناء 

ح�سرموت واإطالق امل�ساريع الرم�سانية اخلرية.

•• اأبوظبي-وام:

االإماراتي  االأحمر  الهالل  هيئة  فرع  اأطلق 
و�سانا  “زايد  م���ب���ادرة  ام�����س  ظ��ب��ي  اأب����و  يف 
تعنى  ال��ت��ي  التطوعية  املجتمعية  عليكم” 
امل�سجلة  االإن�سانية  احل��االت  وتفقد  بزيارة 
واالإن�ساين  النف�سي  الدعم  وتقدمي  بالفرع 

لها.
االأمن  نائب  املن�سوري  را�سد مبارك  وقال 
امل��ح��ل��ي��ة بالهالل  ال�������س���وؤون  ل��ق��ط��اع  ال���ع���ام 
تاأتي  اإن مبادرة زايد و�سانا عليكم  االأحمر 

اأب�����و ظ��ب��ي يف �سهر  ���س��م��ن م����ب����ادرات ف����رع 
يوم  االحتفال  ومبنا�سبة  الف�سيل  رم�سان 
زايد للعمل االإن�ساين الذي حتتفل به كافة 
فروع الهالل االأحمر تر�سيخاً ووفاًء ملوؤ�س�س 
زاي��د بن  ال�سيخ  ل��ه  املغفور  االإم����ارات  دول��ة 
�سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه الذي اأر�سى 
واخلري  االإن�ساين  االإم���ارات  �سرح  دعائم 
وجعل العمل االإن�ساين اأ�سلوب حياة و�سلوكاً 
ح�����س��اري��اً ن�����س��ر ع��ل��ى ه��دي��ه وط��ال��ت يداه 
بالعطاء االإن�ساين وعمل على اأن ي�سل خر 
اإرثاً  وت��رك  وال�سعيف  للمحتاج  االإم����ارات 

غنياً يف ميادين العطاء االإن�ساين.
الرميثي  �سرحان  خلفان  اأو�سح  جانبه  من 
اأن  اأب��و ظبي  ف��رع الهالل االأحمر يف  مدير 
ال��ت��ي يطلقها  و���س��ان��ا عليكم  زاي���د  م��ب��ادرة 
ال��ف��رع ت��زام��ن��اً م��ع مئوية زاي���د ت��ه��دف اإىل 
الفرع  متطوعي  م��ن  م��وؤه��ل  فريق  ت�سكيل 
الدعم  لتقدمي  االإن�����س��اين  دوره���م  وتفعيل 
ال��ن��ف�����س��ي ل���ل���ح���االت االإن�����س��ان��ي��ة م���ن كبار 
واالأ�سر  الهمم  واأ���س��ح��اب  وامل��ر���س��ى  ال�سن 
الذين  بالفرع  امل�سجلن  واملتعففة  امل��ع��وزة 
ال�ستالم  ل��ل��ف��رع  ال��و���س��ول  عليهم  ي�سعب 

الفحو�سات  الإج���راء  اأو  الغذائية  ال��ط��رود 
الطبية للمر�سى وذلك من خالل الزيارات 
موظفي  بها  يقوم  التي  املنتظمة  امليدانية 

املتطوعن  واالأط��ب��اء  االإن�سانية  امل�ساعدات 
ب���ف���رع اأب�����و ظ��ب��ي ب�����س��ف��ة م�����س��ت��م��رة لتلك 

احلاالت وتقدمي الدعم النف�سي لهم.

�لهالل �لأحمر �لإمار�تي يوزع �ملري 
�لرم�ساين على مئات �لأ�سر �لفقرية يف �ملكال

�لإم�����ار�ت معي�����ن يفي����س حمب����ة وعط���اء لالإن�ساني��ة جمع��اء

•• اأبوظبي-وام:

بتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 
�ساحب  اهلل” اأطلق  “حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة رئي�س 
مبادرات  اأرب��ع  اأبوظبي،  الإم���ارة  التنفيذي  املجل�س 
اجتماعية تهدف اإىل االرتقاء بجودة حياة املواطنن 
اال�ستقرار  ل�����س��م��ان  امل��ت��ك��ام��ل��ة  اخل���دم���ات  وت��وف��ر 
االجتماعي اإ�سافة اإىل تعزيز دعائم جمتمع اإن�ساين 

الفردية  امل�سوؤولية  ب��روح  يتمتع  متكافل،  تطوعي 
واجلماعية جتاه املجتمع.

للدعم  اأب��وظ��ب��ي  برنامج  ب��اإط��الق  �سموه  اأم��ر  فقد 
م�ستويات  ت��ع��زي��ز  اىل  ي��ه��دف  ال����ذي  االج��ت��م��اع��ي 
ان تقوم  الكرمية للمواطنن على  املعي�سة واحلياة 
اللجنة التنفيذية التابعة للمجل�س التنفيذي بو�سع 
برنامج مف�سل الأوجه الدعم مبا فيها الدعم املايل 

لالأ�سر امل�ستحقة وذلك قبل نهاية العام احلايل.
اآل  اأم��ر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زاي��د  كما 
املعتمدة  ال�سكنية  القرو�س  عدد  مب�ساعفة  نهيان 

للمواطنن اإىل 5 اآالف قر�س �سنوياً، ووجه �سموه 
بتعديل �سيا�سة االإ�سكان يف اأبوظبي مبا يتالءم مع 
احتياجات املواطنن لتوفر ال�سكن املالئم وت�سهيل 
لالأرا�سي  االن���ت���ظ���ار  ف����رتة  وت��ق��ل��ي��ل  االإج���������راءات 
والقرو�س، على اأن تراعي ال�سيا�سة دخل املواطنن 
ت��وف��ر اال�ستقرار  ع��ل��ى  ال�����س��داد، ح��ر���س��اً  اآل��ي��ة  يف 

االجتماعي لالأ�سرة املواطنة.
لتطوير  دره���م  م��ل��ي��ارات   3 مبلغ  ���س��م��وه  واع��ت��م��د 
مدينة  يف  املجتمعية  وامل��راف��ق  االأ���س��ا���س��ي��ة  امل��ح��اور 
�سخبوط  ومدينة  زاي��د  بن  حممد  ومدينة  خليفة 

االأرا�سي غر اخلا�سعة  زاي��د، و�سم قطع  ومدينة 
وم�ساكن  اأرا�سي  �سمن  التحتية  البنية  ملخططات 
املتطلبات  درا�سة  اإىل  باالإ�سافة  القائمة،  املواطنن 
ال�سكنية  للمناطق  املجتمعية  واملرافق  التطويرية 

االأخرى يف اأبوظبي والعن والظفرة.
واأطلق �سموه هيئة “معاً” التي �ستتوىل م�سوؤولية 
تفعيل منظومة امل�ساركة وامل�ساهمة االجتماعية يف 
اإمارة اأبوظبي ملختلف اأطياف املجتمع من مواطنن 

ومقيمن وموؤ�س�سات.
وتهدف املبادرة اإىل دعم جهود املوؤ�س�سات احلكومية 

التطوعي  العمل  تعزيز  اإىل  ال��رام��ي��ة  ج��ه��وده��ا  يف 
واالج��ت��م��اع��ي يف االإم�������ارة، وذل����ك الأه��م��ي��ة العمل 
له  املغفور  املوؤ�س�س  القائد  زرع��ه  وال��ذي  االإن�ساين 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه يف 
املجتمع االإماراتي ويحر�س عليه ويدعمه �ساحب 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��و 

الدولة، حفظه اهلل.
اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  واك���د 
نهيان ان نهج اخلر الذي اآمن به و�سار على طريقه 
اإرث   ، ث��راه  اهلل  طيب  زاي��د  ال�سيخ  املوؤ�س�س  القائد 

واملعاين  والعرب  بالقيم  زاخر  اإن�ساين كبر وعطاء 
وت�سعه  مكانته  م��ن  وتعلي  االإن�����س��ان  حت��رتم  ال��ت��ي 
على قائمة االأولويات وجتعله رهان امل�ستقبل، وهو 
اليوم به يف ظل م�سرة اخلر  ال��ذي نلتزم  ال�سيء 
ال��ت��ي ي��ق��وده��ا ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خليفة بن 
ونعمل  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
ب��ه حت��ق��ي��ق��اً ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة م�����س��ت��دام��ة ه��دف��ه��ا اأن 
يتمتع اأبناء االمارات بحياة كرمية وت�سود جمتمعه 
التاآلف  وروح  والتعاي�س  الت�سامح  قيم  املتما�سك 

والتاآزر وينعم افراده بحياة هانئة و�سعيدة.

حمم��د ب��ن ز�ي��د يطل��ق �أرب��ع مب���ادر�ت �جتم��اعي���ة يف �أبوظب���ي 
�عتماد 3 مليار�ت درهم لتطوير �ملحاور �لأ�سا�سية و�ملر�فق �ملجتمعية يف مدينة خليفة ومدينة حممد بن ز�يد ومدينة �سخبوط ومدينة ز�يد
�إط���الق ب����رن���امج �أبوظب����ي للدع���م �لجتم���اع���ي وم�س���اعف���ة ع��دد �لق�رو�س �ل�سكني�ة �ملعتم��دة للمو�طن�ني 
حمم��د ب��ن ز�ي��د يوؤك���د �للت���ز�م بنه��ج �خلي��ر �ل��ذي �آم�ن ب��ه و�س��ار عل�ى طريق�ه �لقائ�د �ملوؤ�س��س �ل�سيخ ز�ي��د

�لهالل �لأحمر - فرع �أبوظبي يطلق مبادرة »ز�يد و�سانا عليكم« �ملجتمعية 
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اأخبـار الإمـارات

•• عدن-وام:

اأطلق الهالل االأحمر االإماراتي يف مديرية املعال مبحافظة عدن م�سروع » اإفطار �سائم » للنازحن من ثالث حمافظات 
وذلك �سمن م�سروعات » عام زايد ». وقال طيب ال�سام�سي نائب مدير فريق الهالل االأحمر االإماراتي يف عدن اإنه تنظيم 
ماأدبة اإفطار جماعي �سملت النازحن من املخا والوازعية يف تعز اإ�سافة اإىل النازحن من حمافظتي احلديدة وحجة .. 
موؤكدا ا�ستمرار الهالل االأحمر يف تقدمي وجبات » اإفطار �سائم » للنازحن واملواطنن يف عموم مديريات عدن. من جهته 
قال العميد حممود حممد �سالح نائب مدير عام م�ست�سفى با�سهيب االأ�سبق اإن ماأدبة اإفطار �سائم التي قدمها الهالل 
االأحمر االإماراتي و�سملت اأكرث من 420 وجبة اإفطار تعد اأول م�سروع اإفطار يقام للنازحن يف مديرية املعال يف العا�سمة 
املوؤقتة عدن منذ بداية �سهر رم�سان املبارك.. معربا عن �سكره لدولة االإم��ارات لتقدميها خمتلف امل�ساعدات للنازحن 
النازحن  ناحيتهم عرب جموع  وال��ن��زوح. من  يتكبدونها ج��راء احل��رب  التي  املعاناة  واملواطنن يف عدن مما خفف عنهم 
وحكومة  قيادة  ال�سقيقة  املتحدة  العربية  االإم��ارات  لدولة  و�سكرهم  امتنانهم  عن  �سائم  اإفطار  م�سروع  من  امل�ستفيدين 

و�سعبا على ما يقدمونه من دعم وم�ساعدة للنازحن ولعموم املواطنن اليمنين يف خمتلف حمافظات اجلمهورية.

خليفة بن طحنون: نهج ز�يد �لإن�ساين 
عزز مكانة �لإمار�ت بني دول �لعامل

طار�س �ملن�سوري: »يوم ز�يد للعمل �لإن�ساين« ترجمة للمبادر�ت 
�خلريية و�لإن�سانية �لتي �أطلقها �لقائد �ملوؤ�س�س » طيب �هلل ثر�ه «

ال���ذي ي�����س��ادف 19 رم�����س��ان من 
ال�سيخ  ل���ه  امل��غ��ف��ور  اأن   - ع���ام  ك���ل 
زايد بن �سلطان ا�ستطاع اأن يحول 
جمرد  من  االإن�ساين  العمل  فكرة 
دائم  �سلوك  اإىل  ف��ري��دة  م��ب��ادرات 

يحظى بتقدير جميع �سعوب ودول 
من  ن�ستلهم  اإذ  وال��ع��امل،  املنطقة 
قيمة  واالإدارة  ال��ق��ي��ادة  م��در���س��ت��ه 
امل�ستقبل، واأ�ساف  اأجل  العمل من 
اأن��ن��ا يف ه���ذا ال��ي��وم ن��ت��ذك��ر جميعاً 

•• اأبوظبي-وام: 

اآل  ال�سيخ خليفة بن طحنون  اأك��د 
ن��ه��ي��ان م��دي��ر م��ك��ت��ب ����س���وؤون اأ�سر 
ال�سهداء بديوان ويل عهد اأبوظبي 
اتبعه  ال���ذي  االإن�����س��اين  ال��ن��ه��ج  اأن 
ال�سيخ زايد بن �سلطان  املغفور له 
يف  ثراه”  اهلل  “طيب  ن��ه��ي��ان  اآل 
املحتاج  وم�ساعدة  امللهوف  اإغ��اث��ة 
دولة  ع��زز مكانة  امل��ن��ك��وب  واإع��ان��ة 
االإمارات كعا�سمة م�ستدامة لعمل 
اخل����ر وج��ع��ل��ه��ا حت�����س��د اح����رتام 
كل  يف  وتقديرها  وال�سعوب  االأمم 

بقاع االأر�س.
واأ�ساف ال�سيخ خليفة بن طحنون 
مبنا�سبة  ل��ه  كلمة  يف   - نهيان  اآل 
 “ للعمل االإن�����س��اين  زاي���د  ي���وم   “

فارقة  ع���الم���ة  ي�����س��ك��ل  م�������س���ت���دام 
للدولة يف املحافل الدولية كافة.

اأو  اخل���ري  العمل  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
اجل��ود ال��ذي عرف به ال�سيخ زايد 
واإمنا  االإم�����ارات  ع��ل��ى  يقت�سر  مل 
اإىل خ��ارج حدودها يف جميع  امتد 
اأنحاء العامل وكان له دور كبر يف 
م�ساعدة مئات املالين من الب�سر 
���س��ع��وب العامل  وت��خ��ف��ي��ف م��ع��ان��اة 

اأجمع.
واأو�سح ال�سيخ خليفة بن طحنون 
اإجن�����ازات  م���ا مي��ي��ز  اأن  ن��ه��ي��ان  اآل 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
كانت  اأن���ه���ا  ثراه”  اهلل  ط��ي��ب   “
اأ�سيلة  قيما  واأ�سبحت  م�ستدامة 
وال�سعبي يف  ال�سلوك احلكومي  يف 

الدولة.

•• دبي-وام

اأ�سار �سعادة طار�س عيد املن�سوري 
»اإن يوم  دب���ي  م��دي��ر ع���ام حم��اك��م 
االإن���������س����اين يف عام  ل��ل��ع��م��ل  زاي������د 
املنا�سبة  ه��ذه  اأهمية  ترتجم  زاي��د 
بالقائد  ل���الإح���ت���ف���اء  ال���وط���ن���ي���ة 
امل��وؤ���س�����س امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����س��ي��خ زايد 
اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان،  اآل  �سلطان  ب��ن 
ث������راه، ف��ه��ي ت��رج��م��ة ع���ن الكثر 
واالإن�سانية  اخلرية  املبادرات  من 
ال��ت��ي تنطلق م��ن دول���ة االإم����ارات 
متجاوزة حدودها اإىل باقي اأقطار 

املنطقة وخمتلف دول العامل«.
مواقفه  اأن  امل���ن�������س���وري،  وذك������ر 
وم��ب��ادرات��ه اخل��ال��دة ���س��اه��دة على 
ع�سرياً  قائداً  بو�سفه  ا�ستثنائيته 

اأ�سعب اللحظات برحيل املغفور له 
نهيان،  اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ 
طيب اهلل ثراه، الذي ترك ل�سعبه 
واملحبة  االلتزام  من  غنياً  مراثاً 
وال���وف���اء جت���اه ب��الدن��ا وك���ان خر 

قدوة الأبناء االإمارات.
واأكد املن�سوري اأن يوم زايد للعمل 
للتعبر  منا�سبة  ميثل  االإن�����س��اين 
عن هذه املحبة من �سعب االإمارات 
وامل��ق��ي��م��ن ع��ل��ى اأر���س��ه��ا وخمتلف 
���س��ع��وب ال���ع���امل ل���واح���د م���ن اأكرث 
التاريخ،  يف  اإن�سانية  ال�سخ�سيات 
كانت  ث���راه  اهلل  طيب  فاإن�سانيته 
لي�سبح  دي�����ٍن وخ���ل���ق،  م���ن  ن��اب��ع��ة 
اإن�سانيًة  وق�����دوًة  ع��امل��ي��اً  من���وذج���اً 
ت��ف��خ��ر ب��ه��ا االأج���ي���ال امل��ت��ع��اق��ب��ة يف 

دولة االإمارات .

»�لهالل �لأحمر« يطلق م�سروع »�إفطار �سائم« للنازحني من 3 حمافظات �إىل عدن

�ل�سيخة فاطمة: نهج ز�يد قدوتنا يف �لعطاء �لإن�ساين و�لعمل �خلريي
•• اأبوظبي-وام:

العام  الن�سائي  االحت���اد  رئي�سة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  اأك���دت 
رئي�سة املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة التنمية 
اآل نهيان » طيب اهلل  ال�سيخ زايد بن �سلطان  املغفور له  اأن ذكرى  االأ�سرية 
ثراه » عالمة فارقة يف تاريخ اأمة و�سع لها قواعد اأ�سا�سية ونقلها اإىل م�ساف 
الدول احلديثة الأنه بحق قائد ا�ستثنائي حقق اآمال �سعب دولة االمارات يف 

التقدم بامليادين كافة.
» الذي  زاي��د للعمل االإن�ساين  » يوم  وقالت �سموها - يف كلمة لها مبنا�سبة 
ي�سادف التا�سع ع�سر من �سهر رم�سان من كل عام - اإن ذكرى زايد �ستظل 
خالدة يف قلوب ووجدان �سعب االإمارات وال�سعوب العربية ي�ستمد منها اأبناء 
الوطن اأ�سمى معاين الوفاء واالخال�س للوطن واحلب والعطاء لالإن�سانية. 
منذ  الدولة  يف  الر�سيدة  القيادة  اأول��وي��ات  من  امل��راأة  �سراكة  اأن  اإىل  ولفتت 

امل��راأة االأ�سا�سي  اأدرك��ت القيادة مبكرا دور  عهد املغفور له ال�سيخ زايد حيث 
يف التنمية ونه�سة االإم��ارات واأطلقت برامج تعزز دورها الوطني الفاعل.. 
منوهة اإىل اأن توجيهات املغفور له ال�سيخ زايد كانت �سندا للنهو�س باملراأة 
العاملية  التناف�سية  موؤ�سرات  اأظهرت  كما  االأخ��رى  تلو  التي حققت مكا�سب 

تطورا يف حياة املراأة يف املجاالت كافة.
وقالت �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك » لقد �سجعني »رحمه اهلل » وقدم 
الهياكل  وتاأ�سي�س  التعليم  على  وحتفيزها  ب��امل��راأة  للنهو�س  الدعم  كل  يل 
بثقة  يتطلع  وك��ان  وحقوقها..  وق�ساياها  برفعتها  تعنى  التي  والتنظيمات 
اإىل اليوم الذي يرى فيه بن فتيات االإمارات الطبيبة واملهند�سة وال�سفرة 
واأ�سبحت  للمراأة  الطموحة  اأمانيه  الواقع  اأر���س  على  اليوم  حتققت  وق��د 
وزيرة ورئي�سة للمجل�س الوطني االحتادي وع�سوة فيه ومهند�سة وطبيبة 
املواقع  جميع  يف  العمل  قطاعات  وك��ل  اجل��وي  الدفاع  يف  وطيارة  و�سابطة 

واملنا�سب ».

واأ�سارت » اأم االإمارات » اإىل اأنه مل يكن زايد »رحمه اهلل » يف روؤيته احلكيمة 
لبناء الوطن واملواطن داعما قويا للمراأة فح�سب بل كان ن�سرا لها وكان 
يوؤمن اأن املراأة هي ن�سف املجتمع واأنه ال ميكن لدولة تريد اأن تبني نف�سها 
اأمر  امل��راأة يف خدمة املجتمع والتنمية  اأن ت�ستغني عن ن�سفها واأن م�ساركة 
اأ�سا�سي وهام .. وكان رحمه اهلل يحث املراأة على التعليم وي�سجعها على العمل 

يف املواقع التي تتنا�سب مع طبيعتها.
جندد  االإن�����س��اين  للعمل  زاي��د  بيوم  نحتفي  ونحن  اإن��ن��ا   « �سموها  واأ���س��اف��ت 
العهد كاأبناء لهذا الوطن املعطاء مبوا�سلة م�سرته العطرة ونهجه املبارك 
اأ�س�س دولة ح�سارية تقف اليوم �ساخمة بن م�ساف الدول املتقدمة  الذي 
وترتبع على �سدارة الدول الداعمة للعمل االإن�ساين يف العامل حتت قيادة 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 

اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة واإخوانهم  اآل نهيان ويل عهد 
اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء املجل�س االأعلى حكام االإمارات«.

االن�ساين«  للعمل  زاي��د  »ي��وم  اأن  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  واأك���دت 
منا�سبة نعرب فيها عن مدى حبنا ووفائنا لنهج قدوتنا »طيب اهلل ثراه« يف 
جمال العطاء االإن�ساين والعمل اخلري لنربهن للعامل اأن م�سرة موؤ�س�س 
دولتنا م�ستمرة وذكراه حية يف قلوبنا و�ستظل حا�سرة مهما توالت ال�سنن 
لذكراه  ووف��اء  ونهجه  بفكره  اإمياننا  معها  �سيزداد  التي  وفاته  ذك��رى  على 

اخلالدة يف القلوب.
وقالت �سموها اإن ماآثر املغفور له ال�سيخ زايد واأعمال اخلر التي تبناها هي 
�ساهدة على حكمته ونظرته امل�ستقبلية الثاقبة من خالل امل�ساريع التي كان 
لها �سدى اإقليميا وعامليا فبمواقفه االن�سانية ج�سد اعتزازه بانتمائه العربي 
واالإ�سالمي وكان له ال�سبق يف اإقامة م�ساريع تنموية وح�سارية داخل الدولة 

وخارجها.

موزة بنت مبارك �آل نهيان: ز�يد �أيقونة �لعامل يف �لعطاء �لإن�ساين

نورة �ل�سويدي : �لإجناز�ت �لتي حققها ز�يد للوطن فاقت كل �حل�سابات 

�لرمي �لفال�سي : يوم ز�يد للعمل �لن�ساين ذكرى طيبة ملاآثر ز�يد �خلري

جمال �سند �ل�سويدي: مدر�سة �ل�سيخ ز�يد يف �لعمل �لإن�ساين م�سدر �إلهام متجدد للعامل �أجمع

•• اأبوظبي-وام:

مبارك  بنت  م��وزة  ال�سيخة  اأك���دت 
بن حممد اآل نهيان رئي�سة جمل�س 
املغفور  اأن  املباركة  موؤ�س�سة  اإدارة 
ل���ه ال�����س��ي��خ زاي�����د ب���ن ���س��ل��ط��ان اآل 
�سيظل  ثراه”  اهلل  “طيب  نهيان 
االإن�ساين  العمل  يف  العامل  اأيقونة 
ال���ذي ن�سر م��ن خالله  واخل���ري 
ال�سعادة وال�سرور يف قلوب املالين 
من �سكان االأر�س الذين عانوا من 

 19 ي�����س��ادف  ال����ذي  االإن�ساين” 
رم�سان من كل عام - اإن منجزات 
القائد املوؤ�س�س يف العمل االإن�ساين 
ون��ذك��ر منها  ت��ع��د وال حت�����س��ى  ال 
العظيمة  املثال جهوده  �سبيل  على 
اإع���ادة بناء �سد م��اأرب يف اليمن  يف 
ال�سقيق الذي بث النماء واالزدهار 
يف القطاع الزراعي بل ويف ح�سارة 
ال��ي��م��ن ال��ع��م��ران��ي��ة ح��ي��ث حر�س 
ال�سيخ زايد “طيب اهلل ثراه” على 
اإع��ادة بنائه ليكون رمزا من رموز 

وواجهوا  والت�سرد  واجل��وع  الفقر 
ظروفا اإن�سانية حالكة وعندما كان 
ي�ستد بهم الياأ�س يف هذه الظروف 
ومل يجدوا من ي�ساعدهم ويحنوا 
كانت  ج��واره��م  اإىل  وي��ق��ف  عليهم 
ت��ل��وح يف االأف���ق دائ��م��ا ���س��ورة ذلك 
ا�ستقى قيمه  الذي  العربي  القائد 
وم���ب���ادئ���ه م���ن ���س��احم��ة االإ����س���الم 

فا�ستقر حب االإن�سان يف قلبه.
وقالت ال�سيخة موزة بنت مبارك - 
يف كلمة مبنا�سبة “يوم زايد للعمل 

النماء يف هذا البلد ال�سقيق.
املوؤ�س�س  ال��ق��ائ��د  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 
بفكره  “ �سكل  ث��راه  اهلل  “ طيب 
جامعة  االإن�����س��اين  للعمل  وروؤي��ت��ه 
وكيانه  االإن�����س��ان��ة  ب��ك��رام��ة  ترتقي 
ب���ع���ي���دا ع�����ن ال���ت���م���ي���ي���ز ل����ل����ون اأو 
القومية اأو العرق اأو العقيدة فكان 
لالإن�سانية  اخلر”  “زايد  عطاء 
ب��ال ح����دود وه���و ع��ط��اء ي��ع��ل��ي من 
حياة  له  ويحفظ  االإن�سان  كرامة 
كرمية وقد امتدت اأياديه البي�ساء 

وت����داوي  امل��ك��ل��وم��ن  اآالم  لتخفف 
وتر�سم  امل���ر����س  اأن��ه��ك��ه��ا  ج���راح���ا 
للفرح  ت��اق��ت  وج���وه  على  الب�سمة 
موزة  ال�سيخة  واأك���دت  وال�����س��ع��ادة. 
بنت م��ب��ارك اأن “ اأي��ق��ون��ة زاي���د “ 
االأجيال  به  �ستظل نربا�سا تهتدي 
وو�سام �سرف على �سدورنا جميعا 
وي���ت���وارث ه���ذا ال��ف��خ��ر ج��ي��ل بعد 
جيل وهم يرفعون هاماتهم عالية 
باأنهم  ف��خ��وري��ن  ال�سماء  ع��ن��ان  يف 

زايد”. “عيال 

•• ابوظبي-وام:

اكدت �سعادة نورة ال�سويدي مديرة 
االحتاد الن�سائي العام ان االإجنازات 
والنقلة  ال�������س���ام���ل���ة  احل�������س���اري���ة 
النوعية املتميزة التي حققتها املراأة 
احلكيمة  الروؤية  جت�سد  الدولة  يف 
الثاقبة للمغفور له ال�سيخ زايد بن 
ثراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �سلطان 
لدور املراأة احليوي يف بناء الوطن 
فكر  تعمقت يف  التي  ال��روؤي��ة  وه��ي 
ونهج �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
برامج  اأجن������ز  ال������ذي  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
وخ��ط��ط��ا ط��م��وح��ه ل��ت��م��ك��ن امل����راأة 
وفتح االآفاق الوا�سعة اأمامها لتتبواأ 

اأعلى املنا�سب يف جميع املجاالت.
يوم  -مبنا�سبة  ت�سريح  يف  وق��ال��ت 
ال�سيخ  ان  االن�����س��اين-  للعمل  زاي��د 

والطفولة الرئي�سة االعلى ملوؤ�س�سة 
رائدة  كانت  التي  اال�سرية  التنمية 
ما  بكل  الدولة  االن�ساين يف  العمل 

تعنيه الكلمة من معنى.
امل��راأة خطت خطوات  ان  واو�سحت 
مهمة على نهج زايد وو�سعت ن�سب 
عينيها ان تقدم للوطن ما ت�ستطيع 
املنا�سب  ك��ل  م��ن عمل فنجحت يف 
الطبيبة  وا�سبحت  تقلدتها  التي 
اىل  باالإ�سافة  واجلندية  واملعلمة 
و�سولها اىل ارفع املنا�سب القيادية 

بالدولة.
اأب����ن����اء االم��������ارات ال  واأ����س���اف���ت ان 
ذكرى  ال��ي��وم فقط  ه��ذا  يحيون يف 
به  يحتفون  بل  زاي��د  ال�سيخ  رحيل 
ال��ع��ام الن نهجه ط��ي��ب اهلل  ط���وال 
قدوة  باعتباره  قائما  م���ازال  ث���راه 
االن�ساين  ل��ل��ع��ط��اء  ومن���وذج���ا  ل��ه��م 
ال��وط��ن فهو  ال���ذي تخطى ح���دود 

زاي���د ب��ن ���س��ل��ط��ان ال ن��ه��ي��ان طيب 
ث���راه اخ��ت��ط نهجا م��ت��ف��ردا يف  اهلل 
االإن�سانية  ال�����س��ع��وب  ق�����س��اي��ا  دع���م 
عن  الناجمة  معاناتهم  وتخفيف 
واال�سطرابات  والكوارث  النزاعات 

التي اأودت بحياة املالين.
اىل جانب  وق���ف  زاي����د  ان  واأك�����دت 
امل�������راأة ق��ب��ل وب���ع���د االحت������اد وك���ان 
التعليم  ع��ل��ى  وي��ح��ث��ه��ا  ي�����س��ج��ع��ه��ا 
التي  امل�����واق�����ع  ك����اف����ة  يف  وال���ع���م���ل 
�سهدنا  وق��د  طبيعتها  مع  تتنا�سب 
ذل���ك واالحت�����اد ال��ن�����س��ائ��ي ك���ان اول 
االجنازات  وعا�سر هذه  �ساهد  من 
التي حققتها املراأة وان كل الربامج 
كانت حتظى  االحت��اد  و�سعها  التي 
ب���دع���م امل���غ���ف���ور ل����ه ال�����س��ي��خ زاي����د 
و�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك 
العام  ال��ن�����س��ائ��ي  االحت������اد  رئ��ي�����س��ة 
لالأمومة  االع��ل��ى  املجل�س  رئي�سة 

ورجل  امل���راأة  ون�سر  العرب  حكيم 
البيئة وفار�س ال�سحراء.

بقائد  ن��ح��ت��ف��ي  اأن����ن����ا  واأو�����س����ح����ت 
ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي وذك�������رى خ���ا����س���ة لها 
دالالت���ه���ا ال��ع��م��ي��ق��ة يف وج�����دان كل 
اإم��ارات��ي ب��ل ويف ال��وج��دان العربي 
بحكمته  ال��ت��اري��خ  ���س��ن��ع  وال��ع��امل��ي 
وقيادته فكان قائدا ا�ستثنائيا ترك 
الوطن  رب���وع  يف  العميقة  ب�سمته 
كافة وارتقى به نحو االزده��ار كما 

�سنع نه�سته.
بن  زاي��د  ال�سيخ  �سرة  اأن  واأ�سافت 
ملهمة  ق�����س��ة  ن��ه��ي��ان  اآل  ���س��ل��ط��ان 
لالأجيال مبا تقدمه من ت�سحيات 
الوطن  ب��ن��اء  �سبيل  يف  امل��وؤ���س�����س��ن 
ورفعته وتقدمه .. فهو الذي غر�س 
ارتبط  ال���ذي  وه��و  منهجا  العطاء 
ف�سرة  واالإجن�����از  بالتنمية  ا���س��م��ه 
زاي��د ن�سر امل���راأة االم��ارات��ي��ة وكل 

امراأة يف هذا العامل كانت وال تزال 
مادة للعديد من الدرا�سات والكتب 
الرائد  ل����دوره����ا  ك���ذل���ك  و���س��ت��ظ��ل 
قدمه  ملا  قلوبنا  يف  نذكره  و�سنظل 
يف  امل���ح���وري  ودوره  واأم���ت���ه  ل�سعبه 
وبعده  االحت��اد  قبل  املنطقة  تاريخ 
به حياته من منجزات  وم��ا حفلت 

رفعت ا�سم االإمارات عاليا.
ال�سويدي  ن���ورة  ���س��ع��ادة  واخ��ت��ت��م��ت 
ق��ائ��ل��ة : ان االم�����ارات  ت�����س��ري��ح��ه��ا 
وا�سحة  ب�����س��م��ة  ل��دي��ه��ا  اأ���س��ب��ح��ت 
امل�ستوى  على  االإن�����س��اين  العمل  يف 
م��ك��ان��ة مرموقة  وت���ب���واأت  ال��ع��امل��ي 
مكانة  وه��ي  املجال  ه��ذا  وعالية يف 
بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  ر�سخها 
ثراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �سلطان 
من خالل منهجه يف تقدمي اخلر 
اأينما  وال�سعوب  للدول  وامل�ساعدة 

كانت.

•• اأبوظبي-وام: 

الفال�سي  ع���ب���داهلل  ال�����رمي  اك�����دت 
االعلى  للمجل�س  العامة  االأم��ي��ن��ة 
ي���وم  ان  وال����ط����ف����ول����ة  ل����الأم����وم����ة 
زاي�������د ل��ل��ع��م��ل االن���������س����اين ذك����رى 
وبنات  اب��ن��اء  فيها  ي�سرتجع  طيبة 
االمارات املاآثر الطيبة للمغفور له 
نهيان  ال  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
الوطن  التي عمت  ث��راه  طيب اهلل 

يف كافة املجاالت .
بهذه  ل���ه���ا  ت�������س���ري���ح  يف  وق�����ال�����ت 
ال����ي����وم من����وذج  امل��ن��ا���س��ب��ة ان ه�����ذا 
قلوب  يف  ا�ستقر  ان�����س��اين  ت��اري��خ��ي 
االم  وان  ون�ساء  رجاال  االماراتين 
كانا  االماراتي  والطفل  االماراتية 

بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  و�ساحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  االأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن����ائ����ب 
ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهم  امل�سلحة 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  اأع�����س��اء  ال�����س��ي��وخ 
ح����ك����ام االإم��������������ارات ع����ل����ى اط�����الق 
املبادرات االن�سانية العاملية واإر�سال 
للمحتاجن  االغ��اث��ي��ة  امل�����س��اع��دات 
وت��ق��دمي��ه��ا ب�������س���ورة ف���وري���ة عرب 
اخلرية  واجل��م��ع��ي��ات  امل��وؤ���س�����س��ات 
واملنظمات  االإم��ارات��ي��ة  واالإن�سانية 

الدولية.
وا�سادت الفال�سي بدور ودعم �سمو 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة 
رئي�سة  ال���ع���ام  ال��ن�����س��ائ��ي  االحت������اد 
املجل�س االعلى لالأمومة والطفولة 

اكرث الفئات ا�ستفادة من املغفور له 
حيث وقف اىل جانبهم وات��اح لهم 
ك��ل الفر�س م��ن علم ورع��اي��ة ومل 
الدولة  ح��دود  عند  ان�سانيته  تقف 
وتخطت ذلك اىل كل ن�ساء العامل 
و�سعوبها واطفالها املت�سررين من 

االزمات والكوارث الطبيعية.
االإن�ساين  ال��ع��م��ل  ان  واو����س���ح���ت 
ق�سوى  اأهمية  يكت�سب  االإم��ارات��ي 
حر�س  منطلق  م��ن  ي��ت��اأت��ى  ك��ون��ه 
خليفة  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال�سمو  و���س��اح��ب  اهلل”  “حفظه 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اهلل”  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 

التنمية  ملوؤ�س�سة  االأع��ل��ى  الرئي�سة 
االأ����س���ري���ة ل��رت���س��ي��خ دور امل������راأة يف 
املجتمع وعطاء �سموها يف املجاالت 
االجتماعية واالإن�سانية واهتمامها 
واالأ�سرة  وبالطفولة  امل��راأة  بتمكن 
والوطن  االإم�����ارات  دول���ة  يف  لي�س 
العربي فح�سب بل يف خمتلف دول 

العامل.
وقالت ان �سراكة املراأة من اأولويات 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة يف ال��دول��ة منذ 
ع��ه��د امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����س��ي��خ زاي����د بن 
ثراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �سلطان 
ح��ي��ث اأدرك�����ت ال��ق��ي��ادة م��ب��ك��را دور 
التنمية ونه�سة  االأ�سا�سي يف  املراأة 
االإم�������ارات واأط���ل���ق���ت ب���رام���ج تعزز 
دورها الوطني الفاعل.. فتوجيهات 

�سندا  كانت  زايد  ال�سيخ  له  املغفور 
ال���ت���ي حققت  ب�����امل�����راأة  ل��ل��ن��ه��و���س 
مكا�سب تلو االأخرى حيث اأظهرت 
موؤ�سرات التناف�سية العاملية تطورا 

مذهال للمراأة يف املجاالت كافة.
واكدت الفال�سي يف ختام ت�سريحها 
اأن املكانة الرفيعة التي حتتلها دولة 
للم�ساعدات  مانح  كاأكرب  االإم��ارات 
االإمنائية على م�ستوى العامل جاء 
ترجمة لفكر وروؤية موؤ�س�س الدولة 
وتتويجا جلهوده يف جت�سيد التزام 
الدولة بر�سالتها االإن�سانية العاملية 
ت��اأ���س�����س��ت عليها  ال��ت��ي  ومب��ب��ادئ��ه��ا 
و�سعيها لرت�سيخ مكانتها كعا�سمة 
اإن�سانية وحمطة خر وغوث ودعم 

لل�سقيق وال�سديق.

•• اأبوظبي-وام:

�سند  جمال  الدكتور  �سعادة  اأك��د 
مركز  ع������ام  م����دي����ر  ال�������س���وي���دي 
والبحوث  ل��ل��درا���س��ات  االإم������ارات 
له  امل���غ���ف���ور  اأن  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
طيب اهلل ثراه يعد رمزاً واأيقونة 
للعمل االإن�ساين على ال�سعيدين 
ال��ع��رب��ي وال��ع��امل��ي مب��ا ق��دم��ه من 
مبادرات خلدمة االإن�سانية جمعاء 
ومب���ا و���س��ع��ه م��ن اأ���س�����س وثوابت 
عمقت البعد االإن�ساين يف �سيا�سة 

فل�سفة  م���ن  ت��ن��ط��ل��ق  االإن�������س���اين 
امل�سر  ب���وح���دة  ت���وؤم���ن  ع��م��ي��ق��ة 
االأخالقية  وامل�سوؤولية  االإن�ساين 
جت���اه ال�����س��ع��وب ال��ت��ي حت��ت��اج اإىل 
اأي  عن  بعيداً  وامل�ساعدة،  الدعم 
اعتبارات  اأو  �سيا�سية  اع��ت��ب��ارات 
تتعلق بالعرق اأو الدين اأو املنطقة 
اجل��غ��راف��ي��ة وه����ذه امل��در���س��ة هي 
ال��ت��ي جعلت م��ن دول���ة االإم����ارات 
العامل  عا�سمة  املتحدة  العربية 
اإليه�������ا  تتج�����ه  الت����ي  االإن�سانية 
االأزم������ات  اأوقا�����ت  يف  االأن������ظار 
على  اجل��م��ي��ع  الأن  وال�����������������ك��وارث، 

االإم��ارات اخلارجية ور�سخت من 
باعتبارها  اخل�����ارج  يف  ���س��ورت��ه��ا 

عنواناً للعطاء االإن�ساين.
يوم  مبنا�سبة  ت�سريح  يف  واأ���س��ار 
اأن  اإىل  االإن�������س���اين  ل��ل��ع��م��ل  زاي����د 
م���ا ق���دم���ه ال�����س��ي��خ زاي�����د رحمه 
االإن�ساين  ال��ع��م��ل  ل�����س��ال��ح  اهلل 
واخلري جعل ا�سمه حمفوراً يف 
ذاكرة العمل االإن�ساين االإماراتي 

والعربي والدويل على الدوام.
ال�سيخ  اأن  ����س���ع���ادت���ه  واأ������س�����اف 
اأن  ا����س���ت���ط���اع  اهلل  رح���م���ه  زاي������د 
العمل  يف  رائ���دة  مدر�سة  يوؤ�س�س 

مب�سوؤوليتها  �ست�سطلع  اأنها  ثقة 
وم�ساندة  جن���دة  يف  االأخ���الق���ي���ة 
اأو  اأزم����ات  ت��واج��ه  ال��ت��ي  ال�سعوب 

حتديات اإن�سانية.
زايد  ال�سيخ  مدر�سة  اأن  واأ���س��اف 
االإن�ساين متثل م�سدر  العمل  يف 
الأن  اأجمع  للعامل  متجدداً  اإلهام 
واالإن�سانية  اخل��ري��ة  م��ب��ادرات��ه 
متثل نبع العطاء الذي ال ين�سب 
ال��ق��وي واحلافز  ال��داف��ع  ومت��ث��ل 
مل��خ��ت��ل��ف امل��وؤ���س�����س��ات ال��ع��ام��ل��ة يف 
العامل  ودول  االإن�������س���اين  امل���ج���ال 
ك��ل��ه��ا مل��زي��د م��ن ال��ع��م��ل واجلهد 

مل�سلحة تنمية االإن�سان ورفاهيته 
يف كل مكان.

�ل�سريفي: قيم ز�يد �لإن�سانية مناهج عمل 

وقو�فل خري وعطاء
•• اأبوظبي-وام: 

اأكد �سعادة اللواء مكتوم علي ال�سريفي مدير عام �سرطة 
اأبوظبي اأن التا�سع ع�سر من رم�سان منا�سبة عزيزة على 
قلوبنا جميعا لالحتفال ب� “يوم زايد للعمل االإن�ساين” 
واقع  من  اخلر  مبادرات  من  العديد  لطرح  ومنا�سبة 
منهج املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “طيب 
للتعريف  مهمة  وحمطة  االإن�����س��اين  للعمل  ثراه”  اهلل 
ب�سرة باين نه�سة االإم��ارات و�ساحب القيم االإن�سانية 
النبيلة التي غر�سها واأ�سبحت مو�سع احرتام وتقدير 
للمجتمع االإماراتي الذي يعتز بقيمه وعاداته وتقاليده 

يف حب اخلر والعطاء االإن�ساين بال حدود .
واأ�ساف - يف كلمة بهذه املنا�سبة - اأن “يوم زايد للعمل 
االإن�ساين” منا�سبة لال�ستزادة من م�سرة مليئة باخلر 
التي  املرحلة  تلك  على  وال��وق��وف  والت�سامح  والعطاء 
النه�سة  موؤ�س�س  والعطاء  اخل��ر  زاي��د  دعائمها  اأر�سى 

ك��ان دائما  اإم���ارات اخل��ر والعطاء وال��ذي  احلديثة يف 
حري�سا على االهتمام باالإن�سان يف اأي اأر�س كانت وهو 
االإن�سانية  بقيمه  التم�سك  على  ونحر�س  به  نعتز  نهج 
الرفيعة جت�سيدا لروح العطاء والت�سامح والتعاي�س يف 

جمتمعنا االأ�سيل.
االحتفال  اأن  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة  ع��ام  مدير  �سعادة  واأك���د 
يف  الباقية  االإن�سانية  زاي��د  قيم  يج�سد  املنا�سبة  بهذه 
وعطاء  خ���ر  وق���واف���ل  ع��م��ل  م��ن��اه��ج  لت�سبح  ن��ف��و���س��ن��ا 
اأي��ادي��ه باخلر  توا�سل نهج زاي��د اخل��ر ال��ذي ام��ت��دت 
اأ�سبحت  حتى  اأجمع  العامل  ل�سعوب  وال��راأف��ة  والعطاء 
والعطاء  وال��ت�����س��ام��ح  للمحبة  ع��ن��وان��ا  االإم������ارات  دول���ة 
االإن�ساين من اأجل االإن�سان اأينما كان دون التمييز على 
واحدا  ولنكون �سفا  اأو اجلن�س  الدين  اأو  العرق  اأ�سا�س 
ن�سر  على  العمل  توا�سل  التي  احلكيمة  قيادتنا  خلف 
اخلر يف كل مكان موا�سلة مل�سرة االآب��اء واالأج��داد يف 

ظل قيادتنا التي نعتز ونفاخر بها االأمم.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

�ساركت دولة االإمارات ممثلة بوفد من اللجنة الوطنية للرتبية والثقافة 
والعلوم يف االجتماع الت�ساوري الذي عقد يف مقّر جامعة االأمر حممد 
بن فهد يف اخُلرب بال�سعودية بح�سور عدد من الدول العربية ملناق�سة 

م�سودة �ِسْرَعة اأخالقيات العلوم والتكنولوجيا يف املنطقة العربية .
جاء االجتماع يف اإطار العمل على اإعداد �ِسرعة عربية تت�سل باأخالقيات 
العلمية  للتخ�س�سات  ج��ام��ع��ة  م��ظ��ل��ة  ت��ك��ون  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ع��ل��وم 
املنطقة  خ�سو�سية  ع��ن  وم��ع��رّبة  املختلفة  التكنولوجيا  وتطبيقات 
العربية وذلك حتت املظلة العامة جلامعة الدول العربية وبدعم من 

اليون�سكو.

ال�سرعة ومتت مناق�ستها  لهذه  مّت عر�س م�سودة مفاهيم متهيدية  و 
من قبل الدول امل�ساركة من قبل االأع�ساء املمثلن لدولهم كما مت بحث 
�سبل تبّني هذه ال�سرعة وتفعيلها متهيداً لتعميم ممار�ساتها يف املنطقة 

العربية.
وطالبت وفد الدولة ب�سرورة االأخذ بعن االعتبار باملجهود اخلليجي 
الذي �ساركت به االإمارات يف اجتماعن �سابقن يف دولة البحرين خالل 
“نوفمرب 2016 ومار�س 2017” حيث اليزال العمل قائما على هذا 
امل�سروع .. كما اأكد على �سرورة اأن يتم ف�سل ال�سرعة لق�سمن اأحدهما 
“ال�سحية” واالآخر للعلوم غر الطبية وذلك  يت�سل بالعلوم الطبية 

للخروج باأف�سل �سورة لل�سرعة .
ال�سرعة مبا  ه��ذه  اال�ستدامة يف  اإدراج مفهوم  اإىل  االإم���ارات  دع��ت  كما 

ي�سمن ا�ستمرارية تطبيقها لالأجيال القادمة وتكوين وحتديد جلان 
الدولة لالإ�سراف  املوؤ�س�سات وعلى م�ستوى  داخل  كافة  امل�ستويات  على 
ا�ستبيان  وو�سع  جلنة  كل  مهام  حتديد  مع  واملعاير  القوانن  وو�سع 
للتوعية  اأع��م��اره��م  اخ��ت��الف  على  كافة  املجتمع  اأط��ي��اف  ي�سمل  رقمي 
مبعاير العمل يف جماالت العلوم والتكنولوجيا “التعريفات واملحددات 
“ ف�ساًل عن توعية املجتمع وتدري�س اأخالقيات البحث العلمي بتدرج 
املخت�سن  وت��دري��ب   “ االأخالقية  “الرتبية  الدرا�سية  املناهج  �سمن 
واملراقبة  واملتابعة  والتكنولوجي  العلمي  البحث  اأخالقيات  جمال  يف 
هيئات  وت��وف��ر  العلمية  ب��االأخ��الق��ي��ات  م�ستدام  وع���ٍي  خللق  النوعية 

قانونية ت�ساعد يف ال�سياغة املثلى لل�سرعة.
للرتبية  الوطنية  للجنة  ال��ع��ام  االأم���ن  ال��ك��و���س  ام��ل  ���س��ع��ادة  اأك���دت  و 

والثقافة والعلوم اأن دولة االإمارات حري�سة على دعم اجلهود العربية 
والتي  باليون�سكو  املرتبطة  الق�سايا  خمتلف  يف  واالإقليمية  والدولية 
تنبثق عن الهدف الرابع من اأهداف التنمية امل�ستدامة .. م�سرة اإىل اأن 
هذا االجتماع يعزز توجهات الدولة نحو تكري�س التنمية وتطوير اأطر 
التعليم والعلوم واملعارف املختلفة مبا يحقق روؤية عربية موحدة مثلى 
و�سواًل اإىل اإيجاد مظلة تندرج حتتها التخ�س�سات العلمية وتطبيقات 

التكنولوجيا املختلفة بطابع موحد يراعي اخل�سو�سية العربية.
ر�سيد  الدكتور  والعلوم  والثقافة  للرتبية  الوطنية  اللجنة  وف��د  مثل 
اأحمد احلمادي رئي�س اللجنة الوطنية الأخالقيات العلوم والتكنولوجيا 
رئي�س جلنة  نائب  ه��ن��اوي  �سعاد حممد  ال��دك��ت��ورة  و  االإم����ارات  ب��دول��ة 

اخالقيات البحوث ال�سحية بوزارة ال�سحة.

�لإمار�ت ت�سارك يف �جتماع ��ستحد�ث �سرعة �أخالقيات �لعلوم و�لتكنولوجيا باملنطقة �لعربية 

�سلطان �جلابر: �إرث ز�يد �لإن�ساين نهج ر��سخ 
ت�سري عليه دولة �لإمار�ت

لبنى �لقا�سمي: ز�يد منوذج فريد يف �لقيادة 
�ل�سيا�سية �لتي تتحلى بروح �إن�سانية

�لرميثي: يوم ز�يد للعمل �لإن�ساين حمطة م�سيئة يف �لإمار�ت

اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
ال�سمو  و����س���اح���ب  اهلل”  “رعاه 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
واأ�سحاب  امل�سلحة  للقوات  االأعلى 

وال���ت���ك���اف���ل وت����ب����ادل اخل�����ر بن 
اهتمامه  اإىل  م�سرة  ال�سعوب.. 
واخلرية  االإن�سانية  بالق�سايا 
داخل الدولة اأو خارجها انطالقا 
م���ن اإمي�����ان ����س���ادق ون��ب��ي��ل بقيم 

اخلر والعطاء.
واأ����س���اف���ت اأن�����ه ك����ان رح���م���ه اهلل 
م��ع��ط��اء ب��ال��ف��ط��رة حم��ب��ا للخر 
والب�سطاء  ب��امل��ح��ت��اج��ن  م��ه��ت��م��ا 
ال��ع��ون لهم  ي��د  حري�سا على م��د 
�سفاههم.  ع��ل��ى  ال��ب�����س��م��ة  ور���س��م 
انطلقت  ال����ق����اع����دة  ه�����ذه  وم�����ن 

االإن�����س��ان واأي��ن��م��ا ك���ان ح��ي��ث كانت 
اأطلقها  التي  االإن�سانية  امل��ب��ادرات 
امل���غ���ف���ور ل����ه ل��ت��ت��خ��ط��ى احل������دود 

ولتكون عابرة للدول.
واأكد اأن هذه املنا�سبة جت�سد اهتمام 
اأبناء االإمارات برت�سيخ فكر موؤ�س�س 
العطاء  م�سرة  مبوا�سلة  ال��دول��ة 
التي متثل طبيعة الت�سامح واملحبة 
وال�سخ�سية  االإم��ارات��ي  للمجتمع 

•• اأبوظبي-وام:

بن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  اأك���د 
اأح��م��د اجل��اب��ر وزي���ر دول���ة رئي�س 
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي ل���الإع���الم اأن “ 
يوم زايد للعمل االإن�ساين “ ميثل 
ن�����س��ت��ذك��ر فيها  م��ن��ا���س��ب��ة وط��ن��ي��ة 
يف  املوؤ�س�س  الوالد  دور  فخر  وبكل 
املرموقة  ال�سمعة  وت��ع��زي��ز  اإر���س��اء 
بها  حتظى  ال��ت��ي  العاملية  وامل��ك��ان��ة 
دول��ة االإم����ارات ك��واح��دة م��ن اأكرث 
ال�����دول ع���ط���اء و���س��خ��اء يف جمال 
تقدمي املنح وامل�ساعدات االإن�سانية 
دورا  ل���ع���ب���ت  وال����ت����ي  اخل����ارج����ي����ة 
طويلة  قائمة  متكن  يف  حم��وري��ا 
النجاح  م��ن  وال�����س��ع��وب  االأمم  م��ن 
يف الت�سدي للعديد من التحديات 

التي واجهتها.
املنا�سبة  بهذه  له  كلمة  - يف  وق��ال 
�ساحب  ومتابعة  اهتمام  بف�سل   -

ال�سمو حكام االإمارات اأ�سبح االإرث 
االإن�ساين الغني للمغفور له ال�سيخ 
زايد بن �سلطان اآل نهيان “ طيب 
را���س��خ��ا ت�سر  “ ن��ه��ج��ا  ث����راه  اهلل 
عليه دولة االإم��ارات لتنال احرتام 
الدويل  املجتمع  وتقدير  وحم��ب��ة 
اإل��ي��ه��ا كنموذج  ي��ن��ظ��ر  ب���ات  ال����ذي 
ي���ح���ت���ذى ب����ه يف ����س���ن���اع���ة االأم�����ل 

وحتقيق ال�سعادة.
دولة  ج��ه��ود  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأ����س���اف 
االإمارات يف جمال العمل االإن�ساين 
تعترب جزءا ال يتجزاأ من ر�سالتها 
ال�ساملة  واحل�����س��اري��ة  االإن�����س��ان��ي��ة 
ال���ت���ي حر�س  وق��ي��م��ه��ا االأ����س���ي���ل���ة 
ال�سيخ زايد بن �سلطان  املغفور له 
على   “ اهلل  رح���م���ه   “ ن��ه��ي��ان  اآل 
وتعزيز  ن�سر  خ��الل  من  تكري�سها 
قيم اخلر واحلق وال�سلم والتاآخي 
املحتاجة  ال��ع��امل  دول  وم�����س��اع��دة 

والوقوف اإىل جانبها.

•• دبي-وام:

بنت  لبنى  ال�سيخة  معايل  اأك��دت 
جامعة  رئي�سة  القا�سمي  خ��ال��د 
كانت  االإم��������ارات  دول�����ة  اأن  زاي�����د 
العامل  ت��ق��دي��ر  و���س��ت��ب��ق��ى حم���ل 
بف�سل ما داأبت عليه منذ اأ�س�سها 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
القيام  “ من  ث��راه  اهلل  “ طيب 
واأع��م��ال خر  اإن�سانية  مب��ب��ادرات 
ت�سمل العامل كله ويقطف ثمارها 

النا�س يف خمتلف البلدان.
كلمة  يف   - م���ع���ال���ي���ه���ا  وق�����ال�����ت 
للعمل  زاي������د  “ ي�����وم  مب��ن��ا���س��ب��ة 
 19 “ ال���ذي ي�سادف  االإن�����س��اين 
رم�سان املبارك من كل عام - اإن 
ال�سيخ زايد “ رحمه اهلل “ منوذج 
عبقري فريد يف القيادة ال�سيا�سية 
اإن�سانية عالية  التي تتحلى بروح 
حيث نقل ال�سيا�سة من مفهومها 
بلغة  امل��ق��رتن  ال�سيق  الوظيفي 
امل�سالح الوطنية اإىل ف�ساء اأرحب 
االإن�سانية  ال��ف��ط��رة  م��ع  ين�سجم 
امل�ساركة  ق��ي��م  وي��ع��زز  الطبيعية 

ملنا�سرة  االإن�����س��ان��ي��ة  م���ب���ادرات���ه 
املحتاجن  وم�����س��اع��دة  ال�سعفاء 
وجندة امللهوفن واإغاثة املنكوبن 
وات�سعت عطاءاته لت�سمل املعمورة 
واأك�سبت االإمارات احرتام العامل 
ال�سدارة  م���ك���ان  ل���ه���ا  وح����ج����زت 
ميادين  خم��ت��ل��ف  يف  وال�����ري�����ادة 

العمل االإن�ساين اإقليميا ودوليا.
ال�����س��ي��خ��ة لبنى  واأك�������دت م���ع���ايل 
االإم��������ارات  دول������ة  اأن  ال��ق��ا���س��م��ي 
النهج  ه��ذا  على  تقدمها  توا�سل 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ب��ق��ي��ادة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
و�ساحب  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة 
را�سد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 

اهلل”  “رعاه 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
للقوات  االأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
اأ�سحاب  واإخ����وان����ه����م  امل�����س��ل��ح��ة 
االأعلى  املجل�س  اأع�����س��اء  ال�سمو 

لالحتاد حكام االإمارات.

•• اأبوظبي-وام: 

ال��ل��واء حممد خلفان  اأك���د م��ع��ايل 
الرميثي قائد عام �سرطة اأبوظبي 
رم�سان  م����ن  ع�����س��ر  ال���ت���ا����س���ع  اأن 
الوجدان  يف  متميزا  ي��وم��ا  يعترب 
االإم���ارات���ي ل��الح��ت��ف��ال ب��اأح��د اأهم 
لها  اأ���س�����س  ال��ت��ي  االإن�سانية  القيم 
ال�سيخ زايد بن �سلطان  املغفور له 
اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” والتي 
امل�سيئة  املحطات  اأه��م  اأح��د  تعترب 
يف ح��ا���س��ر وم�����س��ت��ق��ب��ل االإم�������ارات 
وم���و����س���ع ف���خ���ر واع�����ت�����زاز اأب���ن���اء 
والت�سامح  العطاء  بقيم  االإم���ارات 
مقدمة  يف  اأ�سبحت  التي  واملحبة 
عناوين اخلر واملحبة يف املجتمع 

االإماراتي.
ك��ل��م��ة له  واأ�����س����اف م��ع��ال��ي��ه - يف 
للعمل  زاي�������د  ي�����وم   “ مب��ن��ا���س��ب��ة 
اأن االح��ت��ف��ال بهذا   - “ االإن�����س��اين 
النهج  تعزيز  تاأكيد على  اليوم هو 
“رحمه  املوؤ�س�س  للوالد  االإن�ساين 
مل�سرته  وا�����س����ت����ح���������س����ارا  اهلل” 
العمالقة التي كانت االأ�سا�س املتن 

لدولة ع�سرية توؤمن باالإن�سان.
اإن زاي����د اخل���ر ع��م��ل على  وق����ال 
والت�سامح  امل���ح���ب���ة  ق���ي���م  ت���ع���زي���ز 
والعطاء يف جمتمع االإمارات الذي 
وتقاليده  وع���ادات���ه  ب��ق��ي��م��ه  ي��ع��ت��ز 
ل�ساحب  االم���ت���ن���ان  ع���ن  ت��ع��ب��را 
االأي��������ادي ال��ب��ي�����س��اء ال���ت���ي ج���اءت 
باخلر والعمل االإن�ساين من اأجل 

االإم���ارات���ي���ة االأ���س��ي��ل��ة م���ن خالل 
التي  العديدة  االإن�سانية  امل��ب��ادرات 
لالأ�سقاء  االإم����ارات  دول��ة  قدمتها 
واالأ������س�����دق�����اء امل���ت�������س���رري���ن من 

خمتلف دول العامل.
واأ�������س������اد م���ع���ال���ي���ه ب���ج���ه���ود دول�����ة 
العمل  ق���واف���ل  دع���م  االإم�������ارات يف 
�سملت  والتي  واالإن�ساين  اخل��ري 
والعالجية  االإن�سانية  امل�ساعدات 
االإم��ارات يف طليعة  اأ�سبحت  حتى 
يدها  مت�����د  ال����ت����ي  ال�����ع�����امل  دول 
ل��الإن�����س��ان اأي��ن��م��ا ك����ان وم����ن اأجل 
االإن�سان انطالقا من نهج موؤ�س�س 
ال���دول���ة امل��غ��ف��ور ل���ه ال�����س��ي��خ زايد 
اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن 
القيادة  ب��ه  اهتمت  وال���ذي  ثراه” 
العمل  ا���س��ت��م��راري��ة  يف  ال��ر���س��ي��دة 
اخل�������ري واالإن�����������س�����اين وت���ق���دمي 
ملن  واالإن�سانية  اخلرية  االأع��م��ال 

ي�ستحقها يف اأرجاء املعمورة كافة.

بلحيف �لنعيمي : حكمة ز�يد �أ�س�ست دولة قوية مبنية على �لتالحم وحب �خلري

حميد �لقطامي: ز�يد �أ�س�س �لنموذج �ملثايل للدولة �لع�سرية 

•• دبي-وام:

ق���ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل بن 
حم���م���د ب��ل��ح��ي��ف ال��ن��ع��ي��م��ي وزي����ر 
قيم  اإن  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر 
ال����ع����ط����اء وال�����ب�����ذل واالإن�������س���ان���ي���ة 
ومبداأ  منهج  واالإخ����اء  وال��ت��الح��م 
ال�سيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  غر�سها  را���س��خ 
“طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زايد 
اهلل ثراه” يف نفو�س اأبنائه لت�سبح 
����س���م���ات اأ����س���ا����س���ي���ة ي���ت���م���ي���زون بها 

وموروثا تتناقله االأجيال.
مبنا�سبة  كلمة  يف   - معاليه  واأك��د 
“ يوم زايد للعمل االإن�ساين” - اأن 
الكبر  القدر  توؤكد  املنا�سبة  ه��ذه 

امل��الئ��م مل��واط��ن��ي ال��دول��ة وغرها 
ل����ت����غ����دو ب����ذل����ك االإم���������������ارات من 

�ساحب  م��ن  وال��زائ��ري��ن  املقيمن 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي���د 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
اهلل” واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي “ رع���اه اهلل” 
بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  و�ساحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  االأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن����ائ����ب 
ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهم  امل�سلحة 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  اأع�����س��اء  ال�����س��ي��وخ 

من املحبة واالحرتام والوفاء التي 
واملقيمن  االإم���ارات  اأبناء  يحملها 
ع��ل��ى اأر������س ال���وط���ن ل��ل��م��غ��ف��ور له 
ال�����س��ي��خ زاي����د ن��ظ��را مل���ا ي��ت��م��ت��ع به 
للخر  وح��ب  حميدة  خ�سال  م��ن 
“رحمه اهلل” يف  والعطاء ول��دوره 

تاأ�سي�س االإمارات وبناء نه�ستها.
“رحمه  زاي���د  ال�سيخ  اأن  واأ����س���اف 
وب�سرته  ب��ح��ك��م��ت��ه  مت��ك��ن  اهلل” 
بناء  م��ن  للم�ستقبل  وا�ست�سرافه 
اأ�سا�س  ع��ل��ى  م��ب��ن��ي��ة  م��ت��ي��ن��ة  دول����ة 
التالحم واالإخ���اء وحب  ق��وي من 
اخلر والعطاء اإىل جانب العناية 
واالهتمام بتطوير البنية التحتية 
والتعليم وال�سحة وتوفر امل�سكن 

خمتلف  يف  عامليا  املتقدمة  ال��دول 
لت�سدرها  ول��ي��وؤ���س�����س  امل����ج����االت 
املوؤ�سرات العاملية وحتقيقها مراكز 

متقدمة.
للعمل  “زايد  ي��وم  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
االإن�ساين” لهذا العام وتزامنه مع 
“عام زايد” دليل وا�سح على نهج 
دول���ة االإم�����ارات يف ت��ق��دمي الدعم 
التخفيف  يف  ودوره���ا  حمتاج  لكل 
امل��ع��وزي��ن واملحتاجن  م��ع��ان��اة  م��ن 
وعرقهم  دينهم  عن  النظر  بغ�س 
ولونهم ومكان تواجدهم ما �ساهم 
يف احتالل الدولة مراكز متقدمة 
ع��امل��ي��ا يف ال��ع��ط��اء وم���د ي��د العون 

للمحتاجن.

عبداهلل  ال���دك���ت���ور  م���ع���ايل  وق�����ال 
دولة  يف  نحن   “ النعيمي  بلحيف 
مدر�سته  م���ن  ت��ع��ل��م��ن��ا  االإم��������ارات 
باملعاين  ال��زاخ��رة   “ اهلل  “رحمه 
النبيلة  واالأه������������داف  ال�������س���ام���ي���ة 
االإن�ساين  العمل  باأهمية  التوعية 
االأم��ن املجتمعي وثقافة  يف تعزيز 
لدى  لعمل اخلر  الذاتية  املبادرة 
االأج��ي��ال ال��ق��ادم��ة ور���س��م الفرحة 
البي�ساء  ف���ي���ده  ���س��ف��اه��ه��م  ع���ل���ى 
وقد  ال��ع��امل  ب��ق��اع  خمتلف  و�سلت 
بدوره  وال���داين  القا�سي  له  �سهد 
للمحتاجن  وم�ساعدته  االإن�ساين 
اأو  اأينما تواجدوا دون متيز لعرق 

جن�س اأو طائفة”.

•• دبي-وام:

اأكد معايل حميد حممد القطامي 
املدير العام لهيئة ال�سحة بدبي ان 
احلديث عن املغفور له ال�سيخ زايد 
احلديث  هو  نهيان  ال  �سلطان  بن 
وعن  والتاريخ  واالأم��ة  الدولة  عن 
املنطقة  حياة  يف  الفارقة  اللحظة 
ال��ت��ي مت��ث��ل��ت يف ت��اأ���س��ي�����س االحت���اد 
العربية  االإم���������ارات  دول�����ة  وق���ي���ام 
احلفاظ  اإىل  وان��ط��الق��ه��ا  امل��ت��ح��دة 
بو�سفه  ورع���اي���ت���ه  االإن�������س���ان  ع��ل��ى 
كما  للمجتمع  احلقيقية  ال����رثوة 

قال ال�سيخ زايد “ رحمه اهلل “.
مبنا�سبة  ت�سريح  يف  معاليه  وق��ال 
ي��وم زاي���د للعمل االن�����س��اين ان��ه يف 
الكرمي  رم�سان  �سهر  اخلر  �سهر 
وع����ام زاي����د اخل���ر و يف ي���وم زايد 
يوم  يوافق  ال��ذي  االن�ساين  للعمل 
19 رم�سان من كل عام ال ي�سعنا 
زايد  ال�سيخ  رح��م اهلل  نقول  اأن  اإال 
الذي اأراد ل�سعبه اأن يكون هو اأ�سعد 
هي  ت��ك��ون  اأن  ل��ب��الده  واأراد  �سعب 
الع�سرية  للدولة  املثايل  النموذج 
فتحقق ما وجه به وعمل من اأجله 

وحر�س عليه .

وذكر معاليه اأن ال�سيخ زايد “رحمه 
“ مل يع�س ل�سعبه وفقط ومل  اهلل 
تتوقف اأهدافه عند حتقيق االأمن 
واالأمان والرفاهية لدولتنا اإذ امتد 
جميع  يف  باالإن�سان  ال�ساغل  �سغله 
بقاع االأر���س وعمل طيلة حياته “ 
���س��ون مقدرات  “ على  اهلل  رح��م��ه 
العامل وح�سارته االإن�سانية واإغاثة 
امل��ع��وزي��ن وق��ب��ل ذل���ك ب��ن��ى الدولة 
وازدهاراً  رفاهية  االأك��رث  احلديثة 
“ طيب اهلل ثراه  يف العامل و�سنع 
املتقدمة  م��ك��ان��ت��ه��ا  ل����الإم����ارات   “
على  امل��وؤث��رة  كلمتها  و���س��اغ  عامليا 
لدولتنا  ف��ك��ان  ال��دول��ي��ة  ال�����س��اح��ة 
م��واق��ف��ه��ا امل�����س��رف��ة ل��ل��ح��ف��اظ على 
االأمن وال�سلم العاملين وكانت لها 
مبادراتها التي اأثرت حركة التطور 

يف خمتلف املجاالت.
الدولة  اإننا  نقول  عندما  واأ���س��اف 
االأ����س���رع من���وا يف ال��ع��امل واالأك����رث 
فاإننا  ����س���ع���ادة..  واالأك�����رث  رف��اه��ي��ة 
ن���ت���ح���دث ع����ن ف���ك���ر ال�����س��ي��خ زاي����د 
الثاقبة  “وروؤيته  اهلل  “رحمه 
والدعم  الفكر  امتداد  نتحدث عن 
التي  الكرمية  والرعاية  واالهتمام 
ب��دول��ت��ن��ا و���س��ع��ب��ن��ا وجميع  حت��ي��ط 

حكام االإمارات .
ولفت معاليه اإىل بع�س من مالمح 
االإجنازات التي حتققت يف خمتلف 
قطاع  ب��ي��ن��ه��ا  وم������ن  ال���ق���ط���اع���ات 
ب�سكل  ت��وق��ف��ن��ا  اإذا  وق����ال  ال�����س��ح��ة 
خا�س عند اإجنازات ال�سيخ زايد “ 
رحمه اهلل “ يف قطاع ال�سحة على 
“طيب  اأن��ه  �سنجد  التحديد  وج��ه 
اهلل ثراه “ حن قال “ اإن االإن�سان 
للمجتمع  احل��ق��ي��ق��ي��ة  ال�����رثوة  ه���و 
احلفاظ على  بذلك  يعني  كان   “
هنا  وم��ن  ورعايته  االإن�سان  �سحة 
متكاملة  ���س��ب��ك��ة  ال���دول���ة  ���س��ه��دت 
ال�سحية  واملراكز  امل�ست�سفيات  من 
امل�����������زودة ب������اأح������دث ال���ت���ج���ه���ي���زات 
والوقائية  الت�سخي�سية  والو�سائل 
والعالجية التي يقوم عليها اأف�سل 

الكفاءات الطبية.
اإن�ساء  مت  اأن�����ه  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����س����اف 
�سدارة  يف  ل��ت��ك��ون  ال�����س��ح��ة  وزارة 
باالإن�سان و�سحته  املعنية  الوزارات 
ت�سخر  ك�����ذل�����ك  ومت  وح����ي����ات����ه 
الدعم  وتوفر  االإمكانيات  جميع 
ال������الحم������دود ل���ن�������س���ر اخل����دم����ات 
واالرتقاء  الدولة  رب��وع  يف  الطبية 
مب�������س���ت���وي���ات���ه���ا و�����س����ن����ت ال����دول����ة 

ال��ت�����س��ري��ع��ات وال��ن��ظ��م ال��ت��ي كفلت 
العناية  واملقيم  امل��واط��ن  لالإن�سان 
االأ�سرة  واأح��اط��ت  الفائقة  الطبية 
ب�����س��ك��ل خ���ا����س ب��ك��ل ال�����س��ب��ل التي 
اأ�س�س �سحية  ت�سمن تكوينها على 
ب�سحة  يتعلق  م��ا  ال�سيما  �سليمة 
جزءا  ���س��غ��ل��ت  ال��ت��ي  وال��ط��ف��ل  االأم 
مهما من فكر ال�سيخ زايد ملا متثله 
املجتمع  ت�����س��ك��ي��ل  يف  اأه���م���ي���ة  م���ن 

وتكوين اأجياله الواعدة.
االإجنازات  لهذه  امتدادا  اأن��ه  واأك��د 
ال�سحي  ال����ق����ط����اع  االآن  ن�������رى 
واأنظمته  وه��ي��ئ��ات��ه  مب��وؤ���س�����س��ات��ه 
يفوق  املتوا�سل  وال��دع��م  املتطورة 
م��ث��ي��ل��ه يف ال����ع����دي����د م����ن ال������دول 
الفخر  اإىل  ي��دع��و  وه���و  امل��ت��ق��دم��ة 

واالعتزاز.
واختتم معايل القطامي ت�سريحه 
االهتمام  القدر من  ب��ذات   : قائال 
الذي  التعليم  قطاع  كان  بال�سحة 
حظي باهتمام بالغ من ال�سيخ زايد 
رحمه اهلل اإميانا منه باأهمية العلم 
واملعرفة يف حياة االأمم ويقينا منه 
ال��ع�����س��ري��ة احلديثة  ال���دول���ة  ب����اأن 
التي يريدها ل�سعبه البد واأن تقوم 

على العلم.

عبد�لرحمن �لعوي�س : يوم ز�يد للعمل �لإن�ساين حمطة ل�ستذكار ماآثر �خلري 
•• دبي-وام: 

اأك������د م���ع���ايل ع���ب���دال���رح���م���ن بن 
ال�سحة  وزي����ر  ال��ع��وي�����س  حم��م��د 
ووقاية املجتمع اإن االحتفال بيوم 
االإن�ساين” يج�سد  للعمل  “زايد 
يحيى  عظيمة  ���س��ن��وي��ة  منا�سبة 
واملقيمون  االإم����ارات  �سعب  فيها 
على اأر�سها ذكرى القائد املوؤ�س�س 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 

ثراه”. اهلل  “طيب 
ت�سريح  يف   - م���ع���ال���ي���ه  واأك���������د 
ي����وم زاي�����د للعمل  ل���ه مب��ن��ا���س��ب��ة 
املنا�سبة  ه����ذه  اأن   - االإن�������س���اين 

ت���ك���ت�������س���ب اأه����م����ي����ة ك������ربى ه���ذه 
زايد”  “عام  مع  لتزامنها  ال�سنة 
متا�سيا مع اإعالن �ساحب ال�سمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة 
اهلل”  “حفظه  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
2018 “عام زايد” احتفاء  عام 
موؤ�س�س  مليالد  املئوية  بالذكرى 
نه�ستها وحمطة  وب��اين  ال��دول��ة 
ماآثره اخلرة  عظيمة ال�ستذكار 
القيم  ع��ل��ى  ال�������س���وء  وت�����س��ل��ي��ط 
خالل  من  ج�سدها  التي  النبيلة 
االإن�ساين  والعمل  اخل��ر  اأع��م��ال 
الوفاء  م�����س��اع��ر  ع���ن  وال��ت��ع��ب��ر 
امل�سبوقة  غ��ر  الفريدة  مل�سرته 

يف ال��ع��ط��اء وال��ب��ذل واإب����راز دولة 
م�ساريع  يف  ال����رائ����د  االإم���������ارات 
ال��وق��ف اخل���ري االإن�����س��اين لكل 

االأعراق واالأديان.
حتت  هلل  بحمد  نحن   : واأ���س��اف 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ق���ي���ادة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
خر  اهلل”  “حفظه  ال�����دول�����ة 
واأخيه �ساحب  �سلف  خلف خلر 
را�سد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
ال�سمو  و���س��اح��ب  اهلل”  “رعاه 
اآل نهيان  ال�سيخ حممد بن زاي��د 

القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
االأعلى للقوات امل�سلحة .. نوا�سل 
م�����س��رة اخل���ر وال��ع��ط��اء لتمتد 
اأي���ادي���ن���ا ال��ب��ي�����س��اء ب���اخل���ر اإىل 
ال��ع��امل ل��رت���س��ي��خ مكانة  اأ���س��ق��اع 
دولة االإمارات كعا�سمة م�ستدامة 
لعمل اخل��ر واأك��رب جهة مانحة 
بالعامل  االإن�سانية  للم�ساعدات 

االأمم  لنح�سد مبوجبها احرتام 
وتقديرها يف كل املحافل العاملية.

مدير �لدفاع �ملدين بعجمان : ز�يد �أر�سى نهجا م�ستمر� يف �لعطاء و�لبذل و�ملحبة
•• عجمان -وام:

االإدارة  م��دي��ر  ال�سام�سي  علي  عبدالعزيز  العميد  اأك���د 
ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع امل���دين يف ع��ج��م��ان ان ي���وم زاي���د للعمل 
القائد  اإجن����ازات  عظمة  تعك�س  حمطة  ميثل  االإن�����س��اين 
العظيم ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان – طيب اهلل ثراه 
– الذي ترك لنا نهجاً م�ستمراً يف العطاء والبذل واملحبة 
وال�سعي خلر االإن�سانية جمعاء ورخائها وازدهارها. وقال 
يف ت�سريح بهذه املنا�سبة اأن يوم زايد للعمل االإن�ساين هو 
وا�ستمرار  املوؤ�س�س  القائد  نهج  فيها  جندد  عطرة  ذك��رى 
بقيادة  االإن�ساين  والعمل  دولتنا احلبيبة باخلر  م�سرة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و���س��اح��ب  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 

را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل  رع��اه  دب��ي  حاكم 
االأعلى  القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
ال�سيوخ حكام  ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهم  امل�سلحة  للقوات 
والت�سامح  التكافل  �سنوي  ب�سكل  والتي ترتجم  االإم��ارات 
للعمل  زاي��د  ي��وم  ان  واأ���س��اف  النبيلة.  االإن�سانية  والقيم 
االإن�ساين منا�سبة وطنية مهمة لكل اإماراتي ويجب علينا 
اأن نتوارث هذا االإرث التاريخي الأجيالنا من جيل ال�سباب 
اجلود  ومنبع  االإن�سانية  زعيم  ذك��رى  على  اطالعه  بغية 
 “ نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  والعطاء 
العطاء  ح��ب  �سعبه  غ��ر���س يف  “ ال����ذي  ث����راه  اهلل  ط��ي��ب 
والبذل من االإن�سانية بال مقابل وجعل االإمارات احلبيبة 

واملعطاء حمطة عاملية للعطاء االإن�ساين.

فقد املدعو / مبارك نا�سر 
اليمن     ، بق�سه  ب��ن  اح��م��د 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)4162564( من يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم  

0506899588

فقد�ن جو�ز �سفر
ف��ق��د امل���دع���و / ن�����وال ع���ارف 

اليمن   ، م����ث����ن����ى  حم���������س����ن 

�سفره رقم  اجلن�سية - ج��واز 

)06082562( من يجده 

رقم   بتليفون  االت�سال  عليه 

0503203007

فقد�ن جو�ز �سفر
فقد املدعو / حممد علم 
باك�ستان     ، ف��ق��ر  ���س��ي��د 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )1759061( رق������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
االت�����س��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  

 0555386194

فقد�ن جو�ز �سفر
اينجيلبرت  امل�����دع�����و/  ف���ق���د 
فران�سي�سكو رودينا�س ، الفلبن 
اجل��ن�����س��ي��ة ج������واز ����س���ف���ره رقم 
يرجى   -  )A0862971P(
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
اقرب  او  الفلبينية  ب��ال�����س��ف��ارة 

مركز �سرطة باالمارات. 

فقد�ن جو�ز �سفر
انتونى  ج�����وى  امل�����دع�����و/  ف���ق���د 
الفلبن   ، ل��وري��ن��ت��ى  ب����االك����وت 
اجل��ن�����س��ي��ة ج������واز ����س���ف���ره رقم 
يرجى   -  )A0190488P(
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����رث  مم�����ن 
اقرب  او  الفلبينية  ب��ال�����س��ف��ارة 

مركز �سرطة باالمارات.

فقد�ن جو�ز �سفر
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اأخبـار الإمـارات
خلدمة ق�سم االأطفال

�ثار ومتاحف ر�أ�س �خليمة تطلق »�سيارة �ل�سعادة «
•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

رم�سان  من  ع�سر  التا�سع  ب��اأن  ال�سامية  للتوجيهات  ا�ستجابة 
والذي ي�سادف ذكرى رحيل املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اأطلقت  االإن�����س��اين   للعمل   ي��وم  ه��و  ث��راه  اآل نهيان طيب اهلل 
مع  بالتعاون  ال�سعادة«  »�سيارة  مبادرة  واملتاحف  االآث��ار  دائ��رة 
الطبية  اخليمة  راأ����س  منطقة  يف  املجتمعية  امل���ب���ادرات  ق�سم 
�سيارات  من  جمموعة  ال��دائ��رة  اأه��دت  حيث  �سقر  وم�ست�سفى 

والتي  �سقر  م�ست�سفى  يف  االأط��ف��ال  ق�سم  اإىل  االأط��ف��ال  األعاب 
�ستنقل االأطفال املقيمن يف امل�ست�سفى من االأجنحة اإىل غرف 
العمليات والعيادات التخ�س�سية االأخرى والتي ي�سعر االأطفال 
بالرهبة واخلوف عند زيارتها كطب االأ�سنان واالأ�سعة وغرها 
من املرافق الطبية يف امل�ست�سفى. وقال اأحمد عبيد الطنيجي 
مدير عام دائرة االآثار واملتاحف اإن هذه املبادرة �ستزيل بع�سا 
اإىل  اأث��ن��اء ذهابهم  االأط��ف��ال  ي��واج��ه  ال��ذي  والتوتر  القلق  م��ن 
الفحو�سات و غرها من  املختربات لعمل  اأو  العمليات  غرفة 

االأطفال يقبلون على  �ستجعل  املبادرة  اإن هذه  االأق�سام بحيث 
االأطباء واملمر�سن على  ي�ساعد  العالج مبعنويات عالية مما 
االأم��ور لن يواجهوا  اأولياء  اأن  ب�سهولة وي�سر كما  اأداء عملهم 
اإىل غ���رف وعنابر  ال���ذه���اب  اأط��ف��ال��ه��م يف  اإق���ن���اع  ���س��ع��وب��ات يف 
العالج. ومن جهتها ذكرت اأمل ابراهيم النعيمي مدير مكتب 
االت�سال املوؤ�س�سي اإن الدائرة و�سعت خطط وبرامج للم�ساركة 
بالنفع على خمتلف فئات  التي تعود  و  املجتمعية  املبادرات  يف 

املجتمع.

�ل�سفري �ليمني ل�«و�م«: عطاء �لإمار�ت يف �ليمن يتو��سل �إن�سانيا وتنمويا و«ز�يد �خلري« �أر�سى بنيانه
•• اأبوظبي-وام:

اأن  الدولة  لدى  اليمنية  اجلمهورية  �سفر  املنهايل  �سعيد  فهد  �سعادة  اأك��د 
والتنموي  االإن�ساين  ال�سعيد  على  يتوا�سل  اليمن  االإم��ارات يف  دولة  عطاء 
وميتد اإىل عقود م�ست من الزمن حيث اأر�سى بنيانه املغفور له ال�سيخ زايد 

بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه.
اأنباء االإم��ارات »وام« مبنا�سبة يوم زايد  وقال �سعادته يف ت�سريحات لوكالة 
للعمل االإن�ساين اإن الدور االإن�ساين االإماراتي يف اليمن رائد ومتميز فعلى 
من  الفرتة  خ��الل  اليمن  يف  االإن�سانية  امل�ساعدات  قيمة  بلغت  املثال  �سبيل 
اأبريل 2015 وحتى اأبريل من العام اجلاري 13.82 مليار درهم وبرزت 
الذي  الدمار  بعد  تنميتها  يف  االإمارات  دولة  �ساهمت  رئي�سية  قطاعات   6
خلفته ميل�سيات احلوثي االإيرانية وهي التعليم وال�سحة واالأمن واالإغاثة 
حملية  باإ�سادة  قوبل  ما  وه��و  االإ�سكان  برامج  اإىل  اإ�سافة  التحتية  والبنية 
500 مليون  تقدمي نحو  اأي�ساً  االإم��ارات  دول��ة  وا�سعة كما تعهدت  ودولية 
دوالر اأمريكي لدعم خطة االأمم املتحدة لال�ستجابة االإن�سانية لليمن للعام 
على  توزيعها  يف  عك�ست  والبيانات  االأرقام  تلك  اأن  �سعادته  وبن   .2018
الر�سيدة على م�ستقبل  االإم��ارات وقيادتها  القطاعات حر�س دولة  خمتلف 
بن  والتاريخية  االأخ��وي��ة  العالقات  عمق  م��ن  ينطلق  مب��ا  اليمني  ال�سعب 
للتحالف  املعلنة  االأه��داف  مع  ين�سجم  ومبا  ال�سقيقن  وال�سعبن  البلدين 
العربي بقيادة اململكة العربية ال�سعودية ومب�ساركة فاعلة من دولة االإمارات 

العربية املتحدة.
وقال �سعادة فهد �سعيد املنهايل اإن » يوم زايد للعمل االإن�ساين« حمطة وطنية 
مهمة يف تاريخ دولة االإم��ارات العربية املتحدة ففي هذا اليوم يفتخر اأبناء 
االإمارات ومعهم �سعوب العامل باالإجنازات العظيمة التي حققتها االإمارات 

يف �ساحة العمل االإن�ساين.
واأو�سح انه من خالل ت�سفح ال�سجل االإن�ساين لدولة االإمارات يجده املرء 
ملئ بالعديد من املبادرات االإن�سانية العظيمة التي مت ت�سخرها يف اأوقات 
متفاوتة خلدمة املالين من الب�سر مبختلف �سرائحهم امل�ستهدفة اإن�سانيا يف 
العديد من الدول التي �سهدت وطاأة الكوارث الطبيعية والنزاعات امل�سلحة 

والعنف واحلروب واأي�سا اجلوع والفقر واملر�س.
واأكد �سعادته اأن العمل االإن�ساين االإماراتي يف دولة االإمارات يكت�سب اأهمية 
ق�سوى من كونه يتاأتى من منطلق حر�س �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه 
اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
اأع�ساء  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهم  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد 
املجل�س االأعلى حكام االإمارات على اإطالق املبادرات االإن�سانية العاملية واإر�سال 
املوؤ�س�سات  عرب  فورية  ب�سورة  وتقدميها  للمحتاجن  االإغاثية  امل�ساعدات 

واجلمعيات اخلرية واالإن�سانية االإماراتية واملنظمات الدولية.
اأن امل�ساعدات االإن�سانية االإماراتية التي تتوىل اأمرها يف  واأ�سار �سعادته اإىل 

امل��واد الغذائية فح�سب  اخل��ارج هيئة الهالل االأحمر ال تقت�سر على توزيع 
واإمن��ا ت�سمل كل ما هو �سروري للم�ساهمة يف كف االأذى ورف��ع البالء عن 
ال�سعوب مثل اإقامة املدار�س وامل�ست�سفيات وتقدمي االأدوية و�سيارات االإ�سعاف 
الذي حتقق من  ال�سيء  االأطفال وهو  لتطعيم  اللقاحات احليوية  واإي�سال 

قبل يف دول مثل اأفغان�ستان وباك�ستان.
املتحدة  العربية  االإم��ارات  لدولة  االإن�سانية  امل�ساعدات  �سجل  اأن  اإىل  ولفت 
ال�سمو  �ساحب  اأطلقها  التي  العظيمة  امل��ب��ادرات  من  بالعديد  اأي�سا  يحفل 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 

حاكم دبي »رعاه اهلل« واأبرزها ك�سوة مليون طفل حول العامل و�سقيا املاء.
واأ�ساف اأن امل�ساعدات االإن�سانية الرائدة لدولة االإمارات تتوا�سل مع املبادرة 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأطلقها  ال��ت��ي 
دوالر  مليون   120 بتقدمي  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
م�ساهمة من �سموه يف دعم اجلهود العاملية ال�ستئ�سال مر�س �سلل االأطفال 
باك�ستان  على  خا�س  ب�سكل  الرتكيز  مع   2018 اجل��اري  العام  حلول  مع 

واأفغان�ستان.
وقدمت دولة االإمارات خالل الفرتة من اأبريل 2015 اإىل اأبريل 2018 
دوالر  م��ل��ي��ار   3.76 دره���م  م��ل��ي��ار   13.82 ن��ح��و  بلغت  لليمن  م�����س��اع��دات 
مليون   5.3 منهم  ميني  مليون   13.8 ع��ن  يزيد  م��ا  م�ساعدة  ا�ستهدفت 

طفل.
اال�ستجابة  اإط��ار  يف  اليمن  يف  االإم���ارات  لدولة  االإن�سانية  امل�ساعدات  وتاأتي 

االإن�سانية والتنموية لدولة االإم��ارات جتاه اليمن وكذلك دعماً ال�ستقراره 
واحلفاظ على وحدة اأرا�سيه.

وعملت دولة االإمارات على دعم االحتياجات طويلة االأجل لليمن وذلك من 
خالل متويل خمتلف القطاعات مثل دعم الربامج العامة وتوليد الطاقة 

وال�سحة والتعليم والبناء.
حيث  مينية  حمافظة   12 نحو  اإىل  لت�سل  االإماراتية  امل�ساعدات  وامتدت 
والريان  عدن  يف  كاملطارات  االأ�سا�سية  التحتية  البنية  تاأهيل  باإعادة  قامت 
واملخا  و�سقطرى  وامل��ك��ال  ع��دن  يف  البحرية  امل��وان��ئ  ع��ن  ف�ساًل  و�سقطرى 
ومبنى االإذاعة واملحكمة وكا�سر االأمواج يف املكال وا�ستكمال حديقة ال�سعب 

يف الربيقة مبحافظة عدن.
218 مدر�سة وتوفر  وتاأهيل  بناء  الإع��ادة  بتنفيذ م�ساريع  الدولة  وقامت 
اأكرث من 232 األف طن من امل�ساعدات الغذائية مبتو�سط 10 اآالف �سخ�س 
م�ستفيد من امل�ساعدات الغذائية يومياً واإعادة بناء و�سيانة 46 م�ست�سفى - 
مركز �سحي وتقدمي اأكرث من 300 طن من االإمدادات الطبية واإعادة بناء 
و�سيانة 12 حمطة كهرباء وتوفر 635 ميجاواط واإعادة تاأهيل و�سيانة 
9 حمطات و�سبكات مياه حتتوي على 80 م�سخة باالإ�سافة اإىل 4 حمطات 
تطعيمات  وتوفر  لل�سقيا  �سًد   250 وبناء  ال�سحي  ال�سرف  مياه  معاجلة 
اإ�سعاف  �سّيارة   74 وت�سلم  األف طفل   488 لنحو  واحل�سبة  االأطفال  �سلل 
نقل  ب��ا���س  و70  االأم��ن��ي��ة  املوؤ�س�سات  ل��دع��م  �سرطة  اآل��ي��ة   500 م��ن  واأك���رث 

لدعم قطاع التعليم واإعادة تاأهيل 19 مركزاً لل�سرطة.

�أمل �لعفيفي  ز�يد قدم 
منوذجًا عامليًا للعطاء �لإن�ساين

•• اأبوظبي : رم�شان عطا 

اأن احتفاء  العام جلائزة خليفة الرتبوية على  اأمل العفيفي االأمن  اأكدت 
القائد  ال�سوء على م�سرة هذ  ي�سلط  االإن�ساين  للعمل  زايد  بيوم  الدولة 

ل��ل��ع��امل من���وذج���اً فريداً  ال����ذي ق���دم 
للعطاء االإن�ساين للب�سرية كافة دون 
نظر جلن�س اأو دين اأو لون اأو عقيدة 
لت�سمل  البي�ساء  اياديه  امتدت  فقد 
االأر�س  م�سارق  وال��داين يف  القا�سي 

ومغاربها. 
اإن ي���وم زاي����د ل��ل��ع��م��ل االإن�������س���اين هو 
تلتف  ب���اأن  ج��دي��رة  وط��ن��ي��ة  منا�سبة 
املجتمع  ����س���رائ���ح  خم��ت��ل��ف  ح���ول���ه���ا 
لتتاأمل بالفكر والدرا�سة مالمح هذه 
واالإقليمية  املحلية  واأبعادها  امل�سرة 
وال��دول��ي��ة، فقد وه��ب » زاي���د اخلر 
لن�سر  وماله  وجهده  ووقته  حياته   «

املحتاجن  لدى  امل�ساعدة  وتقدمي  االأمل  وبث  اال�ستقرار  ال�سالم وحتقيق 
يف خمتلف بقاع االأر�س، فتدفق عطاوؤه �سالاًل يجري يف القلوب والنفو�س 
اأُم��ة يف رجل ورجاًل  القيم االإن�سانية، لقد كان رحمه اهلل  باملحبة واإع��الء 

يف اأمة.  

مدير جامعة �لفالح: �ل�سيخ ز�يد 
ر�سخ �لقيم �لإن�سانية �لنبيلة 

•• دبي-وام:

اأكد الدكتور نورالدين عطاطرة املدير املفو�س جلامعة الفالح ان يوم زايد 
للعمل االإن�ساين ميثل حمطة تعك�س عظمة اإجنازات القائد املوؤ�س�س ال�سيخ 
زايد بن �سلطان اآل نهيان - طيب اهلل ثراه - الذي ترك لنا نهجاً م�ستمراً 
وازدهارها..  ورخائها  االإن�سانية  وال�سعي خلر  واملحبة  والبذل  العطاء  يف 
حيث اقرتن ا�سمه بتقدمي العون لكل حمتاج فهو رائد العطاء ورمز اخلر 
واالإن�سانية يف دولة االمارات العربية املتحدة. واأ�ساف الدكتور عطاطرة يف 
ت�سريح مبنا�سبة يوم زايد للعمل االن�ساين انه يف هذا اليوم نتذكر ماآثر 
املوؤ�س�س وباين الدولة املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “طيب 
اهلل ثراه” الذي ر�سخ ماآثر الت�سامح والقيم االإن�سانية النبيلة بن ال�سعوب 
داخل الدولة وخارجها. واأ�سار الدكتور عطاطرة اإىل اأن هذه املنا�سبة هي 
دولتنا  م�سرة  وا�ستمرار  املوؤ�س�س  القائد  نهج  فيها  جن��دد  عطرة  ذك��رى 
احلبيبة باخلر والعمل االإن�ساين بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل “ و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
ال��وزراء حاكم دبي  اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س  بن را�سد 
زايد اآل نهيان ويل عهد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  اهلل” و�ساحب  “ رعاه 
ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهم  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 

ال�سيوخ اع�ساء املجل�س االعلى حكام االإمارات .

دفاع مدين دبي : �ل�سيخ ز�يد �أر�سى 
قو�عد �لعمل �لإن�ساين حمليا وعامليا 

•• دبي-وام:

العامة  االإدارة  ع��ام  مدير  املطرو�سي  ث��اين  را�سد  خبر  اللواء  �سعادة  اأك��د 
للدفاع املدين يف دبي اأن املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب 
اهلل ثراه اأر�سى قواعد العمل االإن�ساين وترك ب�سمات وا�سحة على العمل 

االإن�ساين على ال�سعيدين املحلي والعاملي.
العمل  ان   - االإن�����س��اين  للعمل  زاي���د  ي��وم  ل��ه مبنا�سبة  ت�سريح  - يف  وق���ال 
اخلري واالإن�ساين يف االإمارات اأ�سبح مبداأ اأ�سيال ن�ستلهمه من روح وروؤية 
و�سخ�سية االأب املوؤ�س�س وميثل قيمة اإن�سانية نبيلة و�سلوك ح�ساري توؤمن 
القائد  لل�سر على خطى  االأجيال  وتتوارثه  وال�سعب  الر�سيدة  القيادة  به 
والعطاء  البذل  على  حث  ال��ذي  نه�ستها  وب��اين  االإم���ارات  لدولة  املوؤ�س�س 
ثقافة  وتر�سيخ  وتنميتها  املجتمعات  واإيجابيا يف تطوير  دورا مهما  ولعب 

العطاء.

من�سور �ملن�سوري: �لعمل �لإن�ساين �حتل 
م�ساحة كبرية من فكر ووجد�ن ز�يد

•• اأبوظبي-وام: 

قال �سعادة من�سور اإبراهيم املن�سوري مدير عام املجل�س الوطني لالإعالم 
خاللها  م��ن  ن�ستذكر  مهمة  “ منا�سبة  االإن�����س��اين  للعمل  زاي��د  “ ي��وم  اإن 

ال�سيخ  ل����ه  امل���غ���ف���ور  اه���ت���م���ام 
نهيان  اآل  ���س��ل��ط��ان  ب���ن  زاي�����د 
بالعمل  ثراه”  اهلل  ط��ي��ب   “
اخل�������ري واالإن�����������س�����اين ال����ذي 
من  كبرة  م�ساحة  يحتل  ك��ان 
ف��ك��ره ووج���دان���ه ال���س��ي��م��ا واأنه 
جمتمعنا  قيم  ويعك�س  يج�سد 
يف  وعاداته  وثقافته  االإم��ارات��ي 
يحتاجها  مل��ن  امل�ساعدة  تقدمي 
وبف�سل  وال�سعوب  ال���دول  م��ن 
ه���ذا االه��ت��م��ام اأ���س��ب��ح��ت دولة 
االإمارات من الدول الرائدة يف 

جمال العمل اخلري واالإن�ساين العاملي.
ال�سيخ  ال�سمو  وبتوجيهات من �ساحب  توا�سل  االإم��ارات  دولة  اأن  واأ�ساف 
نهج  على  اهلل” ال�سر  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
نفو�س  يف  االإن�سانية  قيمه  �ساأن  من  يعزز  ال��ذي  وبال�سكل  املوؤ�س�س  الوالد 
اأبناء االإم��ارات مواطنن ومقيمن ويتجلى ذلك باالحتفال كل عام بهذه 
اإىل  وتوجيهها  واخلرية  االإن�سانية  امل��ب��ادرات  اإط��الق  خ��الل  من  املنا�سبة 

الدول وال�سعوب املحتاجة.
وال�سباق يف هذا  ال��رائ��د  �سجلها  وبف�سل  االإم���ارات  دول��ة  اأن  �سعادته  واأك��د 
اإليها  ينظر  اأ�سبح  ال���ذي  ال���دويل  املجتمع  وتقدير  اح���رتام  ن��ال��ت  امل��ج��ال 

كنموذج يحتذى به يف �سناعة االأمل وحتقيق ال�سعادة لالآخرين.

د�ر ز�يد للثقافة �ل�سالمية : �ل�سيخ ز�يد 
جعل من �لإمار�ت مثال للعطاء بال حدود 

•• العني -وام:

زاي���د للثقافة  ل���دار  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال�سنيدي  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور خلفان  ق��ال 
على  ليوؤكد  ي��اأت��ي  االإن�ساين”  للعمل  زاي��د  “يوم  اإن  ب��االإن��اب��ة  االإ�سالمية 
م�ساعر احلب والوفاء التي يختزنها �سعب االإمارات لباين نه�ستها املغفور 

اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  ل��ه 
نهيان –طيب اهلل ثراه - وذلك 
تعبرا ملا غر�سه من قيم ت�سهد 
لعطاء  مثال  االإم���ارات  اأن  على 

بال حدود.
له  ت�������س���ري���ح  يف   - واأ�������س������اف 
للعمل  زاي������د  ي�����وم  مب��ن��ا���س��ب��ة 
بيوم  احتفالنا  اإن   - االإن�����س��اين 
زاي�����د ل��ل��ع��م��ل االإن�������س���اين يعد 
ومبادراتنا  فعالياتنا  من  جزءا 
ثقافة  تر�سيخ  اإىل  تهدف  التي 
تقدمي  و  وال���رح���م���ة  ال���ع���ط���اء 

الدولة حية يف قلوبنا  ملوؤ�س�س  الكرمية  ال�سرة  امل�ساعدة لالآخرين الإبقاء 
االن�ساين  والعمل  العطاء  زايد يف جمال  ال�سيخ  اأن ب�سمات  اإىل  .. م�سرا 
وبف�سل جهود القيادة الر�سيدة و ا�ستمرارها يف العمل على خطوات ونهج 
االأول كاأكرب جهة مانحة  املركز  اأن حتتل  اليوم من  االإم��ارات  زاي��د مكنت 

للم�ساعدات االإن�سانية يف العامل.
العمل  ث��ق��اف��ة  ن�����س��ر  ي��ع��زز  االإن�ساين”  للعمل  زاي����د  “يوم  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
ويكر�س  الف�سيلة  االأي��ام  ه��ذه  يف  �سوره  اأجمل  يف  والتطوعي  االجتماعي 
جميعا  الوطن  اأبناء  نفو�س  يف  والت�سامح  واملحبة  والعطاء  البذل  معاين 
والرب  واالإح�����س��ان  واجل���ود  ال�سخاء  مبعاين  “زايد” ارت��ب��ط  ا�سم  اأن  حيث 

واحلث على اخلر وبذل العطاء للجميع.

�لدكتور مطر حممد �لنعيمي  �لحتفاء بيوم ز�يد للعمل 
�لإن�ساين له ميزة �أكرب هذ� �لعام ، حيث ياأتي �سمن عام ز�يد

حمد �ل�سيباين : يوم ز�يد للعمل �لإن�ساين منا�سبة وطنية لال�سرت�ساد بنهج ز�يد �خلري

�سرطة �أبوظبي تطلق مبادرة ميثاق �حلب و�لوفاء لز�يد �خلري

عام  مدير  النعيمي  حممد  مطر  الدكتور  �سعادة  اأك��د 
زايد  ب��ي��وم  االح��ت��ف��اء  اأه��م��ي��ة  على  ال��ع��ن  بلدية مدينة 
الكبر  ال��راح��ل  قيمة  م��ن  ميثله  مل��ا  االإن�����س��اين  للعمل 
و  باخلر  ا�سمه  اق��رتن  البي�ساء حتى  االأي���ادي  م��د  يف 
العطاء ، و لعل االحتفاء بيوم زايد للعمل االن�ساين له 
ميزة اأكرب هذا العام ، حيث ياأتي �سمن عام زايد ، هذا 

احلدث الوطني و التاريخي الهام يف دولة االإمارات. 
ال��ر���س��ي��دة يف  ال��ق��ي��ادة  ت��وج��ي��ه��ات  اإن   : النعيمي  ق���ال  و 
 – زاي��د  لل�سيخ  االإن�سانية  و  اخلرية  االع��م��ال  تر�سيخ 
طيب اهلل ثراه – و تخ�سي�س يوم الإبراز هذه االأعمال 

دولتنا  و موؤ�س�سات  الأف��راد  دافع كبر  ي�سكل   ، ال�سامية 
ال�سيخ  روؤي��ة  االأفكار لدعم  و  املبادرات  الغالية الإط��الق 
زايد و قادة دولة االإمارات نحو مكانة العمل اخلري و 
االإن�ساين يف جمتمعنا و اأهمية املثابرة يف هذه االأعمال 
يوم   : النعيمي  واأ���س��اف  الطيب.  النهج  ه��ذا  لي�ستمر 
زايد للعمل االإن�ساين هو ر�سالة حول اأهمية االن�سان و 
اأهمية العطاء التي علمنا اإيها ال�سيخ زايد رحمه اهلل – 
اليوم بف�سل توجيهات  ا�ستمر حتى  الذي  النهج  ، وهو 
قادة دولة االمارات ، مما يجعلنا نفخر باإجنازاتنا على 
امل�ستوى اخلري كفخرنا باإجنازاتنا يف باقي املجاالت. 

•• دبي -وام:

اأ�ساد الدكتور حمد ال�سيخ اأحمد ال�سيباين الع�سو املنتدب للمعهد الدويل 
ال�سيخ  ل��ه  املغفور  اواله  ال��ذي  ال��ب��ارز  وااله��ت��م��ام  الكبر  ب��ال��دور  للت�سامح 
واالإن�ساين  اخل��ري  ثراه” للعمل  اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د 
.. م�ستذكرا  اأ�سقاع االر�س  املنكوبن يف �ستى  واإغاثة  وم�ساعدة املحتاجن 

جهود ال�سيخ زايد اخلرية واالن�سانية واأياديه البي�ساء املعطاءة.
االمارات  اإن   - االإن�ساين  للعمل  زاي��د  ي��وم  مبنا�سبة  له  ت�سريح  يف   - وق��ال 
وعرب تاريخها احلافل انتهجت دورا كبرا اإدراكاً منها الأهميته يف تخفيف 
للم�ست�سعفن واملحتاجن وان  الكرمية  االإن�سانية ول�سمان احلياة  املعاناة 
فعل اخلر جزء ال يتجزاأ من ن�سيج املجتمع الأنه متجذر يف تراثه ومنبثق 
عن قيمه ومبادئه.. الفتاً اأن م�سرة العمل االن�ساين يف هذا الوطن املعطاء 

م�ستمرة با�ستمرار من قبل قيادته احلكيمة وابنائه.
واأ�ساف اأن املعهد الدويل للت�سامح يقوم بجهود كبرة يف اطار تعزيز العمل 

االمارات  بها  تقوم  التي  امل�سرقة  اجلهود  على  ال�سوء  وت�سليط  االن�ساين 
االن�ساين  العمل  لتاأطر  والعاملي  املحلي  التن�سيق  اآفاقا عالية من  وفتحها 

حتت مظلة واحدة وفقاً لالأهداف واملبادئ االإن�سانية النبيلة.
ومن جانبه قال العميد اأحمد خلفان املن�سوري - اأمن عام جائزة حممد 
بن را�سد اآل مكتوم للت�سامح اإن �سعب االمارات لن ين�سى ماآثر ال�سيخ زايد 
وما قدمه للعامل من منوذج متفرد من االأخالق والقيم والكرم والعطاء .. 
موؤكدا حر�س القيادة الر�سيدة يف دولة االإمارات على دعم العمل االإن�ساين 
 - نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  ل��ه  املغفور  اأ�س�سه  و���س��ع  ال���ذي  عامليا 
اإن يوم زايد للعمل  باملنا�سبة -  طيب اهلل ثراه -. واأ�ساف - يف ت�سريح له 
االإن�ساين يج�سد م�ساعر العز والوقار وتر�سخ قيم الوفاء والعرفان ملوؤ�س�س 
دولة االإم��ارات وباين نه�ستها املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان � 
طيب اهلل ثراه � . فهي ذكرى للم�سي قدما وال�سر على خطى ونهج القائد 
املوؤ�س�س وترجمة �سنوية تتج�سد يف التالحم والتكافل االإن�ساين حتت ظل 

وتوجيهات قيادتنا الر�سيدة.

•• اأبوظبي-وام:

اأطلقت اإدارة االإعالم االأمني بقطاع 
اأبوظبي  �سرطة  يف  ال��ق��ي��ادة  ���س��وؤون 
والوفاء”  احل���ب  “ميثاق  م���ب���ادرة 
الفخر  ع��ب��ارات  ت�سجيل  وتت�سمن 
املوؤ�س�س  القائد  حمبة  يف  واالعتزاز 
ال��وال��د امل��غ��ف��ور ل��ه ال�سيخ زاي���د بن 
�سلطان “طيب اهلل ثراه “ مب�ساركة 
وال�سركاء  العاملن  م��ن   1918
اال�سرتاتيجين وذلك انطالقاً من 
وطني  م��وروث  اإر�ساء  على  حر�سها 
يف  الر�سيدة  قيادتنا  روؤي��ة  لتج�سيد 

عام زايد.

املهري  علي  حممد  العقيد  وذك���ر 
ان  االأم���ن���ي  االإع������الم  اإدارة  م���دي���ر 
مع  بالتزامن  انطلقت  املبادرة  هذه 
والذي  االإن�����س��اين  للعمل  زاي���د  ي��وم 
ي�سادف التا�سع ع�سر من رم�سان يف 
قطاع �سوؤون القيادة ثم تتوا�سل يف 
بالقيادة  ال�سرطية  القطاعات  كافة 
اأب��وظ��ب��ي وبعدها  ل�����س��رط��ة  ال��ع��ام��ة 
تنتقل اإىل ال�سركاء اال�سرتاتيجين 
امل����ب����ادرة مع  اخ��ت��ت��ام  اإىل  واأ�����س����ار   .
اح��ت��ف��االت ال��دول��ة ب��ال��ي��وم الوطني 
�سيتم  ح���ي���ث  واالأرب�����ع�����ن  ال�������س���اب���ع 
ت�سجيل م�ساركة معايل القائد العام 
ل�سرطة اأبوظبي و�سعادة املدير العام 

ل�����س��رط��ة اأب��وظ��ب��ي وم���ن ث���م و�سع 
امليثاق �سمن من�سة القائد املوؤ�س�س 

يف متحف ال�سرطة باملبنى الرئي�سي 
للقيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي.

مبارك ر��سد �ل�سام�سي مدير بلدية �حلمرية : ز�يد رمز وقدوة �لإن�سانية يف �لعمل �خلريي 
•• ال�شارقة  -الفجر: 

اأكد مبارك را�سد ال�سام�سي مدير 
بلدية احلمرية اأن املغفور له ال�سيخ 
طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د 
اهلل ثراه  �سيظل دوما رمزا للعمل 
االإن�����س��اين وق���دوة ل���الأمم والدول 
وعطاء متدفقا للعمل اخلري لنا 
�سهدت  اأن  بعد  املقبلة  ول��الأج��ي��ال 
العربي  ال�سعيدين  على  املعمورة  
وال��ع��امل��ي مب��ا ق��دم��ه م��ن مبادرات 
خل��دم��ة االإن�����س��ان��ي��ة ج��م��ع��اء ومبا 
اأ���س�����س وث��واب��ت عمقت  و�سعه م��ن 

يج�سد  االإن�ساين  للعمل  زاي��د  ي��وم 
عمق  يف  ال�ساربة  االأ�سيلة  القيم 
ث��ق��اف��ة امل��ج��ت��م��ع االإم����ارات����ي وهي 
التعا�سد  على  حت�س  التي  القيم 
و  النا�س  بن  والت�سامح  والتعاون 
االإم���ارات م�سرقة يف  جتعل �سورة 

قلوب مالين الب�سر وعقولهم.
ك��م��واط��ن��ن ن�سعد مبا  اأن��ن��ا  واأك����د 
اأفادت  اإرث خ��ال��د  زاي���د م��ن  ت��رك��ه 
اأر����س وحتت  ك��ل  الب�سرية يف  منه 
كل �سماء ليظل هذا العطاء عنوان 
املواطنن  ونهج  ال��دائ��م  االإم����ارات 
الدوله  م��وؤ���س�����س  خ��ل��ف  احل����ذو  يف 

البعد االإن�ساين يف �سيا�سة االإمارات 
اخل��ارج��ي��ة ور���س��خ��ت ���س��ورت��ه��ا يف 
للعطاء  عنوانا  باعتبارها  اخل��ارج 
اأن  ال�سام�سي   واأ���س��اف  االإن�ساين. 
ما قدمه املغفور له ال�سيخ زايد بن 
ثراه  اهلل  نهيان  طيب  اآل  �سلطان 
االإن�ساين  العمل  رواف��د لدعم  من 
ك��ل��ه يجعل  ال���ع���امل  واخل�����ري يف 
اأ�سمه م�سطرا وخالدا بل وحمفورا 
التي  وعقولها  ال�سعوب  ق��ل��وب  يف 
ا�ستفادت وما زالت من امل�سروعات 
فيايف  كل  يف  واأن�ساأها  دعمها  التي 
ال���دول واالأ���س��ق��اع. ول��ف��ت اإىل اأن 

واأق��وال��ه وحر�سه على  اأف��ع��ال��ه  يف 
خدمة الب�سرية جمعاء. 
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اأخبـار الإمـارات
هيئة تنمية �ملجتمع بدبي تنظم �سل�سلة من 

�لأن�سطة �لرم�سانية لتعزيز �لتما�سك �لأ�سري
•• دبي-وام:

اأم ال�سيف �سل�سلة من  – فرع  نظمت هيئة تنمية املجتمع يف دبي وبالتعاون مع مراكز االأم��رة هيا بنت احل�سن 
االأن�سطة والفعاليات الرم�سانية التي ا�ستهدفت ال�سيدات لتعزيز التما�سك االأ�سري من خالل اال�ستفادة من اأجواء 
الهيئة مطلع  اأطلقتها  “ا�سرة متما�سكة جمتمع متالحم” التي  اإطار مبادرة  الف�سيل. وتاأتي اخلطوة يف  ال�سهر 
العام اجلاري بهدف بناء القدرات وتعزيز الوعي لدى اأفراد االأ�سرة حول اأ�سرار ال�سعادة االأ�سرية واأهمية العالقات 
بن اأفراد العائلة بهدف تقليل معدالت الطالق. وا�ستمرت فعاليات هيئة تنمية املجتمع يف مركز االأمرة هيا حتى 
15 رم�سان حيث ت�سمنت جل�سات حوارية تناولت ق�سايا اأ�سرية متنوعة منها حلول واأفكار اإبداعية جللب ال�سعادة 
للمنزل وفن االإن�سات وو�سع خطط لتح�سن التما�سك االأ�سري وبحث خربات وجتارب متميزة يف جمال التما�سك 

وال�سعادة االأ�سرية.

•• اأ�شتانا-وام:

زار �سعادة الدكتور حممد اأحمد بن �سلطان اجلابر �سفر الدولة لدى جمهورية كازاخ�ستان م�ست�سفى 
االأمومة والطفولة احلكومي ومركز االأطفال لذوي االحتياجات اخلا�سة احلكومي يف اأ�ستانا وذلك 
مبنا�سبة اليوم العاملي حلماية االأطفال. وا�ستعر�س مدراء املوؤ�س�ستن خالل ا�ستقبال �سفر الدولة 
الدور الذي يقوم به امل�ست�سفى واملركز يف رعاية وعالج االأطفال. واأكد �سفر الدولة اأن االمارات تويل 
.. م�سرا  االإماراتي  املجتمع  واملتاأ�سلة يف  املتوازنة  القيم  التي تعترب من  بالطفولة  اهتماما كبرا 
اإىل  . ولفت  ال�سحية  الرعاية  االإم��ارات حر�س حكومة جمهورية كازاخ�ستان يف توفر  اإىل تقدير 
من  البلدين  يجمع  ملا  منا�سباتهم  الكازاخ�ستاين  ال�سعب  م�ساركة  ا�ستانا  يف  الدولة  �سفارة  اهتمام 
عادات وتقاليد ودين واحد. وقام �سعادة ال�سفر بتقدمي الهدايا التي وفرتها هيئة الهالل االحمر 
االماراتي لنزالء امل�ست�سفى واملركز .. فيما قدمت مديرة مركز االطفال لذوي االحتياجات اخلا�سة 

�سهادة �سكر وتقدير ل�سفر الدولة على تعاون �سفارة االمارات يف اجناح احلفل الذي اقامه املركز.

�سفري �لدولة يزور موؤ�س�سات عالجية لالأطفال يف �أ�ستانا

»�سو�لف رم�سانية« يناق�س �لت�سول على �إذ�عة ر�أ�س �خليمة 
عبد اهلل اأبو عابد: الت�سول اأفة على اجلميع التكاتف ملحاربتها  

 جا�سم راكان: االإمارات قبلة االأعمال االإن�سانية
اأ�سامة عبد املق�سود : نظرية الفن مراآة املجتمع خدعة

عبد الدين �سالمة : الدولة تدعم اأ�سحاب الهمم مبركبات جمانية
خليل عبيد الكعبي : خل�سبة امل�سرح �سحر ال يعرفه اإال الفنان 

•• روان اأ�شامة : الفجر

حل الفنان االإماراتي عبد اهلل اأبو 
عابد �سيفا على برنامج »�سوالف 
مبا�سرة  ي���ذاع  ال���ذي   « رم�سانية 
ي���وم اجل��م��ع��ة م��ن احل���ادي���ة ع�سر 
�سباحا  ال����واح����دة  غ��ل��ى  م�������س���اءا 
ع��ل��ى اإذاع������ة راأ������س اخل��ي��م��ة ومن 
ت��ق��دمي االإع���الم���ي ج��ا���س��م راكان 
�سالمة  ال����دي����ن  ع���ب���د  واإع�����������داد 
التقارير  وتكتب  خليل  ويخرجه 
املخرج  ب��ح�����س��ور  وذل����ك  ع��ق��ي��ل��ة، 
الكعبي  عبيد  ال�ساب خليل  املمثل 
عبد  اأ���س��ام��ة  ال�سحفي  وال��ك��ات��ب 

املق�سود. 
من  اأك����رث  ال��ربن��ام��ج  ي�ست�سيف 
ليتحدثوا  ب��اال���س��ت��ودي��و  ���س��ي��ف 
العام  ال����راأي  ي�سغل  م��و���س��وع  ع��ن 
م�سئولن  م��ع  ح����وارات  تلقي  م��ع 
ع��رب ال��ه��ات��ف و���س��خ�����س��ي��ات عامة 
خمتلفة  مو�سوعات  عن  تتحدث 
الربنامج  اأ����س���م  ع���ن  ي��ع��رب  مم���ا 

يف  املجتمعية  ال�����س��رط��ة  وحت����دث 
وو�سحت  با�ستفا�سة  ال�سياق  هذا 
ب���ع�������س م����ن حيل  ل��ل��م�����س��ت��م��ع��ن 
هوؤالء املت�سولون وتهيب باملجتمع 
عدم م�ساعدة هذه الفئة الدخيلة 
على املجتمع االإماراتي خا�سة واأن 
وهيئات  جمعيات  ان�����س��اأت  ال��دول��ة 
امل�ساعدات  جم��ال  يف  متخ�س�سة 
االإن�������س���ان���ي���ة وال ت���دخ���ر ج��ه��د يف 
للمحتاجن  اخل����دم����ات  ت���ق���دمي 
احلياة  م��ت��ط��ل��ب��ات  ل���ه���م  وت���ل���ب���ي 
الكرمية بدون اللجوء اإىل احليل 
التي ت�سر يف �سياق غر قانوين، 
االأ�سئلة  ببع�س  احل�سور  وتدخل 
ال����ت����ي ت���ه���م امل�����س��ت��م��ع��ن ون���ال���ت 
املجتمعية  ال�����س��رط��ة  ا���س��ت��ح�����س��ان 
ال����ت����ي و�����س����ح����ت خ�����ط�����ورة ه����ذه 

الظاهرة على الن�سيج املجتمعي.
وانتقلت حماور �سوالف رم�سانية 
التليفزيونية  ال������درام������ا  اإىل 
با�ست�سافة املخرج خالد �سامل من 
م�سروع  ع��ن  حت���دث  ال���ذي  م�سر 

مداخلة مع م�سوؤول من ال�سرطة 
ق�سية  ع����ن  حت�����دث  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
وخالد  احللقة  مو�سوع  الت�سول 
����س���امل خم����رج م���ن م�����س��ر وعمر 
يف  التنفيذي  املدير  لوتاه  حممد 

موا�سالت عجمان.
رم�سانية  ���س��وال��ف  ب��رن��ام��ج  ب����داأ 

رم�����س��ان��ي��ة« ف�سال عن  »���س��وال��ف 
امل�ستمعن  ع��ل��ى  م�����س��اب��ق��ة  ط����رح 
ل��ل��م�����س��ارك��ة ب��اأح��د اجل���وائ���ز التى 
الهاتف  ع���رب  مل�����س��ارك��ات  ر����س���دت 
وج���ائ���زة اخ���رى ل��ل��م�����س��ارك��ات من 
هذه  ويف  االن�������س���ت���ج���رام،  خ�����الل 
احللقة من الربنامج كانت هناك 

ب���ال���ت���ع���ري���ف ب���ال�������س���ي���وف داخ����ل 
اال�ستوديو وطرح مو�سوع الت�سول 
باأ�سلوب  ملناق�سته  امل�ستمعن  على 
املجتمعية  ال�سرطة  واأراء  علمي 
حملة  اط���ل���ق���ت  ب�����دوره�����ا  ال����ت����ي 
اإم���ارة راأ���س اخليمة  مكثفة داخ��ل 
الت�سول«  مل��ح��ارب��ة  م��ع��ا  ب��ع��ن��وان« 

ومركبات  ال��ع��ام  والنقل  البحري 
الفني  وامل��رك��ز  الن�سائية  االأج���رة 

ومركبات اأ�سحاب الهمم.
ابو  اهلل  عبد  ال��ف��ن��ان  وا�ستعر�س 
الفن  دور  احل��ل��ق��ة  خ����الل  ع���اب���د 
وال�����درام�����ا يف ت���ه���ذي���ب االج���ي���ال 
امل�سرحي  م�سروعه  ع��ن  وحت���دث 
الذي �سيعر�س خالل اج��ازة عيد 
اجلمهور  م����ع  وت���ف���اع���ل  ال���ف���ط���ر 
املعهود  وب��ح�����س��وره  مبهج  ب�سكل 
ظله  وخفة  بديهته  و�سرعة  عليه 
امل�ستمعن  ق���ل���وب  ت���دخ���ل  ال���ت���ي 

واملهتمن باأدواره يف الدراما.
ال�ساب خليل  واملخرج  املمثل  وقام 
ع��ب��ي��د ال��ك��ع��ب��ي ب���ال���ت���وا����س���ل مع 
ب�سوته  امل�ستمعن  م��ن  املت�سلن 
امل��م��ي��ز وامل���ع���روف ب��ه ب��ن ع�ساقه 
وك��ث��ر م��ا ك��ان ي��داع��ب املت�سلن 
اآن الأخر  م��ن  وي��ط��رح  بخفة ظ��ل 
ارقام التليفون والر�سائل الن�سية 
احللقة،  �����س����وؤال  ع��ل��ى  ل���الإج���اب���ة 
�سحر  امل�سرح  خل�سبة  اأن  واأ���س��اف 

منف�سلة  ح��ل��ق��ة   360 م�سل�سل 
احل�سور  م���ن���ه  وط���ل���ب  م��ت�����س��ل��ة 
داخل اال�ستوديو ان تكون ق�س�س 
ال�سمات  وت���ربز  ه��ادف��ة  امل�سل�سل 
بعيدا  العربي  املجتمع  يف  الطيبة 
املجتمع  اأن  ح��ي��ث  اال���س��ف��اف  ع��ن 
امل�سرفة  النماذج  من  الكثر  فيه 
وط���ال���ب���وه ب��ت��ح��ط��ي��م ن��ظ��ري��ة ان 
املجتمع  ����س���ورة  ت��ع��ك�����س  ال���درام���ا 
وهذا غر �سحيح الن الفن ب�سكل 
ويهذبه،  امل��ج��ت��م��ع��ات  ي�سكل  ع���ام 
واأكد خالد �سامل اأن فكرة امل�سروع 
يعزز  ال��ذي  النهج  نف�س  يف  ت�سر 

القيم واملبادئ.
وحتاور احل�سور باالأ�ستوديو عرب 
ال��ه��ات��ف م���ع ع��م��ر حم��م��د لوتاه 
موا�سالت  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر 
دور  ع����ل����ى  ل�����ل�����وق�����وف  ع����ج����م����ان 
عجمان  يف  ال���ع���ام���ة  امل���وا����س���الت 
اال�سرتاتيجية  خ��ط��ت��ه��ا  وط�����رح 
املقيمن  م��ت��ط��ل��ب��ات  ت��ل��ب��ي  ال���ت���ي 
النقل  اإىل  االإم���ارة وتطرق  داخ��ل 

يلتقي  ح��ن  الفنان  اإال  يعرفه  ال 
بجمهوره وينال الت�سجيع والنجاح 
ال�سحفي  ال��ك��ات��ب  ام���ا  م��ب��ا���س��رة. 
ف���ت���ح���دث ع����ن ال�����درام�����ا ودوره������ا 
التنمية  يف  ت�����س��ه��م  ب����ان  وط���ال���ب 
امل����ب����ادئ وال���ق���ي���م وت��ن�����س��ر ال����والء 
النماذج  على  بالرتكيز  واالنتماء 
الوطن  يف  وامل�����س��رف��ة  ال��ب��ط��ول��ي��ة 
الت�سول  عن  حت��دث  كما  العربي، 
املجتمع  ع��ل��ى  خ��ط��ورت��ه  وم�����دى 
ال�سرطة  ي��د  يف  ل��ي�����س  احل���ل  وان 
وح��ده��ا ب��ل اجل��ان��ب االك���رب على 
ت��وع��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ل��ل��ح��د م���ن هذه 
الظاهرة. ويف نهاية احللقة اأعلن 
معد الربنامج عبد الدين �سالمة 
مواقع  م�ستوى  على  ال��ف��ائ��ز  ع��ن 
التوا�سل االجتماعي واأعلن مقدم 
الربنامج جا�سم راكان عن الفائز 
من خالل هاتف الربنامج وانهى 
ي��وم اجلمعة  اآخ��ر  احللقة مبوعد 
و�سيوف  اآخر  مع مو�سوع  املقبلة 

اآخرين.

جمل�س »�سرطة �أبو ظبي« �لرم�ساين يناق�س منظومة تاأهيل نزلء »�لعقابية و�لإ�سالحية«
•• اأبو ظبي-الفجر:

اأبوظبي  ���س��رط��ة  جم��ل�����س  ن��اق�����س 
التاأهيل  م���ع���امل  ال���رم�������س���اين، 
املوؤ�س�سات  ل����ن����زالء  االإي����ج����اب����ي 
ال���ع���ق���اب���ي���ة واالإ������س�����الح�����ي�����ة« يف 
والدينية  ال��ع��ل��م��ي��ة  اجل�����وان�����ب 
والريا�سية  وامل��ه��ن��ي��ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
وال�سحية �سمن منظومة اأ�سهمت 
وتاأهيل  رعاية  مبجال  ريادتها  يف 
ه���ذه ال��ف��ئ��ة وف���ق اأف�����س��ل املعاير 
مبواثيق  واالل������ت������زام  ال���ع���امل���ي���ة، 

ومبادئ حقوق االإن�سان.
نظمته  ال��ذي  املجل�س  وا�ستعر�س 
العقابية  امل���وؤ����س�������س���ات  م���دي���ري���ة 
واالإ������س�����الح�����ي�����ة، ب���ق���ط���اع اأم�����ن 
اإدارة  ا�ست�سافته  وال��ذي  املجتمع، 
باأبوظبي،  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال�����س��رط��ة 
والواجبات  النزالء،  تاأهيل  برامج 
امل�ستقبل  وا�ست�سراف  واحل��ق��وق، 

وغرها.
فنية  ل����وح����ة  ال�����ن�����زالء  وع����ر�����س 
ن�سجوها  ظبي  اأب��و  �سرطة  ل�سعار 
األوان  حتمل  ال��ت��ي  اخل��ي��وط  من  
ووقع  عالية،  باحرتافية  ال�سعار، 
بعنوان  ل���وح���ة  ع��ل��ى  امل�������س���ارك���ون 
»برقيات حب ووفاء لزايد اخلر« 
امل�ساحب   امل���ع���ر����س  يف  وذل�������ك 

للمجل�س.
واأ�������س������اد ال������ل������واء، ح����م����اد اأح���م���د 

وتلبية  العقابية  املوؤ�س�سات  لنزالء 
احتياجاتهم  وفق برامج تاأهيلية  
املجل�س   يف  و�����س����ارك  م���ت���ط���ورة. 
العميد را�سد بور�سيد، نائب مدير 
والعميد  امل��ج��ت��م��ع،  اأم�����ن  ق���ط���اع 
�سيف علي الكتبي، مدير مديرية 
واالإ�سالحية،  العقابية  املوؤ�س�سات 
ال�سحي،  اأح���م���د  رك���ن  ،وال��ع��م��ي��د 
املوؤ�س�سات  م��دي��ري��ة  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
والعميد  واالإ�سالحية،  العقابية 
اإدارة  ع��ل��ي اأح��م��د اخل��ي��ال م��دي��ر 
واالإ�سالحية  العقابية  املوؤ�س�سة 
ال�سحي،  حممد  والعميد  الوثبة، 
مدير اإدارة حقوق االإن�سان بوزارة 
الداخلية،، والعميد اأحمد م�سعود 
املتابعة  اإدارة  م��دي��ر  امل����زروع����ي، 
الالحقة،  وال���رع���اي���ة  ال�����س��رط��ي��ة 
ال��دك��ت��ور ح��م��ود �سعيد  وال��ع��ق��ي��د 
ال�سرطة  اإدارة  م��دي��ر  ال��ع��ف��اري 
الدكتور  وال��ع��ق��ي��د  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 
ال���ربي���ك���ي، مدير  اأح���م���د  حم��م��د 
اإدارة رعاية االأحداث، وعدد كبر 
املجل�س  اأدارت  و  ال�����س��ب��اط،  م��ن 
االإماراتية  وال��ك��ات��ب��ة  االإع��الم��ي��ة 

ف�سيلة املعيني.
وق�������دم حم�������اور امل���ج���ل�������س ع������دداً 
املوؤ�س�سات  م��دي��ري��ة  ���س��ب��اط  م��ن 

العقابية واالإ�سالحية، ب�سرطة
 اأبو ظبي، وم�ست�سارين قانونين 
وح��ق��وق��ي��ن ورك����زت ع��ل��ى حقوق 

لروؤية القيادة الر�سيدة وحر�سها 
ع��ل��ى رع��اي��ة ه���ذه ال��ف��ئ��ة وتقدمي 
قيم  �سمن  لها،  اخلدمات  اأف�سل 
زايد  ال�سيخ  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  املغفور 
اهلل  »طيب  نهيان،  اآل  �سلطان  بن 

ثراه » يف بناء االإن�سان.
اأبو  �سرطة  ج��ه��ود  اإىل  وت��ط��رق��ت 
املجتمع  م�ساركة   تعزيز  يف  ظبي 
واإعادة  دجمهم  النزالء  تاأهيل  يف 
، م�سرة اإىل  تراجع ن�سبة العودة 
ل���ل���ج���رمي���ة يف دول�������ة االإم����������ارات 
املرتبة  حتتل  اإذ  املتحدة  العربية 
ال��ث��ان��ي��ة ع��امل��ي��ا يف ع����دم ال���ع���ودة  

وارتكاب اجلرائم.
الر�سيدة   القيادة   دع���م  وث��م��ن��ت 
ب���ت���وف���ر االإم�����ك�����ان�����ات ل���رع���اي���ة  

احل������م������ادي، م����دي����ر ق����ط����اع اأم����ن 
القيادة  ودع����م  ب��رع��اي��ة  امل��ج��ت��م��ع 
املتوا�سل  واه��ت��م��ام��ه��ا  ال��ر���س��ي��دة 
بتوفر االإمكانات لتاأهيل النزالء 
امل��م��ار���س��ات املتقدمة  اأف�����س��ل  وف��ق 
متطورة  ت��اأه��ي��ل��ي��ة  ب���رام���ج  ع���رب 
م�سراً اإىل حر�س �سرطة اأبو ظبي 
على توفر متطلبات النزالء من 

الناحية االأمنية والتاأهيلية.
�سليمان،  ع���زة  امل��ه��ن��د���س��ة،  وق��ال��ت 
الوطني االحتادي،  املجل�س  ع�سو 
التاأهيل  م����ع����امل  م��ن��اق�����س��ة  اإن 
املوؤ�س�سات  ل����ن����زالء  االإي����ج����اب����ي 
العقابية واالإ�سالحية« يف املجل�س 
اأب��و ظبي  �سرطة  ال��ذي خ�س�سته 
جت�سيداً  ي���ات���ي  اجل����ان����ب،  ب���ه���ذا 

وتاأهيل النزالء  و اهتمام  خمتلف 
القيادات ال�سرطية يف هذا اجلانب 
الربامج  توفر  على    وحر�سها  
وتعريف   امل���ت���ط���ورة  ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة 
املجتمع   اأف���������راد  و  م���وؤ����س�������س���ات 
باخلدمات املقدمة لهم ، م�سيدة  
باإجنازات �سرطة اأبوظبي النوعية  
يف هذا اجلانب والتي تعد  �سباقة 
يف النموذج اال�ستثنائي ال�ست�سراف 

امل�ستقبل.
وا�سعة   م�ساركة  املجل�س   و�سهد  
م������ن مم����ث����ل����ن ع������ن اجل����ال����ي����ات 
والبنغالية  وال��ه��ن��دي��ة  الفلبينية 
اأ�سادت   والتي   ال��ب��اك�����س��ت��ان��ي��ة،  و 
العربية  االإم�����ارات   دول���ة  بجهود 
املتحدة يف  توفر الرعاية الكاملة 

تعمل  التي  والقوانن  واالأنظمة 
واجبات  و���س��واب��ط حت��دي��د  ب��ه��ا، 
موا�سلة  مقابل  ال��ن��زالء،  وحقوق 
ملواكبة  وال���ت���ح���دي���ث  ال���ت���ط���وي���ر 
احلقوقية،  واملبادئ  اال�سرتاطات 

وفق املعاير الدولية.
واأ�ساد امل�ساركون يف املجل�س بجهود 
�سرطة اأبو ظبي، يف توفر فر�س 
ودعم  للنزالء،  والتعليم  ال��ق��راءة 
تعليمهم  ب��ا���س��ت��ك��م��ال  ال���راغ���ب���ن 
لديهم  املعرفة  وتعزيز  اجلامعي 
الثقافية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  خ���الل  م��ن 
املختلفة  لتعزيز وعيهم مبختلف 

جماالت احلياة. 
ك��م��ا اأ����س���ادوا  ب���روؤي���ة ���س��رط��ة اأبو 
ظبي يف و�سع اخلطط اال�ستباقية 
االإجناز  ا�ستدامة  على  للحفاظ 
وحت��ق��ي��ق امل���زي���د م���ن امل���وؤ����س���رات 

وموا�سلة  ال����ن����زالء  وواج�����ب�����ات  
ال��ت��ط��وي��ر وال��ت��ح��دي��ث يف  جمال 
اف�سل  وف��ق  وتاأهيلهم   رعايتهم 

املعاير واالتفاقيات الدولية . 
منظومة  جن�����اح  امل��ج��ل�����س  واأك�������د 
�سرطة اأبو ظبي يف تاأهيل ورعاية 
ال������ن������زالء وحت���ق���ي���ق امل�����زي�����د من 
االإيجابية   وامل��وؤ���س��رات  امل��ن��ج��زات 
اإع�������ادة دجمهم  ع��ل��ى  ب��ال��رتك��ي��ز 
و  منتجن   ليكونوا   املجتمع  يف 
و�ساحلن يف املجتمع  واال�ستعانة 
احلديثة،  واالأدوات  ب��ال��و���س��ائ��ل 
العلمية  املنهجية  على  واالعتماد 
وتطوير  تاأهيليهم   الإع����������ادة 

مهاراتهم.
كيفية  اإىل  امل�������س���ارك���ون  وت���ط���رق 
رع��اي��ة م��ب��ادئ حقوق االإن�����س��ان يف 
واالإ�سالحية،  العقابية  املوؤ�س�سات 

يف  التميز  ،وموا�سلة  االإيجابية، 
منظومة التاأهيل، وتعزيز امل�ساركة 
االإيجابية بن املوؤ�س�سة ال�سرطية 
لهم  ال��ف��ر���س��ة  واإت���اح���ة  للنزالء  
املجتمع   بناء  يف  فاعلن  ليكونوا 
على  وحر�سها  جمتمعهم،  داخ��ل 
يف  اال�سطناعي  ال��ذك��اء  توظيف 
للنزالء  امل��ت��م��ي��زة  امل����ه����ارات  دع����م 
امل���وه���وب���ن، و ال��ت��ع��ل��ي��م واإع������ادة 

التاأهيل عرب العامل االفرتا�سي.
القفزات  على  املتحدثون  واأج��م��ع 
�سرطة  حققتها  ال��ت��ي  ال��ن��وع��ي��ة، 
اأبوظبي، يف جمال رعاية وتاأهيل 
تطويرية  منظومة  وف��ق  ال��ن��زالء 
اب����ت����ك����اري،  ط����اب����ع  ذات  خ����الق����ة 
ب�سمان   ، روؤي���ت���ه���ا  م���ع  ت��ت��م��ا���س��ى 
كمجتمع  اأبوظبي  اإمارة  ا�ستمرار 

من وال�سالمة. ينعم باالأ

�مل�ساركون  يوؤكدون �نبهارهم  باإبد�عات �لنزلء يف �لور�س �لفنية  
عن  وامل�ساركون   للمحامن    االإم���ارات   جمعية   اإدارة  جمل�س   ع�سو  م�سبح   علي  املحامي  امل�ست�سار  واع��رب 
انبهارهم  باإبداعات  النزالء  يف الور�س الفنية من خالل  �سناعة املنتوجات  املختلفة  والتي  تظهر م�ستوياتهم  

ومهاراتهم  يف ت�سنيعها واإنتاجها.
وركزت اجلولة على تعريف  الزوار باإمكانيات النزالء يف املوؤ�س�سات العقابية  االإ�سالحية وقدراتهم  على االإبداع 
والتطوير واالإنتاج و ي�سم املعر�س العديد من منتوجات النزالء التي مت ت�سنعيها يف املوؤ�س�سات العقابية  اإ�سافة 
اإىل العديد من امل�سغوالت اليدوية التي �سنعت بدقة متناهية بحيث يعود ريع هذه املنتجات بالكامل ل�سالح 
النزالء واأ�سرهم. وت�سعى  �سرطة اأبوظبي دائما اإىل تطوير قدرات النزيل الذاتية ومهاراته الفنية حيث يلقى 
االهتمام الكبر من خالل توفر املخت�سن بتدريبهم على خمتلف الفنون واأعمال الديكور والنجارة و�سيانة 
املفرو�سات واالإك�س�سوارات وتاأمن املواد االأولية التي يحتاجها ل�سناعة منتوجاته، باالإ�سافة اإىل تنظيم دورات 

متخ�س�سة لتاأهيل النزالء.

تنظمها للعام الثاين على التوايل حتت �سعار فلن�سعدهم

�إح�ساء �ل�سارقة جتمع �ملوؤ�س�سات �حلكومية يف مبادرة عمرة رم�سان
التي تاأتي يف اإطار اهتمامها بتعزيز 
اأوا�����س����ر ال����رتاب����ط واالأخ���������ّوة بن 
فريق عملها، و�سعيها اإىل م�ساعدة 
العاملن الذين مل ي�سبق لهم اأداء 
العمرة الأداء منا�سكها خالل �سهر 

رم�سان املبارك.
اأطلقها  ق���د  امل���ب���ادرة  ه���ذه  وك���ان���ت 
العام  ال�سارقة”  “اإح�ساء  موظفو 
من  م��ب��ا���س��رة  بتوجيهات  امل��ا���س��ي، 
ال�سيخ حممد بن عبداهلل ال ثاين، 
رئي�س الدائرة، وبرعاية كرمية من 
ال�سيخ حممد بن حميد القا�سمي، 
مدير الدائرة، وُتر�سخ هذه املبادرة 
املعاين الروحانية ال�سامية لل�سهر 
الف�سيل، كما اأنها تفتح قناة فريدة 

املنطقة احلرة ملطار ال�سارقة.
ويف هذا ال�سدد قال ال�سيخ حممد 
دائرة  رئي�س  ث��اين،  اآل  بن عبداهلل 
املجتمعية:”  والتنمية  االإح�����س��اء 
قيم وف�سائل  امل��ب��ادرة  ه��ذه  جت�سد 
امل����ودة وال��رح��م��ة ال��ت��ي ي��ك��ر���س لها 
اأن���ه���ا تاأتي  ال���ك���رمي، ك��م��ا  ال�����س��ه��ر 
بن  الكبر  ال��رتاب��ط  على  ل��ت��وؤك��د 
االإح�ساء  دائ��رة  عمل  فريق  اأف���راد 
بال�سارقة،  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة 
تعزيز  ع��ل��ى  ال��ع��م��ي��ق  وح��ر���س��ه��م 
القيم واملبادئ االإ�سالمية ال�سمحة، 
وبث روح البذل والعطاء �سمن عام 
زاي��د اخل��ر، و�سعداء يف هذا العام 
اإىل  املوؤ�س�سات  م��ن  ع��دد  بان�سمام 

 •• ال�شارقة-الفجر:

حتت �سعار “فلن�سعدهم”، وتزامناً 

مع ع��ام زاي��د اخل��ر، نظمت دائرة 
يف  املجتمعية  والتنمية  االإح�����س��اء 
ال�����س��ارق��ة، م��ب��ادرة ع��م��رة رم�سان، 

الذين  ال��ع��ام��ل��ن،  م���ع  ل��ل��ت��وا���س��ل 
جزء  باأنهم  خاللها  م��ن  ي�سعرون 
اأفرادها  ي��ه��ت��م  ك��ب��رة،  اأ����س���رة  م��ن 
لروح  وجت�سيداً  بع�سهم.   ل�سوؤون 
ال���ت���ع���اون وت���ب���ادل االأف����ك����ار، الذي 
والدوائر  املوؤ�س�سات  ع��الق��ة  مييز 
بينها،  فيما  بال�سارقة  احلكومية 
�ساهمت جمموعة من الدوائر فكرة 
وبعثت  “فلن�سعدهم”،  وم���ب���ادرة 
رحلة  اإىل  عامليها  من  مبجموعة 
ال�سارقة  هيئة  بينها  م��ن  العمرة، 
)�سروق(،  وال��ت��ط��وي��ر  لال�ستثمار 
وهيئة  امل�ستهلك،  حماية  وجمعية 
م��ط��ار ال�����س��ارق��ة ال�����دويل، ودائ����رة 
الطران املدين يف ال�سارقة، وهيئة 

هذه املبادرة “.
عبداهلل  ب��ن  حممد  ال�سيخ  واأ���س��ار 
اآل ثاين، اإىل االآثار االإيجابية التي 
ترتكها املبادرة، من حيث تر�سيخها 
والتكافل  وال��ع��ط��اء،  اخل���ر  لقيم 
ال�سعادة  روح  وب��ث��ه��ا  وال��ت�����س��ام��ن، 
ينعك�س  م���ا  ال��ع��ام��ل��ن،  ن��ف��و���س  يف 
ويحّفزهم  اأدائ���ه���م،  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ي��اً 
مهامهم  اأداء  يف  االإت�����ق�����ان  ع���ل���ى 

الوظيفية بتفاين واإخال�س .

دبي ت�ست�سيف حفل جائزة �لتميز 
لالإجناز�ت �حلكومية �لعربية 26 يونيو

•• دبي-وام: 

الفائزين  تكرمي  مرا�سم  اجل��اري  يونيو  �سهر  26 من  ي��وم  دب��ي  ت�ست�سيف 
لتحفيز  تهدف  “والتي  العربية  احلكومية  ل��الإجن��ازات  التميز  “جائزة  يف 
من  املتعاملن  جلمهور  اخل��دم��ات  اأف�سل  تقدمي  على  العربية  احلكومات 
برعاية وح�سور  يقام حفلها  التي   - اجلائزة  وت�ساهم  ومقيمن.  مواطنن 
التميز  ل�سوؤون  العام  القائد  نائب  العبيديل  القدو�س  عبد  الدكتور  اللواء 
والريادة - �سرطة دبي رئي�س جمعية االإم��ارات للتخطيط اال�سرتاتيجي - 
يف اإلقاء ال�سوء على االأفكار املبتكرة واالإجنازات املتميزة داخل عمل القيادة 
للمتعاملن  االأف�سل  تقدمي  يف  امل�ساندة  اخلدمات  واأق�سام  العامة  واالدارة 
امل�ستوى  االأرق��ى على  التي تعد  مع اجلهات احلكومية كما تلقي اجلائزة - 
العربي - ال�سوء على اإجنازات اجلهات احلكومية العربية مبا يوؤثر اإيجابا يف 
االرتقاء باال�سرتاتيجية املعتمدة لديها وتواكب اال�سرتاتيجية العامة للدولة 

وتكت�سب مزايا ا�سافية تدعم متيزها يف موؤ�سرات التناف�سية العاملية.
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العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5

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

املتطورة للتجارة العامة
رخ�سة رقم:CN 1832511  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5

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

للهواتف
رخ�سة رقم:CN 1051772  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5

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

اورينت للو�سيط التجاري
رخ�سة رقم:CN 1953774  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5

اإعــــــــــالن
االداري  لال�ست�سارات  �سرتاتيجي  ال�س�����ادة/يونيفر�سال  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 2455575  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 0*0 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/يونيفر�سال �سرتاتيجي لال�ست�سارات االداري

UNIVERSAL STRATEGY CONSULTANCY
اىل/يونيفر�سال �سرتاتيجي لال�ست�سارات االداري - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

UNIVERSAL STRATEGY CONSULTANCY - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
ابوظبي  ابوظبي جزيرة  اىل   Abu Dhabi Abu Dhabi Abu Dhabi عنوان/من  تعديل 

�سرق 16 - 2 ق 14 - مكتب 13 160138 160138 ال�سيد �سياح حممد مو�سى واخرين
تعديل ن�ساط/ا�سافة ا�ست�سارات ودرا�سات اجلدوي االقت�سادية )7020002(

تعديل ن�ساط/ا�سافة ا�ست�سارات ودرا�سات ادارية )7020003(
تعديل ن�ساط/حذف ا�ست�سارات ودرا�سات ادارية - تاجر ابوظبي )7020003.1(

تعديل ن�ساط/حذف ا�ست�سارات ودرا�سات اجلدوي االقت�سادية - تاجر ابوظبي )7020002.1(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/جيبي�س ال�سرق االو�سط 

لتجارة االعالف واغذية احليوانات ذ.م.م
رخ�سة رقم:CN 1098012 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة احمد �سالح احمد �سلواح الطنيجي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبداجلليل عبدالرحمن حممد البلوكي

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سامل عبد اهلل احلو�سني 

لل�سيانة العامة وادارة العقارات
رخ�سة رقم:CN 1148100  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/�سامل عبد اهلل احلو�سني لل�سيانة العامة وادارة العقارات
SALEM ABDULLAH ALHOSNI GENERAL MAINTENANCE & REAL ESTATE

اىل/�سفايدر لل�سيانة العامة
SPAIDER GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�ساط/حذف خدمات تاجر العقارات وادارتها )6820001(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/م�ساكيك خلدمات التموين

 رخ�سة رقم:CN 1142391  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سفر كولو كونيل من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ �سفر كولو كونيل من 100% اىل %25
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة باجنات يو�سف مويدوتى %24  

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد �سديق حممد ح�سن اخلوري %51
تعديل وكيل خدمات/حذف حمدان �سامل حمد را�سد علي الر�سيدي النعيمي

تعديل را�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 3.40*1 اىل 6*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/م�ساكيك خلدمات التموين
MSHAKEK FOODSTUFF CATERING

اىل/م�ساكيك خلدمات التموين ذ.م.م
MSHAKEK FOODSTUFF CATERING LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بريليانت �سوليو�سنز ميدل اي�ست للخدمات 

االدارية  رخ�سة رقم:CN 2348317  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/بريليانت �سوليو�سنز ميدل اي�ست للخدمات االدارية

BRILLIANT SOLUTIONS MIDDLE EAST MANAGEMENT SERVICES

اىل/بريليانت �سوليو�سنز خلدمات املعامالت - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
BRILLIANT SOLUTIONS TRANSACTIONS SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل عنوان/Building Owner Name من اىل مزيد مول برج مكاتب 2
تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات متابعة املعامالت )8299003(

تعديل ن�ساط/حذف ا�ست�سارات ودرا�سات ادارية - )7020003(
االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي 

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

العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بقالة دانة ناهل

رخ�سة رقم:CN 1125161 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سعاده �سعيد �سالح املن�سوري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سامل �سعيد خلف �سعيد الكعبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بقالة ق�سر ناهل

رخ�سة رقم:CN 1129387 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سعاده �سعيد �سالح املن�سوري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف علي هالل �سامل حممد الكعبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5

تنويه
رقم:12317  العدد  يف  الفجر  بجريدة  ال�سادر  االعالن  اىل  باال�سارة 
 CN 2332338 :بتاريخ:2018/5/5 بخ�سو�س الرخ�سة التجارية رقم

باال�سم التجاري/ت اأ �س تانك للمقاوالت ذ.م.م
تنوه دائرة التنمية االقت�سادية بت�سحيح االعالن امل�سار اليه:

تعديل ن�سب ال�سركاء/ن�سبة مي�سال خوري من 24.5% اىل %24
من  ليمتد  اي  ا�س  تي  انف�ستمنت  ا�س  تي  ال�سركاء/ن�سبة  ن�سبة  تعديل 

24.5% اىل %25
باال�سافة اىل التعديالت ال�سابقة

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

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

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم:

باإ�سم:�س.ميثاق لتجارة ا�سباغ ال�سيارات ذ.م.م
وعنوانه :ال�سارقة

بتاريخ:2008/4/29. وامل�سجلة حتت رقم:111727 
�سورة العالمة  

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اخرى اعتبارا من 
تاريخ انتهاء احلماية يف:2008/4/29 وحتى تاريخ:2028/4/29. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  يونيو 2018 العدد 12344

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

Lux ersah underwear :طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم:284705    بتاريخ: 2017/12/18

باإ�سم:�سمارت ال ال جي فا�سن �س.ذ.م.م
وعنوانه :العن  - العن ال�سارع العام بناية 206 - هاتف:0558832356 - �سندوق الربيد:17483

.ahmed.shahryar@yahoo.com:االمييل
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25
مالب�س داخلية رجايل ن�سائي اطفال.

 Ersah كتب ا�سفلها بخط كبر كلمة Lux و�سف العالمة:العالمة عبارة عن قو�س كتب اعاله كلمة 
االبي�س  باللون  العالمة  وجميع   Underwear كلمة  اليمن  جهة  من   Ersah كلمة  ا�سفل  وكتب 

واال�سود على خلفية عدمية اللون
اال�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  يونيو 2018 العدد 12344

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل قرواين اند كو 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: BZINON(  �سر النكهة ال�سامية( 

املودعة حتت رقم: 279431 بتاريخ 2017/09/11
با�س��م: �سامر �سولح – عامر �سولح 

وعنوانه: عربن، ريف دم�سق، �سورية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

وجمففة  حمفوظة  وخ�����س��روات  ف��واك��ه  اللحم،  خال�سات  وال�سيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  واالأ���س��م��اك  اللحوم 
الزيوت  احلليب،  ومنتجات  واحلليب  البي�س  بال�سكر،  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  جيلي  ه��الم  ومطهوة، 
مرق  حمفوظة؛  بقول  مطحون؛  لوز  حمفوظ(؛  )فلفل  احل��ار  الفلفل  خملل  لالأكل؛  ال�ساحلة  والدهون 
حلم؛ زبدة؛ حلوم مطبوخة؛ جبنة؛ رقائق بطاطا؛ كافيار؛ جوز هند جمفف؛ زيت ذرة؛ ق�سدة )منتجات 
هالم)جلي  ف��واك��ه؛  رقائق  جممدة؛  فواكه  مثلجة؛  فواكه  )فيليه(؛  طرية  �سمك  �سرائح  مت��ور؛  األ��ب��ان(؛ 
الفواكه(؛ ثوم حمفوظ؛ خيار خملل؛ مربى زجنبيل؛ حم�س )عجينة احلم�س(؛ َمربيات؛ عد�س حمفوظ؛ 
حلوم؛ حلم حمفوظ؛ فطر حمفوظ؛ بندق حم�سر؛ �سمن نباتي؛ زيت زيتون للطعام؛ بازالء حمفوظة؛ 
خ�سروات  مطبوخة؛  خ�سروات  خ�سروات؛  �سلطة  للطبخ؛  خ�سروات  ع�سر  �سردين؛  زبيب؛  خملالت؛ 
بذور  )عجينة  طحينية  تونا؛  �سمك  �سوربات؛  �سلمون؛  معلبة؛  خ�سروات  حمفوظة؛  خ�سروات  جمففة؛ 

ال�سم�سم(؛ معجون بندورة؛ لنب رائب )زبادي(. الواق�عة بالفئة: 29
و�سف العالمة: عبارة "BZINON"  كتبت باللون االأخ�سر باللغة الالتينية يعلوها ر�سم خلط منحني 
ويف منت�سفه دائرة باللون االأحمر واأ�سلفها ر�سم امل�ستطيل مائل ذو خلفية حمراء كتب بداخله عبارة )�سر 

النكهة ال�سامية( باللغة العربية ح�سب ال�سكل املرفق
 اال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  يونيو 2018 العدد 12344
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل قرواين اند كو 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: b’dou(  بدو( 

بتاريخ 2017/09/19 املودعة حتت رقم: 279885  
با�س��م: مقهى بي دي او يو �س.ذ.م.م  

وعنوانه: مطعم رقم 7، ملك املكتب الهند�سي، بردبي، الو�سل، دبي، االإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

خدمات توفر االأطعمة وامل�سروبات، االإيواء املوؤقت؛ خدمات املقاهي؛ خدمات الكافيرتيات؛ املطاعم املوؤقتة 
مطاعم  الذاتية؛  اخلدمة  مطاعم  املطاعم؛  خدمات  وال�سراب؛  بالطعام  التزويد  )الكانتينات(؛  املتنقلة  اأو 

تقدمي الوجبات اخلفيفة.  الواق�عة بالفئة: 43
اأ�سفلها خط مائل  خا�س  ب�سكل  الداكن  البني  باللون  العربية  باللغة  و�سف العالمة:  عبارة " بدو" كتبت 

وكتب حتته كلمة )b'dou( ب�سكل خا�س باللون الزيتوين الفاحت ح�سب ال�سكل املرفق 
اال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  يونيو 2018 العدد 12344

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  يونيو 2018 العدد 12344

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  يونيو 2018 العدد 12344

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  يونيو 2018 العدد 12344

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  يونيو 2018 العدد 12344

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  يونيو 2018 العدد 12344



الثالثاء  5   يونيو    2018  م   -   العـدد  12344  
Tuesday   5   June   2018  -  Issue No   12344 اأخبـار الإمـارات

09

مو�رد �ل�سارقة ت�ست�سيف مبادر�ت متنوعة مبنا�سبة يوم ز�يد للعمل �لإن�ساين

�ختتام جولت م�سابقة �أف�سل مرتل يف �ملهرجان �لرم�ساين لنادي تر�ث �لإمار�ت

•• ال�شارقة-الفجر:

جمموعة  بال�سارقة  الب�سرية  املوارد  دائرة  ا�ست�سافت 
فعاليات ومبادرات اإن�سانية متنوعة احتفاًء بيوم زايد 
كل  رم�سان من   19 ي�سادف  ال��ذي  االن�ساين  للعمل 
عام ؛ املوافق لذكرى رحيل موؤ�س�س الدولة املغفور له 

ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه  .
حيث ت�سمنت ا�ست�سافة ملعر�س منتجات اأيتام موؤ�س�سة 
بحمالتها  والتعريف   ، االجتماعي  للتمكن  ال�سارقة 
واإتاحة طرق امل�ساركة فيها جلميع املوظفن . وذلك 
ب��ه��دف دع���م االأي���ت���ام وت��ع��زي��ز روح امل����ودة وال��ت��ك��اف��ل ، 
وتخفيف االأعباء على اأ�سرهم ، واإدخ��ال الفرحة على 

قلوب الفئات املحتاجة من اأبناء املجتمع.
امل�ساركة يف  اليوم  بهذا  اخلا�سة  امل��ب��ادرات  �سملت  كما 
عدد من م�ساريع اجلهات االإن�سانية الداعمة لق�سايا 

خمتلفة. 
ويف كلمة له بهذه املنا�سبة قال �سعادة الدكتور طارق 
الإمارة  التنفيذي  املجل�س  ع�سو   � خ���ادم  ب��ن  �سلطان 
ال�سارقة ، رئي�س دائرة املوارد الب�سرية � : اأن يوم زايد 
للعمل االإن�ساين يج�سد م�ساعر التقدير وتر�سخ قيم 
الوفاء والعطاء والعرفان ملوؤ�س�س دولة االإمارات وباين 
نه�ستها املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 

نهيان � طيب اهلل ثراه � . 
وت�ستذكر   ، املوؤ�س�س  ال��ق��ائ��د  نهج  جت��دد  ذك���رى  وه��ي 
مب�ساعدات  و�سلت  التي  االإن�سانية  واإجن��ازات��ه  ماآثره 
االإم���ارات اإىل كل حمتاج داخ��ل وخ��ارج الدولة . وهو 
ا���س��ت��م��رار مل�����س��رة دول��ت��ن��ا احل��ب��ي��ب��ة ب��اخل��ر والعمل 
التالحم  ت��ت��ج�����س��د يف  ���س��ن��وي��ة  وت��رج��م��ة  االإن�������س���اين. 
قيادتنا  وتوجيهات  ظ��ل  حت��ت   ، االإن�����س��اين  والتكافل 

الر�سيدة. 

املتمردون  �سنها  التي  من احلرب 
ع��ل��ى ال�����س��ك��ان االآم��ن��ي��ن ، واأك���د 
احليوية  وامل���ب���ادرات  امل�ساريع  اأن 
التي نفذتها وتنفذها حاليا دولة 
االإمارات العربية املتحدة يف اليمن 
املحافظات  معظم  حت��ري��ر  عقب 
اأ�سا�سي  ب�����س��ك��ل  ���س��اه��م  ال��ي��م��ن��ي��ة 
مناطقهم  اإىل  ال�����س��ك��ان  ع���ودة  يف 
اإىل ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا ،  وع������ودة احل���ي���اة 
موؤكداً ان االخالق العالية والقيم 
النبيلة التي حملها اأبناء االمارات 
برهنت للجميع انهم تخرجوا من 
م��در���س��ة زاي���د وان��ه��م ث��م��رة ذلك 
اليمن  يف  ونحن  الطيب  الغر�س 
والتقدير  احل��ب  ك��ل  لهم  نحمل 
واالعتزاز ملا قدموه من ت�سحيات 
الأ�سقائهم  خدمة  جليلة  واعمال 
يف ال��ي��م��ن. وا���س��اف احل�����س��ور ان 
خا�سوا  البوا�سل  االإم���ارات  جنود 
ا�ستب�سال  بكل  اليمن  يف  امل��ع��ارك 
و�سجاعة و�ساهموا ب�سكل كبر يف 
حترير معظم املحافظات وقدموا 
اأ�سهمت  وكبرة  جليلة  ت�سحيات 
�سواء  االن���ت�������س���ارات.،  حت��ق��ي��ق  يف 
القتال  يف  م�ساركتهم  خ��الل  م��ن 
جوار  اإىل  ال�����س��ف��وف  م��ق��دم��ة  يف 
تدريب  خ���الل  م��ن  اأو  امل��ق��اوم��ة، 
اخلفيف  بال�سالح  املقاومة  ودعم 

والثقيل.

•• العني – الفجر

�سامل  ب��ن  م�سلم  ال�سيخ  ا�ستقبل 
املجل�س  ال��ع��ام��ري ع�سو  ح��م  ب��ن 
اال����س���ت�������س���اري ال���وط���ن���ي الإم������ارة 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  اب���وظ���ب���ي 
، مبجل�سه يف  ب��ن ح��م  جم��م��وع��ة 
منطقة املرخانية مبدينة العن ، 
ال�سيخ عو�س بن �سامل بن منيف 
�سوؤون  م�سلحة  رئي�س  اجل��اب��ري 
ال���ق���ب���ائ���ل ب��ح�����س��رم��وت ال������وادي 
املقاومة  ق���ادة  وم���ن  وال�����س��ح��راء 
باليمن  ل��ل�����س��رع��ي��ة  ال���داع���م���ن 
ال�سقيق ، بح�سور ال�سيخ الدكتور 
ب��ن ح��م وع���دد من  حممد م�سلم 

ابناء القبائل اليمنية.
موؤكداً  بال�سيف  ح��م  ب��ن  ورح���ب 
ع��ل��ى ان وق����وف دول����ة االإم������ارات 
�ساحب  بقيادة  املتحدة  العربية 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و 
حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
ال�سمو  ����س���اح���ب  واأخ����ي����ه   ، اهلل 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
االأع����ل����ى ل���ل���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة اإىل 
ال�����س��رع��ي��ة وح���ت���ى يعود  ج���ان���ب 
اليمن وتتحرر اأر�سه من �سيطرة 
املتمردين واالنقالبين وحلفائهم 
م�����ن ال���ت���ن���ظ���ي���م���ات االإره�����اب�����ي�����ة 

داعن اهلل تعاىل ان يحفظ دولة 
االم������ارات ق���ي���ادة و���س��ع��ب��ا ويدمي 
ع��ل��ي��ه��ا ن���ع���م���ة االم�������ن واالأم��������ان 
وي��ج��ع��ل��ه��ا ذخ����را و���س��ن��دا دائمن 
واال�سالمية. العربية  لالأمتن 

وث��م��ن اجل���اب���ري ج��ه��ود �ساحب 
اآل  زايد  ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو 
نهيان رئي�س الدولة “ وتوجيهاته 
اأهل  وم�ساعدة  ال��ع��ون  ي��د  م��د  يف 
اأن ت�سرروا  اليمن واإغاثتهم بعد 

لل�سعب  االأ����س���ا����س���ي���ة  امل��ت��ط��ل��ب��ات 
ال��ي��م��ن��ي ل��ي��وا���س��ل ط��ري��ق��ه نحو 
 ال���ب���ن���اء وال���ت���ن���م���ي���ة واالزده����������ار.

م��ن ج��ان��ب��ه اك���د رئ��ي�����س م�سلحة 
�سوؤون القبائل بح�سرموت ان دور 
املتحدة  العربية  االم����ارات  دول���ة 
ون�سرتها لل�سعب اليمني املنكوب 
جاء طوق جناة لي�س لليمن وحدة 
بل للمنطقة با�سرها مما يراد لها 
اإقليمية،  واطماع  خمططات  من 

ال�سقيق  ال���ي���م���ن  ���س��ع��ب  وي���ن���ع���م 
 ب��االأم��ن واال���س��ت��ق��رار وال�����س��الم .

واك���د ب��ن ح��م اإن دول���ة االإم����ارات 
ت�����س��ع��ى اإىل  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
االإن�سانية  امل�������س���اع���دات  ت���وف���ر 
وت�����اأم�����ن اال�����س����ت����ق����رار واالأم�������ن 
وامل�ساهمة  ال��ي��م��ن  ان��ح��اء  ل��ك��اف��ة 
الوطنية  امل���وؤ����س�������س���ات  ب����ن����اء  يف 
حتى  واالجتماعية  واالقت�سادية 
تلبية  امل��ن�����س��ود يف  دوره�����ا  ت�����وؤدي 

»�لإمار�ت �لطبية« تنظيم مبادرة 
جمتمعية �حتفاء بيوم »ز�يد للعمل �لإن�ساين« 

•• دبي-وام:

نظمت جمعية االإمارات الطبية مبادرة جمتمعية يف مركز االأمرة هيا بنت احل�سن الثقايف االإ�سالمي 
بدبي تهدف اإىل لفت نظر املجتمع لفئة عامالت النظافة باعتبارهن جزءا مهما من املجتمع و ذلك 
مبنا�سبة “يوم زايد للعمل االإن�ساين “ويف اإطار “عام زايد«. تخلل املبادرة -التي نظمتها �سعبتا طب 
التوعوية والتثقيفية وتوزيع  الكتيبات  الطبية وتقدمي  الفحو�سات  االأ�سنان - اجراء  االأ�سرة وطب 
“طيب  نهيان  اآل  �سلطان  زاي��د بن  ال�سيخ  الهدايا وذل��ك جت�سيدا حلر�س اجلمعية على تعزيز قيم 
اهلل ثراه” وتنفيذا ال�سرتاتيجية “عام زايد” وتعزيز قيم املرحوم ومبادئه. كما تعك�س املبادرة التزام 
جمعية االإمارات الطبية مب�سوؤوليتها يف املجتمع من خالل امل�ساركة يف االأن�سطة املجتمعية واخلرية 

التي تعك�س منظومة القيم والتقاليد العريقة التي يتميز بها املجتمع االإماراتي.

خالل امللتقى الرم�ساين االأ�سري الرابع

موؤ�س�سة حميد �لنعيمي �خلريية تكرم �لطلبة �ملتفوقني
ال�سيخة عزة النعيمي اأن دعم ورعاية فئة االأيتام وم�ساندتهم يعد 
واجبا وطنيا نابعا من قيمنا االإماراتية االأ�سيلة التي ورثناها من 
القائد والوالد املوؤ�س�س املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان 
� طيب اهلل ث��راه- ونحن اليوم ويف هذه االأي��ام املباركة  اآل نهيان 
ن�ستح�سر قيم وماآثر ال�سيخ زايد رحمه اهلل يف يوم زايد للعمل 
االإن�ساين لنجدد والوؤنا وانتماوؤنا للوطن ولقيادتنا الوطنية باأن 
نكمل امل�سرة ونوا�سل تقدمي الدعم لكافة املحتاجن من االأ�سر 
املواطنة املتعففة وامل�ستحقة لتوفر لهم حياة كرمية على اأر�س 

زايد العطاء واخلر اأر�س دولة االإمارات.

اأمهات  م��ن  اأم  و27  يتيم  و250  االأي��ت��ام  م��ن  درا���س��ي��ا  متفوقا 
رعاية  على  ومثابرتهن  جلهودهن  تقديراً  املواطنن  من  االأيتام 
اأبنائهن وبناتهن بقيمة مالية اإجمالية قدرت ب� 144 األف درهم 
واأي�سا مت تقدمي كوبونات �سرائية  لك�سوة العيد لكل طفل يتيم  
واملعي�سية  التعليمية  مل�سرتهم  وتعزيزاً  جلهودهم  تقديرا  وذلك 
�ساحب  توجيهات  م��ن  املنبثقة  املوؤ�س�سة  روؤى  م��ع  يتما�سى  مب��ا 
االأعلى  املجل�س  ع�سو  النعيمي  را���س��د  ب��ن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو 
حاكم عجمان، من خالل توفر كل ممهدات النجاح واال�ستقرار 
وك�سفت  واملتعففة.  املعوزة  الفئات  ملختلف  واالجتماعي  االأ�سري 

•• عجمان ـ الفجر 

عجمان  يف  اخل��ري��ة  النعيمي  را���س��د  ب��ن  حميد  موؤ�س�سة  ك��رم��ت 
باالإ�سافة  االأي��ت��ام  فئة  وم��ن  درا�سياً  املتفوقن  الطلبة  من  ع��دد 
اإىل عدد من اأمهات االأيتام املكفولن لدى املوؤ�س�سة خالل امللتقى 
ال�سيخ  موؤ�س�سة  قاعة  يف  اأقيم  ال��ذي  الرابع  االأ�سري  الرم�ساين 

خليفة بن زايد لالأعمال االإن�سانية.
واأو�سحت ال�سيخة عزة بنت عبداهلل النعيمي املدير العام ملوؤ�س�سة 
21 طالبا  ت��ك��رمي  اإن���ه مت  اخل��ري��ة،  النعيمي  را���س��د  ب��ن  حميد 

بح�سور �سامل بن ركا�ض
مدر�سة �ليحر ت�ست�سيف �أم�سية بتالوة 

�لقر�آن يف يوم ز�يد للعمل �لإن�ساين
•• العني - الفجر

رم�سانية  اأم�سية  العن  مبنطقة  اخلا�سة   اليحر  مدر�سة  ا�ست�سافت 
ب��ت��الوة ال��ق��راآن ال��ك��رمي ع��ن روح امل��غ��ف��ور ل��ه ب���اذن اهلل ال�سيخ زاي���د بن 
االأم�سية  ح�سر  االإن�ساين،  للعمل  زايد  يوم  مبنا�سبة  نهيان،  اآل  �سلطان 
ال�سيخ الدكتور �سامل حممد بن ركا�س العامري ع�سو املجل�س االحتادي 
واالأوقاف  لل�سوؤون اال�سالمية  العامة  الهيئة  �سابقاً ومب�ساركة وفد من 
والرتبية  العربية  اللغة  مدر�سن  م��ن  وع��دد  ال��ع��ن   منطقة  وم��دار���س 
قدم  حيث  الطلبة  ام���ور  واأول���ي���اء  اليحر  منطقة  واأه����ايل  اال���س��الم��ي��ة، 
الطالب والطالبات مهارتهم يف التجويد وال�سور القراآنية وبتالوة اآيات 

من الذكر احلكيم.
له  املغفور  اأن  فيها  اأك��د  ركا�س  بن  �سامل  لل�سيخ  كلمة  االأم�سية  وتخللت 
ال�سلوكيات  غر�س  ث���راه«  اهلل  »طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ 
�سبابنا  هوية  على  واحل��ف��اظ  الن�سء  يف   ال�سمحاء  اال�سالمية  والقيم 
اإىل  واأ�س�س الرتبية ال�سلوكية ال�سحيحة يف نفو�سهم. وا�سار بن ركا�س 
ال�سحيح  الدين  ثقافة  بن�سر  كانت  زاي��د  ال�سيخ  املوؤ�س�س  ر�سالة  نهج  اأن 
على  القائمة  الر�سيدة،  ال��ق��ي��ادة  ونهج  ال��دول��ة  �سيا�سة  ظ��ل  يف  ال�سمح، 
الت�سامح االعتدال بن ال�سعوب وتعزيزها باالعمال اخلرية واالن�سانية  

التي هي جزء من هوية دولة االإمارات.

 »حممد بن ر��سد لالإ�سكان« توزع �ملري 
�لرم�ساين بالتعاون مع “بيت �خلري »

•• دبي-وام:

وزعت موؤ�س�سة حممد بن را�سد لالإ�سكان ممثلة يف اإدارة االت�سال املوؤ�س�سي 
والت�سويق وق�سم ال�سوؤون االإدارية وبالتعاون مع جمعية بيت اخلر بدبي 
وبع�س  باملوؤ�س�سة  العاملن  م��ن  م�ستخدما   29 على  ال��رم�����س��اين  امل��ر 

احلاالت االإن�سانية امل�سجلة لديها. 
املوؤ�س�سي  االت�����س��ال  اإدارة  اأول  م��دي��ر  اخل��اج��ة  ال��رح��م��ن  عبد  هيثم  وذك���ر 
والت�سويق باملوؤ�س�سة اإن �سمة العطاء واخلر عن�سران متجذران يف املجتمع 
العطاء ودعم مفاهيم وقيم  اإر�ساء مفهوم  اإىل  املوؤ�س�سة  االإماراتي وت�سعى 
التي تطلقها  املجتمعية  امل��ب��ادرات  وذل��ك من خ��الل  اخل��ر بن موظفيها 

�سنويا.
امل�ستخدمن  ت�ستهدف  الرم�ساين  امل��ر  م��ب��ادرة  اأن  اإىل  اخل��اج��ة  واأ���س��ار 
العاملن باملوؤ�س�سة وبع�س احلاالت االإن�سانية امل�سجلة لدى املوؤ�س�سة بهدف 
اإدخال البهجة وال�سرور على نفو�س تلك الفئات. معربا عن �سكره جلمعية 

بيت اخلر على تعاونهم الدائم مع املوؤ�س�سة.

من جمل�ض م�سلم بن حم

رئي�س م�سلحة �سوؤون �لقبائل بح�سرموت: �لمار�ت تقدم منوذجا يحتذى به يف �ليمن

دائرة التخطيط العمراين والبلديات توا�سل االرتقاء بخدماتها رقميًا 

�سيف بدر �لقبي�سي: �إطالق 11 خدمة رقمية جديدة على م�ستوى بلديات �إمارة �أبوظبي
ت�سهياًل  امل��ت��وق��ع  ت��اري��خ��ه��م��ا  ق��ب��ل 
على املتعاملن وهما: �سهادة بحث، 
متوافرتان  وه��م��ا  اأم���الك  و���س��ه��ادة 
ع���رب امل��ن�����س��ة م���ن م��ن��ت�����س��ف �سهر 
اأغ�سط�س مما  �سهر  من  ب��داًل  مايو 
ثماين  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  يف  ي�ساهم 
جهات حكومية وهي: هيئة اأبوظبي 
ل��الإ���س��ك��ان، دائ����رة ال��ق�����س��اء، دائ���رة 
واملعرفة،  ال��ت��ع��ل��ي��م  دائ�����رة  امل��ال��ي��ة، 
اأبوظبي،  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
ه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ة – اأب���وظ���ب���ي، دائ����رة 
اأبوظبي  جهاز  وال�سياحة،  الثقافة 
الت�سهيل  بهدف  الغذائية(  للرقابة 
معامالتهم  واإجناز  املتعاملن  على 
ب����ك����ل ي�������س���ر و�����س����ه����ول����ة و�����س����رع����ة. 
ب��ل��دي��ة مدينة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
اخلدمات  من�سة  �سممت  اأبوظبي 
بحيث   SmartHub ال��ذك��ي��ة 
يف  املتعاملن  جلميع  متاحة  تكون 
البلديات الثالثة )اأبوظبي، العن، 
البلدية  ط������ورت  ك���م���ا  ال����ظ����ف����رة(، 
لتتالءم  ال��ذك��ي��ة  اخل��دم��ات  من�سة 
يف  ولت�سكل  اجلديدة  اخلدمات  مع 
اخلدمات  من  منظومة  جمموعها 
لها  �سيكون  التي  املتكاملة  الرقمية 
ملتطلبات  اال�ستجابة  يف  كبر  اأث���ر 

يف احلفل اخلتامي الكبر الذي يقام 
بامل�ساركن  اح��ت��ف��اء  ال��ث��الث��اء  م�����س��اء 
الراعية  وتكرميا للفائزين وللجهات 
ب��اإ���س��دال ال�ستارة  وال��داع��م��ة، واإي��ذان��ا 
الرم�ساين  امل��ه��رج��ان  فعاليات  على 
ال��ث��ال��ث ع�����س��ر ال����ذي ك���ان ان��ط��ل��ق يف 
حيث  الف�سيل،  ال�سهر  من  اخلام�س 
���س��ح��ب ع��ل��ى اجلوائز  ي��ع��ق��ب احل��ف��ل 
لليوم  تخ�سي�سها  مت  ال��ت��ي  القيمة 

اخلتامي.

••  ابوظبي-الفجر:

اأم�س االأحد يف م�سرح  اختتمت م�ساء 
اأب���وظ���ب���ي مب��ن��ط��ق��ة ك��ا���س��ر االأم������واج 
اأف�سل ُمرتل للقراآن  جوالت م�سابقة 
املهرجان  ف��ع��ال��ي��ات  ���س��م��ن  ال���ك���رمي، 
الرم�ساين الثالث ع�سر الذي ينظمه 
ن���ادي ت���راث االإم������ارات ب��رع��اي��ة �سمو 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ���س��ل��ط��ان  ال�����س��ي��خ 
الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  ممثل 
رئ��ي�����س ال����ن����ادي، ب��ال��ت��ع��اون م���ع عدد 
الراعية  وال�����س��رك��ات  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ن 
�سعادة  ب��ح�����س��ور  وذل����ك  وال���داع���م���ة، 
�سنان اأحمد املهري املدير التنفيذي 
النادي،  يف  وال��ف��ع��ال��ي��ات  ل��الأن�����س��ط��ة 
وحم��م��د م��ط��ر امل��ه��ري م��دي��ر اإدارة 
امل�سوؤولن  من  وعدد  االآيل،  احلا�سب 
يف النادي، وذوي املت�سابقن، وجمهور 
غفر من متابعي فعاليات املهرجان.

امل�سابقة  من  اجلولة  هذه  يف  و�سارك 
���س��ب��ع��ة ع�����س��ر م��ت�����س��اب��ق��ا م����ن فئتي 
مثلوا   وال�سباب،  االأ���س��ب��ال،  امل�سابقة؛ 
اليمن،  االإم������ارات،  ه���ي:  دول  ث��م��اين 
االأردن،  م�������س���ر.  امل����غ����رب،  ����س���وري���ة، 
ال���ه���ن���د، وب���ن���غ���الدي�������س، ق����دم����وا من 
وعجمان  وال�سارقة  اأبوظبي  اإم���ارات 
بحفظ  معظمهم  ومتيز  وال��ف��ج��رة، 

را�سد  ال�سيخ  �سارع  احل�سن،  ق�سر 
بناية  ن��ف�����س  امل���ط���ار يف  ���س��ع��ي��د  ب���ن 
الطبي،  االأوروب���ي  االأمريكي  املركز 
ال�����راح�����ة م��������ول، ك���اب���ي���ت���ال م�����ول، 
���س��ارع امل����رور م��ق��اب��ل م��دي��ن��ة زايد، 
م��ن��ط��ق��ة ال�������وزارات، ب��ج��ان��ب فندق 
الت�سجيل  مي��ك��ن  ك��م��ا  اإن،  ه��ول��دي 
يف  منت�سراً  رقميا  ك�سكاً   98 ع��رب 
اأبوظبي،  يف  امل��ن��اط��ق  م��ن  ال��ع��دي��د 
ومي����ك����ن ل���ل���م���ت���ع���ام���ل���ن ال���ت���ع���رف 
ع��ل��ى م���واق���ع االأك�������س���اك م���ن خالل 
smartpass. ال��ت��ايل  ال��راب��ط 

.  :  government.ae

واأو�����س����ح ����س���ع���ادة امل���دي���ر ال���ع���ام اأن 
اإي�سال  ع���ل���ى  ح��ري�����س��ة  ال���ب���ل���دي���ة 
اجلهات،  خم��ت��ل��ف  اإىل  خ��دم��ات��ه��ا 
اأغلب  اأن  من  وبالرغم  اأن��ه  م�سراً 
ال��رق��م��ي��ة موجهة  ه���ذه اخل���دم���ات 
البلدية وبهدف  اأن  اإال  االأف��راد  اإىل 
اأتاحت  ت��و���س��ي��ع خ��ارط��ة خ��دم��ات��ه��ا 
واخلا�سة  احل��ك��وم��ة  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات 
اال���س��ت��ف��ادة م��ن ه��ذه اخل��دم��ات من 
فقط  واح���دة  مل��رة  ت�سجيلها  خ��الل 
عرب من�سة اخلدمات الذكية �سمارت 
ثم  وم����ن   SmartHub ه����وب 
تكليف مندوبن معتمدين ميكنهم 
الدخول اإىل املن�سة واحل�سول على 
ج��م��ي��ع ه���ذه اخل���دم���ات، وم���ن هذا 
هذه  جميع  البلدية  تدعو  املنطلق 
 – وخا�سة  حكومية   – املوؤ�س�سات 
اإىل  والو�سول  املن�سة  يف  للت�سجيل 

خدماتنا الرقمية املتكاملة.
ت�سعى  ال��ب��ل��دي��ات  اأن  �سعادته  واأك���د 
جميع  م��ع  وال��ت��ع��اون  التكامل  نحو 
ال�����س��رك��اء اال���س��رتات��ي��ج��ي��ن بهدف 
خدمة املتعاملن، ولهذا قامت �سمن 
من�سة تبادل البيانات بالتعاون مع 
الذكية  واخل��دم��ات  االأن��ظ��م��ة  هيئة 
بربط خدمتن جديدتن للمن�سة 

•• اأبوظبي –الفجر: 

 - القبي�سي  بدر  �سيف  �سعادة  ك�سف 
املدير العام لبلدية مدينة اأبوظبي، 
دائرة  يف  التكنولوجيا  جلنة  رئي�س 
والبلديات  ال��ع��م��راين  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
رقمية  خ��دم��ة   11 اإط�����الق  ع���ن   -
اإمارة  بلديات  جديدة على م�ستوى 
اأبوظبي،  مدينة  )ب��ل��دي��ة  اأب��وظ��ب��ي 
بلدية العن، بلدية الظفرة(، حيث 
امل�سروع  ت��اأت��ي ه��ذه اخل��ط��وة �سمن 
ال����رائ����د ال�����ذي اأط��ل��ق��ت��ه وال���ه���ادف 
العامة  ب���اخل���دم���ات  االرت����ق����اء  اإىل 
احلكومة  روؤي���ة  يحقق  ومب��ا  رقمياً 
احتياجات  م��ع  ويتطابق  الر�سيدة 
وال�سركاء  امل��ت��ع��ام��ل��ن  وم��ت��ط��ل��ب��ات 

اال�سرتاتيجين.
واأ�سار �سعادته اأن اخلدمات اجلديدة 
طلب  �سركة،  ح�ساب  فتح   : ت�سمل 
تنفيذ مدخل- خمرج، طلب تنفيذ 
مواقف، طلب تنفيذ طريق خدمة، 
طلب حتويل خدمات، طلب ت�سوية 
موؤقتة  ت�سريح خيمة  دف��ان،  اأر���س 
ت�سريح  ال��ق�����س��ي��م��ة،  ح�����دود  داخ�����ل 
مظلة �سيارات داخل حدود الق�سيمة 
م�سكن،  �سيانة  رخ�سة  �سكني،   –

لديه  م���واط���ن  الأي  ومي��ك��ن  ب���ا����س، 
ي�ستفيد  اأن  املوقع  هذا  على  ح�ساب 
الرقمية  اخل���دم���ات  م���ن  م��ب��ا���س��رة 

االإحدى ع�سرة.
جلنة  رئ�����ي�����������س  �������س������ع������ادة  واأك�������������د 
التخطيط  دائ���رة  يف  التكنولوجيا 
ا�ستخدام  اأن  والبلديات  العمراين 
عدد  �سيقل�س  الرقمية  اخل��دم��ات 
 100 مبعدل  للبلديات  املراجعن 
االأوىل  ال�سنة  خ��الل  م��راج��ع  األ���ف 
من اإطالق نظام اخلدمات الرقمية 

املذكورة.
على ال�سعيد ذاته ميكن للمتعاملن 
مراكز   10 خ���الل  م��ن  الت�سجيل 
مركز  وه����ي:  ال��ب��ل��دي��ة  اإىل  ت��اب��ع��ة 
م��ول، مركز  املارينا  املدينة،  مركز 
امل�سرف مول، مركز م�سفح، مركز 
ال�سهامة، مركز الوثبة، مركز بوابة 
ال�����س��رق م���ول، م��رك��ز م��دي��ن��ة زايد، 
م���رك���ز ت���وزي���ع امل������واد ال��غ��ذائ��ي��ة – 
امل��واد الغذائية  امل��رور، مركز توزيع 
– م�سفح، ومن خالل 13 مركزا 
ل�ت�سهيل، منت�سرة يف : �سارع املرور، 
الريا�سي  اجل����زي����رة  ن�����ادي  م��ب��ن��ى 
املارينا  م�سفح،  اخلالدية،  الثقايف، 
م���ول، ب��واب��ة ال�����س��رق م���ول، مقابل 

باب  فتح  رخ�سة  �سور،  رف��ع  رخ�سة 
اأفراد نحو ال�سارع بعر�س مرت.

م�سروع  موا�سلة  اأن  �سعادته  واأك���د 
ال���ت���ح���ول ال���رق���م���ي ال�����س��ام��ل على 
اأبوظبي  اإم������ارة  ب��ل��دي��ات  م�����س��ت��وى 
ي��ج�����س��د االأوام����������ر ال�������س���ام���ي���ة من 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة 
رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي، وحث 
امل�����س��ي ُقدماً  اأه��م��ي��ة  ���س��م��وه ع��ل��ى 
التحول  نحو  مت�ساعدة  وب��وت��رة 
الرقمي وذلك حر�ساً من احلكومة 
املتعاملن  اإ���س��ع��اد  ع��ل��ى  ال��ر���س��ي��دة 
الع�سرية  اخل������دم������ات  واإي�������ج�������اد 
ت�ستجيب  التي  وال�سريعة  احلديثة 

ملتطلبات املتعاملن.
اأن املتعاملن ميكنهم  ه �سعادته  ونوَّ
اخل��دم��ات من  ه��ذه  على  احل�سول 

خالل زيارة الرابط التايل:
https://smarthub.(  
اأنه  م�����س��راً   ،)adm.gov.ae
للح�سول  ال���دخ���ول  ق��ب��ل  ي��ت��وج��ب 
ع��ل��ى اخل���دم���ات ال��ت�����س��ج��ي��ل �سمن 
ب����واب����ة ال�����دخ�����ول ال����ذك����ي ل���دول���ة 
�سمارت  املتحدة  العربية  االإم����ارات 

بتوجيهات  ال���ن���ادي  اإدارة  ق��ب��ل  م���ن 
بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  م��ن  ك��رمي��ة 
زايد اآل نهيان حر�سا من �سموه على 
وت�سجيعا لالأ�سبال  اهلل،  كتاب  خدمة 
وال�����س��ب��اب ع��ل��ى حت�����س��ن اأدائ����ه����م يف 
ال��ت��الوة وال��ت��ج��وي��د، واإح���ي���اء لليايل 
والذكر  ب��ال��ع��ل��م  امل���ب���ارك���ات  رم�����س��ان 

وتالوة القراآن املجيد.
و����س���وف ت��ع��ل��ن اأ����س���م���اء ال��ف��ائ��زي��ن يف 
امل�سابقة يف فئتيها، االأ�سبال وال�سباب، 

دورة هذا العام اأكرث من مائة مت�سابق، 
امل�سابقة من جميع  اإىل هذه  ان�سموا 
االإم��������ارات، وم���ن ن��ح��و خ��م�����س��ة ع�سر 
جن�سية، كما متيزت مب�ساركة ثلة من 
اإ�سافة  امل�سلمن اجلدد الذين �سكلوا 
مو�سحا  للم�سابقة،  وممتعة  جديدة 
مدى  يعك�س  ك��ل��ه  ذل���ك  اأن  ف�سيلته 
بعد  ع��ام��ا  وت��ط��وره��ا  امل�سابقة  جن���اح 
ع��ام، وم��دى االإه��ت��م��ام وال��دع��م لهذه 
تطويرها  ع��ل��ى  واحل���ر����س  امل�����س��اب��ق��ة 

الدكتور  ال�����س��ي��خ  ف�����س��ي��ل��ة  واأو�����س����ح 
اأن���������س حم���م���د ق�������س���ار رئ���ي�������س جلنة 
هذه  ج������والت  اأن  امل�����س��اب��ق��ة  حت��ك��ي��م 
الدورة امتازت بقوة املناف�سة وتقارب 
حدا  مما  اجليد،  واالإقبال  امل�ستويات 
النادي  اإدارة  مع  وبالتن�سيق  باللجنة 
للم�سابقة  ج���دي���د  ن���ظ���ام  ط����رح  اإىل 
لتقدمي  الفر�سة  للمت�سابقن  يتيح 
ال�سوتي  االأداء  لديهم من  ما  اأف�سل 
املتناف�سن يف  ع��دد  بلغ  اإذ  وال��ق��راآين، 

ال��ق��راآن ال��ك��رمي ك��ام��ال، مب��ا ين�سجم 
مع اأهداف امل�سابقة يف ت�سجيع ال�سباب 
على ترتيل القراآن الكرمي وحفظه يف 
والعمل  التجويد،  اأحكام  اإتقان  اإط��ار 
املرتلن  م���ن  ق���اع���دة  ت��اأ���س��ي�����س  ع��ل��ى 
ال�سباب، اإذ اأ�ساد اجلميع بجهود �سمو 
نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ 
مثمنن حر�س �سموه على كتاب اهلل، 
واإتقان  له  الن�سء  بحفظ  واهتمامه 

اأحكام جتويده وترتيله.
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�ل�سرطة تخلي خميمني �آخرين للمهاجرين يف باري�س 

حملة الق�ساء على »النووي« تتكفل مب�ساريف قمة الزعيمني

كيم جونغ �أون يهدم »هرم �لقيادة �لع�سكرية« قبل لقاء تر�مب

•• باري�ص-رويرتز:

اأقيما  اإخ��الء خميمن  ام�س  الفرن�سية  ال�سرطة  ب��داأت 
م�سابهة  عملية  ب��ع��د  ب��اري�����س  يف  ل��ل��ق��ان��ون  ب��امل��خ��ال��ف��ة 
االأ�سبوع املا�سي يف اأحدث حماوالت احلكومة للتعامل 
ثالث  منذ  ال��ب��الد  تواجهه  ال��ذي  املهاجرين  �سيل  م��ع 
ال�سلطات  اإن  ب��ي��ان  يف  باري�س  �سرطة  وق��ال��ت  ���س��ن��وات. 
دي  ب��ورت  يف  للقانون  باملخالفة  اأقيما  خميمن  تزيل 
قرب  اآخ���ر  وم��ك��ان  ب��اري�����س  ���س��رق  �سمال  يف  بوا�سونييه 

منطقة كانال �سان مارتان يف املدينة.
وك��ان��ت ال�����س��ل��ط��ات اأج��ل��ت االأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي ن��ح��و األف 

مهاجر من خميم ميلينر االأكرب ويقع اأي�سا يف �سمال 
�سرق باري�س. وُنقل هوؤالء املهاجرون اإىل مراكز اإقامة 
اأزم��ة مهاجرين  اأوروب��ا  وتواجه  العا�سمة.  خمتلفة يف 
و�سوريا  ليبيا  اأعقاب �سراعات يف  2015 يف  عام  منذ 
اأفريقيا وال�سرق  اأك��رث من مليون �سخ�س من  وح��اول 

االأو�سط الو�سول اإىل القارة بحرا عرب تركيا.
وانتهى االأمر بكثر من الالجئن الذين تدفقوا على 
ال�سلطات  ال�سمايل حيث فككت  كاليه  فرن�سا يف ميناء 
بقية  وم��ع��ظ��م   .2016 ع���ام  اأواخ����ر  يف  ك��ب��را  خميما 
البالد  �سرق  جنوب  ويف  باري�س  يف  جتمعوا  املهاجرين 

قرب احلدود بن فرن�سا واإيطاليا.

تقرير: مكتب لجئني يف �أملانيا 
منح �حلماية ل�80 متطرفًا

•• برلني-وكاالت:

و�سع  منح  برمين  مدينة  يف  والالجئن  الهجرة  مكتب  اإن  اإعالمية  تقارير  قالت 
االإرهابين  من  ن�سفهم  يكون  اأن  ي�ستبعد  ومل  متطرفاً،   80 من  الأك��رث  احلماية 
معرفتها  لتو�سيح  م��رك��ل  امل�ست�سارة  ع��ل��ى  ال�سغط  يت�ساعد  فيما  اخل��ط��ري��ن، 
بالتالعبات يف برمين. ك�سف تقرير اإعالمي اأن املكتب اخلارجي التابع لهيئة الهجرة 
والالجئن يف مدينة برمين منح منذ عام 2000، و�سع احلماية الأكرث من 80 
متطرفاً. جاء ذلك وفقا ملا ذكرته �سبكة التحرير ال�سحفي “دويت�سالند” ا�ستناداً 
الداخلية(  )اال�ستخبارات  الد�ستور  حلماية  االحت��ادي  املكتب  اأجراها  مراجعة  اإىل 

ل�1800 قرار اإيجابي �سادر من مكتب هيئة الهجرة والالجئن يف برمين.

•• �شنغافورة-وكاالت:

ق����ال م�������س���وؤول اأم���رك���ي ك��ب��ر اإن 
ع�سكرين  م�سوؤولن  ثالثة  اأك��رب 
يف ك���وري���ا ال�����س��م��ال��ي��ة ع���زل���وا من 
الرئي�س  ي�ستعد  فيما  منا�سبهم 
االأمركي دونالد ترامب والزعيم 
اأون  ج��وجن  كيم  ال�سمايل  ال��ك��وري 
�سنغافورة.  يف   12 يوم  لالجتماع 

بح�سب رويرتز.
وك����ان امل�������س���وؤول االأم���رك���ي الذي 
ا�سمه،  ن�سر  ع���دم  ب�����س��رط  حت���دث 
ي��ع��ل��ق ع��ل��ى ت��ق��ري��ر ن�����س��رت��ه وكالة 
)يونهاب(  اجلنوبية  ك��وري��ا  اأن��ب��اء 
واأفاد باأن من املعتقد اأن امل�سوؤولن 
ال�سمالية  االأه��م يف كوريا  الثالثة 

ا�ستبدلوا.
وق�����ال ت���رام���ب ي����وم اجل���م���ع���ة، اإن 
القمة �ستنعقد بعد اأن األغاها قبلها 
املتحدة  الواليات  وت�سعى  باأ�سبوع. 

لو�سع 
النووية  االأ���س��ل��ح��ة  ل��ربن��ام��ج  ح��د 
ع����ن طريق  ال�����س��م��ال��ي��ة  ل���ك���وري���ا 

التفاو�س.
اأن  اأمركيون  م�سوؤولون  ويعتقد 
اجلي�س  يف  االنق�سام  بع�س  هناك 
التعامل  يف  ك��ي��م  اأ����س���ل���وب  ب�������س���اأن 
م���ع ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة وال���والي���ات 

املتحدة.
ومل يحدد امل�سوؤول االأمركي هوية 
امل�سوؤولن الع�سكرين الثالثة لكن 
الدفاع  وزي��ر  اأن��ه��م  ذك��رت  يونهاب 
ب����اك ي��ون��غ ���س��ي��ك، ورئ��ي�����س هيئة 

الع�سرة  اإح����دى اجل��م��اع��ات  ب���وت( 
ويتما�سى  احل���م���ل���ة.  ت���ق���ود  ال���ت���ي 
حل�سد  عملها  م��ع  احلملة  ع��ر���س 
املتحدة  االأمم  مل���ع���اه���دة  ال����دع����م 
النووية  االأ���س��ل��ح��ة  انت�سار  حلظر 
122 دولة لي�س من  اأقرتها  التي 
بينها اأي دولة متلك اأ�سلحة نووية 

وال كوريا ال�سمالية.
وقالت كاوا�ساكي “ال يتعلق االأمر 
الفخمة  ال���غ���رف  ت��ك��ال��ي��ف  ب���دف���ع 
ال�سعبية  ك��وري��ا  جمهورية  لزعيم 
الدميقراطية اأو غره فلي�ست هذه 
وا�سنطن  �سحيفة  وذك��رت  نيتنا«. 
ال�سمالية  ك��وري��ا  زع��ي��م  اأن  بو�ست 
فولرتون  فندق  يف  االإق��ام��ة  اختار 
اجلناح  اأن  واأ�سافت  القمة.  خالل 
الرئا�سي قد يكلف احلكومة ما ال 
يقل عن 8000 دوالر �سنغافوري 

)6000 دوالر( يف الليلة.
ل�سنغافورة  ك��ي��م  زي����ارة  وت��ن��ط��وي 
ع��ل��ى حت���دي���ات ل��وج��ي�����س��ت��ي��ة مثل 
اح��ت��م��ال ا���س��ت��خ��دام ط���ائ���رة تعود 
ل���ل���ع���ه���د ال�������س���وف���ي���ت���ي ل���ن���ق���ل���ه هو 
و�سيارته الليموزين والع�سرات من 

اأفراد الطاقم االأمني وغره.
�ستتكفل  اإن��ه��ا  ���س��ن��غ��اف��ورة  وق��ال��ت 
مب�ساريف القمة للقيام بدورها يف 

�سبيل عقد اجتماع ناجح.
ن��وب��ل من  وت��خ��ت��ل��ف قيمة ج��ائ��زة 
عام الآخر ويف 2017 بلغت قيمة 
مالين  ت�سعة  امل��رم��وق��ة  اجل��ائ��زة 
مليون   1.02( ���س��وي��دي��ة  ك��رون��ة 

دوالر(.

لعنة �ملتو�سط.. ماذ� يدور 
بحرب �لدول ومهربي �لب�سر؟

•• عوا�شم-وكاالت:

بن �سواحل تون�س وتركيا ابتلع البحر 55 الجئا، االأحد، لتتم اإعادة فتح 
ملف الهجرة غر ال�سرعية التي حولت البحر املتو�سط اإىل اأكرب منطقة 

حدودية يف عدد الوفيات يف العامل، ح�سب االإح�سائيات.
اإنقاذ  ال�سواحل  خفر  ا�ستطاع  البحر،  عر�س  يف  الرتكية،  ال�سواحل  قبالة 

حياة مهاجرين كانوا على و�سك الغرق، لكن اآخرين لقوا حتفهم.
وقرب �سواحل حمافظة �سفاق�س يف تون�س غرق الع�سرات اأي�سا ممن كانوا 
على منت قارب للهجرة غر ال�سرعية يف طريقهم حللم القارة االأوروبية.

حوادث لي�ست جديدة، لكنها تعيد املاأ�ساة اإىل دائرة ال�سوء من جديد.
حكومات الدول امل�ستقبلة لالجئن حتارب املهربن وت�سيق عليهم اخلناق 
يف �سعيها لوقف تدفق الالجئن، لكن ما اإن تغلق اأوروبا بابا للهجرة حتى 

يقوم املهربون بفتح اأبواب اأخرى واكت�ساف معابر جديدة.
والفقر  احل�����روب  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  امل��ه��اج��ري��ن،  ظ����روف  امل��ه��رب��ون  ي�ستغل 
حتميل  يتم  كذلك  ط��وي��ل،  ل��رح��الت  موؤهلة  غ��ر  ق���وارب  يف  وير�سلونهم 

املراكب ب�سكل يفوق قدراتها اال�ستيعابية
اأفريقيا  �ساحل  يف  الأوروب����ا  االأوىل  العبور  حمطة  ليبيا  تعترب  ح��ن  ويف 
االأوىل  البوابة  تعترب  اإيطاليا  ف��اإن  وح��روب،  تعانيه من فو�سى  ما  ب�سبب 

للمهاجرين على �ساحل املتو�سط يف اأوروبا.
ال�سرعية،  الهجرة غر  على  لوحدها يف حربها  ُتركت  اإنها  اإيطاليا  تقول 
وهددت بطرد ن�سف مليون مهاجر غر �سرعي، كما حتركت وعقدت اتفاقا 

مع احلكومة الليبية لوقف الهجرة غر ال�سرعية عرب املتو�سط.
اإيطاليا وحدها من ت�سعى حلل م�سكلة الالجئن على طريقتها،  ولي�ست 

ففرن�سا مثال بداأت ببناء جدار عازل يف كاليه ل�سد طوفان املهاجرين.
قوات  بن�سر  طالبت  فقد  املتو�سط،  البحر  على  تطل  ال  التي  النم�سا،  اأم��ا 
اأوروبية على �سواحل دول �سمال اأفريقيا ملنع اإبحار قوارب املهاجرين غر 

ال�سرعين باجتاه ال�سواحل اجلنوبية الأوروبا.
يقدم  م��ن  ه���ددت مبحا�سبة  ع��ن��دم��ا  ���س��رام��ة  االأك����رث  امل��ج��ر  ك��ان��ت  بينما 

م�ساعدات اإن�سانية للمهاجرين.
مل�سكلة  للت�سدي  اأوروب���ا  يف  موحدة  ال�سرتاتيجية  التو�سل  يتم  مل  ولكنه 

الهجرة حتى االآن.
ب��ن م��ن يرف�س  اأوروب���ا  الت�سدع يف  امللف �ساهم يف مزيد م��ن  اإن ه��ذا  ب��ل 
ا�ستقبال الالجئن ومن يطالب باإعادة توزيع عادل لهم، ويف مقدمة هذه 

الدول اليونان واإيطاليا.

•• وا�شنطن-وكاالت:

اأكزاميرن”  “وا�سنطن  جم��ل��ة  يف 
ال�سابق  امل�سوؤول  كتب  االأمريكية، 
يف ال��ب��ن��ت��اغ��ون م��اي��ك��ل روب����ن اأن 
م���ا ب���دا ج��ل�����س��ة ع���ادي���ة يف جمل�س 
اأ�سبوعن  منذ  االإي���راين  ال�سورى 
حم���ط���ة  اإىل  الح��������ق��������اً  حت����������ول 
األ���ق���ى م���ن خ��الل��ه��ا رئ��ي�����س جلنة 
ر�سا  حممد  االقت�سادية  ال�سوؤون 

بورابراهيمي بياناً مذهاًل. 
وق���ال ب��وراب��راه��ي��م��ي اإن���ه ب��ن 21 
مبلغ  “�سحب  مار�س   20 و  يناير 
30 مليار دوالر اإىل خارج اإيران«. 
ج���اء ه����روب راأ�����س امل����ال ه���ذا على 
خلفية االحتجاجات املتقطعة لكن 
ال�سنة  اأواخ����ر  ب���داأ  ال��ت��ي  املنت�سرة 
امل��ا���س��ي��ة وامل�����س��ت��م��رة ح��ت��ى الوقت 
الراهن، مع اإ�سراب وا�سع ل�سائقي 

ال�ساحنات.
غرفة  رئ��ي�����س  اأن  روب�����ن  اأ����س���اف 
اأن هذا  اإي����ران اق���رتح  ال��ت��ج��ارة يف 
ال�����ذي حت����دث ع��ن��ه رئي�س  امل��ب��ل��غ 
جل��ن��ة ال�������س���وؤون االق��ت�����س��ادي��ة قد 
اخلارج،  يف  اإي��ران��ي��ون  �سياح  اأنفقه 
ل���ك���ن وف����ق����اً مل��ك��ت��ب االإح���������س����اءات 
املركزي يف اإيران، هذا الرقم الذي 
برز خالل �سهرين هو اأعلى بكثر 
االإيرانيون  ينفقه  اأو  ير�سله  مم��ا 

وفقاً لقاعدة �سنوية. 
با�سم  الناطق  راأى  الوقت،  هذا  يف 
نوبخت  ب���اق���ر  حم��م��د  احل���ك���وم���ة 
مثل  دوالر  م��ل��ي��ار   30 م��ب��ل��غ  اأن 

العقاري  ال��ق��ط��اع  يف  اال���س��ت��ث��م��ار 
�سحيحاً،  ذلك  كان  اإذا  اخلارجي. 
فهذا يعني اأن امل�سوؤولن االإيرانين 
يحاولون الهرب من العقوبات عرب 
ُيحتمل  اأو  واج��ه��ة  ت�سكل  �سركات 
اخلارج  يف  اأموالهم  يخبئون  اأنهم 
الو�سول  ب��اإم��ك��ان��ه��م الح��ق��اً  ح��ي��ث 

اإليها يف حال ترنح النظام.
ي�سر روبن اإىل اأّن مبلغ 30 مليار 
مل�سكلة  ت�����س��ارع  ع��الم��ة  ه���و  دوالر 
مع  ملقابلة  وفقاً  اأ�سا�ساً.  م��وج��ودة 
اخل���ب���ر االق���ت�������س���ادي االإي�������راين 
وكالة  ن�����س��رت��ه��ا  ح�����س��ي��ن��ي  ح���ي���در 
االإيرانيون  ح��ول  االإي��ران��ي��ة،  اإيلنا 
�سنة  اخل��ارج  اإىل  دوالر  مليار   27

 .2017
احلكومة  ت���ل���وم  اأن  ال�����س��ائ��ع  م���ن 
ب�سبب  اخلارجي  العامل  االإيرانية 
���س��ع��ف اق��ت�����س��اده��ا، ل��ك��ن االأرق�����ام 
التي قدمها امل�سوؤولون االإيرانيون 
اأنف�سهم تقرتح اأن امل�سكلة مل تكمن 
الف�ساد  بل يف  العقوبات  يف  مطلقاً 
اإن  ال�سيا�سي.  ال��ن��ف��وذ  وا���س��ت��غ��الل 
نقل كمية كبرة من االأموال بهذه 
ال�سرعة ي�سر اإىل اأن الذعر يحل 

حمل اجل�سع.
اأ�سبح الع�سيان املدين حدثاً يومياً 
اأي�ساً  ب��ل  وح�سب  العا�سمة  يف  ال 
اإ�سرابات  و���س��ارت  املحافظات،  يف 
ال�سباب  اإن  �سيوعاً.  اأك��رث  العمال 
االإي���������راين وم��ت��و���س��ط��ي االأع����م����ار 
اأربعة عقود من الوعود  تعبوا من 

الفارغة.

اأركان اجلي�س ال�سعبي الكوري ري 
ميونغ �سو، وكيم جونغ جاك مدير 
للجي�س  ال��ع��ام  ال�����س��ي��ا���س��ي  امل��ك��ت��ب 
ترامب  وي��ري��د  ال��ك��وري.  ال�سعبي 
اأن تتخلى بيونغيانغ عن تر�سانتها 
العقوبات  تخفيف  مقابل  النووية 
قيادة  اأن  وي��ع��ت��ق��د  االق��ت�����س��ادي��ة. 
االأ�سلحة  تعترب  ال�سمالية  ك��وري��ا 

النووية �سرورية لبقائها.
ون���ق���ل���ت ي����ون����ه����اب ع����ن م�������س���وؤول 
القول،  ا�سمه  تن�سر  باملخابرات مل 
االأول  ال��ن��ائ��ب  ت�سول  ن��وك��وان��غ  اإن 
ال�سعبية  امل�سلحة  ال��ق��وات  ل��وزي��ر 
ح���ل حم���ل ب��اك��ي��ون��غ ���س��ي��ك وزي����را 
للدفاع، بينما حل حمل ري ميونغ 

�سو نائبه ري يونغ جيل.
ووزارة  االأب��ي�����س  ال��ب��ي��ت  ي���رد  ومل 
اخل���ارج���ي���ة االأم����رك����ي����ة ووك���ال���ة 
االأمركية  امل���رك���زي���ة  امل���خ���اب���رات 
ومكتب مدير االأم��ن الوطني بعد 

على طلبات للتعقيب ر�سميا.
والدفاع  ال��وح��دة  وزارت���ا  ورف�ست 
التقرير  تاأكيد  يف كوريا اجلنوبية 
بينما قال م�سوؤول يف وزارة الوحدة 
القيادة  و�سع  تراقب  احلكومة  اإن 

يف كوريا ال�سمالية عن كثب.

التي  ال�سمالية  باأن كوريا  اإعالمي 
رمبا  النقدية  ال�سيولة  اإىل  تفتقر 
تكاليف  تواجه �سعوبات يف حتمل 
الكبر  وال����وف����د  زع��ي��م��ه��ا  اإق����ام����ة 
لطاقم االأم��ن وال��دع��م امل��راف��ق له 
 12 يف  تنعقد  ال��ت��ي  القمة  خ��الل 

يونيو حزيران.
وق��ال��ت احل��م��ل��ة ال��ت��ي ف���ازت العام 
لل�سالم  ن���وب���ل  ب���ج���ائ���زة  امل���ا����س���ي 
اأموال  من  لالإنفاق  م�ستعدة  اإنها 
مكان  اأو  اإق��ام��ة  اأي  على  اجل��ائ��زة 

لالجتماع حتى تنجح القمة.
اأك�������را ك���اوا����س���اك���ي وهي  وق����ال����ت 
م�سوؤولة باحلملة “ت�سمنت جائزة 
نوبل لل�سالم جائزة نقدية ونحن 
اأم����وال اجل��ائ��زة يف  اإن��ف��اق  نعر�س 
�سبيل  يف  ال��ق��م��ة  ت��ك��ال��ي��ف  تغطية 
اجلزيرة  ���س��ب��ه  يف  ال�������س���الم  دع����م 
اأج��ل عامل خال من  الكورية ومن 

ال�سالح النووي«.
الهاتف  ل���روي���رتز ع��رب  واأ���س��اف��ت 
“هذا اجتماع تاريخي  من طوكيو 
وفر�سة ال تتكرر كثرا للم�ساعدة 
يف ج��ع��ل ال��ع��امل خ��ال��ي��ا م��ن خطر 

االأ�سلحة النووية«.
)بي�س  جماعة  كاوا�ساكي  وت��راأ���س 

علي خامنئي.  هو يقرتب من عمر 
 2014 يف  �سمح  وق���د  ع��ام��اً   79
�سرطان  ُيعالج من  بت�سويره وهو 
يف  م�ست�سفى  داخ����ل  ال��ربو���س��ت��ات 
ط��ه��ران. واأ���س��اف روب��ن اأن��ه حن 
املطاف،  ن��ه��اي��ة  امل��ر���س��د يف  ي��رح��ل 
كان  اإذا  ما  الوا�سح  من  يكون  لن 
على  ق��ادر  ت�سووي  مر�سح  هنالك 
كان  كما  املختلفة  التيارات  توحيد 
امتلك  نف�سه  خامنئي  اأن  ُيعتقد 
ال����ق����درة ع��ل��ى ذل����ك ب��ع��دم��ا خلف 

اخلميني �سنة 1989.

احتجاجات  ه���ن���ال���ك  ك���ان���ت  ل���ق���د 
 ،1999 �����س����ن����وات  يف  وا�����س����ع����ة 
 2017 واليوم   2009  ،2001
و 2018. حت�سل هذه املظاهرات 
ب��وت��رة اأك���رب بكثر واأ���س��ب��ح خنق 
متزايد.  ب�����س��ك��ل  اأ����س���ع���ب  اجل���م���ر 
يعرفه  م�����ا  ذل��������ك،  ع���ل���ى  ع��������الوة 
لكن  ب��ارزون،  اإيرانيون  م�سوؤولون 
ما يبدو اأّن ديبلوما�سين و�سركات 
اإيران  م��ع  �سفقات  عقد  ي��ري��دون 
�سكوكاً  اأن  ت��ن��ا���س��ي��ه،  اإط����ار  يف  ه��م 
حتوم حول �سحة املر�سد االإيراين 

ال�سعبي.  ال�سخط  نار  على  الزيت 
احلربية  االإي��ران��ي��ة  اخلطابات  اإّن 
�سنة.   39 م��ن  الأك��رث  ثابتة  ظلت 
وت��ب��اه��ي ال��ق��ي��ادة االإي��ران��ي��ة بقوة 
اأنها  اأم���راً ج��دي��داً مع  اإي���ران لي�س 
ما  م��ت��زاي��د.  ب�سكل  ج��وف��اء  ت�سبح 
تغر االآن هو اأن م�سوؤولن بارزين 
يف اإيران يعرتفون باأن النظام دخل 
يف دوام�����ة امل�����وت.  مل ي��ع��د ه���وؤالء 
يوؤمنون باأكاذيبهم اخلا�سة. يبدو 
اأن اأبرز م�سوؤولن يف النظام بداأوا 

ي�ستعدون ملواجهة االأمر املحتوم.

ترامب.  اإدارة  ذل���ك  اإىل  ي�����س��اف 
النفط  اأ���س��ع��ار  مل��ع��اودة  ميكن  فيما 
يعتمد  اقت�ساداً  تنقذ  اأن  ارتفاعها 
على ت�سدير النفط مثل االقت�ساد 
اإع����ادة فر�س  اأن  ي��ب��دو  االإي�����راين، 
ال��ع��ق��وب��ات ق��د حت���رم ط��ه��ران من 
هذه  م���ن  ال��ك��ث��ر  اإىل  ال���و����س���ول 
العوائد يف وقت هي باأم�س احلاجة 
اإي����ران من  تتمكن  اإذا مل  اإل��ي��ه��ا.  
املدنية  اخل������دم������ات  ك���ل���ف���ة  دف������ع 
ملوظفي  واالأم�����������وال  امل��ت�����س��خ��م��ة 
�سي�سب  فهذا  الر�سمية،  �سركاتها 

ب���ج���ام���ع���ة ال�����درا������س�����ات ال���ك���وري���ة 
ي�سر  “هذا  ���س��ول  يف  ال�����س��م��ال��ي��ة 
الأمرين.. تعزيز �سلطة كيم جونغ 
االأوح�����د  ال���زع���ي���م  ب���اع���ت���ب���اره  اأون 
التعاون  وتعزيز  ال�سمالية،  لكوريا 
واجلي�س  احل����اك����م  احل�������زب  ب����ن 

ال�سباط  كل  ف��اإن  ليونهاب  ووفقا 
اجلدد اأ�سغر من اأ�سالفهم ال�سيما 
الذي  ع��ام��ا(  ج��ي��ل )63  ري��ي��ون��غ 
بواحد  ����س���و  م���ي���ون���غ  ري  ي�����س��غ��ر 

وع�سرين عاما.
االأ�ستاذ  ج���ن  م���و  ي���ان���غ  وي���ق���ول 

�سنغافورة  يف  امل��ق��ررة  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
ب��ن زع��ي��م ك��وري��ا ال�����س��م��ال��ي��ة كيم 
االأمريكي  وال��رئ��ي�����س  اأون  ج���وجن 
دونالد ترامب مبا يف ذلك فاتورة 

الفندق الذي �سيقيم فيه كيم.
ي��اأت��ي ال��ع��ر���س ف��ي��م��ا اأف����اد تقرير 

نحو مزيد من  البالد  تعمل  فيما 
واأ�ساف  االقت�سادية”.  التنمية 
“كلهم �سغار ال�سن لكنهم اأكفاء«.

الدولية  احل��م��ل��ة  وع��ر���س��ت  ه����ذا 
النووية  االأ���س��ل��ح��ة  ع��ل��ى  للق�ساء 
ال����ت����ك����ف����ل مب�����������س�����اري�����ف ال���ق���م���ة 

اأ�سبح الع�سيان املدين حدثًا يوميًا واإ�سرابات العمال اأكرث �سيوعًا 

ر�قبو� حركة �لأمو�ل �لإير�نية...هل �قرتب �لنظام من نهايته؟

�ليابان حتذر من »تد�عيات 
خطرية« للر�سوم �لأمريكية  

•• طوكيو-اأ ف ب:

التي  التجارية  اجلمركية  ال��ر���س��وم  اأن  ام�����س  اليابانية  احل��ك��وم��ة  اأع��ل��ن��ت 
خطرة”  “تداعيات  حتمل  قد  حلفائها  على  املتحدة  ال��والي��ات  فر�ستها 
“موؤ�سف  باأنه  الو�سع  وا�سفة  العاملية  التجارية  واملنظومة  العالقات  على 
نهاية  ع��ق��ده  اجتماع  خ��الل  معزولة  نف�سها  وا�سنطن  ووج���دت  للغاية«. 
االأ�سبوع وزراء مالية دول جمموعة ال�سبع على خلفية الر�سوم اجلمركية 
با�سم  الناطق  واالملنيوم. وقال  ال�سلب  واردات  التي فر�ستها على  امل�سددة 
احلكومة اليابانية يو�سيهيدي �سوغا اإنه “اأمر موؤ�سف للغاية باأن الو�سع مل 
يتح�سن حتى بعدما نقلت اليابان للواليات املتحدة خماوفها على م�ستويات 
التجارية  ال�سيا�سة  ب�ساأن  �سجال  يف  ووا�سنطن  طوكيو  ودخلت  خمتلفة«. 
دخلت  التي  الر�سوم  م��ن  اليابان  اع��ف��اء  املتحدة  ال��والي��ات  رف�ست  بعدما 
احلكومة  “اجراءات  اإن  لل�سحافين  �سوغا  وق��ال  اجلمعة.  التنفيذ  حيز 
االأمركية التجارية التي ت�سر اإىل اأنها مرتبطة باأمنها تثر قلقنا ب�ساأن 
اأنها  نعتقد  اإىل ذلك،  “اإ�سافة  وتابع  العاملية«.  اإمكانية تعطيلها لالأ�سواق 
�ستحمل تداعيات خطرة على التعاون االقت�سادي بن احلليفتن -اليابان 
االأطراف  امل��ت��ع��ددة  التجارية  املنظومة  كافة  وعلى   - املتحدة  وال��والي��ات 

اخلا�سعة لقواعد منظمة التجارة العاملية«.

•• ليوبليانا-رويرتز:

اأ�سارت النتائج املبدئية لالنتخابات الربملانية التي جرت يف �سلوفينيا ام�س 
اإىل فوز احلزب الدميقراطي ال�سلوفيني املناه�س للهجرة وح�سوله على 
25 يف املئة من االأ�سوات. لكن احلزب الذي ميثل مين الو�سط بزعامة 
رئي�س الوزراء ال�سابق يانيز يانزا قد يواجه �سعوبة يف ت�سكيل حكومة الأن 
حكومة  اأي  يف  املحتملن  �سركائه  من  حد  الهجرة  ب�ساأن  املت�سدد  موقفه 
االنتخابات.  بعد  �ستجرى  مفاو�سات  اأي  ب�سعوبة  يانزا  واأق��ر  ائتالفية. 
وقال لل�سحفين بعد االإدالء ب�سوته” �سيتعن علينا على االأرجح االنتظار 
جادة  حمادثات  يف  البدء  ميكن  اأن  قبل  االنتخابات...  بعد  الوقت  لبع�س 
ب�ساأن ت�سكيل احلكومة«. وحتول الناخبون يف عدد من الدول االأع�ساء يف 
االحتاد االأوروب��ي ب�سرق اأوروب��ا وال�سيما املجر وبولندا اإىل االأح��زاب التي 
تعار�س اخلطط التي �ستقبل مبوجبها الدول طالبي اللجوء �سمن نظام 
للح�س�س. ويعار�س احلزب الدميقراطي ال�سلوفيني ب�سدة نظام احل�س�س 
ويقول اإن معظم االأموال التي ا�ستخدمت لدعمه كان يجب حتويلها لقوات 
اأوربان احلزب الدميقراطي  االأمن. ويدعم رئي�س الوزراء املجري فيكتور 
ال�سلوفيني. وقال يانزا بعد ظهور النتائج االأولية “حزبنا ي�سع �سلوفينيا 
واأ�ساف اأن حزبه م�ستعد الإجراء حمادثات مع  وال�سلوفينين يف املقدمة”. 

كل االأحزاب االأخرى يف الربملان لت�سكيل ائتالف. 

حزب مناه�س للهجرة يفوز يف �نتخابات �سلوفينيا  م�ساجد تطالب بالتحقيق مبز�عم 
“��سالموفوبيا” يف بريطانيا

•• لندن-وكاالت:

م�سجداً   350 م���ن  اأك�����رث  ت���ق���دم 
وم��وؤ���س�����س��ة اإ���س��الم��ي��ة ب��ط��ل��ب اإىل 
حزب املحافظن يف بريطانيا لفتح 
حتقيق ر�سمي يف اأعقاب ازدياد عدد 
“ا�سالموفوبيا”  ال���  ح��ول  امل��زاع��م 

يف البالد. 
اندبندنت”  “ذي  �سحيفة  ولفتت 
اأن  اإىل  لها  الربيطانية، يف تقرير 
الدعوات حثت على اإجراء مراجعة 
كاملة ملواجهة “االأحداث االأخرة 
امل���ت���ع���ل���ق���ة ب����اخل����وف م����ن ال���دي���ن 
التي تتواتر على مدى  االإ�سالمي 
االأ�سابيع املا�سية من قبل مر�سحي 

واأع�ساء حزب املحافظن«.
املخاوف  اأن  اإىل  التقرير  وي�سر 
م������ن ان����ت���������س����ار وت�����و������س�����ع رق���ع���ة 
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االأحد االأ�سود يف البحر املتو�سط:

تون�س: حتميل �لطبقة �ل�سيا�سية م�سوؤولية �لفاجعة...!

اأع��رت���س خفر ال�����س��واح��ل امل��وري��ت��اين ق��ارب��اً يقل 53 م��ه��اج��راً من 
اأفريقيا جنوب ال�سحراء يف �سواحل نواديبو يف اأق�سى �سمال البالد 

خالل ا�ستعدادهم لل�سفر اإىل جزر الكناري االأ�سبانية. 
اأن املجموعة  امل��وري��ت��ان��ي��ة  امل��دي��ن��ة  اأم��ن��ي��ة يف ه���ذه  وذك����رت م�����س��ادر 
ال�ساحل  نقطة غر معلومة يف  انطلقوا من  �سنغالين  ت�سم  كانت 
امدادات  �سراء  بحجة  نواديبو  يف  القارب  قائد  وتوقف  االطل�سي.  
امل��ب��ال��غ املالية.   ب��ع��د احل�����س��ول ع��ل��ى  ال�����س��اح��ل  للرحلة وت��رك��ه ع��ل��ى 
�سي�سلمون  وال��ذي��ن  املهاجرين  م��ع  ح��ال��ي��اً  ال�سواحل  خفر  ويحقق 
وو�سل  كاملعتاد.   اال�سلية  دولهم  اإىل  �ستعيدهم  التي  ال�سرطة  اإىل 
599 قارباً اإىل جزر الكناري يف عام 2006 يف خ�سم اأزمة القوارب 
كانت تقل 31 األف و936 مهاجراً غر �سرعياً.  وتن�سر اأ�سبانيا يف 
موريتانيا عنا�سر لل�سرطة الوطنية واحلر�س املدين بهدف التعاون 
مع القوات املوريتانية يف ال�سيطرة على مرور القوارب و�سفن غر 

قانونية اخرى. 

الواليات  موقف  اإن  ام�س  الفرن�سي،  الرئي�س  مكتب  يف  م�سدر  قال 
املتحدة من التجارة وتغر املناخ وال�سيا�سة اخلارجية، ُيعقد جدول 
اأعمال قمة جمموعة الدول ال�سبع ال�سناعية الكربى، التي تعقد هذا 
االأ�سبوع يف كيبيك، بكندا. واأ�ساف امل�سدر: “موقف الواليات املتحدة 
من ق�سايا معينة قد يجعل املفاو�سات على النتيجة اخلتامية للقمة 
اإىل حتركات على �سعيد ال�سيا�سة اخلارجية، مثل  م�سراً  �سعبة”، 
ال�سفارة  ون��ق��ل  االإي����راين،  ال��ن��ووي  االت��ف��اق  م��ن  وا�سنطن  ان�سحاب 
االأمريكية يف اإ�سرائيل اإىل القد�س. وتابع امل�سدر قائاًل، اإن الرئي�س 
يجريان  قد  ترامب  دون��ال��د  االأمريكي  ونظره  م��اك��رون  اإميانويل 

حمادثات على هام�س القمة.

يف  ع�سكرين  م�سوؤولن  ثالثة  اأك��رب  اإن  كبر  اأمريكي  م�سوؤول  قال 
ام�س  ال�سمالية عزلوا من منا�سبهم يف خطوة قال حمللون  كوريا 
اإنها قد تدعم جهود الزعيم الكوري ال�سمايل ال�ساب كيم جوجن اأون 
وي�ستعد  ال��ع��امل.  مع  والتوا�سل  االقت�سادية  التنمية  عجلة  لدفع 
كيم لقمة مهمة مع الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب يف �سنغافورة 
اأول اجتماع من نوعه بن زعيم  وذل��ك يف  12 يونيو حزيران  ي��وم 
كوري �سمايل ورئي�س اأمريكي. وكان امل�سوؤول االأمريكي، الذي حتدث 
االأنباء  وك��ال��ة  ن�سرته  تقرير  على  يعلق  ا���س��م��ه،  ن�سر  ع��دم  ب�سرط 
ثالثة  اأك���رب  اأن  املعتقد  م��ن  ب���اأن  واأف���اد  يونهاب  اجلنوبية  ال��ك��وري��ة 
دوافع  تت�سح  ومل  ا�ستبدلوا.  ال�سمالية  كوريا  جي�س  يف  م�سوؤولن 
ت�سمح  التغيرات  اإن  قالوا  حمللن  لكن  اخلطوة  هذه  التخاذ  كيم 
له وللحزب احلاكم باإحكام قب�ستهما على اجلي�س ال�سعبي الكوري 
يف وقت حرج تتوا�سل فيه البالد مع العامل وتن�سد التنمية املحلية. 
وقال كن جوز، مدير جمموعة ال�سوؤون الدولية يف منظمة �سي.اإن.
اإيه للبحث والتحليل “اإذا كان كيم جوجن اأون عقد العزم على حتقيق 
ال�سالم مع الواليات املتحدة وكوريا اجلنوبية والتخلي ولو عن جزء 
من الربنامج النووي فعليه و�سع نفوذ اجلي�س ال�سعبي الكوري يف 

�سندوق والتحفظ عليه«.

قال وزير اخلارجية االأمريكي مايك بومبيو اإن بالده حتث ال�سن 
قمع  خ��الل  ف��ق��دوا  اأو  اعتقلوا  اأو  قتلوا  م��ن  ع��دد  ع��ن  الك�سف  على 
ميدان  يف  طالب  قادها  التي  بالدميقراطية  املطالبة  االحتجاجات 

تيانامنن يف العا�سمة بكن عام 1989.
يونيو  الرابع من  يوم  االحتجاجات  الإخماد  دبابات  ال�سن  واأر�سلت 
حزيران 1989 ومل تعلن مطلقا عن عدد القتلى. وتفيد تقديرات 
مئات  ب�سع  بن  ي��رتاوح  العدد  اأن  و�سهود  االإن�سان  حقوق  جماعات 
وب�سعة اآالف. واحلديث عن الواقعة حمظور يف ال�سن، ورغم مرور 
29 عاما ما زال االأمر نقطة خالف بن ال�سن والكثر من الدول 

الغربية.

عوا�شم

جيبوتي

وا�شنطن

بكني

باري�س

مريكل حتت �ل�سغط ب�سبب ف�سيحة مكتب �لهجرة 
•• برلني-وكاالت:

يزداد ال�سغط على امل�ست�سارة مركل ب�سبب ف�سيحة االنتهاكات يف املكتب 
اإذ حت��دث��ت ت��ق��اري��ر ع��ن م��ع��رف��ة م��رك��ل باالأو�ساع  ال��ه��ج��رة وال��الج��ئ��ن، 
احلزب  زعيمة  طالبت  فيما   ،2017 منذ  ه��ن��اك  االإدارة  وب�سوء  امل��زري��ة 
اال�سرتاكي بك�سف مالب�سات الف�سيحة. اأو�سحت زعيمة احلزب اال�سرتاكي 
االأملانية  للتلفزة  االأوىل  القناة  مع  مقابلة  يف  نالي�س  اأندريا  الدميقراطي 
الك�سف عن مالب�سات  امل�ساركة يف  املعنية  االأط���راف  على جميع  اأن��ه يجب 
مكتب  1200 الج��ئ يف  ل�  �سرعية  ب�سفة غر  اللجوء  منح حق  ف�سيحة 
الالجئن  �سوؤون  من�سق  ذلك  برمين، مبا يف  والالجئن مبدينة  الهجرة 
ووزير االقت�ساد احلايل بيرت األتماير ووزير الداخلية ال�سابق توما�س دي 
ميزير. وقالت نالي�س: “كنا نعرف جميعاً اأن مكتب الهجرة والالجئن مل 
يكن يف مقدوره معاجلة كمية طلبات اللجوء”. ويف الوقت الذي تفادت فيه 
نالي�س احلديث عن دور امل�ست�سارة االأملانية اأنغيال مركل، ورف�ست جمدداً 
ت�سكيل جلنة حتقيق، طالب االأمن العام للحزب اال�سرتاكي الدميقراطي، 
الر�س كلينغبايل امل�ست�سارة مركل باالإبالغ عن موعد معرفة امل�ست�سارية 

بالتالعبات يف منح اللجوء يف مكتب الهجرة والالجئن يف برمين.
وقال كلينغبايل باأن على امل�ست�سارة اأن تو�سح االأمور للراأي العام، م�سيفاً 

ل�سحيفة “بيلد” باأنه “يجب عليها اتخاذ موقف«.
وقالت تقارير اإعالمية اأملانية اإن الرئي�س ال�سابق للمكتب االحتادي للهجرة 
عام  يف  مرتن  مركل  اأنغيال  االأملانية  امل�ست�سارة  اأبلغ  قد  كان  والالجئن 
2017 ب�سوء االإدارة يف مكتب الهجرة والالجئن ويف اإدارة ملف اللجوء.

 2017 اأنه وبح�سب وثائق �سرية فقد قدم فايزه نهاية  “بيلد”  وذك��رت 
تقريره النهائي عن مهمته كم�سوؤول عن اإدارة مكتب الهجرة والالجئن 
االأمل��اين. وقد قام فايزة خاللها بتحليل الظروف التي يعمل فيها املكتب، 

بح�سب ما اأ�سافت ال�سحيفة.

•• الفجر - تون�ص - خا�ص
املفقودين، ومل  ال��ذي م���ازال فيه البحث ج��ار ع��ن  ال��وق��ت  يف 
ت��ت�����س��ل��م ك���ل ع���ائ���الت ال�����س��ح��اي��ا ج��ث��ام��ن اأب��ن��ائ��ه��ا اىل حن 
ا�ستكمال التعرف على هوياتهم، وامام هول ما حدث يف �سهر 
ال�سراب،  البحر يف رحلة بحثهم عن  ابتلعهم  ل�سباب  ال�سيام 
دخل ال�سيا�سيون على خط فاجعة غرق قارب مهاجرين غر 
من  ع��ددا  يقل  التون�سية  قرقنة  ج��زي��رة  ب�سواحل  �سرعين 

التون�سين واالأجانب يف رحلة اإبحار خل�سة.
اعرتاف بالذنب

واعرتفت حركة نداء تون�س بجزء من امل�سوؤولية يف ف�سل كل 
الطبقة ال�سيا�سية يف اإعادة االأمل لفئات من ال�سعب التون�سي 
ان�سدت اأمامهم االآفاق وفقدوا الثقة يف م�ستقبل بلدهم، وفق 
املنا�سبة  بهذه  يدها  “متد  اأنها  وذك��رت احلركة  البيان.  ن�س 
لكل الفاعلن ال�سيا�سين واملدنين يف البالد لتقا�سم م�سروع 
اإن��ق��اذ وط��ن��ي ع��اج��ل ي��خ��رج ال��ب��الد م��ن اأزم��ت��ه��ا االقت�سادية 
تون�س  اآف��اق  ح��زب  رئي�س  ون�سر  وال�سيا�سية«.   واالجتماعية 

يا�سن ابراهيم تدوينة على �سفحته الر�سمية في�سبوك 
جاء فيها “ الو�سع االقت�سادي ال�سعب وحالة فقدان االأمل 
تدفعان ب�سبابنا نحو املجهول ونتحمل جميعا م�سوؤولية ذلك ، 
وخا�سة من هم يف احلكم الذين رف�سوا حترير اقت�ساد البالد 
ملواطن  الباعثة  واملبادرة  اال�ستثمار  على  امل�سجع  املناخ  وخلق 
منظومة  غرقت  “واقعيا،  ان��ه  اىل  اإبراهيم  واأ���س��ار  ال�سغل«. 
لي�س  داخلها  النقا�سات  وحم��ور  ال�سيا�سة  يف  احلالية  احلكم 
واالإعداد  القادمة  االنتخابات  واإمنا  االإ�سالحات،  اأو  املواطن 

لها، هذا يف الوقت الذي يبتلع البحر فيه �سبابنا«.
واأ�ساف رئي�س حزب اآفاق تون�س “على �سعيد اآخر، اأعتقد اأن 
واأه��م من  مراقبة وحماية حدودنا من جتار احلرقة واج��ب 
الدولة  داعيا  مراقبة املقاهي واملطاعم املفتوحة يف رم�سان”، 
التون�سية اىل اأن تدافع يف مفاو�ساتها مع �سركائها الدولين 

على حق �سبابها يف ال�سفر بطريقة حرة واآمنة«.
ي�سار اىل ان رئي�س احلكومة التون�سية يو�سف ال�ساهد، اأ�سرف 
الدفاع والداخلية  على جل�سة عمل وزاري��ة وبح�سور وزيري 
اّكد  حيث  العليا،  والع�سكرية  االأم��ن��ي��ة  ال��ق��ي��ادات  م��ن  وع���دد 
الوزارية  املجال�س  لقرارات  ال�سريع  التفعيل  �سرورة  ال�ساهد 
يف  املخت�سة  االجرامية  ال�سبكات  بتتبع  يتعلق  فيما  ال�سابقة 
ا�ستغالل ال�سباب الراغب يف الهجرة، واملتاجرة بهم واملخاطرة 
بحياتهم، وتفكيك هذه ال�سبكات يف اأ�سرع وقت، ومعاجلة كل 
اأدت اىل فاجعة غرق مركب هجرة غر  اأوج��ه الق�سور التي 
اجلهود  مبوا�سلة  ال�ساهد  وطالب  قرقنة.  ب�سواحل  نظامّية 
عملية  ا�ستكمال  اأج��ل  من  ال�سرورية  االإمكانيات  كل  وو�سع 
البحث عن املفقودين، ودعا جميع امل�سوؤولن على امل�ستوين 
العناية  لتوفر  اخت�سا�سه  جمال  كل يف  واجلهوي،  الوطني 

وماديا.   معنويا  ال�سحايا،  ل��ع��ائ��الت  وال�����س��روري��ة  العاجلة 
لتوفر  امل�ستوى احلكومي  اأزم��ة على  تركيز خلية  تقّرر  كما 
امل��ع��ن��وي��ة والنف�سية  امل�����س��ان��دة  ب��ال��ع��ائ��الت وت��وف��ر  االإح���اط���ة 

للناجن.
تفاقم الظاهرة

االقت�سادية  للحقوق  التون�سي  امل��ن��ت��دى  ط��ال��ب  جهته،  م��ن 
امل��ق��ارب��ة االأم��ن��ي��ة يف  “مراجعة  ب���  واالج��ت��م��اع��ي��ة احل��ك��وم��ة 
التعامل مع الهجرة غر ال�سرعية وتفكيك �سبكات التهريب 

وحماكمة امل�ستغلن بها” وذلك على خلفية الفاجعة.
ك��م��ا ط��ال��ب امل��ن��ت��دى يف ب��ي��ان ���س��ادر ع��ن��ه ب�����س��رورة مراجعة 
م�سارات التعاون احلالية مع االحتاد االأوروبي التي قال اإنها 
غلق  �سيا�سات  وتعتمد  االأم��ن��ي��ة  للمقاربات  االأول��وي��ة  تعطي 
احلدود دون تقدمي بدائل تنموية �ساملة ت�ستجيب لتطلعات 

�سباب تون�س نحو الكرامة والعدالة االجتماعية.
لل�سيا�سات  الباهظة  االجتماعية  “الكلفة  اأ�سماه  مما  وح��ّذر 
اإح�سا�س  “خطورة  احلالية” ومن  واالجتماعية  االقت�سادية 
فئات وا�سعة من ال�سباب باالإحباط وان�سداد االفق مما يعّمق 
حلول  ع��ن  البحث  اىل  ويدفعهم  الهجرة  يف  الرغبة  لديهم 

يائ�سة«.
واأ�سار البيان اإىل اأّن ظاهرة الهجرة غر ال�سرعية تفاقمت يف 

املدة االأخرة ب�سكل الفت مما ينبئ بعمق االأزمة االقت�سادية 
 2017 �سنة  ه��اج��روا  ال��ذي��ن  ع��دد  اإّن  ق��ائ��ال  واالجتماعية، 
6151 م��ّروا عرب ال�سلطات  األ��ف �سخ�س منهم   15 جت��اوز 
االإيطالية و3178 مّت اإحباط حماوالت هجرتهم من تون�س 
املرور  اأوروب��ا دون  البقية يف الو�سول اىل �سواحل  فيما جنح 

بطرف ر�سمي.
الثالثية  الذين ح��اول��وا اجتياز احل��دود يف  اأّن ع��دد  واأ���س��اف 

االأوىل من �سنة 2018 بلغ 3000 �سخ�س.
حادثة  يف  وال�سحايا  املفقودين  اأه��ايل  ق�سى  فقد  ولالإ�سارة 
م�سر  ملعرفة  اجلهة  م�ست�سفيات  ام��ام  ليلتهم  املركب  غ��رق 
اأبنائهم. وحّمل عدد منهم م�سوؤولية الكارثة ل�سيا�سة الدولة 
التي هم�ست ال�سباب فيما اأ�سار بع�سهم اإىل اأن العائلة تتحمل 

بدورها امل�سوؤولية.
ح�سيلة الفاجعة

املدير  اأك��د  املتو�سط،  يف  االأ���س��ود  االح��د  ويف حتين حل�سيلة 
اجلهوي لل�سحة مبحافظة �سفاق�س علي عياد، الّتعرف على 
الن�ساء �سمن �سحايا حادثة  اإفريقيا ن�سفهم من   12 هوية 

غرق مركب املهاجرين ال�سرين املنكوب بجزيرة قرقنة.
اإنقاذ  ومت   48 بلغ  انت�سالها  مت  التي  اجلثث  ع��دد  اأن  ويذكر 
مهاجرا كانوا على منت   180 حوايل  بن  من  جمتازا   68

ناجن  �سهادة  وف��ق  �سخ�سا   70 تتجاوز  ال  حمولته  مركب 
فيما ال يزال البقية يف عداد املفقودين. وكانت وزارة الداخلية 
التون�سية، قد اأعلنت يف بالغ اأّنه من بن الناجن 60 تون�سيا 
اإفريقية ومغربيان اثنان وليبي واح��د. وقد مت  و5 من دول 
ت�سليم جمموعة من بن �سحايا مركب املهاجرين ال�سرين 
الطب  قبل  الت�سريح من  اإج���راءات  ا�ستكمال  بعد  ذويهم  اإىل 

ال�سرعي والتعرف على الهويات.
ب�سفاق�س  االبتدائية  باملحكمة  اجلمهورية  وكيل  اأن  ويذكر 
اأذن االحد بفتح بحث حتقيقي “من اأجل تكوين وفاق بغاية 

م�ساعدة الغر على االإبحار خل�سة والناجم عنه املوت«.
يف قب�سة االمن

التون�سي  للدرك  البحري  للمركز  تابعة  دورّي��ة  هذا ومتكنت 
منظمي  اأح���د  على  القب�س  اإل��ق��اء  م��ن  �سفاق�س،  مبحافظة 
عمليات اجتياز احلدود البحرّية خل�سة، وفق بالغ �سادر عن 
وزارة الداخلية. كما تبّن وفق ذات البالغ اأن املوقوف مفت�س 
اأجل  املن�ستر من  االبتدائية مبحافظة  املحكمة  لفائدة  عنه 
“تكوين ع�سابة مف�سدين” وحمكوم عليه بال�سجن ملّدة 12 
�سنة. ومت االحتفاظ به واتخاذ االإجراءات القانونّية يف �ساأنه.

خليفة  العميد  الداخلية  وزارة  با�سم  الر�سمي  الناطق  واأك��د 
8 من منظمي  اأنه مت التعرف على  اأم�س االثنن،  ال�سيباين 

عملية “احلرقة” من ذوي ال�سوابق.
لظاهرة  ال��ت�����س��دي  اإط����ار  يف  اأن����ه  لن�سمة  امل��ت��ح��دث  واأ����س���اف 
بداية  م��ن��ذ  ���س��خ�����س��ا   900 اإي���ق���اف  مت  ف��ق��د  “احلرقة” 
�سخ�سا   423 بينهم  م��ن  االأح����د  غ��اي��ة  اإىل  رم�����س��ان  �سهر 
البحرية خل�سة انطالقا من �سواحل  حاولوا اجتياز احلدود 

�سفاق�س.
الظاهرة �ست�ستمر

يذكر ان اآمر القاعدة البحرية الرئي�سية ب�سفاق�س والناطق 
العميد  ال��ك��وارث،  ملجابهة  اجلهوية  اللجنة  با�سم  الر�سمي 
اأنه  اذاع��ي،  اأو�سح يف ت�سريح  ال�سقعامة، قد  ال�سالح  حممد 
تابعة   4 9 و�سائل بحرية للبحث عن اجلثث،  مت تخ�سي�س 
لوزارة الدفاع الوطني، و3 للحر�س البحري، و2 للجمارك، 
وفريق  الدفاع  ل��وزارة  تابع  الغوا�سن  فريق من  اإىل  اإ�سافة 

تابع للحماية املدنية.
امل��ه��اج��ري��ن غر  ع����دد  اأن  اإىل  ال�����س��ق��ع��ام��ة  ال��ع��م��ي��د  واأ�����س����ار 
ال�سرعين الذين كانوا على منت هذا املركب يرتاوح وفق ما 

اأكده عدد منهم بن 170 و220 مهاجرا.
والناطق  ب�سفاق�س  الرئي�سية  البحرية  القاعدة  اآم��ر  واأب��رز 
املركب  اأن  الكوارث،  ملجابهة  اجلهوية  اللجنة  با�سم  الر�سمي 
االأ�سخا�س  لنقل  وهو غر معد  اأمتار   9 يبلغ طوله  املذكور 
ال�سقعامة على  العميد  ال�سالمة. هذا و�سدد  ويفتقر ملعدات 
نهائيا حتى يف �سورة  الظاهرة  ه��ذه  احل��د من  اأن��ه ال ميكن 

تخ�سي�س األف اأمني ملراقبة جزيرة قرقنة وفق قوله.

ال�ساهد: تفكيك ال�سبكات االإجرامية املخت�سة يف 
ا�ستغالل ال�سباب الراغب يف الهجرة واملتاجرة بهم

م�سرح الكارثة بجزيرة قرقتة التون�سية

م�ست�سفيات �سفاق�س يف حالة طوارئ

انت�سال اجلثث والبحث عن اخرى م�ستمر

ال�ساهد يف اجتماع امني لتقييم احلادثة

بداية ت�سليم جثامن ال�سحايا

- الّتعرف على هوية 12 اإفريقيا 
ن�سفهم من الن�ساء

- التعرف على 8 من منظمي الفاجعة والقب�ض على 
اأحد منظمي عمليات اجتياز احلدود البحرية خل�سة 

- عدد الذين حاولوا اجتياز احلدود يف الثالثية 
االأوىل من �سنة 2018 بلغ 3 اآالف �سخ�ض

- اآفاق تون�ض: غرقت منظومة احلكم احلالية يف 
ال�سيا�سة يف الوقت الذي يبتلع فيه البحر �سبابنا

- من بني الناجني 60 تون�سيا و5 من دول 
اإفريقية ومغربيان اثنان وليبي واحد.

- املركب يبلغ طوله 9 اأمتار وهو غري معد 
لنقل االأ�سخا�ض ويفتقر ملعدات ال�سالمة

•• بريوت-وكاالت:

واإ�سرائيل قتل فيها مئات  �سنوات على احل��رب بن حركة حما�س  اأرب��ع  م�ست 
الفل�سطينين، ودمرت اآالف املنازل وت�سررت البنية التحتية يف القطاع، وفقد 
وجود.   لها  يعد  مل  عمل  وور���س��ات  وم�سانع  موؤ�س�سات  يف  رزقهم  م�سدر  اآالف 
ل��ه مرتجم  ق��ال��ه  م��ا  يتذكر  ب���روت،  ك��ي��رن، �سحايف مقيم يف  ديفيد  والي����زال 

فل�سطيني اأثناء تلك احلرب، عندما وقفا على �سرفة فندق يطل على املتو�سط، 
“االإ�سرائيلين يرتكبون خطاأً كبراً عندما يق�سون على ما تبقى من �سبل  اإن 
العي�س يف القطاع«. وقال املرتجم الفل�سطيني لكاتب املقال: “مل يعد هناك �سيء 
ميكن اأن يعي�س �سكان غزة من اأجله. فالنا�س ال ي�ستطيعون تلقي رواتبهم، وال 
هم قادرون على الزواج وتكوين اأ�سرة، ويعي�سون يف خوف دائم من املوت بقذائف 
الغربية  ال�سفة  احلياة يف  اأن  املوؤكد  ت�سيبهم. ومن  يعرفون متى  اإ�سرائيلية ال 
�ساقة، ولكن لدى الفل�سطينين هناك ما يكفي الأن يخ�سوا فقدانه اإذا �ساروا على 
واليوم وبعد م�سي اأربع �سنوات على اآخر حرب يف  طريق احلرب مع اإ�سرائيل”. 

2014، ي�سر كيرن لبقاء خيط رفيع بن احلرب وال�سالم يف قطاع غزة. 

فمن بن ع�سرات قذائف الهاون التي اأطلقت نحو اإ�سرائيل، يوم الثالثاء االأخر، 
ج�سد اأحدها تلك احلقيقة.  فقد �سقطت قذيفة قرب ح�سانة لالأطفال يف جنوب 
وكان  املكان.  اإىل  االأط��ف��ال  و�سول  من  قليل  وقبل  الباكر،  ال�سباح  يف  اإ�سرائيل 

ممكناً اأن تت�سبب تلك القذيفة باندالع حرب بن حما�س واإ�سرائيل. 
مواقع  �سد  االإ�سرائيلية  الغارات  بع�سرات  بالرد  اإ�سرائيل  مل�سارعة  كيرن  وي�سر 

تعود حلما�س ومنظمة اجلهاد االإ�سالمي املقربة من اإيران. 
ويبدو اأن هدنة متت برعاية م�سرية �ستبقى �سارية املفعول، الأن حما�س اأعلنت 
وقفاً الإطالق النار من جانب واحد، فيما اأ�سار م�سوؤولون اإ�سرائيليون لعدم نيتهم 
�سن مزيد من ال�سربات، يف هذه اللحظة. وما زال من غر املعروف ما اإذا كانت 

هذه الهدنة �سوف متثل نهاية لهذه اجلولة من القتال، اأو اأنها جمرد تهدئة.

ويقول كاتب املقال اإنه، منذ 2014، اأ�سبحت احلياة يف غزة اأكرث م�سقة بعدما 
�سبه  القطاع  اأن��ح��اء  اأبقى معظم  ال��ذي  االأم��ر  االإع��م��ار،  اإع���ادة  توقفت عمليات 
القطاع  املتحدة و�سف  ل��الأمم  التقارير  اأح��د  اأن  اأو جمرد رك��ام، لدرجة  مهدم، 

باأنه “مكان غر �سالح للعي�س«. 
من جانب اآخر، هناك اأقلية داخل املوؤ�س�سة الع�سكرية االإ�سرائيلية تقول اإن وجود 

تلك الظروف املعي�سية القا�سية ميهد الطريق حلرب جديدة. 
رئي�س جمل�س  �سغل من�سب  �سابق  اإي��الن��د، ج��رنال  ق��ال غيورا  ال�سياق،  ذات  يف 
االأمن القومي االإ�سرائيلي، اإن “عمليات اإعادة بناء جادة تخدم امل�سالح االأمنية 

االإ�سرائيلية اأكرث من �سن حرب دائمة على القطاع«. 
للحفاظ  االإ�سرائيلية  الر�سمية  ال�سيا�سة  تهدف  امل��ق��ال،  كاتب  ح�سب  ول��ك��ن، 

الرد  الغا�سمة.  وكان هذا جلياً من خالل  للقوة  باللجوء  ال�سالم يف غزة  على 
با�سم  القطاع  انطلقت يف  التي  ال�سعبية  االحتجاجات  االأخر على  االإ�سرائيلي 

“م�سرة العودة” التي اأ�سعلت املواجهة الع�سكرية االأخرة. 
ال�سراع  ح��ول  الدولية  االأزم���ات  جمموعة  م�سروع  مدير  ث���رول،  ن��اث��ان  وكتب 
ال  حلما�س  من�ساآت  التظاهرات،  اأثناء  اإ�سرائيل،  “ق�سفت  االإ�سرائيلي:  العربي 
�سلة لها باالحتجاجات«.  وقال اآمو�س يادلن، رئي�س �سابق جلهاز اال�ستخبارات 
االإ�سرائيلية: “يرى اجلي�س االإ�سرائيلي اأن يداً اإيرانية تقف وراء العنف االأخر 
م��ن طهران،  اأوام���ر  تتلقى  االإ���س��الم��ي  اجل��ه��اد  اأن منظمة  ال��ق��ط��اع، خا�سًة  يف 
�سد  نفذت  اإ�سرائيلية  غ��ارات  على  رداً  اإ�سرائيل  مهاجمة  املنظمة  من  وطلبت 
وتدمر  االإيرانين،  اجلنود  من  عدد  ملقتل  اأدى  ما  �سوريا،  يف  اإيرانية  من�ساآت 
اإ�سرائيل  وال  حما�س  تريد  “ال  ي��ادل��ن:  وي�سيف  فيها«.   وج���دوا  ق��واع��د  ع��دة 
اإ�سرائيل  ترغب  كما  باهظاً،  ثمناً  �ستدفع  اأنها  ت��درك  حما�س  الأن  اليوم،  حرباً 
اأي�ساً  اإ�سرائيل  وت��درك  و�سوريا.  لبنان  ال�سمالية، مع  الرتكيز على جبهتها  يف 
حقيقة اأنه من ال�سعب حتقيق اأي اإجنازات ا�سرتاتيجية، عرب جولة اأخرى من 

القتال يف غزة«.

اإ�سرائيل ال تريد ت�سعيدًا وتركيزها على جبهة �سوريا 

خيط رفيع يف�سل بني �حلرب و�ل�سالم يف غزة
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العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1726  جتاري جزئي
�ساحبها/حممد  وميثلها   - فردية  موؤ�س�سة   - لال�ستثمار  عليه/الرايية  املدعي  اىل 
علي �ساهن حممد الطاهري جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ارامك�س االمارات 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سبيعي  عمر  وميثله:اأمل  ����س.ذ.م.م 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )39757.29( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  ب��ال��زام 
املحاماة والفائدة 9% من تاريخ اال�ستحقاق يف:2016/4/8 وحتى ال�سداد التام.وحددت 
 ch.1.C.12:لها جل�سة يوم االربعاء املوافق:2018/6/13 ال�ساعة:08:30�س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1211  جتاري جزئي
�سينغ  راجنيت  �سينغ  فاريندر   -2 ����س.ذ.م.م  للنقليات  بهارت  في�سال   -1  / عليه  املدعي  اىل 
�سركة  للتجارة  القائدي  مبارك  بن  عبيد  بن  املدعي/�سامل  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول 
عليك  اأق��ام  قد  احلامد  �سامل  ابوبكر  وميثله:يا�سن  ف��رد  تاجر  قانوين  �سكل  ذات  عمانية 
مبلغ  ب�سداد  والت�سامم  بالت�سامن  عليهما  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
وحتى  اال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  عنه  القانونية  والفائدة  دره��م   )80.000( وق��دره 
لها جل�سة  املحاماة. وح��ددت  واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  املدعي عليه  وال��زام  ال�سداد  متام 
يوم االحد املوافق 2018/6/10 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1746  جتاري جزئي
العامة  للتجارة  ال�سري  خليفة   -2 كونهي  حممد  عليه/عبدالعزيز  املدعي  اىل 
�س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/بنك دبي اال�سالمي )�سركة م�ساهمة 
عامة( وميثله:مكاوي عو�س املكاوي ا�سماعيل قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل مببلغ وقدره )154684.86( درهم 
لها  املعجل.وحددت  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
 ch.1.C.13:جل�سة يوم اخلمي�س املوافق:2018/6/7 ال�ساعة:08:30�س بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/474  جتاري جزئي

هاري�س  م��دي��ره��ا  وميثلها  �����س.ذ.م.م  ال��ع��ام��ة  للتجارة  عليه/مولدن  امل��دع��ي  اىل 
باكواندا�س جوغاين - هندي اجلن�سية جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/�سركة 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقام  قد  ذ.م.م  حذيفة لاللكرتونيات 
 )930469-930468-930443-930354-930349( ارق��ام  ال�سيكات  رد  عليها  املدعي 
قيمتها  او  دره��م  بقيمة )299.500(  الوطني  راأ���س اخليمة  بنك  وامل�سحوبن على 
يوم  لها جل�سة  وامل�ساريف.وحددت  بالر�سوم  املدعي عليها  الزام  حال �سرفها مع 
االثنن املوافق:2018/6/25 ال�ساعة:08:30�س بالقاعة:ch.1.C.12 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/2241  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- ما�س خلدمات احلرا�سة - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة مبا اأن 
املدعي/حممد اجمد خان مقبول ح�سن خان   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )14400 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
)mb180676333ae( وحددت  ال�سكوى  رقم  وامل�ساريف   والر�سوم  درهم( 
بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة   2018/6/19 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�سة  لها 
Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2018/3740
، �س ذ م م ، وميثلها / حممد �سفيق ابو ال�سعود ، مبوجب وكالة رقم املحرر  املنذر /  الزاجل للعقارات 
املحرر  رق���م  م�����س��دق��ة  وك��ال��ة  مب��وج��ب  ت�����س��ويل  ادري�����س��ي  رج����اء   / ومي��ث��ل��ه   )2014/1/164695(
P20 حمل رقم  )2017/1/17439( - عنوانه : دبي - انرتنا�سيونال �سيتي احلي الفرن�سي بناية 

 0555564669  : ت  االوىل  ور�سان   117  -  842  : االر�س  رقم   14
املنذر اليه : مطعم كاليكوت �ساواريا - �س ذ م م - عنوانه : النهدة االوىل بناية اجلابري - �سقة رقم 121 

- رقم االر�س : 322 - 231 - الق�سي�س 
�سداد قيمة  و   )121 �سقة رقم   - للعقار )بناية اجلابري  التام  اليه ب�سرورة االخ��الء  املنذر  املنذر  ينذر 
االيجار امل�ستحقة باال�سافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�ساها �سهر من تاريخ  ن�سر هذا 
االنذار واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�سداد كامل القيمة 
الق�سائية  واجلهات  املخت�سة  اىلال�سلطات  اللجوء  ذلك  فى  مبا  واملياه  الكهرباء  وم�ساريف  االيجارية 

حلفظ حقوقه وحتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2018/3739
رقم  م�سدقة  وك��ال��ة   مبوجب   ، ال�سعود  اب��و  �سفيق  حممد  وميثله/   ، ح�سن  اول  ثاقب  �سيد   / امل��ن��ذر 
املحرر  رقم  م�سدقة  وكالة  مبوجب  ت�سويل  ادري�سى  رجاء   / وميثلها   )2018/1/91597( املحرر 
)2017/1/17439( - عنوانه : دبي - انرتنا�سيونال �سيتي احلي الفرن�سي بناية P20 حمل رقم 

ور�سان االوىل ، ت : 0555564669 - 042958825 
املنذر اليه : معاذ مرزا 

عنوانه : انرتنا�سيونال �سيتي احلي املغربي  - بناية j - 07 حمل رقم 07 ور�سان االوىل 
ب��اداء مبلغ وق��دره )30000( درهم )ثالثون الف دره��م( اىل �سيد ثاقب اول  ينذر املنذر املنذر اليه 
اي��ام من تاريخ ه��ذا االن��ذار ويف ح��ال امتناعكم عن  ح�سن يف مقره املعروف لديكم وذل��ك خ��الل )5( 
كافة  حقوقه  بحفظ  الكفيلة  القانونية  االج���راءات  كافة  اتخاذ  اىل  ا�سفا  املنذر  ي�سطر  �سوف  الوفاء 
ومنها ا�ست�سدار امر اداء مع حفظ كافة احلقوق القانونية االخرى للمنذر مع الزامكم بكافة الر�سوم 

وامل�سروفات واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

املك�سيك وكندا:
 اجلريان االأعزاء جدا

اأن ي�سع  اأق�سم دون��ال��د ترامب     
ح������داً مل����ا ي���ع���ت���ربه خ���زي���ا وع������ارا: 
الناجم  الهائل  ال��ت��ج��اري  العجز 
عن التبادل التجاري مع مك�سيكو 
بوعده.  ال���ت���زم  وق����د  واأوت����������اوا.. 
األينا،  مل��ع��اه��دة  ادان���ت���ه  ال���دل���ي���ل، 
الأمريكا  احل��رة  التجارة  اتفاقية 
قطيعة  “الكارثية”.  ال�سمالية 
ك���ان���ت م��ت�����س��رع��ة: ف��ق��د الحظت 
االتفاق  متزيق  اأن  الحقا  اإدارت���ه 
ق�����د ي�������س���ر مب�������س���ال���ح ال�����زراع�����ة 
االنتخابي  اخل����زان  االأم��ري��ك��ي��ة، 
رد فعل  ف�����اإن  وب���امل���ث���ل،  ال��ث��م��ن. 
ج����ران ال�����س��م��ال واجل���ن���وب على 
مبيعاتها  ع��ل��ى  ال�����س��رائ��ب  زي����ادة 
م���ن ال�����س��ل��ب واالأمل����ن����ي����وم، ميكن 
ان ي��ن��ال م��ن رف���اه وح��م��ا���س ذوي 

الياقات الزرقاء الرتامبين.

اأوروبا: وقاحة من فوالذ
ال���ن���ووي  االت����ف����اق  ان م�����س��ر     
ببالغة:  ذل����ك  ي��ث��ب��ت  االإي�������راين 
اإميانويل  يراعي  بانه  اوه��م  لئن 
م������اك������رون واأجن������ي������ال م����رك����ل، 
يزعجه  ال��������ذي  ت������رام������ب،  ف������ان 
يعترب  االط���راف،  املتعدد  مفهوم 
�سيا�سيا  قزما  االأوروب����ي  االحت���اد 
اأي�سا  ولكن  مغالية،  بطموحات 
يجب  وجتاريا  اقت�ساديا  مناف�سا 

حتجيمه. 
  و�سعيد بالربيك�سيت، مل ي�ستثني 
�سركاءه  االعماق  اأمريكا  عمالق 
جانب  اىل   – االأطل�سي  وراء  م��ا 
اليابان اأو الربازيل – من معر�س 
ال�سرائب االإ�سافية يف االأول من 
يونيو، حتى وان �سيلجاأ يف الوقت 
اال�ستثناءات  بع�س  اىل  املنا�سب 
امل��خ��ت��ارة، وامل��خ��اط��رة ه��ن��ا اي�سا 
القارة  الن��ت��ق��ام  نف�سه  بتعري�س 
ال��ع��ج��وز ال��ت��ي ا���س��ت��ع��ادت حلمتها 

اخرا.
فاتورة  ث��م��ن  “دفع  م���ن  ت��ع��ب    
ترامب  يطالب  االآخرين”،  امن 
 ”1 ناق�س   28“ زع��م��اء  ك��ذل��ك 
ب��زي��ادة اإن��ف��اق��ه��م ال��ع�����س��ك��ري، من 

اجل “تقا�سم العبء«.

اأفريقيا: االأر�ض املجهولة
الفج  ت�سريحه  جميعا  ن��ذك��ر     
- اخل��ا���س ن��ظ��ري��ا – ح���ول تلك 

ال�سني: بني عمالقة
ي���ع���ت���ربه���ا، م���ث���ل رو�����س����ي����ا، ق���وة 
حتريفية – بو�سوح، عازمة على 
حتدي زعامة العم �سام - يجب اأن 
تعامل امرباطورية الو�سط كعدو 
اقت�سادي  ومناف�س  اإيديولوجي 
نف�س  يف  ج��ي��و���س��ي��ا���س��ي  و���س��ري��ك 
توؤدي  بهلوانية،  معادلة  ال��وق��ت. 
تف�سرات  اإىل  االأح��ي��ان  بع�س  يف 

خاطئة و�ساذة. 
ال����دل����ي����ل، ان�������س���ح���اب ال����والي����ات 
 ،2017 ي���ن���اي���ر  يف  امل����ت����ح����دة، 
للمحيط  ال��ع��اب��رة  امل��ع��اه��دة  م��ن 
الحتواء  الثمينة  االأداة  ال��ه��ادئ، 
على  بينغ  جن  �سى  فريق  �سهية 
ج��ب��ه��ة ال���ب���زن�������س امل����ع����ومل. ومع 
ال���وق���ت احل�����ايل، يبدو  ذل����ك، يف 
���س��ب��ح احل���رب  اإب������راز  ت��ك��ت��ي��ك  اأن 
ثماره:  ي��وؤت��ي  املفرطة  التجارية 
علنا ، تعد بكن باأعمال انتقامية 
الكوالي�س، يدر�س  عنيفة.. ووراء 
م��ب��ع��وث��وه��ا ب��ع�����س ال���ت���ن���ازالت. 
اأن املفاو�سات  اأم��ر واح��د م��وؤك��د: 

�ستكون �سعبة وعنيفة وطويلة.

اإيران: الوهم القاتل
ال�������دول  ب�����ن     م�������س���ّن���ف���ة م�����ن 
مع  ج��ن��ب  اإىل  ج��ن��ب��ا  “املارقة”، 
ك����وري����ا ال�����س��م��ال��ي��ة، ي���ج���ب على 
اجل��م��ه��وري��ة االإ���س��الم��ي��ة، ح�سب 
اال�سطفاف  االأب����ي���������س،  ال���ب���ي���ت 
واالن�����������س�����ب�����اط وال����ت����خ����ل����ي عن 
اجليو�سيا�سية  ط���م���وح���ات���ه���ا 
هذا  ي��ق��ول  �سمنيا،  االإق��ل��ي��م��ي��ة. 
الوهم: اإن نظام املاليل واحلر�س 
تخنقه  ان  بعد  �سينتهي  ال��ث��وري، 
للت�سوية،  ب��اخل�����س��وع  ال��ع��ق��وب��ات 
�سواء ب�ساأن تر�سانته البال�ستية او 

تدخله يف �سوريا ولبنان واليمن.
ي��ت��ع��ام��ى ع��ل��ى حقيقة     ح�����س��اب 
النووي،  فيينا  ات��ف��اق  بن�سف  ان��ه 
مراقبة  اآلية  ترامب  اإدارة  تدّمر 
ا�سد  م����ن  ال�����ن�����ووي  ل���الن���ت�������س���ار 
االليات �سرامة مت و�سعها ب�سكل 
غ���ر م�����س��ب��وق، وت���ق���ّو����س جبهة 
املعتدلن، وتقوي قب�سة ال�سقور 
االأف�سل  ال�سفقة  ان  طهران.  يف 
التي تطالب بها هي اال�سم االآخر 

لال�ست�سالم.
التفكر  اأوال،  واحل�����س��م  ال��ب��ّت     
ا�سلوب  ف��ع��ال  ل���رتام���ب  الح���ق���ا: 

وطريقة ومنهج. 

ت�سّدر  ال��ت��ي   ،”... ال����  “البلدان 
امل��ه��اج��ري��ن غ��ر امل��رغ��وب فيهم، 
هايتي  من  اأو  اأفارقة  كانوا  �سواء 

اأو ال�سلفادور.
العن�سري  الطابع  عن  وبعيدا     
البغي�س، الذي يك�سف عن وجود 
ام��ي��ة ث��ق��اف��ي��ة وج��ه��ل و���س��خ، من 
اأحد  اب����ن  ت���رام���ب،  اأن  ال���وا����س���ح 
ي�سطب  ك��الن،  ك��و كلوك�س  اأت��ب��اع 
و1.2  االإن�سانية  مهد  ويتجاهل 

مليار ن�سمة من �سكانها.
ي���ح���اف���ظ، يف هذه  ك����ان     ول���ئ���ن 
الع�سكرين  وج��ود  على  املرحلة، 
املنت�سرين يف منطقة ال�ساحل من 
اجلهادية،  الهيدرا  مكافحة  اأجل 
املكتب  يف  االب��ي�����س  ال���ذك���ر  ف����ان 
ال���ب���ي�������س���اوي ي������رى، ع���ل���ى غ����رار 

“النار  ب������اإط������الق  وال����ت����ه����دي����د 
�سفقة  يف  ل��ل��دخ��ول  والغ�سب”، 
مفرت�سة من موقع القوة، مع، اإن 
اأمكن، م�ساعدة قوى اآ�سيوية، بدء 
املمتع�سة  ال��ع��راب��ة  ال�����س��ن،  م��ن 

ل�ساللة كيم.
   ومع ذلك، فاإن ترامب ال يجامل 
اجلنوبية،  ال����ك����وري����ة  ح��ل��ي��ف��ت��ه 
“اجلي�س  ره���ي���ن���ة  ُت���ع���ت���رب  ال���ت���ي 
تخ�سع  ح����ت����ى  االأمريكي”، 
يرتكبها  التي  التجارية  للمظامل 
ذلك،  االأمثلة على  اأح��د  حاميها. 
حول  التفاو�س  اإع����ادة  يف  يتمثل 
ات���ف���اق���ي���ة ال����ت����ج����ارة احل������رة بن 
البلدين، مع م�ساعفة احل�س�س 
ال�سيارات  مل�����س��ن��ع��ي  امل�����س��م��ون��ة 

االأمريكين.

ال��غ��ب��اوة وال��ع��م��ى، كما  واىل ح���ّد 
الواليات  �سفارة  نقل  م��ن  يت�سح 
امل��ت��ح��دة اإىل ال��ق��د���س امل��ح��ت��ل��ة يف 
االآونة االأخرة، مما يعك�س ازدراء 
ولي�س  الفل�سطينية.  للهوية  تاما 
االنحياز  ه��ذا  يجه�س  اأن  مهما 
م�سبقا  امل�����س��روط  غ���ر  وال�����والء 
اأعدها،  ال��ت��ي  ال�سالم”  “خطة 
ع��ل��ى م��ا ي��ب��دو، ج��اري��د كو�سنر 

م�ست�سار دونالد ترامب و�سهره.
    وم��ع ذل���ك، ن��الح��ظ اأن���ه، على 
خالف �سلفه الدميقراطي باراك 
ال�سوري،  ال��ن��ظ��ام  ع��اق��ب  اأوب���ام���ا، 
الأن������ه م����ن وج���ه���ة ن���ظ���ره جت����اوز 
ا�ستخدام   - االأحمر”  “اخلط 
عقوبة  ال��ك��ي��م��ي��اوي��ة،  االأ���س��ل��ح��ة 
وتتكّيف  وحم������������دودة.  دق���ي���ق���ة 

اأن ه���ذه امل�����س��األ��ة ميكن  ا���س��الف��ه، 
م���ن���اول���ة مع  م���و����س���وع  ت���ك���ون  اأن 

االأوروبين. 
الكفاح  م��ن  اأخ����رى  ع��ل��ى جبهة    
مغني  اأن  ُيالحظ  االإره���اب،  �سد 
تنّكر  ما  �سرعان  اأوال”  “اأمريكا 
ال�سريع  “باالن�سحاب  ل���وع���ده 
قبل  اأفغان�ستان،  م��ن  والكامل” 
باك�ستان،  جتاه  لهجته  ي�سّعد  اأن 
يف  ب��ه  ي��وث��ق  ال  �سريكا  ويعتربها 

هذا املجال.

ال�سرق االأدنى واالأو�سط: 
حبيبي “بيبي«

   ينا�سر اإ�سرائيل بنيامن نتنياهو 
املتطرفة  ال��ي��م��ي��ن��ي��ة  وح��ك��وم��ت��ه 
حياء  دون  150باملائة،  بن�سبة 

واالأربعن،  اخل��ام�����س  االأم��رك��ي 
بخ�سو�س  ف��ي��ه  ث���غ���رة  ال  ح���زم���ا 
�سواء  احل�سا�سية،  �سديدة  امللفات 
تعلق االمر ب�سيادة اأوكرانيا، التي 
تتلقى اأ�سلحة “ماد اين اأمريكا”، 

اأو دول البلطيق.

الكوريتان: 
اإكراهات ال�سمال واجلنوب

     بعيدا عن ال�سكوك التي احاطت 
زعيم  م��ع  ���س��ن��غ��اف��ورة  ق��م��ة  بعقد 
اأون،  جونغ  كيم  ال�سمالية  كوريا 
وا�سنطن  “ا�سرتاتيجية”  ف���اإن 
على  تعتمد  ال�سمالية  ال��ك��وري��ة 
منطق ُجّرب واخُترب على جبهات 

اأخرى:
 رف���ع ال��ق��ب�����س��ة مل���د ال��ي��د الحقا، 

وا���س��ن��ط��ن ب�����س��ك��ل ج��ي��د م���ع بقاء 
ب�سار االأ�سد على عر�سه.

رو�سيا: معركة الديكة
ب����اأن الثنائي     ك��ل ���س��يء ي��وح��ي 
دونالد ترامب وفالدمير بوتن 
�سيرثي املتحف العاملي ل� “عالقة 
بن  م��زي��ج،  والكراهية”.  احل��ب 
املبالغة  اىل  متيالن  نرج�سيتن 
واالنبهار  الفحولة،  دور  لعب  يف 
املتبادل.  وال��ت��ح��ق��ر  امل���ت���ب���ادل، 
اأن  ودعونا نراهن، مع ذلك، على 
على  �ستتغلب  اخل�����س��ام  م�����س��اه��د 

مناخات ال�سداقة.
   حم���اط ب��ق��دم��اء ج��ي��ل احلرب 
ال��������ب��������اردة، ال������ذي������ن ي���ت���م���ّي���زون 
بدوغمائية �سلبة، ُيظهر الرئي�س 

حرب جتارية �سد املك�سيكمع بوتن  احلب والكراهية اوروبا قزم �سيا�سي

افريقيا الغائبة عن رادار الرئي�س االمريكي ا�سلوب ترامب  حقوق التاليف حمفوظة

حماط بقدماء جيل احلرب الباردة ودوغمائيتهم يظهر ترامب حزما بخ�سو�ض امللفات �سديدة احل�سا�سية
 يعترب تر�مب �لحتاد �لأوروبي قزما �سيا�سيا بطموحات مغالية ومناف�سا �قت�ساديا وجتاريا يجب حتجيمه

من �لو��سح �أن تر�مب يتجاهل مهد �لإن�سانية و�أكرث من مليار ن�سمة من �سكان �فريقيا

ينا�سر �إ�سر�ئيل نتنياهو وحكومتها �ليمينية 
�ملتطرفة بن�سبة 150 باملائة وحّد �لغباوة 

التعامل مع ال�سني كعدو اإيديولوجي 
ومناف�ض اقت�سادي و�سريك جيو�سيا�سي 

مع كوريا: رفع �لقب�سة ملد �ليد لحقا و�لتهديد 
باإطالق �لنار و�لغ�سب لإبر�م �سفقة من موقع قوة

تناق�سات باجلملة وتناغم بالتق�سيط:

�لعامل ح�سب �ل�سوبر بلدوزر دونالد تر�مب...!
•• الفجر - خرية ال�شيباين  

   على رقعة ال�سطرجن العاملية، هناك “ ا�سلوب ترامب” 
 - متفاوتة  بن�سب   – ويتقنه  يعرفه  الـــذي  الوحيد 
قر�سان العقارات ال�سابق. انه اأ�سلوب ومنهج البلدوزر، اأو 
باملعجم العزيز على اجلمهوريني، طريقة الفيل.. اهجم 

ولو  اقت�سادها،  تن�سيط  واإعـــادة  وتفوقها،  وعظمتها 
مثال  احلمائية.     �سالح  ا�ستخدام  وا�ــســاءة  باملبالغة 
�ساطع: ال�سرائب على الواردات من ال�سلب )25 باملائة( 
االحتاد  على  يونيو  غرة  منذ  باملائة(   10( واالأملنيوم 
هيالري  هزم  الــذي  بــروح  واملك�سيك.  وكندا  االأوروبـــي 
نبي  بولتون،  جــون  �سقر  ال�سوبر  وبن�سائح  كلينتون، 

– بدء باالتفاقيات  وانق�ّض ود�ض كل �سيء يف طريقك 
واإعادة   - املا�سي  عن  املوروثة  “املرعبة”  واملعاهدات 
التفاو�ض ب�سرامة مدعوما بال�ستم والتهديد واالإنذارات 

االخرية. 
   كل هذا، يقوده هو�سه املزدوج الذي كرره طيلة احلملة 
املتحدة  الــواليــات  م�سداقية  ا�ستعادة  االنتخابية: 

ان ت�سرب بقوة وت�سمد بحزم،  يكفي  النظام”،  “تغيري 
واالن�سياع،  التنازل  على  االإيرانية  احلكومة  لتجرب 
اون،  جونغ  كيم  ال�سمايل  الكوري  على  التوبة  وفر�ض 
بوتني،  فالدميري  والرو�سي  بينغ،  جني  �سى  وال�سيني 
بهذه  لي�ض  ــر  االم ان  عبا�ض.  حممود  الفل�سطيني  اأو 

الب�ساطة، طبعا.. ويف ما يلي التفا�سيل:

ترامب والكوريتان اثنان يف واحدحبيبي بيبي انت او ال احد �سراع العمالقة مع ال�سن
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�إد�رة �ملو�رد �لب�سرية يف م�سرف �لهالل حت�سل على �سهادة �لأيزو 9001:2015
•• اأبوظبي-الفجر: 

على  ال��ه��الل  م�سرف  يف  الب�سرية  امل����وارد  اإدارة  ح�سلت 
بنظام  اخلا�سة   ISO 9001:2015 االأي���زو   �سهادة 
اإ�س  اإ���س ج��ي  وال��ت��ي مُتنح م��ن قبل �سركة  اإدارة اجل���ودة، 
والتحقق  التفتي�س  عمليات  يف  الرائدة  ال�سركة   SGS

واالختبار واإ�سدار ال�سهادات، ومقرها يف �سوي�سرا.
االأكرث  ال�سهادة   QMS اإدارة اجلودة  �سهادة نظام  وتعد 
تقديراً يف العامل العتماد اجلودة، حيث تعتمدها اأكرث من 
مليون موؤ�س�سة يف 170 دولة حول العامل لو�سع املعاير يف 
جمال اجلودة. وبهذه املنا�سبة قال األيك�س كويلو، الرئي�س 

الهالل  م�����س��رف  "يفخر   : ال��ه��الل  مل�����س��رف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
بح�سوله على هذه ال�سهادة، التي تعدُّ معياراً عاملياً للتميز، 
مما ي�سمن توافق خدماتنا مع اأف�سل امل�ستويات العاملية، 
اإدارة املوارد الب�سرية �سقف طموحاتنا هذا  وبذلك رفعت 
 ، االأيزو9001  �سهادة  على  باحل�سول  اأخ��رى  مرة  العام 
وهو تتويج جديد الأعمالنا، حيث نعمل بجد على تطوير 
اأ�س�س  ت��ق��دمي  خ���الل  م��ن  خ��دم��ات��ن��ا  جميع  جت���اه  نهجنا 
وميكننا  املتنامية،  منتجاتنا  لقاعدة  وتطويرية  مبتكرة 
نقدمها  التي  اخل��دم��ات  حت�سن  من  ال�سامل  النهج  ه��ذا 
االأف�سل  اخل��دم��ة  ي�سمن  مم��ا  بها،  واالرت��ق��اء  با�ستمرار 
رئي�س  امل��ح��م��ود،  �سلطان  ق���ال  ج��ان��ب��ه  وم���ن  لعمالئنا".  

اإدارة املوارد الب�سرية يف م�سرف الهالل: "نفخر بجهودنا 
من  امل�ستمر،  التطوير  على  قائم  نهج  اتباع  اإىل  ال�ساعية 
خالل التزامنا باال�ستثمار يف حت�سن اخلدمات، وا�ستخدام 
التكنولوجيا وعمليات التطوير لن�سبح من اأف�سل اإدارات 
الدائم  التقدم  على  والعمل  املنطقة،  يف  الب�سرية  امل��وارد 
واحلفاظ على معاير اعتماد االأيزو ISO، مع االلتزام 

م�ستقباًل مببادئ حت�سن اجلودة". 
اجلدير بالذكر اأن �سهادةISO 9001  هي املعيار العاملي 
ال�سركات  ي�ساعد  حيث  اجل����ودة،  اإدارة  الأن��ظ��م��ة  املعتمد 
ب���ن اجل����ودة  ي��ج��م��ع  ال�����ذي  االإدارة  ن���ظ���ام  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 

وا�سرتاتيجيات االأعمال.

�تفاق تعاون بني كلية طالل �أبو غز�لة �جلامعية لالإبد�ع 
وجامعة كوينز بلف�ست �لربيطانية

الدكتور طالل  �سعادة  مندوبا عن 
اأبو غزالة، �ساركت الدكتورة منتهى 
اأبو  ه��اين عميدة كلية ط��الل  بني 
غزالة اجلامعية لالإبداع يف ملتقى 

القيادين االأردنين. 
ج��ام��ع��ة كوينز  امل��ل��ت��ق��ى يف  وع��ق��د 

االإبداع واالبتكار. 
وت����ع����ل����ن ال���ك���ل���ي���ة ع�����ن ف����ت����ح ب����اب 
الت�سجيل وا�ستقبال الطلبات عرب 
امل���وق���ع االإل����ك����رتوين ب���داي���ة �سهر 
الدرا�سي  ل��ل��ع��ام  امل��ق��ب��ل  ح���زي���ران 
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لالإبداع، يتم مبوجبها منح خ�سم 
لطالبها ال�ستكمال درا�ستهم العليا 

يف جامعة كوينز بلف�ست. 
بداية  االت���ف���اق���ي���ة  ه�����ذه  وت���ع���ت���رب 
اجلامعة  بن  م�ستقبلية  لتعاونات 
للعالقات  وتطوير  ودع��م  والكلية 

توطيد  اإىل  يهدف  حيث  بلف�ست، 
وكلية  اجل���ام���ع���ة  ب���ن  ال���ع���الق���ات 
اجلامعية  غ�����زال�����ة  اأب��������و  ط������الل 
ل����الإب����داع.  وع��ل��ى ه��ام�����س امللتقى 
ب��ن اجلامعة  ات��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  مت 
اجلامعية  غزالة  اأبو  طالل  وكلية 

القادمة بن الطرفن. 
ي�سار اإىل اأن كلية طالل اأبو غزالة 
خمت�سة  كلية  ل��الإب��داع  اجلامعية 
وتعد  املعلومات،  وتقنية  باالأعمال 
الكلية اجلامعية االأوىل من نوعها 
تنمية  والتي تخت�س يف  االأردن  يف 

مركز دبي لل�سلع �ملتعددة ودور��سيل يطلقان مبادرة م�سرتكة لإعادة تدوير �لبطاريات �حتفاًل بيوم �لبيئة �لعاملي

�سملت التفتي�ض على حمالت ومتاجر التجزئة الكربى يف اأ�سواق اأبوظبي والعني

�أبوظبي للجودة ينفذ حملة حتقق من عبو�ت ومنتجات �ملري �لرم�ساين
التحقق من 68 منتجًا من اأ�سناف املنتجات االأكرث تداواًل خالل �سهر رم�سان املبارك

•• دبي-الفجر: 

اأعلن  العاملي،  البيئة  بيوم  احتفااًل 
مركز دبي لل�سلع املتعددة، املنطقة 
احلرة الرائدة يف العامل يف جمال 
جتارة ال�سلع وامل�ساريع، عن توقيع 
دورا�سيل،  م���ع  ����س���راك���ة  ات��ف��اق��ي��ة 
جمال  يف  ع��امل��ي��اً  ال��رائ��دة  ال�سركة 
عالية  القلوية  البطاريات  �سناعة 
املوظفن  ت�سجيع  ب��ه��دف  االأداء، 
البطاريات  ت���دوي���ر  اإع�������ادة  ع��ل��ى 

امل�ستهلكة. 
ومب�����وج�����ب ات���ف���اق���ي���ة ال�������س���راك���ة 
�ستوزع  ب��ن اجل��ان��ب��ن،  اجل���دي���دة 
جم���م���وع���ة م����ن ����س���ن���ادي���ق اإع������ادة 
ال��ت��دوي��ر جل��م��ع ال��ب��ط��اري��ات على 
بحرات  اأب������راج  م���ن  ب���رج���اً   66
لل�سلع  دب��ي  مل��رك��ز  التابعة  ج��م��را 

الت�سغيلية  عملياتنا  م�ستوى  على 
اإننا  م��ن��ت��ج��ات��ن��ا.  ح���ي���اة  دورة  اأو 
مركز  م��ع  �سراكة  بعقد  ف��خ��ورون 
يف  لنعمل معاً  املتعددة  لل�سلع  دبي 
امل�سرتكة  اأه��داف��ن��ا  حتقيق  �سبيل 
اال������س�����ت�����دام�����ة. مي���ث���ل حت���دي  يف 
اأطلقناه  ال��ذي  الكبر  البطاريات 
�سابقاً فر�سة رائعة للت�سجيع على 
اإعادة  على  ب��احل��ر���س  اال���س��ت��دام��ة 
اإىل  خالله  من  ونهدف  التدوير، 
ب�ساأن  االه��ت��م��ام  واإدارة  ال��ت��وع��ي��ة 
اإعادة تدوير البطاريات، باالإ�سافة 
جلمع  البيئية  الفوائد  اإب���راز  اإىل 
البطاريات واإعادة التدوير مقارنة 

بعملية الطمر االأر�سي للنفايات.
�سركة  اأن  اإىل  االإ�����س����ارة  وجت�����در 
املا�سي  ال�����س��ه��ر  وّق���ع���ت  دورا����س���ي���ل 
ات��ف��اق��ي��ة ���س��راك��ة م��ع ���س��رك��ة اإدارة 

اأحمد بن �سلّيم، الرئي�س التنفيذي 
ملركز دبي لل�سلع املتعددة: ي�سرنا يف 
مركز دبي لل�سلع املتعددة اأن نعقد 
هذه ال�سراكة مع دورا�سيل احتفااًل 
من  ان��ط��الق��اً  العاملي  البيئة  بيوم 
التزاماً موحًدا باال�ستدامة والعمل 

الدوؤوب على حماية البيئة.
اأ�سبح   ،2017 العام  يف  واأ�ساف: 
م��رك��ز دب���ي ل��ل�����س��ل��ع امل��ت��ع��ددة اأول 
االأو�سط  ال�����س��رق  يف  ح��رة  منطقة 
عاملية  م������ب������ادرة  ب�����اأك�����رب  ت����ل����ت����زم 
اتفاق  ال�سركات-   يف  لال�ستدامة 
و�سنتابع  ال��ع��امل��ي.  امل��ت��ح��دة  االأمم 
تكثيف جهودنا لتطبيق املمار�سات 
واالأخالقية  امل�ستدامة  التجارية 
وامل�������س���وؤول���ة ب���ه���دف ال��ت��ق��دم نحو 
امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف  حتقيق 
االأمم  ات����ف����اق  يف  ع�����س��ر  ال�����س��ب��ع��ة 

امل���ت���ع���ددة. وت�����س��م ت��ل��ك االأب������راج 
األف �سركة م�سجلة   15 اأكرث من 
 60 لدى املركز ويعمل فيها نحو 
اأن تعلن  األف موظف. ومن املقرر 
دورا���س��ي��ل يف اأواخ���ر ال��ع��ام اجلاري 
ع����ن ع�����دد ال���ب���ط���اري���ات ال���ت���ي مت 

تدويرها نتيجة لهذه املبادرة.
تعترب �سركة دورا�سيل اإحدى اأكرب 
امل�ستثمرين يف جمال جمع واإعادة 
تدوير البطاريات، وتاأتي �سراكتها 
م��ع م��رك��ز دب��ي لل�سلع امل��ت��ع��ددة يف 
البطاريات  اإطار مبادرتها »حتدي 
م��ن خاللها  ت�سعى  ال��ت��ي  ال��ك��ب��ر« 
من  امل�ستهلكن  ع��ادات  تغير  اإىل 
االلتزام  ع��ل��ى  ت�سجيعهم  خ���الل 
باإعادة تدوير البطاريات امل�ستعملة 

من اأجل حماية البيئة.
قال  ال�����س��راك��ة،  ه���ذه  ع��ل��ى  تعليقاً 

املتحدة العاملي بالتعاون مع �سركة 
دورا�سيل و15 األف �سركة تعمل يف 

منطقتنا احلرة.
وباالإ�سافة اإىل اإطالق املبادرة، وقع 
الطرفن  امل�سوؤولن من كال  كبار 
م�ساريع  يف  ل���ل���ت���ع���اون  ات���ف���اق���ي���ة 
يف  ال��ت��ق��دم  اأج����ل  م���ن  م�ستقبلية 
تنفيذ خطط اال�ستدامة و حتقيق 
لالأمم  امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف 

املتحدة ال�سبعة ع�سر.
اجلديدة  ال�����س��راك��ة  ع��ل��ى  وتعليًقا 
ق���ال ع��ام��ر ع��ف��ي��ف��ي، امل��دي��ر العام 
ال�سرق  يف  دورا������س�����ي�����ل  ل�������س���رك���ة 
االأو�������س������ط وال����ه����ن����د: دورا�����س����ي����ل 
م�سهورة عاملياً باهتمامها ب�سالمة 
ال���ب���ي���ئ���ة، ف���ن���ح���ن ن����ب����ذل ج����ه����وداً 
اأثرنا  ت��ق��ل��ي��ل  ���س��ب��ي��ل  م�����س��ت��م��رة يف 
ال�سلبي على البيئة �سواء كان ذلك 

•• اأبوظبي-الفجر:

للجودة  اأب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س  ن���ف���ذ 
وامل��ط��اب��ق��ة، اجل��ه��ة امل�����س��وؤول��ة عن 
للجودة  التحتية  البنية  ت��ط��وي��ر 
تفتي�سية  اأبوظبي، حملة  اإم��ارة  يف 
واأحجام  اأوزان  للتحقق من �سحة 
امل��ن��ت��ج��ات امل���ع���ب���اأة م�����س��ب��ق��اً )امل���ر 
عرب  بيعها  يتم  التي  الرم�ساين( 
حمالت ومتاجر التجزئة الكربى 
يف اأ����س���واق اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي، وذلك 
حفاظاً على حقوق امل�ستهلكن من 
واملوزعن  امل�سنعن  وحقوق  جهة 
ما  اأخ���رى،  جهة  من  وامل�ستوردين 
ب�سكل  االقت�ساد  بالنفع على  يعود 

خا�س وعلى املجتمع ككل.
وتاأتي هذه احلملة يف اإطار اتفاقية 
التخويل املوقعة بن املجل�س وهيئة 
واملقايي�س،  للموا�سفات  االإم���ارات 
خالل  املجل�س  مفت�سو  ق��ام  حيث 
�سحة  م�����ن  ب���ال���ت���ح���ق���ق  احل���م���ل���ة 
واملجمد  امل������ربد  ال����دج����اج  اأوزان 
اأنواع اللحوم واخل�سروات  وبع�س 
وال���ف���واك���ه امل��ج��م��دة وال���ت���ي ي���زداد 
�سهر  واالإق��ب��ال عليها يف  ���س��راوؤه��ا 
اأخ��ذ عينات  اإىل  باالإ�سافة  اخل��ر، 
من بع�س املنتجات والتحقق منها 
�سحة  م��ن  والتثبت  املختربات  يف 
اأف�سل  وف���ق  واأح��ج��ام��ه��ا  اأوزان���ه���ا 
املجال،  هذا  يف  الدولية  املمار�سات 
منتجاً   68 من  التحقق  مت  حيث 
من اأ�سناف املنتجات االأكرث تداواًل 

خالل �سهر رم�سان املبارك.

تاأتي  ك��م��ا  امل�����س��ت��ه��ل��ك،  و����س���الم���ة 
ه����ذه احل��م��ل��ة يف اإط������ار اجل����والت 
يقوم  ال��ت��ي  ال�����س��ن��وي��ة  التفتي�سية 
بها املجل�س على اأ�سواق االإم��ارة يف 
�سهر رم�سان املبارك والذي ي�سهد 
اإقبااًل كبراً على ال�سلع الغذائية، 
حيث يقوم املجل�س بتنفيذ حمالت 
تفتي�سية مكثفة على منافذ البيع 
وامل��ن�����س��اآت يف االإم�����ارة ل��ل��ت��اأك��د من 
االأكرث  الغذائية  املنتجات  ا�ستيفاء 
ا���س��ت��ه��الك��اً، م��ث��ل م��ن��ت��ج��ات املر 
اال�سرتاطات  لكافة  ال��رم�����س��اين، 
عبوات  وج������ود  وع������دم  ال�����س��ح��ي��ة 
م���ع���ب���اأة م�����س��ب��ق��اً يف االأ�������س������واق ال 
املرتولوجية  اال���س��رتاط��ات  تلبي 
م��ن حيث  بها  االإل��زام��ي��ة اخلا�سة 
لهذه  واحل���ج���وم  االأوزان  ���س��ح��ة 

العبوات.
واأك�����������د امل������ه������ري ع����ل����ى اأه����م����ي����ة 
ي�سعى  ال�����ت�����ي  احل������م������الت  ت����ل����ك 
توفر  اإىل  خ��الل��ه��ا  م��ن  امل��ج��ل�����س 
امل���ن���ت���ج���ات ال���غ���ذائ���ي���ة ب���������االأوزان 
يوفر  مب��ا  ال�سحيحة  واالأح���ج���ام 
للمنتجن  االق��ت�����س��ادي��ة  احل��م��اي��ة 
مراقبة  وك���ذل���ك  وامل�����س��ت��ه��ل��ك��ن، 
و�سبط االأ�سواق وفقاً ملعاير دولية 
اأبوظبي  خلطة  حتقيقاً  تناف�سية 
اأ�سواق  2030 عرب خلق  وروؤيتها 

اأكرث �سالمة وعدالة.
احلملة  اأن  اإىل  املهري،  اأ�سار  كما 
من  وا�سعن  وتعاوناً  دعماً  تالقي 
امل��ن�����س��اآت وم��ن��اف��ذ البيع  اأ���س��ح��اب 
الإدراكهم الأهمية خدمات التحقق 

اأب����وظ����ب����ي  جم���ل�������س  اأوىل  وق�������د 
ك��ب��راً بتوعية  ل��ل��ج��ودة، اه��ت��م��ام��اً 
يف  امل��وازي��ن  م�ستخدمي  وت��دري��ب 
بالطرق  زيارتها  مت  التي  املن�ساآت 
الوزن  بعملية  للقيام  ال�سحيحة 
ال�سحيحة  التعبئة  ط��رق  وكذلك 
ل����ع����ب����وات اخل���������س����ار واحل����ل����وي����ات 
وال���ل���ح���وم ب��ه��دف احل�����س��ول على 
امل�ستهلك  حتمي  �سحيحة  اأوزان 

والتاجر معاً.
�سلطان  ق�����ال  امل���ن���ا����س���ب���ة  وب����ه����ذه 
خدمات  اإدارة  م���دي���ر  امل����ه����ري، 
وامل�����س��ارك��ة يف جمل�س  امل��ع��ل��وم��ات 
واملطابقة:  ل���ل���ج���ودة  اأب����وظ����ب����ي 
ر�سالة  م��ع  احلملة  ه��ذه  تتما�سى 
وتي�سر  قيادة  يف  املتمثلة  املجل�س 

وتطوير بنية حتتية للجودة يف 
اأب���وظ���ب���ي، م��ت��ك��ام��ل��ة وذات  اإم������ارة 
كفاءة عالية على ال�سعيد العاملي، 
اجلودة،  ثقافة  تعزيز  �ساأنها  م��ن 
والتناف�سية،  ال�سناعية،  والتنمية 

نلتزم  كما  الرم�سانية،  لل�سالل 
لتوفر  اجل�����ودة  م��ع��اي��ر  ب��اأع��ل��ى 
خدمة ت�سوق ا�ستثنائية لعمالئنا. 
التفتي�س  ح��م��الت  اإن  واأ�����س����اف:  
تعزز الفر�س التناف�سية كما توفر 
توعية وتدريب حول عملية الوزن 

والتعبئة ال�سحيحة للمنتجات.
اأبوظبي  جم��ل�����س  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
جهة  اأّول  وامل���ط���اب���ق���ة  ل���ل���ج���ودة 
حكومية يف اإم��ارة اأبوظبي حت�سل 
ع���ل���ى االع����ت����م����اد ال���������دويل وف���ق���اً 
ISO/ ال��ق��ي��ا���س��ي��ة  ل��ل��م��وا���س��ف��ة 

يف   IEC 17020:2012
القيا�س  اأدوات  التحقق من  جمال 
التزام  يعك�س  م��ا  وه��و  القانونية، 
املجل�س بتوجهات القيادة الر�سيدة 

يف حتقيق خطة وروؤية اأبوظبي.

للجودة  اأبوظبي  جمل�س  اأن  يذكر 
 2009 ع��ام  يف  تاأ�س�س  واملطابقة 
التنظيمية  للجهات  ممكناً  ليكون 
اأب��وظ��ب��ي، ول��رف��ع جودة  يف اإم����ارة 
املتداولة  وامل��ن��ت��ج��ات  ال�������س���ادرات 
حم��ل��ي��اً، وت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة اجل����ودة، 
والتناف�سية،  ال�سناعية،  والتنمية 
متكن  خ��الل  م��ن  املنتج  و�سالمة 
�سالمة  وتنفيذ  لو�سع  املنظمن 
القانونية  وامل��ق��اي��ي�����س  امل��ن��ت��ج��ات 
ك���م���ا يحدد  امل���ط���اب���ق���ة.  وب����رام����ج 
جمل�س اأبوظبي للجودة واملطابقة 
واملعاير  ال���ت���وج���ي���ه���ي���ة  امل�����ب�����ادئ 
امل�سنعة  املنتجات  اأن  من  للتحقق 
وامل���ت���داول���ة يف االإم������ارة ت��ت��ف��ق مع 
واجلودة  ال�سالمة  معاير  اأع��ل��ى 

واملطابقة.

من االأوزان واالأحجام وانعكا�ساتها 
االإيجابية على املن�ساآت واالقت�ساد 
�سكره  م�����وج�����ه�����اً  ع���������ام،  ب�������س���ك���ل 
املن�ساآت  واأ�����س����ح����اب  ل���ل���م���وزع���ن 
اإجناح  يف  املفت�سن  م��ع  لتعاونهم 
احلا�سلن  وخ�����س��و���س��اً  احل��م��ل��ة 
منهم على ع�سوية �سريك اجلودة 
اللولو  م��ت��اج��ر  م��ث��ل  املجل�س  م��ن 

هايرب ماركت ومتاجر كارفور.
االإقليمي  امل��دي��ر  ب��ج��ي��ل��و،  فيليب 
ل����دى ماجد  ل���ك���ارف���ور االإم��������ارات 
ال��ف��ط��ي��م ل��ل��ت��ج��زئ��ة، ق�����ال: نحن 
ال��ت��ع��اون م��ع جمل�س  ب��ه��ذا  �سعداء 
اأب���وظ���ب���ي ل���ل���ج���ودة وامل���ط���اب���ق���ة يف 
منتجات  ع��ل��ى  ال��ت��ف��ت��ي�����س  ح��م��ل��ة 
كارفور  يف  نحن  الرم�ساين.  املر 
واالأحجام  االأوزان  نلتزم مبطابقة 

يف ج��م��ي��ع اأن���ح���اء دول����ة االإم�����ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ب����دءاً م��ن �سهر 

اأكتوبر 2018.  
اعتمدت  قد  املتحدة  االأمم  وكانت 

النفايات واحللول البيئية املتكاملة 
يف االإمارات »بيئة«، الإطالق حتدي 
ال��ب��ط��اري��ات ال��ك��ب��ر يف اأك����رث من 
100 مدر�سة و50 متجر جتزئة 

اخل��ام�����س م��ن ي��ون��ي��و م��ن ك��ل عام 
العاملي،  ال��ب��ي��ئ��ة  ب��ي��وم  ل��الح��ت��ف��ال 
ب�سرورة  ال���وع���ي  ت��ع��زي��ز  ب���ه���دف 

حماية. 

�إمباور جتدد �لتز�مها بدعم �جلهود �لدولية 
حلماية �لبيئة خالل �ليوم �لعاملي للبيئة

•• دبي-الفجر: 

مزّود  اأك��رب  "اإمباور"،  امل��رك��زي  التربيد  الأنظمة  االإم����ارات  موؤ�س�سة  اأك���دت 
خالل  م��ن  البيئة،  بحماية  التزامها  ال��ع��امل،  يف  امل��ن��اط��ق  ت��ربي��د  خل��دم��ات 
املناطق  وتقدميها خلدمة تربيد  امل�ستدامة،  التنمية  اأه��داف  الرتكيز على 
وجاء  العاملية،  املمار�سات  واأف�سل  املعاير  اأعلى  �سمن  العالية  الكفاءة  ذات 
الرئي�س  �سعفار،  ب��ن  اأح��م��د  وق��ال  ال��ع��امل��ي.   البيئة  ي��وم  م��ع  بالتزامن  ذل��ك 
املتحدة  االأمم  تقوده  ال��ذي  العاملي  البيئة  ي��وم  يعترب  الإم��ب��اور:  التنفيذي 
للبيئة منذ العام 1972، مبثابة من�سة عاملية لتوعية املجتمعات بتحديات 

�سحة  على  املناخي  التغر  وت��اأث��ر  البيئة 
االأر�س ومواردها الطبيعية، وتعمل اإمباور 
اأك����رب م�����زّود خل���دم���ات ت��ربي��د امل��ن��اط��ق يف 
العامل، على دعم اأهداف التنمية امل�ستدامة، 
املجاالت  اال�ستثمار واالبتكار يف  من خالل 
تربيد  تقنيات  وتطوير  بتحديث  املتعلقة 
العاملية،  املمار�سات  الأف�سل  وف��ق��اً  املناطق 
ا�ستهالك  تقلي�س  يف  بدورها  ت�ساهم  التي 
ال��ط��اق��ة وت��وف��ر خ��دم��ات ت��ربي��د �سديقة 
�سريًكا  اإمباور  واأكرث فاعلية.  وتعد  للبيئة 

املناطق يف املدن احلديثة" التابعة لالأمم  "تطوير تربيد  ن�سًطا يف مبادرة 
املناطق يف مدن خمتارة من  تعزيز طاقة تربيد  على  تعمل  والتي  املتحدة 
االأمم  قبل  املناطق من  نظام تربيد  اختيار  ، حيث مت  العامل  اأنحاء  جميع 
املتحدة كاإحدى اأبرز م�سرعات كفاءة الطاقة يف العامل واأهم االأنظمة كفاءًة 
الكهربائية  الطاقة  وف��ورات من  اإجمايل  اإمباور  للطاقة. وحققت  وتوفراً 
295 مليون جالون من املياه  1،072 ميجاوات من الكهرباء  و�سلت اإىل 
ال�سركة من  2017، وبلغت القيمة االإجمالية لتوفر  املحالة حتى نهاية 
نف�سه.  العام  نهاية  حتى  اإماراتي  درهم  مليار  الطاقة الكهربائية اإىل 2.8 
وتوفر اأنظمة التربيد نحو %50 من الطاقة امل�ستخدمة للتربيد مقارنة 
باأنظمة التربيد التقليدية، وفق درا�سة اأعلنت عنها مبادرات االأمم املتحدة 
اأ�ساليب م�ستدامة  اإمباور على  لكفاءة الطاقة.  واأ�ساف بن �سعفار: تعتمد 
القيادة  روؤي���ة  حتقيق  يف  ي�ساعدها  م��ا  الت�سغيلية،  العمليات  يف  وم�سوؤولة 
تن�سجم  التي  االأخ�سر  واالقت�ساد  امل�ستدامة  للتنمية  بالو�سول  الر�سيدة 
مع ا�سرتاتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي اأطلقها �سيدي �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س 
الوزراء، حاكم دبي، رعاه اهلل، التي تهدف اإىل حتويل االإمارة اإىل مركز عاملي 
للطاقة النظيفة واالقت�ساد االأخ�سر وتعزيز مكانتها لت�سبح املدينة االأقل 
عاملياً يف الب�سمة الكربونية، وروؤية االإمارات 2021 التي تهدف اإىل اأن تكون 

دولة االإمارات العربية املتحدة من اأف�سل دول العامل بحلول 2021".
التي  للمباين  املناطق  تربيد  اأنظمة  تقدمي  على  اإم��ب��اور  دور  يقت�سر  وال 
على  تعمل  ولكنها  املا�سي،  ال��ع��ام  نهاية  م��ع  دب��ي  يف  مبنى  األ��ف  اإىل  و�سلت 
اإطالق وتنفيذ مبادرات وبرامج جمتمعية بهدف تر�سيد وتوفر ا�ستهالك 
طاقة تربيد املناطق، وبالتايل امل�ساهمة يف تعزيز التنمية امل�ستدامة وخف�س 
انبعاثات الكربون، التي تدعم جهود الدولة يف �سعيها الأن ت�سبح واحدة من 

الدول الرائدة يف العامل.
اأكرث  اإىل  ت�سل  "اإمباور"  ل�سركة  االإنتاجية  ال��ق��درة  اأن  بالذكر،  واجل��دي��ر 
مناطق  تربيد  خدمات  ال�سركة  وتقدم  التربيد  من  طن  مليون  من1،34 
�سديقة للبيئة لعدد من امل�ساريع البارزة يف اإمارة دبي مثل جمموعة جمرا 
وج��م��را بيت�س ري��زي��دن�����س وم��رك��ز دب��ي امل���ايل ال��ع��امل��ي واخل��ل��ي��ج التجاري 
ودي�سكفري  جمرا  ونخلة  جمرا  بحرات  واأب���راج  الطبية  دب��ي  ومدينة 
العاملية لالإنتاج  واملنطقة  للت�سميم  دبي  وابن بطوطة مول وحي  جاردنز 

االإعالمي وغرها.

العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2017/4261  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه/1- موناركي للتجارة العامة �س.ذ.م.م 2- �سمارت كريا�سن للتجارة العامة 
�س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/م�ساريع ابك�س اخلليج �س.ذ.م.م وميثله:ح�سن 
يف    2018/3/19 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الريامي  مطر  علي 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ م�ساريع ابك�س اخلليج �س.ذ.م.م بالزام املدعي عليها/�سركة 
موناركي للتجارة العامة �س.ذ.م.م بان توؤدي اىل املدعية مبلغ )151050( درهما وفائدة %9 
من تاريخ ا�ستحقاق كل �سيك على حدة وحتى ال�سداد التام والزمتها مببلغ ثالثمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة كما الزمتها مع املدعية باملنا�سب من امل�ساريف والر�سوم ورف�ست ما زاد 
على ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/1037  جتاري جزئي

�����س.ذ.م.م جمهول حمل  العامة  للتجارة  ال��ري��ا���س  م���راآة   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق��ام عليك  ذ.م.م قد  املحدودة  للتموين  الوطنية  املدعي/ال�سركة  ان  االقامة مبا 
 )132.067.8( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
اال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم 
وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/6/26 ال�ساعة 
8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/857  جتاري جزئي

ذ.م.م جمهول حمل  الكهروميكانيكية  عليه/�سركة ثري�س لالعمال  املدعي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي/ا�ستيك للتجارة العامة �س.ذ.م.م وميثله:ريا�س عبداملجيد 
املدعي عليها  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  قد  الكبان  حممود 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )88.450.28( وقدره  مببلغ 
التام.وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  ال�سداد  ت��اري��خ:2017/6/20 وحتى  12% من 
مكلف  فاأنت  لذا   ch.1.C.13:بالقاعة ال�ساعة:08:30�س  امل��واف��ق:2018/6/6 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال
�لحتاد �لدويل للنقل �جلوي ي�ست�سيف نخبة قادة قطاع �لطري�ن يف �جتماعه �ل�سنوي �ل� 74 

•• �شيدين-الفجر: 

االجتماع  تنظيم  ع��ن  اجل���وي  للنقل  ال����دويل  االحت����اد  اأع��ل��ن 
ال�سنوي الرابع وال�سبعن جلمعيته العمومية والقمة العاملية 
ب��ارزة من ق��ادة قطاع الطران  للنقل اجل��وي مب�ساركة وف��ود 
احلاكم  وبح�سور  �سيدين،  االأ���س��رتال��ي��ة  العا�سمة  يف  العاملي 
العام الأ�سرتاليا ال�سر بيرت كو�سجروف، ونائب رئي�س الوزراء 
ووزير النقل مايكل ماكورماك، واالأمن العام ملنظمة الطران 
املدين الدويل الدكتور فانغ ليو. وبهذا ال�سدد، قال األك�سندر 
دي جونياك، املدير العام والرئي�س التنفيذي لالحتاد الدويل 
اإذ  اجل���وي  ال��ن��ق��ل  عا�سمة  ���س��ي��دين  "�ستكون  اجل����وي:  للنقل 
ت�ست�سيف قادة الطران يف االجتماع ال�سنوي الرابع وال�سبعن 

لالحتاد الدويل للنقل اجلوي والقمة العاملية للنقل اجلوي".  
واأ�ساف جونياك: يرتكز االهتمام يف االجتماع لهذا العام حول 
التي  العالية  الربحية  �سوء  وذلك يف  التحتية،  البنية  م�ساألة 
الالفت  والتقدم  التوايل  على  التا�سع  للعام  القطاع  ي�سجلها 
ال����ذي مت اإح������رازه ف��ي��م��ا ي��خ�����س اأول���وي���ات ال�����س��الم��ة واالأم����ن 
بالتفاقم  ت��اأخ��ذ  عاملية  اأزم���ة  ال��ي��وم  ن�سهد  واال���س��ت��دام��ة، حيث 
ب�سبب اإجراءات بع�س احلكومات التي تدر�س ت�سريع م�ساركة 
اأن ي�ستقطب  القطاع اخلا�س يف قطاع املطارات. ومن املتوقع 
للنقل  العاملية  والقمة  وال�سبعون  ال��راب��ع  ال�سنوي  االجتماع 
اجلوي اأكرث من األف �سخ�سية قيادية يف القطاع، مبا يف ذلك 
روؤ�ساء تنفيذيون واأع�ساء اإدارة عليا من خمتلف ال�سركات التي 
حتمل ع�سوية االحتاد الدويل للنقل اجلوي و�سل�سلة القيمة 

و�سائل  نخبة  اإىل  باالإ�سافة  باأكمله،  اجل��وي  النقل  قطاع  يف 
اأبرز الفعاليات التي �ستت�سمنها القمة �ستكون  االإع��الم. ومن 
كالرك  تيم  ال�سر  ت�سم  التنفيذين  للروؤ�ساء  نقا�س  جل�سة 
رئ��ي�����س ط���ران االإم�������ارات،  وب��ي��رت اإل���رب����س رئ��ي�����س اخلطوط 
اجلوية امللكية الهولندية، وروبرت هوغ رئي�س كاثي با�سيفيك، 
النيوزلندية،  اجلوية  اخلطوط  رئي�س  لوك�سون  وكري�ستوفر 
وكالن روفين�سكو رئي�س طران كندا. و�سيتوىل اإدارة اجلل�سة 
االإعالمي ريت�سارد كوي�ست من قناة "�سي اإن اإن". ومن املقرر 
اأن يتناول االجتماع موا�سيع بارزة مثل وقود الطران امل�ستدام 
ال�سياحة،  قطاع  يف  واملخاطر  والفوائد  امل��ط��ارات  وخ�سخ�سة 
االأمثل،  بال�سكل  البيانات  وا�ستخدام  اجلن�سن،  بن  وامل�ساواة 

واخلطوات املقبلة ب�ساأن اأمن الطران، ومنع االجتار بالب�سر.

 A380 طري�ن �لإمار�ت ت�سغل �لإيربا�س
�إىل �أو�ساكا �ليابانية �كتوبر �لقادم

•• دبي -وام: 

اليابانية  اأو���س��اك��ا  اإىل   A380 االإي��رب��ا���س  طائراتها  ت�سغيل  عزمها  ع��ن  االإم����ارات  ط��ران  اأعلنت 
اعتبارا من 28 اأكتوبر املقبل "رهن موافقة احلكومة". و�سرفع ا�ستخدام طائرة A380 بن دبي 
واأو�ساكا ال�سعة املقعدية بن�سبة 38 باملائه ويعطي امل�سافرين فر�سة اال�ستمتاع اأكرث باخلدمات التي 
توفرها الطائرة العمالقة التي تعمل حاليا ب�سكل يومي بن دبي وناريتا و�ستحل طائرة االإيربا�س 
على الرحلتن رقم "ئي كيه 317/316" من   300ER-777 البوينج  طائرات  مكان   A380
واإىل اأو�ساكا. وتوفر طائرة االإمارات A380 التي �سوف تخدم خط دبي- اأو�ساكا م�ستويات متفوقة 
من الراحة واخلدمة مبقاعدها البالغ عددها 489 بتوزيع الدرجات الثالث 14 جناحا خا�سا يف 

الدرجة االأوىل و76 مقعدا يتحول اإىل �سرير م�ستو و399 مقعدا مريحا يف الدرجة ال�سياحية. 

اطلع على االأنظمة اجلمركية الذكية وبحث اإمكانية اال�ستفادة منها 

�جلمارك �لعاملية  ت�ست�سيف وفدً� من جمارك �لدومينيكان

وك�����ان�����ت اجل�����م�����ارك ال���ع���امل���ي���ة قد 
وق��ع��ت ات��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون م��ع االإدارة 
جمهورية  يف  ل��ل��ج��م��ارك  ال���ع���ام���ة 
املا�سي   2017 ع��ام  الدومينيكان 
،وت���ت���ن���اول االت��ف��اق��ي��ة ال��ع��دي��د من 
العمل  بتطوير  املتعلقة  اجل��وان��ب 
اجل�����م�����رك�����ي، وات�����ف�����ق ال����ط����رف����ان 
العاملية،  اجل���م���ارك  ت��ق��وم  اأن  ع��ل��ى 

وجيان  التقنية،  قطاع  املعلومات، 
م�ست�سار  موندي�سرت  دي  ت�سارلز 

تقنية املعلومات قطاع التقنية. 
وقدمت نادية عبداهلل كمايل املدير 
العاملية خالل  للجمارك  التنفيذي 
ال��زائ��ر ع��ر���س��اً عن  ب��ال��وف��د  لقائها 
ال��ع��امل��ي��ة لتطوير  روؤي����ة اجل���م���ارك 
االأنظمة اجلمركية يف الدومينيكان 

التعاون  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ال��ع��امل��ي��ة، 
البحث  جم����ال  يف  ال��ط��رف��ن  ب���ن 
ذات  االأخ��رى  وامل��ج��االت  والتدريب 

االهتمام امل�سرتك.
موؤ�س�سة  اإن  ك��م��ايل:  ن��ادي��ة  وق��ال��ت 
واملنطقة  واجل�������م�������ارك  امل������وان������ئ 
تقدم  العاملية  دب��ي  وم��وان��ئ  احل���رة 
ال��دوم��ي��ن��ي��ك��ان جتربة  جل��م��ه��وري��ة 

وير�سخ  ال��دوم��ي��ن��ي��ك��ان  ج��م��ه��وري��ة 
للن�ساط  اإق��ل��ي��م��ي  ك��م��رك��ز  دوره�����ا 

التجاري يف منطقة الكاريبي.
���س��م ال���وف���د ال���زائ���ر وي��ل��ي��ام��ز جي 
املعلومات،  بات�سيكو م�ست�سار تقنية 
اجلمارك  دائ������رة  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ق���ط���اع 
الدومينيكان،  ج��م��ه��وري��ة  ال��ع��ام��ة 
نظم  مديرة  موكويت  اليك�ساندرا 

جلمارك  التقنية  امل�ساعدة  بتقدمي 
التطوير  عملية  يف  الدومينيكان 
واالأنظمة  ل��الإج��راءات  والتحديث 
اإج�������راء حتليل  ع���رب  اجل���م���رك���ي���ة، 
بعد  ال���ت���ط���وي���ري���ة  ل���الح���ت���ي���اج���ات 
ال��و���س��ع احل����ايل جلمارك  ت��ق��ي��ي��م 
تقدمي  ث����م  وم�����ن  ال���دوم���ن���ي���ك���ان، 
ال��ت��ط��وي��ر م��ن اجلمارك  ت��و���س��ي��ات 

مف�ساًل  �سرحاً  العر�س  تناول  كما 
املتطورة  دبي  جمارك  خدمات  عن 
واالأنظمة الذكية مثل نظام حمرك 
االقت�سادي  وامل�����س��غ��ل  امل���خ���اط���ر، 
التي  التقنية  والتطبيقات  املعتمد، 
مع  االإج����راءات  ت�سريع  اإىل  تهدف 
�سمان �سالمة وحماية املجتمع من 

املواد املقيدة واملمنوعة.

•• دبي – الفجر: 

دعم  ج���ه���وده���ا يف  م����ن  ان���ط���الق���اً 
م��ن��ه��ج��ي��ة ال��ع��م��ل اجل���م���رك���ي عرب 
اأداء  تطوير  يف  وامل�����س��ارك��ة  ال��ع��امل، 
ال�����دول  يف  اجل���م���رك���ي���ة  االإدارات 
ا�ست�سافت  ل���الإم���ارات،  ال�سديقة 
رفيع  وف�������داً  ال���ع���امل���ي���ة  اجل�����م�����ارك 
امل�������س���ت���وى م����ن دائ��������رة اجل����م����ارك 
الدومينيكان،  جمهورية  يف  العامة 
ال��وف��د ع��ل��ى االأنظمة  ح��ي��ث اط��ل��ع 
اجل���م���رك���ي���ة ال���ذك���ي���ة واخل����دم����ات 
املتطورة التي تقدمها جمارك دبي 
وامكانية اال�ستفادة منها يف تطوير 
القدرات اجلمركية يف الدومينيكان 
م�����ن خ�������الل ات����ف����اق����ي����ة ال����ت����ع����اون 
اجلمارك  ب���ن  امل��وق��ع��ة  امل�����س��رتك 
جلمارك  العامة  االإدارة  و  العاملية 
ال��دوم��ي��ن��ي��ك��ان، وال��ت��ي ت��ن�����س على  
جلمارك  التقنية  امل�ساعدة  تقدمي 
التطوير  عملية  يف  الدومينيكان 
واالأنظمة  ل��الإج��راءات  والتحديث 
اجل���م���رك���ي���ة، م����ن اأج������ل االرت����ق����اء 
وحت�سن  اجل��م��رك��ي��ة  ب���اخل���دم���ات 
التهريب  م���ن  واحل�����د  االي��������رادات 
وال�سريبي  اجل��م��رك��ي  وال���ت���ه���رب 
وتعزيز  امل��ج��ت��م��ع  اأم������ن  حل���م���اي���ة 
االق���ت�������س���اد، مب����ا ي����دع����م  ق�����درات 

جت���اري���ة ت��ن��م��وي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ب����داأت 
ميناء  بتطوير   2006 العام  منذ 
العا�سمة  من  بالقرب   " كو�سيدو 
تنفيذ  ث�����م  دوم����ي����ن����ج����و  ����س���ان���ت���و 
م�����س��روع��ات ال��ت��ن��م��ي��ة ال�����س��ام��ل��ة ل� 
اللوج�ستي"  ك��و���س��ي��دو  "جممع 
م��ن خ���الل م�����س��روع م�����س��رتك بن 
وموؤ�س�سة  ال���ع���امل���ي���ة  دب�����ي  م����وان����ئ 
هذا  وا�سلت  ث��م  كو�سيدو،  تطوير 
اجلمارك  بتوقيع  الوثيق  التعاون 
امل�سرتك  التعاون  التفاقية  العاملية 
جمهورية  ق������درات  ت���دع���م  وال���ت���ي 
كمركز  دوره��ا  وتعزز  الدومينيكان 
اإق���ل���ي���م���ي ل��ل��ن�����س��اط ال����ت����ج����اري يف 
منطقة الكاريبي ما يخدم التنمية 
املنطقة  يف  ال�ساملة  االق��ت�����س��ادي��ة 
التجارة  يف  ال��ن��م��و  وي��ع��زز  ع��م��وم��ا 
بن دول الكاريبي وخمتلف مناطق 

وقارات العامل".
ال���وف���د الزائر  اأ����س���اد  وم���ن ج��ان��ب��ه 
بالتطور التقني الكبر يف االأنظمة 
واخلدمات اجلمركية التي تقدمها 
�سل�سلة  ل���ت���ط���وي���ر  دب�����ي  ج����م����ارك 
دائرة  اأن  العاملية موؤكدين  االإم��داد 
جمهورية  يف  ال���ع���ام���ة  اجل����م����ارك 
هذه  م��ن  �ست�ستفيد  الدومينيكان 
التقنيات احلديثة يف تعزيز قدراتها 

اجلمركية.

نادية عبداهلل كمايل: نحر�ض على تقدمي جتربة دبي يف االبتكار اجلمركي اإىل العامل

م�سرف �أبوظبي �لإ�سالمي يطلق �سهاد�ت ��ستثمار يف �سلة �أ�سهم جمموعة من �سركات �لتكنولوجيا �ل�سحابية
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأط��ل��ق م�����س��رف اأب��وظ��ب��ي االإ���س��الم��ي، جمموعة 
�سهادات  ال��رائ��دة،  االإ�سالمية  املالية  اخل��دم��ات 
�سركات  م����ن  ع�����دد  اأ����س���ه���م  ���س��ل��ة  يف  ا����س���ت���ث���م���ار 
وذلك  ع��امل��ي��اً،  ال��رائ��دة  ال�سحابية  التكنولوجيا 
ب��ه��دف اال���س��ت��ف��ادة م��ن م��ق��وم��ات واآف�����اق النمو 
التكنولوجيا  �سناعة  ب��ه��ا  تتمتع  ال��ت��ي  ال��ق��وي��ة 

ال�سحابية.
وتوفر هذه ال�سهادات، التي تبلغ فرتة ا�ستحقاقها 
 100% �سنة واحدة، حماية لراأ�س املال بن�سبة 
ب���ه���دف احل����د م���ن املخاطر  ع��ن��د اال���س��ت��ح��ق��اق 
باب  باأن  علماً  ممكنة،  درجة  باأكرب  اال�ستثمارية 
يونيو  اال�ستثمار يف ال�سهادات مفتوح لغاية 23 
يف   30% ق��دره��ا  م�����س��ارك��ة  بن�سبة   ،2018

االأداء االإيجابي ال�سعودي.
ال�����س��ه��ادة ا�سرتداد  و���س��ي��ك��ون م���ن ح���ق ���س��اح��ب 
ثالثة  تبلغ  التي  التجميد  ف��رتة  بعد  ا�ستثماره 
اأ�سهر، وذلك على اأ�سا�س �سهري. وتتيح ال�سهادة 
عدد  اأ�سهم  �سلة  يف  اال�ستثمار  فر�سة  ل�ساحبها 

من ال�سركات الرائدة عاملياً يف قطاع تكنولوجيا 
مايكرو�سوفت،  اأم���ازون،  ذل��ك  يف  مبا  املعلومات، 
اأوراك������ل كوربوري�سن،  ه����ات،  ري���د  ب���ي،  اي���ه  اإ�����س 

و�سيلزفور�س.
ويف هذه املنا�سبة، قال �سيف العلكيم، رئي�س قطاع 
للعمالء  امل�سرفية  واخل���دم���ات  ال����رثوات  اإدارة 
تلعب  االإ�سالمي:  اأبوظبي  م�سرف  يف  املميزين 
التكنولوجيا ال�سحابية دوراً اأ�سا�سياً يف االقت�ساد 
العاملي، وتكاد تعتمد جميع ال�سركات اليوم على 
املزودون  يقدمها  التي  التكنولوجية  اخل��دم��ات 
ال�سركات  اختيار  املجال. ومت  بهذا  املتخ�س�سون 
لكونها  نظراً  اأ�سهمها  يف  اال�ستثمار  �سيتم  التي 
ت��ه��ي��م��ن ع��ل��ى القطاع  اإم�����ا  اب���ت���ك���اري���ة  ����س���رك���ات 
اإح��داث تاأثر كبر  اأنها توا�سل  اأو  التكنولوجي 
اال�ستثمارية،  ال�����س��ه��ادة  ه���ذه  خ���الل  وم���ن  ف��ي��ه. 
اأمام  ال��ب��اب  االإ���س��الم��ي  اأب��وظ��ب��ي  م�سرف  يفتح 
التي  الواعدة  النمو  اآفاق  عماله لال�ستفادة من 
املتمثل يف  االأم����ان  م��ع  ال��ق��ط��اع،  ه��ذا  بها  يتمتع 

توفر حماية كاملة لراأ�س املال.
داتا  اإنتيليجنت  �سركة  اأ���س��درت��ه  تقرير  واأ���س��ار 

التكنولوجيا  ���س��ن��اع��ة  اأن  اإىل  ك���ورب���وري�������س���ن 
اأ�سرع ب�سبع مرات مقارنة  ال�سحابية ت�سهد منواً 
املعلومات.  تكنولوجيا  قطاع  جم��االت  بقية  مع 
هاو�س  ووت���ر  براي�س  ملوؤ�س�سة  بحث  اأورد  بينما 
 55% �ستكون   2025 العام  اأنه بحلول  كوبرز 
بنجاح  ن����ف����ذت  ق�����د  ال�����ك�����ربى  ال���������س����رك����ات  م�����ن 
املتعلقة  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا  ك���ام���ل  ن��ق��ل  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
احلو�سبة  من�سات  اإىل  امل��ع��ل��وم��ات  بتكنولوجيا 
ال�����س��ح��اب��ي��ة. وم���ن ج��ه��ة اأخ�����رى، اأ����س���ارت اأحدث 
توقعات موؤ�س�سة اآي دي �سي اإىل اأن حجم االإنفاق 
على خدمات احلو�سبة ال�سحابية العامة �سينمو 
مليار   122 ليبلغ  ال��ع��ام،  ه��ذا   25% ب��ح��وايل 
النمو  م��ن��ح��ن��ى  ب��ا���س��ت��م��رار  ت��وق��ع��ات  م���ع  دوالر، 

ت�ساعدياً حتى نهاية العام 2020.
ال��ق��ط��اع امل�سريف  ال���ري���ادي يف  ب����دوره  ون��ه��و���س��اً 
االإ�سالمي  اأبوظبي  م�سرف  يوا�سل  االإم��ارات��ي، 
اال�ستثمارية  احل��ل��ول  ب��اأف�����س��ل  ع��م��الئ��ه  ت��زوي��د 
ل��ت��ل��ب��ي��ة م��ت��ط��ل��ب��ات��ه��م امل��ال��ي��ة وذل����ك م���ن خالل 
ال��ت��خ��ط��ي��ط امل����ايل وت��خ�����س��ي�����س االأ�����س����ول وفق 

منهجيات فعالة ومدرو�سة.

ود�ئع  فائ�س  درهم  مليار   55.5
غري �ملقيمني على قرو�سهم 

•• اأبوظبي-وام:

وا�سل اجلهاز امل�سريف يف االمارات ا�ستقطاب الودائع من غر املقيمن داخل 
االمارات  م�سرف  عن  ال�سادرة  االإح�ساءات  اأح��دث  اأظهرت  حيث  الدولة 
املركزي تفوق قيمة ودائع هذه ال�سريحة من عمالء البنوك على القرو�س 

املقدمة لها مبقدار 55.5 مليار درهم يف نهاية �سهر ابريل املا�سي.
امل�سريف  اجلهاز  ال�سيولة يف  ملزيد من  املقيمن  �سخ غر  توا�سل  ويعك�س 
اىل  وذل��ك  اجل��ه��از  بها  يتمتع  التي  والثقة  الكبرة  املالية  امل���الءة  املحلي 
جانب العوائد اجليدة التي ميكن حتقيقها �سواء على الودائع يف البنوك 

اأو انخفا�س كلفة التمويل على الت�سهيالت املالية.
وكانت اأ�سعار الفائدة �سهدت ارتفاعا خالل العام املا�سي وتوا�سلت الزيادة 
منذ بداية العام 2018 وهو ما �سجع على �سخ ال�سيولة يف اجلهاز امل�سريف 
بهدف اال�ستثمار خا�سة وذلك لتحقيق عوائد م�سمونة يف ظل حالة عدم 

اال�ستقرار التي ت�سهدها القنوات اال�ستثمارية االأخرى.
و تو�سح اإح�ساءات م�سرف االمارات املركزي اأن اجمايل قيمة ودائع غر 
املقيمن بلغت نحو 191 مليار درهم تقريبا يف نهاية �سهر ابريل املا�سي 

مقارنة مع 135.5 مليار درهم للقرو�س او الت�سهيالت املالية.

العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2017/348  جتاري كلي 
مر  عبدالرحمن  بهروز   -2 ���س.ذ.م.م  بروكو  كومر�سال  �سيجنت�سر  عليهم/1-  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة  ن��ان��ور جم��ه��ول حم��ل  رف��ي��ع  3- بهفر حممد  اح��م��دي 
طاهر  خديجة  ل�سالح/  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف    2018/2/26 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها 
بروكو  كومر�سال  )�سيجنت�سر  االوىل  عليها  املدعي  ال�سركة  وت�سفية  بحل  ابراهيم  زينل 
ا�سول  كافة  بجرد  وذل��ك  لها  م�سفيا  ال��دع��وى  يف  ندبه  ال�سابق  اخلبر  وتعين  ����س.ذ.م.م( 
ال�سركة ومالها من حقوق والتزامات وعلى مدير ال�سركة والقائمن على ادارتها تقدمي كافة 
ح�سابات واموال ودفاتر ووثائق ال�سركة للم�سفي وعلى ان تكون مهمة امل�سفي وفقا ملنطوق 
احلكم ال�سادر بتلك اجلل�سة . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثن يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2018/327  جتاري كلي 

عبداهلل  ح�سن   -2 ذ.م.م  للتجارة  ح�سيني  عبداهلل  ح�سن  �سركة  عليه/1-  املدعي  اىل 
الفجرة  املدعي/بنك  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  كرميي  علي  ر�سول   -3 ح�سيني 
ال��وط��ن��ي )ف���رع دب���ي( ق��د اق���ام ال��دع��وى امل��ذك��ورة اع���اله وعليه نعلنكم ب��ان املحكمة 
حكمت بتاريخ:2018/5/28 احلكم التمهيدي التايل:حكمت املحكمة ح�سوريا للثانية 
والتزوير  ب��االن��ك��ار  ال��دف��ع  يف  الف�سل  وقبل  للباقن  احل�����س��وري  ومبثابة  واخل��ام�����س 
امل��و���س��وع ب��ن��دب اخل��ب��ر امل�����س��ريف املخت�س ���س��اح��ب ال����دور ب��اجل��دول وت��ك��ون مهمته 
االثنن  يوم  املحكمة جل�سة  لها  ، وح��ددت  بتلك اجلل�سة  ال�سادر  وفق منطوق احلكم 
عدم  حالة  يف   ch2.E.21:القاعة يف  �سباحا  ال�ساعة:09:30  امل���واف���ق:2018/6/11 

�سداد امانة اخلبر من قبل املدعي. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   

مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/298  عقاري كلي

هولدجز  تى  كيه  جي   - )�سابقا(  ليمتد  تكنولوجيز  كينج  عليه/جلوبال  املدعي  اىل 
ليمتد  هولدينجز  كابيتال  اكرييج   -3 ليمتد  هولدينجز  هكرت  )ح��ال��ي��ا(2-  ليمتد 
4-هيكتور كابيتال هولدينجز ليمتد 5- مارينا 3 كيه ليمتد جمهول حمل االقامة مبا 
الدعوى  اأقام عليك  الريامي قد  �سيتى وميثله:ح�سن علي مطر  املدعي/�ستيفانو  ان 
عليهم  املدعي  وال��زام  يف:2009/7/7  املوؤرخة  البيع  عقود  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها 
بالت�سامن والت�سامم مببلغ وقدره )5.775.299.15( درهم والفائدة بواقع 12% من 
واتعاب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  ال��ت��ام  ال�سداد  وحتى  يف:2009/7/7  اال�ستحقاق  ت��اري��خ 
ال�ساعة:09:30�س  امل����واف����ق:2018/6/12  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�سة  لها  امل��ح��ام��اة.وح��ددت 
بالقاعة:ch.1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1001  جتاري كلي

ان  االق��ام��ة مب��ا  اب��راه��ي��م جم��ه��ول حم��ل  يا�سن حممد  امل��دع��ي عليه/حممد  اىل 
املدعي/دروي�س حمزه دروي�س عبداهلل الب�سري قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )617681( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة 
واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.وحددت لها 
 ch.2.E.21:جل�سة يوم اخلمي�س املوافق:2018/6/28 ال�ساعة:09:30�س بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1070  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1- احمد معو�س حممد علي العدل جمهول حمل االقامة 
الدعوى  اأق��ام عليك  قد  ���س.ذ.م.م  العامه  للتجارة  وير  املدعي/تايجر  ان  مبا 
ومو�سوعها املطالبة مببلغ وقدره )3500( درهم والفائدة والر�سوم وامل�ساريف. 
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2018/6/21 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 1.B.10
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/951  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- �سركة ت�سان�س الدولية للتجارة �سركة مبنطقة دبي احلرة 
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/احمد ح�سن عبداهلل احمد ال علي قد اأقام 
وق��دره )20000(  عليها مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك 
درهم والر�سوم وامل�ساريف والفائدة 9% من تاريخ �سرورة احلكم وحتى ال�سداد 
08.30 �س  ال�ساعة   2018/6/27 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�سة  وح���ددت  ال��ت��ام. 
بالقاعة Ch 2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/94  عقاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- نرمل كومار كودومل �سراى جمهول حمل االقامة مبا 
قد  غ��امن  حممد  اهلل  م��ال  وميثله:نا�سر  خا�سة(  )م�ساهمة  امل��دع��ي/مت��وي��ل  ان 
املوؤرخة  االجلة  االيجارة  اتفاقية  ف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
2008/6/1 بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )528500( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/6/12 ال�ساعة 08.30 
�س بالقاعة Ch 1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   

مذكرة اعالن بالن�شر
             يف  الدعوى 2018/52  ا�شتئناف تنفيذ جتاري    

ال�سرق  2- هيلثالينز  ابو �ساهر  ف��ادي من�سور   -1 امل�ستاأنف �سده/  اىل 
االو�سط املحدوده  جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف / �سبورت الند 
�س.م.ح وميثله:عبدالرحمن احمد عبداهلل حممد  قد ا�ستاأنف/ احلكم 

ال�سادر بالدعوى رقم 2013/528 تنفيذ جتاري بتاريخ:2018/2/21     
وحددت لها جل�سه يوم االربعاء  املوافق 2018/6/20 ال�ساعة 17.30 م�ساءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
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ختام  يف  الثان����������������ي  امل��رك��ز  على  اأب��وظ��ب��ي،  �سرطة  ف��ري��ق  ح�سل 
اأقيمت  وال��ت��ي  احلكومي�������ة،  للموؤ�س�س������ات  ال��ق��دم  ك��رة  خما�سيات 
يف  الريا�سي��������ة  اخليم�������ة  مبلعب  الريا�سية  زاي��د  بطولة  �سمن 
اأبوظبي  جمل�س  ونظمها  باأبوظبي،  امل�سلحة  القوات  �سباط  نادي 

الريا�سي.
واأ�ساد العقيد، حممد عبيد بوعلي، مدير مركز الرتبية الريا�سية 
املوؤ�س�سات  ن��ه��ائ��ي  اأب��وظ��ب��ي، يف  ���س��رط��ة  ف��ري��ق  ب�����اأداء  ال�����س��رط��ي��ة، 
احلكومية اأمام جهاز حماية املن�ساآت الذي توج بالبطولة، وح�سمه 

اأبوظبي،  �سرطة  اأن فريق  واأو���س��ح  ه��دف.  االأخ��ر هدفن مقابل 
اأن فريق جهاز  اإىل  اأداء مميزاً، م�سراً  ظهر ب�سكل م�سرف، وقدم 
حماية املن�ساآت حقق املركز االأول وح�سل فريق اأدنوك على املركز 

الثالث.
الرتبية  مرك�����ز  م��دي��ر  ب��وع��ل��ي،  عبيد  حم��م��د  العقي����د  وك������رم 
االأمن  مكتب  م�ست�سار  العامري،  ومبارك  ال�سرطية،  الريا�سية 
الثالث  باملراكز  الفائزة  الفرق  الريا�سي،  اأبوظبي  ملجل�س  العام 

االأوىل.

�سرطة �أبوظبي حتقق �ملركز �لثاين 
يف خما�سيات كرة �لقدم للموؤ�س�سات �حلكومية

قدم لهم دروعا حملت عبارة »�سكرا«

بلدية �حلمرية تكرم جمل�س �إد�رة نادي �حلمرية
 وت�سيد بجهودهم يف تطوير م�سرية �لنادي �لريا�سية  

2018 مو�سم   - اإيطاليا  بطولة فورموال 4 

خربة ثمينة �كت�سبتها �آمنة �لقبي�سي يف جولة مونز� للفورمول 4 �لإيطالية
اآمنة: ا�ستمتعت وا�ستفدت كثريًا خالل مناف�سات حلبة مونزا واأتطلع قدمًا جلولة ميزانو

واأعرق احللبات االإيطالية، �ستمر 
االإيطالية   4 ال��ف��ورم��وال  بطولة 
الفرن�سية  ري��ك��ار  ب���ول  حلبة  اإىل 
 2018 م��اي��و   13 اإىل   11 م��ن 
ومتثل اجلولة الثانية يف روزنامة 
الثالثة  اجل���ول���ة  اأم����ا  ال��ب��ط��ول��ة. 
�سهر  م���ن  ال���ث���ال���ث  يف  ف�����س��ت��ك��ون 
وتليها  م��ون��زا  حلبة  ع��ل��ى  ي��ون��ي��و 
ال�سهر  من   17 يف  ميزانو  جولة 
 29 يف  اخلام�سة  اجل��ول��ة  عينه. 
وبعدها  اإمي��وال  حلبة  على  يوليو 
حلبة  ع��ل��ى  �سبتمرب  منت�سف  يف 

اأوتوتدرومو.

لل�سفريات  عمر  جينز،  غ���اودي 
اأبوظبي  يف  اجل��م��ي��ع  وب��ال��ت��اأك��ي��د 

لل�سباقات ويف فريق برميا.
اأهم  على  اإقامتها  اإىل  باالإ�سافة 

ل��ك��ل م���ن دعمني  ���س��ك��ري  اأج������دد 
الب،  كا�سبر�سكي  راأ���س��ه��م  وع��ل��ى 
اإيطاليا  ل��ال���س��ت�����س��ارات،  ري���ن���وار 
اإيطاليا،  ك������راج  ان���دي���ب���ي���ن���دن���ت، 

اكت�سبتها يف هذه احللبة الرائعة، 
كثراً  وا���س��ت��ف��دت  ا�ستمتعت  لقد 
واأتطلع قدماً االآن جلولة ميزانو 

حاملًة معي طموحات كبرة.

يف  ال�سابع  وامل��رك��ز  النا�سئن  فئة 
ال�سباق الثالث.

اآمنة:  وع���ن ج��ول��ة م��ون��زا ق��ال��ت 
التي  ب�����اخل�����ربة  ����س���ع���ي���دة  ”اأنا 

عادت القبي�سي بقوة يف ال�سباقن 
النقاط  لت�سع  وال��ث��ال��ث  ال��ث��اين 
ع���ل���ى احل��������روف حم���ت���ل���ًة امل���رك���ز 
�سمن  ال��ث��اين  ال�سباق  يف  الثامن 

ت�سرر  اإىل  اأدى  مم��ا  ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة، 
ثم  وم���ن  وامل���ق���ود،  التعليق  ج��ه��از 
االأول  ال�سباق  يف  االإط����ار  ان��ث��ق��اب 
االن�سحاب.  ع��ل��ى  اأج����ربه����ا  مم���ا 

اأن��ه��ت االإم��ارات��ي��ة ال��ط��ائ��رة اآمنة 
برميا  ف��ري��ق  �سائقة   - القبي�سي 
يف  م�ساركاتها  ث��اين    - تيم  ب���اور 
4 مع  للفورموال  اإيطاليا  بطولة 
ج��ول��ة م��ون��زا ال��ت��ي ت��ع��ت��رب ثالث 
اأثبتت  وق����د  ال��ب��ط��ول��ة.  ج�����والت 
امتالكها  ج��دي��د  م���ن  ال��ق��ب��ي�����س��ي 
م�����ه�����ارات ال����ت����ج����اوز وال���ت���ح���دي 
مكت�سبًة خربات ثمينة من جولة 

مونزا.
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ب��داي��ة الغر 
مرجوة، حيث مت دفع �سيارة اآمنة 
اإىل خارج احللبة خالل احل�س�س 

اأندية الدولة حمليا واإقليميا ومتنى ملجل�س االإدارة موا�سلة 
عن  معربا  املقبلة  م�ساركاتهم  يف  التوفيق  ولالعبن  النجاح 
تقدير اجلميع لهذا اجلهد املبذول للتم�سك باأهداب الريا�سة 
واأخالقها وفق روؤية حاكم ال�سارقة حفظه اهلل ورعاه ومتابعة 
ال�سام�سي  م��ب��ارك  ق��ام  بعدها  ال��ري��ا���س��ي.  ال�����س��ارق��ة  جمل�س 
يرافقه �سعيد ال�سام�سي وحميد فايز ال�سام�سي بتكرمي رئي�س 
واأع�ساء جمل�س اإدارة نادي احلمرية وتقدمي لهم دروع حملت 
رئي�س  ال�سام�سي  اأع��رب جمعه عبيد  �سكرا. من جانبه  عبارة 
�سعادته  عن  الريا�سية  الثقايف  احلمرية  ن��ادي  اإدارة  جمل�س 
احلمرية  ن��ادي  واأ���س��رة  احلمرية  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  و�سعادة 
بلدية  مدير  ال�سام�سي  را���س��د  م��ب��ارك  قبل  م��ن  اللفتة  بهذه 
االإدارة  جمل�س  وتكرمي  االحتفالية  ه��ذه  اإقامة  يف  احلمرية 

واالإ�سادة بجهودهم.

ع�سو املجل�س االأعلى لالحتاد حاكم ال�سارقة بنادي احلمرية 
وتوجيه �سموه بدعم النادي ودعم الفريق االأول لكرة القدم 
ليكون متقدما يف مناف�ساته. واأثنى عاليا على جهود جمل�س 
واإخوانه  ال�سام�سي  برئا�سة جمعه عبيد  نادي احلمرية  اإدارة 
النهو�س  م�سوؤولية موا�سلة  االإدارة على حتملهم  يف جمل�س 
بالنادي والفوز بجميع امل�ساركات وخ�سو�سا مع فريق ال�سراع 
القدم  وك��رة  وال�سباحة  القوى  واأل��ع��اب  وال��دراج��ات  احلديث 
فارقة  ع��الم��ة  و�سكلت  مبهرة  نتائج  حققت  وال��ت��ي  وغ��ره��ا 
يف  ال��ن��ادي  حققه  ال��ذي  للنجاح  ا�ستمرارا  ال��ن��ادي  م�سرة  يف 
الريا�سية  االح���داث  خ��ارط��ة  على  موقعه  ل��ه  ك��ن��ادي  ال�سابق 
ال�سبابية.  امللتقيات  وتنظيم  واالجتماعية  الثقافية  وحتى 
ت��ت��واين يف  ل��ن  ب��ل��دي��ة احل��م��ري��ة  اأن  واأك����د م��ب��ارك ال�سام�سي 
دعم النادي يف كافة ريا�ساته ودعمه باملتاح ليكون يف طليعة 

الثقايف  احلمرية  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  ال�سام�سي 
للنادي  االإداري  واجل��ه��از  االإدارة  جمل�س  واأع�ساء  الريا�سي 
وعدد من اأهايل منطقة احلمرية. ويف بداية االحتفال اأعرب 
�سعادته  ع��ن  احلمرية  بلدية  مدير  ال�سام�سي  را���س��د  م��ب��ارك 
بالنتائج الريا�سية والقفزة التي حققها نادي احلمرية خالل 
اهتمام  من  قدمه  وما  2017_2018م  الريا�سي  املو�سم 
كبر باملواهب الريا�سية ون�سر للريا�سات وم�ساركات عديدة 
ودنو  ال��ق��دم  ك��رة  عاليا ال�سيما يف جم��ال  ال��ن��ادي  ا�سم  رفعت 
الفريق من عتبات دوري املحرتفن . واأ�سار ال�سام�سي اإىل اأن 
باإجنازات  احلمرية  بلدية  فرحة  عن  فقط  اليعرب  االحتفال 
ن����ادي احل��م��ري��ة وب��ك��اف��ة ف��رق��ه��ا ب��ل ي��ع��رب ع��ن ف��رح��ة اأهايل 
احلمرية بهذه النتائج الكبرة والتي توجت مبتابعة واإ�سادة 
القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

اأ�سرة نادي  يف بادرة لتقدير عطاء 
احل��م��ري��ة ال��ث��ق��ايف ال��ري��ا���س��ي وما 
الريا�سي  امل��و���س��م  خ���الل  ق��دم��وه 
كرم مبارك را�سد ال�سام�سي مدير 
بلدية احلمرية جمل�س اإدارة نادي 
اأم�������س يف حفل  احل���م���ري���ة م�����س��اء 
ن��ظ��م��ت��ه ب���ل���دي���ة احل���م���ري���ة مبقر 

جمل�س احلمرية الرم�ساين.
���س��ع��ي��د بوفير  ح�����س��ر االح��ت��ف��ال 
ال�سام�سي مدير الديوان االأمري 
يف احلمرية وحميد فايز ال�سام�سي 
نائب رئي�س املجل�س البلدي ملنطقة 
ال�سام�سي  عبيد  وجمعة  احلمرية 
رئي�س جمل�س اإدارة نادي احلمرية 
ال��ث��ق��ايف ال��ري��ا���س��ي و����س���امل غامن 

اختتمت بطولة نادي الذيد الرم�سانية للرماية بن�سختها 
23 املفتوحة يف �سالة الرماية بنادي الذيد والتي متيزت 
العمرية.  وح�سر  الفئات  جميع  من  الوا�سعة  بامل�ساركة 
و  القا�سمي  خ��ال��د  ب��ن  في�سل  ال�سيخ  م��ن  ك��ال  ال��ب��ط��ول��ة 
الدكتور حممد عبد اهلل بن هويدن الكتبي رئي�س املجل�س 
البلدي ملدينة الذيد و �سامل حممد بن هويدن الكتبي رئي�س 
جمل�س اإدارة نادي الذيد واملهند�س حميدي الكتبي نائب 
الرئي�س لل�سوؤون الفنية والت�سويق واال�ستثمار نائب رئي�س 
مدير  �سامل  خلف  حمود  والدكتور  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�س 

نادي الذيد وعدد من ال�سخ�سيات.  اأدار 
البطولة كال من احلكام ح�سن حم�سن 
وم��ع��م��ر ع��م��اد ال���ع���الف وع��ب��ي��د را�سد 
رئي�س  الكتبي  نومه  بن  وعلي  الندا�س 
اخلتام  ويف  للبطولة  املنظمة  اللجنة 
مت ت��ت��وي��ج ال��ف��ئ��ات ال��ت��ال��ي��ة ف��ئ��ة حتت 
من  وفئة  ال�سغر  ال��رام��ي  �سنة   14
الرجال  وفئة  20�سنة  حتى  15�سنة 
�سنة   50 ف��وق  وفئة  من21-49�سنة 
ع��م��وم هواة  بندقية  امل��ح��رتف��ون  وف��ئ��ة 
وم�سابقة البندقية عموم .  ويف اخلتام 
ال�سيخ  كاًل من  الفائزين  بتتويج  ق��ام 
والدكتور  القا�سمي  خ��ال��د  ب��ن  في�سل 
الكتبي  ه���وي���دن  ب���ن  اهلل  ع��ب��د  حم��م��د 

•• راأ�ص اخليمة-الفجر:

ن�سف  ال���دور  اإىل  وال���ربق  م��راك�����س  فريقا مقهى  ت��اأه��ل 
كرة  ل�سدا�سيات  الرم�سانية  الفرجان  لبطولة  النهائي 
ال�سالة  يف  مبارياتها  وت��ق��ام  ال�سابعة  بن�سختها  ال��ق��دم 
حتت  التعليمية  اخليمة  راأ���س  ملنطقة  املغطاة  الريا�سية 
�سعار »االإم�����ارات ان��ت��م��اء وع��ط��اء، وذل���ك اإث���ر ف��وز االأول 
7-2 وتفوق الثاين على اجلوكر  على الريادة للعقارات 
4-1 بعد مواجهتن على درجة كبرة من االإثارة ب�سبب 
الرغبة الكبرة من الفريقن لبلوغ الدور قبل النهائي 

مع اقرتاب امل�سابقة من العد التنازيل ملرحلة اخلتام.
و�سارك احلكم الدويل عبداهلل العاجل باإدارة املباراتن يف 
اإطار التعاون بن احتاد الكرة وجمعية االإمارات للتنمية 
�سامل  ال�سادرة من خلف  التوجيهات  االجتماعية ح�سب 
مدير  االإدارة،  جمل�س  رئي�س  نائب  عنرب،  بن  اإ�سماعيل 
ب�سرورة  االج��ت��م��اع��ي��ة  للتنمية  االإم������ارات  جمعية  ع���ام 
ت��وف��ر ك��ل امل��ع��ط��ي��ات ال��ت��ي حت��ق��ق ال��ن��ج��اح للبطولة يف 

هويدن  ب��ن  و���س��امل  ال��ذي��د  ملدينة  البلدي  املجل�س  رئي�س 
الكتبي رئي�س جمل�س اإدارة نادي الذيد واملهند�س حميدي 
الكتبي نائب الرئي�س لل�سوؤون الفنية والت�سويق واال�ستثمار 
نائب رئي�س جمل�س اإدارة النادي  وجرى التكرمي ففي فئة 
باملركز االول حممد  ال�سغر  فاز  الرامي  14�سنة  حتت 
العالف  معمر  حم��م��د  ال��ث��اين  وامل��رك��ز  الطنيجي  ���س��امل 
واملركز الثالث زايد الطنيجي والثالث مكرر حممد عبد 
بن نومه الكتبي والرابع من�سور را�سد الزحمي.  ويف فئى 
ابراهيم  الثاين  خلف  حمود  طه  االول  �سنة   20 حتت 

ن�سختها ال�سابعة على نحو يعزز النجاح الذي �سهدته يف 
الن�سخ املا�سية. بدوره اأعلن �سامل ح�سن النعيمي، مدير 
البطولة عن ترتيبات كبرة ال�ستقطاب اأبرز النجوم يف 
املرحلة املقبلة التي ت�سبق نهاية البطولة لتعزيز التميز 
الذي حققته يف املرحلة املا�سية، اإىل جانب رفع م�ستوى 
اجلوائز للجماهر انطالقاً من التقدير الكبر للح�سور 
التعليمية،  الكبر من ع�ساق البطولة يف �سالة املنطقة 
وقال اإن اللجنة املنظمة برئا�سة خلف �سامل اإ�سماعيل بن 
عنرب تتابع العمل والتن�سيق لكل ما ميكن اأن يوؤدي اإىل 
واقع اإيجابي من �ساأنه اأن يحقق النتائج االإيجابية يف ظل 

حالة االإثارة التي كانت حا�سرة يف البطولة.
واأ�ساف: الحظنا ارتفاع امل�ستوى الفني للفرق امل�ساركة يف 
البطولة من خالل جذب اأف�سل العنا�سر من الالعبن 
العرب واالأجانب، كما اأن الفرق كانت حري�سة على اإظهار 
ال��دور ربع  اأف�سل ما لديها يف مرحلة املجموعات لبلوغ 
النهائي، واالآن نتحدث عن �سقف كبر من الطموحات 

�ملفاجاأة يحلق بلقب دورة »عام ز�يد« ل�سباعيات �لقدم مع اقرتاب املناف�سة من حمطة النهاية«.
لت�سجيع  امل���ج���ت���م���ع���ي���ة  ال������دائ������رة 
كانت  اأنها  كما  الريا�سة،    ممار�سة 
باالأن�سطة  االهتمام  لتعزيز  مهمة 
للفرق  التوفيق  ونتمنى  الريا�سية، 
املقبلة ونفخر  الن�سخة  االأخ��رى يف 

بو�سولنا اإىل من�سة التتويج.

التي  املهمة  االأ�سباب  من  البطولة 
مهدت الطريق للنجاح.

واأ���������س��������اف: ه�����ن�����اك ال����ك����ث����ر من 
البطولة  اإط����الق  م��ن  االإي��ج��اب��ي��ات 
مالعب  ع��ل��ى  االأوىل  ال��رم�����س��ان��ي��ة 
اأهداف  حديقة �سقر العامة �سمن 

حممد احلمادي، وقال اإن الالعبن 
ملواجهة  املطلوب  امل�ستوى  يف  كانوا 
املباريات  ك���ل  يف  ال��ك��ب��ر  ال��ت��ح��دي 
النهائي،  بلوغ  حتى  املرحلة  خ��الل 
اجليدة من  الرتتيبات  اأن  مو�سحاً 
وخالل  النهائي  يف  املنظمة  اللجنة 

والهداف  ال��ب��ط��ول��ة  يف  ال��الع��ب��ن 
بح�سور امل�ست�سار عي�سى ال�سام�سي.

فريق  اإداري  ال�سحي،  را���س��د  وع��رب 
للدعم  ت����ق����دي����ره  ع�����ن  امل�����ف�����اج�����اأة 
وااله��ت��م��ام وال��رع��اي��ة ال��ت��ي حظيت 
اأحمد  امل��ه��ن��د���س  ال������دورة م���ن  ب��ه��ا 

•• راأ�ص اخليمة-الفجر:

توج فريق املفاجاأة بلقب دورة »عام 
زايد« الرم�سانية االأوىل ل�سباعيات 
كرة القدم اإثر فوزه يف النهائي على 
4-1 بعد مواجهة  دائرة اخلدمات 
�سقر  حديقة  مالعب  على  مثرة 
ظهوره  الفريق  تابع  حيث  العامة، 
امل�������س���رف يف ال���ب���ط���ول���ة وجن������ح يف 
من  خ��ال��ي��اً  �سجله  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة 
تاأثر  حن  يف  التعادل،  اأو  اخل�سارة 
مهاجمه  ب��غ��ي��اب  ال����دائ����رة  ف���ري���ق 
املتميز  امل�ستوى  رغم  حممد  اأحمد 
الذي قدمه يف املراحل املا�سية من 
دائرة  ف��ري��ق  ج��اء  بينما  ال��ب��ط��ول��ة، 
اجلمارك يف املركز الثالث والزعيم 

رابعاً.
وح���ر����س امل��ه��ن��د���س اأح���م���د حممد 
احلمادي، مدير عام دائرة اخلدمات 
املفاجاأة  فريق  تتويج  على  العامة 
بالكاأ�س وامليداليات الذهبية، وفريق 
اإىل  الثاين،  املركز  بجائزة  الدائرة 
الأب���رز  املخ�س�سة  اجل���وائ���ز  ج��ان��ب 

نادي �لذيد يتوج �لفائزين يف بطولته �لرم�سانية للرماية 

مب�ساركة احلكم عبداهلل العاجل

مر�ك�س و�لربق �إىل ن�سف نهائي »رم�سانية �لفرجان«
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الفجر الريا�ضي

حتت رعاية وبح�سور �سعيد بن طحنون

»�ملغربية« تتخطى �خلزنة ب�سد��سية وحتتفظ  بكاأ�س »�لنادي �مل�سري«

توج ال�سيخ حميد بن عمار النعيمي اأم�س 
االأول الفائزين يف الن�سخة اخلام�سة من 
بطولته الرم�سانية يف ن�سختها اخلام�سة 
للتنمية  ع��ج��م��ان  جمعية  تنظمها  ال��ت��ي 
االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة وا���س��ت��م��رت 16 

يوما يف مالعب كواترو. 
وك����رم ال�����س��ي��خ ح��م��ي��د ب��ن ع��م��ار النعيمي 
�سركاء النجاح ممثلن يف جمعية عجمان 
ودائرة  والثقافية  االجتماعية  للتنمية 
البلدية والتخطيط ونادي عجمان ومركز 
اجلهات  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ري��ا���س��ي  ك���وات���رو 

التحكيمي  وال��ط��اق��م  للبطولة  ال��راع��ي��ة 
الفائز  فاكتوري”  “حواء  فريق  ت��وج  ثم 
الذهبية  وامل���ي���دال���ي���ات  ال��ب��ط��ول��ة  ب��ك��اأ���س 
بامليداليات  ال��ك��وي��ت��ي  ف��ري��ق  وال��و���س��ي��ف 
الف�سية بجانب تكرمي اأ�سحاب االإجنازات 
“هداف البطولة واأف�سل مدرب  الفردية 

واأف�سل اإداري«.
عمار  ب��ن  ح��م��ي��د  ال�����س��ي��خ  “بطولة  وت��ع��د 
الرم�سانية  ال��ب��ط��والت  م��ن  النعيمي” 
ال��ن��اج��ح��ة ع��ل��ى م���دار ���س��ن��وات��ه��ا اخلم�سة 
املا�سية من خالل امل�ساركة الكبرة للفرق 

اإ�سافات  اخلام�سة  ن�سختها  �سهدت  حيث 
جديدة نالت اإعجاب امل�ساركن واملتابعن 
ال�سغار  مناف�سات  اإ�سافة  خا�س  وب�سكل 

وبطولة كرة القدم االإلكرتونية.
النعيمي  عمار  ب��ن  حميد  ال�سيخ  واأع���رب 
عن �سعادته البالغة بالنجاح الذي حققته 
م�سيدا   .. اخلام�سة  ن�سختها  يف  ال����دورة 
.. مو�سحا  فيها  ���س��ارك  م��ن  ك��ل  ب��ج��ه��ود 
النه�سة  يف  للم�ساهمة  تهدف  ال��دورة  اأن 
الريا�سية التي ت�سهدها الدولة مبفهومها 
ال�سامل من خالل توفر اأجواء تناف�سية 

مثالية متكن من اكت�ساف املواهب وتتيح 
الفر�سة ملمار�سة الريا�سة.

املطرو�سي  خلف  يحي  ت��ق��دم  جانبه  م��ن 
والعرفان  بال�سكر  املنظمة  اللجنة  رئي�س 
اإىل   - ال����دورة  امل�����س��ارك��ن يف  ع��ن  نيابة   -
لرعايته  النعيمي  عمار  بن  حميد  ال�سيخ 
للبطولة وحتفيزه وت�سجيعه لل�سباب كل 
عام.. مبينا اأن الهدف من هذه البطوالت 
ل�سقل  والنا�سئن  ال�سباب  م�ساركة  ه��و 
ليكت�سبوا  م�ستوياتهم  وتطوير  مواهبهم 

املزيد من اخلربة.

حميد بن عمار يتوج �لفائزين يف بطولته �لرم�سانية �خلام�سة

اأم�������س���ي���ات ال�������س���ه���ر ال��ف�����س��ي��ل يف 
اآخر  يف  تنتهي  �سريفة  مناف�سات 
املطاف بتهنئة الفائزين يف اأجواء 
الريا�سية  ال��روح  ت�سودها  اأخ��وي��ة 
اأن  واأ�����س����اف: ال ���س��ك  ال��ع��ال��ي��ة. 
تكون  ال��رم�����س��ان��ي��ة  ال���ب���ط���والت 
ال�سبابية  ب��امل��واه��ب  زاخ���رة  دائ��م��اً 
املواطنات  واأب���ن���اء  امل��واط��ن��ن  م��ن 
الدولة  م��وال��ي��د  م���ن  وامل��ق��ي��م��ن 
لالأندية  ثمينة  فر�سة  ي�سكل  ما 
اأف�سل  واختيار  املناف�سات  ملتابعة 
اإىل  العنا�سر والظفر بها و�سمها 
واإ�سراكهم  العمرية  الفئات  ف��رق 
يف البطوالت الر�سمية وفقاً لقرار 
���س��اح��ب ال�����س��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة �� 
حفظه اهلل �� ما ي�سكل قاعدة متينة 
مل�ستقبل كرة االإمارات ومنتخباتنا 

الوطنية.

واللوؤلوؤ  للن�سر  برومون  ري��ح��ان،  
�سوبرماركت.

ويف ت�سريح له اأ�ساد معايل ال�سيخ 
نهيان  اآل  ط���ح���ن���ون  ب����ن  ���س��ع��ي��د 
التي  الرم�سانية  ال���دورات  بفكرة 
العن  مدينة  مالعب  ت�ست�سيفها 
الدولة  مدن  وكل  ودبي  واأبوظبي 
اأه��م��ي��ت��ه��ا يف توثيق  ع��ل��ى  م���وؤك���داً 
اأبناء  بن  وال�سداقة  املحبة  عرى 
و�سباب  امل���واط���ن���ن  م���ن  ال����دول����ة 
ومت�سية  امل��خ��ت��ل��ف��ة  اجل����ال����ي����ات 

ف�����وزي من�سق  ب���ال���ن���ادي وحم���م���د 
عام البطولة وحممود �سعد ع�سو 
ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة، ب��االإ���س��اف��ة اإىل 
تكرمي جمموعة ال�سركات الراعية 
للحج  املتقن  حملة  ت�سم  وال��ت��ي 
والعمرة ، جامعة العلوم احلديثة 
تفكر،  االب��ت��ك��ارامل��ه��ن��ي  م��ع��ه��د   ،
الرتكية،  ل��ل��م��اأك��والت  م��ردو���س��ت 
ال�����ف�����ردان ل���ل�������س���راف���ة، االأف����ن����دي 
ج���ل���وب���ال ل���ل���دع���اي���ة واالإع���������الن، 
اجل���اب���ر ل��ل��ن��ظ��ارات، ف��ن��دق هيلي 

وخ��ال��د ال��ه��اليل م��ن ف��ري��ق املقام 
النجار  و�سريف  البطولة  ه��داف 
بالعن  امل�سري  النادي  فريق  من 

كاأف�سل حار�س مرمى. 
تكرميهم  مت  ال��ذي��ن  �سمن  وم���ن 
العنزي  م��ه��ن��د  ال����الع����ب  اأي�������س���اً 
ن����ال جائزة  ال����ذي  وف���ري���ق ن��ع��م��ة 
حممد  واحلكام  الريا�سية  ال��روح 
و�سعيد  ال�����س��ي��د  وي���ا����س���ر  ال����وزي����ر 
ب����ج����ان����ب حم�������س���ن عبد  امل�����ق�����دم 
الريا�سية  اللجنة  مقرر  العظيم 

اجلالية  ف��ري��ق  ال��ت��ك��رمي  و���س��م��ل 
املركز  كاأ�س  ت�سليمه  ومت  املغربية 
االأول وامليداليات الذهبية وجائزة 
الو�سيف  اخل��زن��ة  وف��ري��ق  م��ال��ي��ة 
الذي ح�سل على كاأ�س وامليداليات 
اأي�ساً  م��ال��ي��ة  وج���ائ���زة  ال��ف�����س��ي��ة 
امل�����س��ري بالعن  ال���ن���ادي  وف���ري���ق 
ال���ذي نال  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  �ساحب 
كما  الربونزية.  وامليداليات  كاأ�ساً 
مت تكرمي عبدالكرمي كرومي من 
اجل��ال��ي��ة امل��غ��رب��ي��ة ك��اأف�����س��ل العب 

الذهبي  و���س��ام��ح  ال�����س��ي��د  وي��ا���س��ر 
م�سجاًل وحممود �سعد مراقباً.

بن  �سعيد  ال�سيخ  معايل  وتف�سل 
طحنون اآل نهيان  بتكرمي الفائزين 
خالل احلفل الذي �سهدته �سالة 
الدكتور  وبح�سور  التقنية  كلية 
م���دي���ر كلية  االأن���������س����اري  ي��ح��ي��ى 
ال��ت��ق��ن��ي��ة وحم��م��د ج��اه��ن رئي�س 
امل�سري  ال����ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����س 
بالعن ومهند العنزي العب فريق 
البطولة.  �سرف  �سيف  »الزعيم« 

 « ومبنا�سبة  العن  ف��رع   �� العربية 
عام زايد اخلر« �� رحمه اهلل.

املغربية  اجل��ال��ي��ة  اأه�����داف  ���س��ج��ل 
الدقيقتن  يف  خ����رو�����س  ي���و����س���ف 
ال���زاه���د يف  ون���ورال���دي���ن  و38   4
الدقيقة 6 وعبدالكرمي كرومي يف 
الدقائق 8 و16 و34 »هاتريك«، 
بينما �سجل للخزنة اأيوب حلمي يف 
واإ�سماعيل  و20    18 الدقيقتن 
واأدار   .22 الدقيقة  يف  القر�سي 
الوزير  احل��ك��م��ان حم��م��د  ال��ل��ق��اء 

•• العني - الفجر

ت�شوير – حممد معني

املغربية  اجل��ال��ي��ة  ف��ري��ق  اح��ت��ف��ظ 
امل�سري  ال���ن���ادي  ب��ط��ول��ة  ب��ك��اأ���س 
بالعن  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الرم�سانية 
بعد تخطيه ملناف�سه اخلزنة ب�ستة 
املباراة  ث��الث��ة يف  م��ق��اب��ل  اأه����داف 
اخلتامية التي �سهدها م�ساء اأم�س 
االأول ملعب كلية التقنية مبنطقة 
ف��ل��ج ه����زاع مب��دي��ن��ة ال��ع��ن و�سط 

ح�سور جماهري كبر.
انطلقت يف  ق��د  ال��ب��ط��ول��ة  وك��ان��ت 
الكرمي  رم�سان  �سهر  من  الثالث 
واأقيمت  ف���ري���ق���اً   18 مب�����س��ارك��ة 
�سعيد  ال�سيخ  معايل  رع��اي��ة  حت��ت 
الرئي�س  ن��ه��ي��ان   اآل  ب��ن ط��ح��ن��ون 
م�سر  جمهورية  ل��ن��ادي  الفخري 

نهائيات دبي لبطولت حمرتيف �ل�سكو��س تنطلق غدً�
 تتجه اأنظار ع�ساق اال�سكوا�س يف العامل اإىل دبي غداً االربعاء 
ملتابعة نهائيات دبي لبطوالت حمرتيف اال�سكوا�س، التي ت�سدل 
ال�ستار على مو�سم اللعبة، وي�ست�سيفها نادي االإمارات للجولف 

يف الفرتة من 5-9 يونيو  اجلاري.
الريا�سي،  الذي يقام بدعم جمل�س دبي  يتناف�س يف احل��دث، 
امل�سنفن الثمانية االأوائل يف فئتي الرجال وال�سيدات على �سلم 
النتزاع  اال�سكوا�س،  ملحرتيف  العاملية  لل�سل�سلة  العام  الرتتيب 
املالية  احل��دث  ج��ائ��زة  م��ن  االأك���رب  بالن�سيب  والظفر  اللقب 

البالغة 160،000 دوالر، لكل من الرجال وال�سيدات. 
ال�سحفي  امل��وؤمت��ر  للجولف  االإم�����ارات  ن���ادي  ام�����س يف  وع��ق��د 
للحدث بح�سور �سعيد حارب، اأمن عام جمل�س دبي الريا�سي، 
اال�سكوا�س،  مل��ح��رتيف  ال���دويل  ال��رتك��ي، رئي�س االحت���اد  وزي���اد 
وكري�ستوفر ماي، الرئي�س التنفيذي- دبي للجولف، وحامال 
ال�سوربجي،  حم��م��د  امل�����س��ري   ،2017 دب���ي  ن��ه��ائ��ي��ات  ل��ق��ب 

والربيطانية لورا ما�سارو.
�سمو  اإىل  ال�سكر  املوؤمتر، بجزيل  �سعيد ح��ارب، خالل  وتوجه 

جمل�س  رئي�س  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  اأحمد  ال�سيخ 
ورئي�س  للمعرفة  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  موؤ�س�سة  اإدارة 
اللجنة االأوملبية الوطنية، لرعايته احلدث. ورحب حارب بعودة 
جنوم اال�سكوا�س يف العامل اإىل دبي للمرة الثالثة، منوهاً اإىل 
الريا�سية،  االأح��داث  رائدة لكربى  املدينة ا�سبحت وجهة  اأن 
واأنها ت�ست�سيف �سنوياً ما يزيد على 450 حدثاً ريا�سياً هاماً، 
اأ�سبوعاً  للجميع  ومتنى  غني،  ريا�سي  ب��اإرث  �سجلها  ويزخر 
رائعاً.  من ناحيته عرب زي��اد الرتكي، رئي�س االحت��اد الدويل 
لال�سكوا�س، عن �سعادته بالعودة اإىل دبي حل�سور هذا احلدث 
والذي  العاملية،  اجلولة  م�سوار  يف  االأب��رز  ال�سنوي  الريا�سي 

�سي�سهد تتويج اأملع العبي اال�سكوا�س لهذا املو�سم.
واأ�ساف: كان مو�سماً رائعاً وحافاًل باالإجنازات، �سهدنا خالله 
وعلي  الطيب  ن��ور  )تتويج  معاً  ببطولة  ي��ف��وزان  زوج��ن  اأول 
واأول بطولة عاملية  املفتوحة(،  املتحدة  الواليات  فرج ببطولة 
وال�سيدات،   للرجال  مت�ساوية  مالية  ج��وائ��ز  متنح  م�سرتكة 
ال�سل�سلة  ب��ط��والت  ب��اإح��دى  ي��ف��وزان  وك��ول��وم��ب��ي  اأمل���اين  واأول 

العربية  اململكة  يف  للمحرتفات  ريا�سي  ح��دث  واأول  العاملية، 
هذا  على  ال�ستار  لن�سدل  النهائيات  يف  نحن  وه��ا  ال�سعودية، 
املو�سم الرائع، ونتطلع ملتابعة اأ�سبوع حافل باملناف�سة واالإثارة 
يف ربوع دبي. وقال حممد ال�سوربجي: �سعينا جميعاً للو�سول 
اإىل خو�س  ه��ن��ا، ونتطلع  ب��وج��ودن��ا  ���س��ع��داء  ون��ح��ن  دب���ي،  اإىل 
نهائي  ع��ل��ى م�ستوى  م��ب��اراة  ك��ل  ت��ك��ون  واأن  ق��وي��ة،  م��ب��اري��ات 

ال�سل�سلة العاملية، ولهذا اأمامنا اأ�سبوع رائع. 
ي�سارك يف نهائيات دبي لهذا العام �ستة من امل�سنفن االأوائل 
عاملياً وحاملي لقب بطولة العامل حالياً، وخم�سة اأبطال عامل 
�سابقن، االأمر الذي ينذر مبواجهات قوية �سي�سهدها احلدث. 
ومن املقرر اأن تقام اأربع مباريات يف كل من فرتتي الظهرة 
االأوىل  الثالثة  يف  املجموعات  ت�سفيات  جتري  حيث  وامل�ساء، 
ومباريات  الدوري الكامل  وفق نظام  يونيو(   7-5( للحدث 
من ثالثة اأ�سواط، على اأن يتاأهل العبان من كل جمموعة اإىل 
ن�سف النهائي يف 8 يونيو، يف حن يقام النهائي يف الثامنة من 

م�ساء ال�سبت القادم 9 يونيو. 

بيتزي ي�ستبعد نو�ف �لعابد من �لت�سكيلة �ل�سعودية 
ا�ستبعد مدرب املنتخب ال�سعودي لكرة القدم االأرجنتيني خوان انطونيو بيتزي، العب نادي الهالل نواف العابد من 

الت�سكيلة النهائية التي �ستخو�س غمار كاأ�س العامل يف رو�سيا.
بيتزي  اأعلن  بنتيجة �سفر-3،  االأخ�سر  االأح��د، وخ�سرها  �سوي�سرا  اأقيمت يف  البرو  ودية �سد  اأعقاب مباراة  ويف 

الت�سكيلة النهائية من 23 العبا التي �ست�سارك يف مونديال رو�سيا 14 يونيو و15 يوليو.
امل�سيفة  رو�سيا  مع  االأوىل  املجموعة  يف  و�ستكون  املونديال،  يف  تاريخها  يف  اخلام�سة  للمرة  ال�سعودية  وت�سارك 

واالأوروغواي وم�سر. وتخو�س ال�سعودية املباراة االفتتاحية للمونديال �سد رو�سيا يف 14 احلايل.
وكان بيتزي قد اأعلن �سابقا ت�سكيلة اأولية من 28 العبا، لتتقل�س اىل 23 بعد ا�ستبعاد العابد، اإ�سافة اىل حار�س 

املرمى ع�ساف القرين، وحممد جحفلي، و�سعيد املولد وحممد الكويكبي.
وتلقت ال�سعودية خ�سارتن يف املباريات الودية الثالث التي �ستخو�سها قبل انطالق املونديال، وذلك بنتيجة 2-1 
اأمام ايطاليا يف 28 اأيار مايو، و�سفر-3 اأمام البرو يف 2 يونيو. و�ستكون املباراة التح�سرية االأخرة للمنتخب 

االأخ�سر �سد اأملانيا حاملة اللقب يف 8 حزيران يونيو.

�خلزري يحمل �أمل تون�س يف مونديال رو�سيا 
ي��ح��م��ل ال�����دويل ال��ت��ون�����س��ي وه��ب��ي اخل�����زري، الع���ب نادي 
ري���ن ال��ف��رن�����س��ي امل��ع��ار م��ن ���س��ن��درالن��د االإن��ك��ل��ي��زي، اأمل 
اأول  بالده بتخطي الدور االول �سمن جمموعة قوية يف 
م�ساركة يف كاأ�س العامل لكرة القدم 2018 يف رو�سيا بعد 
12 عاما. و�سيكون التعويل عليه م�ساعفا يف ظل  غياب 
امل�ساكني وطه يا�سن  ابتعاد جنم املنتخب وقائده يو�سف 
اخلني�سي ب�سبب اال�سابة، علما ان اخلزري نف�سه غاب عن 
اآخر مباراتن وديتن لتون�س ب�سبب ا�سابة يف الفخذ، اال 
ان املدرب نبيل معلول اأدرج ا�سمه �سمن الت�سكيلة الر�سمية 

من 23 العبا.
27 ع��ام��ا اىل  ال��ب��ال��غ  ال��و���س��ط الهجومي  وان�����س��م الع��ب 
واأع���ر اىل   ،2016 يناير  ال��ث��اين  ك��ان��ون  ���س��ن��درالن��د يف 
مع  مم��ي��زا  مو�سما  وق���دم   .2017 ال��ع��ام  �سيف  يف  ري��ن 
الفريق الفرن�سي، ف�سارك يف 24 مباراة يف الدوري �سجل 
الدوري  رابطة  اإح�ساءات  بح�سب  اأه��داف،  ت�سعة  خاللها 

الفرن�سي.
وبعد هذا املو�سم، مل ُيخف الالعب التون�سي الذي ُيلقبه 
رغبته يف  مدرب رين �سربي ملو�سي ب� “قاطرة الفريق”، 

تغير وجهته املو�سم القادم.
“ل�ست  �سبورت”،  ان  “بي  لقناة  ت�سريح موؤخرا  وقال يف 
كل  على  منفتح  ولكنني  ري���ن،  ف��ري��ق  �سمن  ال��ب��ق��اء  �سد 
يف  الثاين  للدور  امل��رور  هو  “الهدف  م�سيفا  العرو�س”، 
والذي �سيكون  كاأ�س العامل و�سيكون اأمرا رائعا لتون�س”، 
يف  اخلام�سة  م�ساركتها  يف  لتون�س  م�سبوق  غ��ر  اإجن���از 

املونديال.
ولكن  ال���ربازي���ل،  وال  ا�سبانيا  وال  فرن�سا  “ل�سنا  اأ���س��اف 

�سنحاول بذل كل اجلهد، دون ندم، الإ�سعاد التون�سين«.
يف  ين�سطون  العبن  ت�سم  ت�سكيلة  على  معلول  ويعتمد 
بطوالت اأوروبية )ال�سيما الفرن�سية( وعربية، ما “ميكن 

وفقا للخزري. ان ينتج مزيجا جيدا”، 
امليدان  العنيد يف  اخل����زري  ���س��رع��ة  ع��ل��ى  م��ع��ل��ول  وُي���ع���ّول 
لدعم خط الهجوم خ�سو�سا ان تون�س �ستفتقد خلدمات 

امل�ساكني الذي خ�سع لعملية جراحية يف الواليات املتحدة، 
ملعاجلة اإ�سابة يف ركبته اليمنى تعر�س لها خالل املباراة 
توج  ال��ذي  القطري  ال���دوري  الدحيل يف  لناديه  االأخ���رة 

بلقبه.
وت�سارك تون�س التي حتتل الرتتيب 14 يف اآخر ت�سنيف 
17 مايو  ال��دويل لكرة القدم )فيفا( ال�سادر يف  االحت��اد 
2018، يف نهائيات كاأ�س العامل �سمن املجموعة ال�سابعة 
ال�سعبة التي ت�سم منتخبن قوين هما انكلرتا وبلجيكا، 
اإ�سافة اىل بنما. ويخو�س ن�سور قرطاج مباراتهم االأوىل 

�سد املنتخب االإنكليزي يف 18 يونيو املقبل.
ان  منها  خ�ساال  التون�سي  للمنتخب  ان  اخل���زري  وي��رى 
“املجموعة )الالعبن( متنا�سقة ومتكاملة وي�سعب النيل 
م�سيفا “ال منلك �سمن فريقنا  منا من هذه الناحية”، 
و)اأن��ط��وان( غريزمان يف  ال��ربازي��ل  يف  نيمار  مثل  اأ�سماء 

فرن�سا...ولكن ان و�سلنا ف�سيكون بف�سل 23 العبا«.
وان��ط��ل��ق��ت ال��ت��ج��رب��ة االح��رتاف��ي��ة حل��ام��ل ال��رق��م ع�سرة 
مع  الفرن�سية،  اأجاك�سيو  مدينة  يف  وامل��ول��ود  املنتخب،  يف 
ثم   )2014-2008( با�سيتا  ل��ن��ادي  العمرية  ال��ف��ئ��ات 
�سندرالند  اىل  االنتقال  قبل   ،)2015-2014( ب��وردو 
اإع��ارت��ه اىل ري��ن يف  2016، ث��م  يف ك��ان��ون ال��ث��اين يناير 
يف  ال�����س��دي��د  بحما�سه  ال��الع��ب  وي��ع��رف   .2017 �سيف 
النتقادات  عر�سه  م��ا  وه��و  غ�سبه،  و�سرعة  امللعب  اأر����س 
املدرب  بعد رف�سه م�سافحة  االع��الم ال�سيما  و�سائل  من 
هرني  البولندي  الفرن�سي  التون�سي،  للمنتخب  ال�سابق 
كا�سربجاك، بعدما ا�ستبدله يف املباراة �سد بوركينا فا�سو 
 ،2017 النهائي لبطولة االأمم االفريقية  الدور ربع  يف 

والتي انتهت بخ�سارة تون�س �سفر-2.
بداأ م�سرته الدولية يف 2013، و�سجل هدفن هامن يف 
ت�سفيات كاأ�س العامل اأمام موريتانيا وليبيا، وهو ياأمل يف 

حتقيق مفاجاأة يف كاأ�س العامل.
وقال “نعرف دائما ان هناك فريقا �سغرا يف كاأ�س العامل 

يحقق اجنازا كبرا، فلم ال نكون نحن«.



رو�د يعودون من رحلة بعد 186 يوما   3
عاد ثالثة رواد من طاقم حمطة الف�ساء الدولية اإىل االأر�س  بعد ُمهمة 

ا�ستغرقت 168 يوما يف الف�ساء.
)رو�سكوزمو�س(  الرو�سية  الف�ساء  وكالة  من  �سكابلروف  اأن��ط��ون  وهبط 
ونوري�سيجي كاناي من وكالة ا�ستك�ساف الف�ساء اليابانية و�سكوت تينجل 
يف  نائية  بلدة  من  بالقرب  نا�سا  االأمريكية  والف�ساء  ال��ط��ران  اإدارة  من 
بتوقيت  8:39 �سباحا  بتوقيت جرينت�س   1239 ال�ساعة  قازاخ�ستان يف 

�سرق الواليات املتحدة 6:39 م�ساء يف قازاخ�ستان(.
واأثناء وجودهم يف الف�ساء، در�س طاقم البعثة رقم 55 اإىل حمطة الف�ساء 
واأجروا  العظام  نخاع  على  ال�سغر  املتناهية  اجلاذبية  ت��اأث��رات  الدولية 
اأبحاثا على منو النبات يف الف�ساء. وكانت هذه اأول مهمة لتينجل وكاناي. 
وبعد الهبوط، اأكل �سكابلروف من وعاء من العنب وقال اإنه بخر وي�سعر 

بال�سعادة لعودته اإىل االأر�س.

 دبابة رو�سية مل تعرفها �جليو�س من قبل
نوعها ميكنها تدمر  م��ن  ف��ري��دة  روب��وت��ي��ة  دب��اب��ة  م��وؤخ��را  رو�سيا  طرحت 
مهام  لتنفيذ  م�سممة  وه��ي  احلديثة،  القتالية  واالآل��ي��ات  املركبات  معظم 
فاإن  الرو�سية،  االإع��الم  و�سائل  وبح�سب  وا�ستطالعية.  ودفاعية  هجومية 
للدعم  ت�ستخدم  �سوف   ”9 “اأوران  ا�سم  عليها  اأط��ل��ق  التي  الدبابة  ه��ذه 
الناري اأثناء هجوم القوات اخلا�سة والعمليات اال�ستطالعية، وزعمت اأنها 
اأظهرت فعالية قتالية عالية يف �سوريا، م�سرة اإىل اأنه ال يوجد لها مثيل 

يف اأي دولة اأخرى يف العامل.
�سركة  تطويرها  على  قامت  التي  الدبابة،  ف��اإن  االإع���الم،  لو�سائل  ووفقا 
ا�ست�سعار وا�ستطالع،  باأجهزة  اإك�سبورت” الرو�سية مزودة  اأوبورون  “رو�س 
مداه  ي�سل  الليزر،  بوا�سطة  يعمل  الوظائف  متعدد  اإن��ذار  نظام  تت�سمن 
االأهداف  الكت�ساف  كهروب�سري  ا�ستطالعي  ونظام  كيلومرتات،   3 اإىل 
وتعقبها. وي�سل وزن هذه الدبابة الروبوت اأو الدرون، التي يتم التحكم بها 
عن بعد، من خالل عن�سر يوجد يف �ساحنة تبعد 3 كيلومرتات اأو بوا�سطة 
اأهداف  ق��ادرة على تدمر  اأط��ن��ان، وه��ي   10 اإىل  اأج��ه��زة حتكم حممولة، 
على بعد 8 - 10 كيلومرتات، وي�سل طولها اإىل 5.12 مرت، بينما يبلغ 
م��زودة مبحرك   9 واأوران  2.5 مرت.  اأي  تقريبا،  ارتفاعها  نف�س  عر�سها 
ديزل-كهرباء، وت�سل �سرعتها الق�سوى اإىل 35 كيلومرتا يف ال�ساعة. اأما 
اأم120   9 4 �سواريخ موجهة م�سادة للدبابات طراز  الذخائر فتت�سمن 
اأتاكا، ومدفع ر�سا�س اآيل 2A72  عيار 30 ملم �سريع االإط��الق مبعدل 

عيار 7.62 ملم. ور�سا�س  الدقيقة،  يف  طلقة   400
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ر�ئحة �ل�سجائر تقتل
 900 �ألف �سنويًا

اإن  العاملية،  ال�سحة  منظمة  قالت 
العامل  م�ستوى  على  املدخنن  عدد 
ت���راج���ع خ��ا���س��ة ب���ن ال��ن�����س��اء، لكن 
دولة واحدة فح�سب من بن كل 8 
دول مت�سي على الطريق ال�سحيح 
بخف�س  ال��ع��امل��ي  ال��ه��دف  لتحقيق 
ب�سكل كبر بحلول  التبغ  ا�ستخدام 
دوج����ال�����س  وق�������ال   .2025 ع������ام 
ب��ي��ت�����س��ر، م��دي��ر ق�����س��م ال��وق��اي��ة من 
امل��ع��دي��ة مبنظمة  االأم����را�����س غ���ر 
مبنا�سبة  ال��ي��وم،  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�سحة 
للمنظمة  ال��ع��امل��ي  ال��ت��ق��ري��ر  ن�����س��ر 
ب�����س��اأن اجت��اه��ات ان��ت�����س��ار ال��ت��ب��غ، اإن 
���س��خ�����س ميوتون  م���الي���ن  ث���الث���ة 
�سنوياً ب�سبب ا�ستهالك التبغ الذي 
يت�سبب يف اأمرا�س االأوعية الدموية 
مبا يف ذلك االأزمة القلبية وال�سكتة 
الدماغية. وحتدث 890 األف حالة 
وفاة �سنوياً نتيجة التدخن ال�سلبي 
لدخان  املبا�سر  غ��ر  )اال�ستن�ساق 
التبغ(، ما يعني اأن رائحة ال�سجائر 

تقتل حوايل 900 األف!
اأُح����رز يف التخل�س  ال���ذي  وال��ت��ق��دم 
من عادة التدخن متفاوت، حيث اإن 
الوحيدة  املنطقة  هي  االأمركيتن 
حتقيق  ب��اجت��اه  قدما  مت�سي  التي 
هدف خف�س ا�ستهالك التبغ بن�سبة 
30 يف املئة بحلول عام 2025. ويف 
االإجمال يقتل التبغ اأكرث من �سبعة 
مالين �سخ�س �سنوياً، الأنه يت�سبب 
بال�سرطان  االإ�سابة  زي��ادة خطر  يف 
بيت�سر  ل��ك��ن  القلبية.  واالأم���را����س 
يف  املدخنن  م��ن  الكثر  اأن  اأو���س��ح 
لهذه  مدركن  غر  والهند  ال�سن 
ال�سحة  على  اخلطرة  التداعيات 

جراء التدخن.

»�لفكة« من  �إ�سرتليني  �ألف  م�سن جمع 50 
جمع  م��ن  ال�سبعن،  ع��ام��ه  يف  بريطاين  متقاعد  متكن 
قرابة خم�سن األف جنيه اإ�سرتليني، عرب مراكمة القطع 
النقدية التي ال يهتم بها النا�س يف الغالب. وبح�سب ما 
نقلت �سحيفة “مرور” الربيطانية، فاإن يان وات الذي 
التكنولوجيا، بداأ تنفيذ فكرته �سنة  كان يعمل يف قطاع 
2004 يف اإطار مزاح مع حفيدته، ثم وجد نف�سه مي�سي 
املتقاعد  وجمع  املعدنية.  النقدية  القطع  جمع  يف  قدما 
امل�سنن،  لرعاية  دار  بعمل تطوعي يف  يقوم حاليا  الذي 
وبات يف حوزته نحو  اإ�سرتليني،  و800 جنيه  األفا   47
اإن��ه مل  وات  وق��ال  �سنتات.  فئة خم�س  مليون قطعة من 
يكن يرتك قطعة نقدية، حتى لو وجدها يف ال�سارع، اأو يف 
ال�سوبر ماركت، اإال وجمعها، اأما فيما بعد، فاأخذ النا�س 
مبا  التربع  وات  وق��رر  بق�سته.  علموا  بعدما  بها  ياأتونه 
يتطوع  التي  الرعاية  دار  لفائدة  نقدية  قطع  من  جمع 

فيها الأجل امل�ساعدة، وهو ما لقي ا�ستح�سانا وا�سعا.

�سوكولتة �سليمة من �حلرب �لعاملية 
عرث باحثون، موؤخرا، على علبة �سوكوالتة يعود عمرها 
جلندي  اأخ�����رى  �سخ�سية  واأ����س���ي���اء  اأع������وام،   103 اإىل 

بريطاين خدم يف فرن�سا خالل احلرب العاملية االأوىل.
فاإن علبة ال�سوكوالتة  وبح�سب ما نقلت “�سكاي نيوز”، 
اأعياد  ل��ل��ج��ن��ود ال��ربي��ط��ان��ي��ن، يف ف���رتة  اأر���س��ل��ت  ك��ان��ت 
امليالد. ومل ياأكل اجلندي ريت�سارد بوليمور �سوى قطعة 
�سوكوالتة واحدة من اأ�سل ع�سرة يف العلبة، كما مل تنق�س 
من علبة اأخرى �سوى ثالث �سجائر، وال�سبب يف هذا اأن 
بوليمور مل يكن مدخنا وال ممن تعجبهم ال�سوكوالتة. 
لوقت  ال�سمود  ت�ستطيع  ال�سوكوالتة  اإن  خ��رباء  ويقول 
طويل دون اأن ت�سكل خطرا على ال�سحة، لكنها قد تفقد 
1919 ثم عاد  الع�سكرية �سنة  وغادر بوليمور اخلدمة 
رتبة رقيب. ومن  اإىل  اإىل بريطانيا حيث جرت ترقيته 
املرتقب اأن يجري عر�س علب اجلندي الراحل يف مزاد 

علني لالأغرا�س القدمية.

�ل�سني ت�سمح بالطالق من خالل �ل�»م�سنجر«
من  الطالق  طلب  تقدمي  من  ال�سن  يف  االأزواج  �سيتمكن 
تطبيق  اأ���س��اف  فقد  م��ع��روف.  “م�سنجر”  تطبيق  خ��الل 
امل�سنجر االأ�سهر يف ال�سن »WeChat«، خدمة الطالق 
لل�سكان. و�سيتمكن االأزواج من تقدمي طلب لبدء اإجراءات 
موقع  اأف����اد  ح�سبما  التطبيق،  م��ن  اخل����روج  دون  ال��ط��الق 
“الزواج”  زر  اإ�سافة  ومت��ت   .»Business Insider«
اإىل  عليه  النقر  خ��الل  من  امل�ستخدم  وينتقل  التطبيق،  يف 
بياناته  اإدخ����ال  امل�ستخدم  على  وي��ج��ب  ال��ط��الق.  ا���س��ت��م��ارة 
بعد  التطبيق  ويحدد  واإر�سالها.  زوجه  وبيانات  ال�سخ�سية 
ذلك تاريخ النظر يف الق�سية واملحكمة، التي يجب الذهاب 
اإليها مع الزوج اأو الزوجة. ويتم اختبار هذه اخلا�سية حاليا 
يف مقاطعة قوانغدونغ، لكن جميع �سكان ال�سن �سيتمكنون 

.»WeChat« يف القريب العاجل من الطالق عرب

�أغنية »لماكارينا« حتمي من �لنوبة �لقلبية !
اأكد باحثون اإ�سبان اأن اأغنية “ال ماكارينا” قد تنقذ اأرواحاً ب�سرية، نا�سحن باعتماد اإيقاع االأغنية الذائعة ال�سيت 

عند االإنعا�س القلبي الرئوي.
واأو�سح الباحثون اأن االأغنية التي اأ�سدرتها فرقة “لو�س ديل ريو” �سنة 1993 وباتت معروفة يف اأنحاء العامل 
اأجمع، ت�سبط االإيقاع الالزم لالإ�سعاف الذي يراوح بن 100 و120 حركة �سغط على منطقة ال�سدر يف الدقيقة 
وم�ست�سفى  امل�ستقلة،  وبر�سلونة  بر�سلونة  جامعتي  من  باحثون  ا�ستعان  النظرية،  هذه  فعالية  والإثبات  الواحدة. 
بر�سلونة للطب ال�سريري ب� 164 طالب طب. ووزع امل�ساركون على ثالث جمموعات كلفت جميعها باإنعا�س دمى 
مدته دقيقتان. وحقق 74 % من الطالب الذين اتبعوا اإيقاع اأغنية “ال ماكارينا” ذهنياً النتيجة الف�سلى مع 
وترة بلغت 103 �سربات يف الدقيقة الواحدة، يف مقابل 24 % تو�سلوا اإىل االإيقاع املثايل ممن مل يتبعوا اأي 
اإر�سادات معنية اأثناء العملية. و�سجلت اأف�سل نتائج 91 %، عند الذين ا�ستخدموا جهازاً ل�سبط االإيقاع بوا�سطة 

تطبيق على الهاتف املحمول.
اإىل  االأك�سجن  ا�ستمرار و�سول  بامل�ساهمة يف  قلبية  نوبة  اإنقاذ حياة �سحية  الرئوي يف  القلبي  االإنعا�س  وُي�ساعد 

الدماغ يف انتظار و�سول االإ�سعاف. 
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�إذ�عة بثت �آذ�ن �ملغرب قبل �ملوعد
ق������ّررت االإذاع�������ة امل�����س��ري��ة ال��ت��ح��ق��ي��ق ب��خ��ط��اأ ارت��ك��ب��ت��ه اإذاع�����ة 
االإ�سكندرية التي قامت ببث اآذان املغرب قبل املوعد ب� 7 دقائق 
يوم اأم�س االأربعاء، ما �سّكل اإرباًكا لدى املواطنن الذين كانوا 
رئي�س  واأح���دث  االإف��ط��ار.  طعام  ت��ن��اول  لبدء  االآذان  ينتظرون 
االإذاعة مكاملة مع مدير عام اإذاعة االإ�سكندرية ملعرفة مالب�سات 
�سبكة  رئي�س  كلف  كما  الهواء،  على  حدث  ال��ذي  املهني  اخلطاأ 
باإعداد تقرير حوله متهيًدا الإحالة فريق  االإذاع��ات االإقليمية 
املت�سبب يف  ال�سوؤون القانونية ملحا�سبة  العمل للتحقيق ملعرفة 
االأ�سخا�س من مواطنن  كبر من  وا�ستكى عدد  هذا اخلطاأ. 
كاملة  اإفطار حمافظة  ت�سبب يف  اذ  ب�سبب اخلطاأ،  وم�سوؤولن 

فيها اأكرث من 5 مالين مواطن قبل املوعد املحدد.

��ستعمالت غريبة لأكيا�س �ل�ساي �مل�ستخدمة
من  الكثر  فلها  ا�ستخدامها  بعد  ال�ساي  اكيا�س  اب���داً  ترمي  ال 
اكت�سفوا  اليومية.،  حياتك  يف  ت�ساعدك  قد  التي  اال�ستعماالت 
قدر  منها  لت�ستفيدي  ال�ساي  اكيا�س  ا�ستعماالت  اب��رز  يلي  فيما 
امل�ستطاع �� تنكيه ال�سوفان، االأرز اأو البا�ستا: قبل طهي ال�سوفان، 
اأو  االأخ�سر  ال�ساي  م��ن  اأكيا�س  ب�سعة  �سعوا  البا�ستا،  اأو  االأرز 
هذه  احل��ب��وب،  اإ�سافة  قبل  انزعوها  ثم  ال�سلق  م��اء  يف  البابوجن 
احليلة كفيلة مبنح و�سفتكم نكهة وال الذ �� التخل�س من الروائح 
حاوية  يف  ال�ساي  من  م�ستعملة  اأكيا�س  ب�سعة  �سعوا  الكريهة: 
وقولوا  جربوها  الكريهة.  الروائح  جميع  المت�سا�س  املهمالت 
رائحة  م��ن  تخل�سوا  اليدين:  رائ��ح��ة   ���� النفايات  لرائحة  وداع���اً 
اليدين ب�سهولة تامة عرب حفهما مبحتوى  الثوم والب�سل على 
�سيدتي  ال�سيخوخة: �سعي  �� حماربة  امل�ستخدمة.  ال�ساي  اأكيا�س 
على  �سي�ساعدك  م��ا  ت�ستحمن،  عندما  امل���اء  يف  ال�����س��اي  اأك��ي��ا���س 
التمتع بب�سرة ن�سرة و�سابة. �� بل�سم لل�سعر: اغ�سلي �سعرك اأي�ساً 
مبحلول ال�ساي بعد ا�ستخدام ال�سامبو ودلكي فروة راأ�سك، االأمر 
الذي �سيعيد احليوية اإىل �سعرك و�سيجعله انعم. �� التخل�س من 
الهاالت ال�سوداء: يو�سع كي�سن من ال�ساي يف الفريزر لدقائق ثم 
يو�سعان على العينن حلوايل 15 دقيقة لتلم�سوا بعدها الفرق 
اأكيا�س  با�ستخدام  وذل��ك  للزجاج:  منظف   �� ملحوظة.  بطريقة 
اأكيا�س ل�ساي يعطي  اأن م�سح الزجاج واملرايا مبنقوع  اإذ   ، ال�ساي 
ملعان ال مثيل له. �� معطر الهواء: ح�سروا باأنف�سكم اأروع معطر 
للهواء، وذلك باإ�سافة ب�سع قطرات من الزيت املعطر اإىل كي�س 
ال�ساي امل�ستخدم و�ستح�سلون على معطر ميكنك ا�ستخدامه يف 

ال�سيارة، املطبخ، احلمام.

تعرف على �لربغر �مل�ستحيل
النباتي  ال��ربغ��ر  م��ن  ج��دي��دا  �سنفا  اأم��رك��ي��ة  �سركة  ط��رح��ت 
كثرون  ع��ده��ا  خ��ط��وة  يف  امل�ستحيل”،  “الربغر  ا���س��م  حت��ت 
مزيج  من  الربغر  ويتكون  التقليدي.  الربغر  ملناف�سة  بداية 
اأخرى تعمل على  اإىل مواد  اإ�سافة  البطاطا والقمح وال�سويا، 
تعزيز النكهات. ومع اأن هذا لي�س اأول برغر نباتي يف االأ�سواق، 
التقليدي، ف�سال عن  املنتج  وق��وام  �سكل  باأنه على  يتميز  فاإنه 
النكهات التي ال تختلف كثرا عما األفه النا�س. ويتوفر الربغر 
امل�ستحيل يف ثالث نكهات. وي�سعى من يتناولون الربغر النباتي 
اإىل تفادي �سلبيات الربغر احليواين الغني بالدهون امل�سبعة، 

وذلك الرتباط الدهنيات امل�سبعة باأمرا�س القلب وال�سراين.
طالب يت�سلقون �سلما خ�سبيا على منت قارب للتوجه عرب نهر اإىل مدر�ستهم يف مدينة باراناكي، جنوب مانيال. )رويرتز(

�آيفون.. ميزة »خفية« 
حتمي �أ�سر�رك نهائيا

ال�سماح  يبدو  للكثرين،  بالن�سبة 
ما  ك���ل  مب�����س��ح  “اآيفون”  ل��ه��ات��ف 
ال�سري  الرقم  اإدخ��ال  عليه يف حال 
م��رات، فكرة  بطريقة خاطئة لعدة 
بتفعيل  ب��ق��وة  ين�سح  لكن  م��رع��ب��ة، 
حلماية  “اخلفية”  اخل���ا����س���ي���ة 
“اآيفون”  وه��وات��ف  اخل�سو�سية. 
مزودة بخا�سية ال يعرفها كثرون، 
حيث مي�سح كل البيانات واملعلومات 
اإدخ���ال  ح���ال مت  ت��ل��ق��ائ��ي، يف  ب�سكل 
 10 ب�سكل خ��اط��ئ  ال�����س��ري  ال��رق��م 
م�����رات م��ت��ت��ال��ي��ة، مب���ا ي��ع��ن��ي ع���ودة 
الهاتف ملا ي�سبه و�سع امل�سنع، لكن 
يجب تفعيل هذه اخلا�سية يدويا. 
اأطفاال  وع��ادة ال يفعل من ميلكون 
يخ�سون  الأن����ه����م  اخل���ا����س���ي���ة  ه�����ذه 
ح�����ال عبث  ب���ي���ان���ات���ه���م يف  ف����ق����دان 
اأبناوؤهم بهواتفهم اأكرث مما ينبغي، 
لكنها �سرورية يف حال متت �سرقة 
الهاتف اأو وقع يف يد غرباء، حلماية 
البيانات واملعلومات ال�سخ�سية، مثل 
املحادثات وال�سور. ويغلق “اآيفون” 
موؤقتا ملدة دقيقة عند اإدخال الرقم 
مرات،   5 خاطئة  بطريقة  ال�سري 
 3 اإىل  وتزيد م��دة االإغ��الق لت�سل 
�ساعات مع 10 اأرقام �سرية خاطئة، 
حيث ميكن خاللها فقط ا�ستعمال 

الهاتف للمكاملات الطارئة.
“اآيفون”،  يف  اخل��ا���س��ي��ة  ولتفعيل 
 »Settings« اإىل  اذه������������ب 
 Touch ID &« ث�����������م 
منك  ���س��ي��ط��ل��ب   ،»Passcode
االأ�سفل  ويف  ال�سري،  الرقم  اإدخ��ال 
التي   »Erase Data« ���س��ت��ج��د 
باللون  تظهر  حتى  تفعيلها  يجب 

االأخ�سر.

 »فيز�« تك�سف �سبب
 �خللل �لإلكرتوين

اأعلنت �سركة فيزا اأن امل�سكلة، التي تركت مواطنن 
يف جميع اأنحاء اأوروبا غر قادرين على ا�ستخدام 
االأج��ه��زة، ال  تعود خلطاأ يف  االئتمانية  بطاقاتهم 

ب�سبب هجوم اإلكرتوين.
اأن اخلدمات  ب��ال��ب��ط��اق��ات  ال��دف��ع  ���س��رك��ة  وذك����رت 
للعمل  ع���ادت  اأنظمتها  واأن  طبيعتها  اإىل  ع���ادت 

“بكامل طاقتها«.
واأ�سارت اإىل اأن امل�سكلة كانت ب�سبب “ف�سل يف اأحد 
“الو�سول  نتيجة  تكن  ومل  االأوروبية”  االأنظمة 

غر امل�سرح به«.
ودول  واإيرلندا  بريطانيا  يف  م�ستهلكون  وحت��دث 
انخفا�س مدفوعات بطاقات  اأخ��رى عن  اأوروب��ي��ة 
من  العديد  وقالت  اجلمعة،  واخل�سم،  االئتمان 
معامالت  مع  التعامل  ت�ستطيع  ال  اإنها  ال�سركات 

فيزا.
“الق�سية  اأن  �سي”،  بي  اإ���س  “اإت�س  بنك  واأو���س��ح 
مدفوعات  على  اأث���رت  ال�سناعة”  م�ستوى  على 
تزال  ال  االآيل  ال�����س��راف  ماكينات  اأن  رغ��م  ف��ي��زا، 

تعمل.

يبدو اأن احلاجة لتطبيق م�سروع قرار املفو�سية 
البال�ستيكية  امل��واد  ا�ستخدام  بحظر  االأوروبية 
بحرية  ح��ي��وان��ات  ن��ف��وق  بعد  ملحة،  اأ�سبحت 
انت�سار  نتيجة  العامل  يف مناطق متفرقة حول 

خماطر التلوث البال�ستيكي يف املحيطات.
يف  وال�ساحلية  البحرية  امل����وارد  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
بالكاد  �سغر  ح��وت  على  ع��رثت  اأن��ه��ا  تايالند 
اأكيا�س  على قيد احلياة وقد قام بتقيوؤ خم�سة 
من البال�ستيك ويف حالة اإعياء �سديد بالقرب 
االأطباء  فريق  وق��ام  ماليزيا.  مع  احل��دود  من 
اأن  اإال  اإن���ق���اذ احل�����وت،  ال��ب��ي��ط��ري��ن مب��ح��اول��ة 
ب���اءت بالف�سل ون��ف��ق احل���وت بعد  حم��اوالت��ه��م 
دقائق من حماوله اإ�سعافه، طبقاً ملا ذكره موقع 
“�سرتايت�س تاميز” االإخباري نقاًل عن �سفحة 
اإدارة املوارد البحرية وال�ساحلية بتايالند على 

“في�سبوك«.
ويف حماولة لك�سف �سبب الوفاة، وجد االأطباء 
بال�ستيكياً  كي�ساً   80 ت�سريح جثة احلوت  بعد 
يبلغ جمموع وزنها نحو ثمانية كيلوجرامات يف 
معدته، بح�سب ما ذكر املوقع االخباري. وقال 

البحرية  االأحياء  عامل  ثامرونغنا�ساوات،  ثون 
بتايالند،  كا�سيت�سارت  ج��ام��ع��ة  يف  وحم��ا���س��ر 
احلوت  على  امل�ستحيل  من  جعلت  االأكيا�س  اإن 
لديك  ك���ان  “اإذا  م�����س��ي��ف��اً:  ط��ع��ام،  اأي  ت��ن��اول 
ف�سوف  البال�ستيك يف معدتك،  من  كي�ساً   80
مت����وت«. واأو����س���ح ث��ام��رون��غ��ن��ا���س��اوات يف حوار 
ملوقع “ذا ديلي �ستار” االإخباري اأن ما ال يقل 
عن 300 حيوان بحري، مبا يف ذلك احليتان 
وال�سالحف البحرية والدالفن، تنفق كل عام 

يف املياه التايلندية ب�سبب ابتالع البال�ستيك.
يذكر اأن املفو�سية االأوروبية كانت قد اقرتحت 
اال�ستخدام  م��ن  احل��د  ب��ه��دف  ت��داب��ر  �سل�سلة 
اال�ستخدام  ذات  البال�ستيكية  للمواد  امل��ف��رط 
النفايات  كميات  لتقلي�س  م�سعى  يف  ال��واح��د، 
البال�ستيك التي تغزو املحيطات. ويلزم املقرتح 
دول االحت��اد االأوروب��ي بجمع 90 يف املائة من 
زجاجات املياه البال�ستيكية التي ت�ستخدم مرة 
2025، كما يلزم املنتجن  واحدة بحلول عام 
واإدارة  التنظيف  تكاليف  تغطية  يف  بامل�ساعدة 

املخلفات.

ماأ�ساة حوت قتله �لبال�ستيك

�أول تعليق جليز�م كار�ج بعد �حلكم عليها بال�سجن
املتاجرة  بتهمة  االأت��راك  امل�ساهر  عدد من  بحب�س  ق�سائي  منذ فرتة حكم  �سدر 
على  اعرتا�سا  ق��دم  كاراجا  حمامي  لكن  كاراجا ،  املمثلة  جيزام  منهم  باملخدرات 

تعاطيها  ان  م���ربراً  عنها  وداف���ع  �سنوات،  ارب��ع  موكلته  ب�سجن  ق�سى  ال��ذي  احلكم 
املخدرات كان ت�سرف طي�س ال�سباب اأقدمت عليه بجل�سة خا�سة مع اأ�سدقاء لي�س اإاّل، 

واأّن احلكم احزنها مع بداية حياة زوجية جديدة و�سعيدة لها.
ويف خالل وجود جيزام يف اأحد االأماكن العامة �سئلت عن املو�سوع فحاولت التهرب 
من االإجابة وقالت: حمامّي اخلا�س قام باالإجراءات الالزمة، وقّدم التو�سيحات 

يف  بالق�سية  التحدث  اأري���د  ال  واأ���س��اف��ت:  الق�سية،  م��ن  موقفي  ح��ول  للجميع 
االإعالم، الأنه لن يكون يف �ساحلي، والق�سية منظورة اأمام الق�ساء.


