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ال�سيخة فاطمة تدعو املواطنني واملواطنات ال�ست�سافة اأ�سر املقيمني 
على االإفطار يف منازلهم لتعزيز اأوا�سر التكافل والرتابط املجتمعي

•• دبي -وام:

حتت رعاية �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي 
االأعلى  الرئي�سة  والطفولة  للأمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�سة  العام 
ملوؤ�س�سة التنمية االأ�سرية »اأم االإم��ارات«.. اطلقت املوؤ�س�سة االإحتادية 

لل�سباب مبادرة »اإفطار القيم االإماراتية« يف �سهر رم�سان الكرمي.
وتهدف املبادرة للتعريف بالقيم االإماراتية االأ�سيلة وتعزيزها و�سط 
املقيمني يف دولة االإمارات من خمتلف اجلاليات وخلق حوارات فاعلة 
وبناءة فيما بني اأبناء االإمارات واملقيمني بها من خلل ا�ست�سافتهم يف 

البيوت االإماراتية وتناول االإفطار مع العائلت االإماراتية.
ودع����ت ���س��م��و ال�����س��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك امل��واط��ن��ني واملواطنات 
اأوا�سر  لتعزيز  منازلهم  يف  االإف��ط��ار  على  املقيمني  اأ���س��ر  ال�ست�سافة 
االإماراتي  املجتمع  فئات  خمتلف  ب��ني  املجتمعي  وال��راب��ط  التكافل 
االأول  احلا�سن  هي  االإماراتية  االأ�سرة  اأن  �سموها  واأك��دت  ومكّوناته. 
للت�سامح واأن قيمنا االإماراتية تدعونا للتعارف مع االآخرين والت�سامح 
واالنفتاح.. م�سرية اإىل اأن موائد زايد اخلري مل تكن تفرق بني النا�س 
ح�سب دياناتهم اأو عرقهم اأو جن�سيتهم.                  )التفا�سيل �س2(

االإمارات تبداأ حملة »اإفطار �سائم« يف املحافظات 
اليمنية املحررة ي�ستفيد منها 240 األف �سخ�ص 

•• عدن-وام: 

الفقرية  االأحياء  على  �سائم«  »اإفطار  حملة  االإم���ارات  دول��ة  اأطلقت 
 8000 مبعدل  امل��ح��ررة  اليمنية  املحافظات  جميع  يف  واملحتاجني 
وجبة اإفطار يومية خلل ال�سهر الف�سيل ي�ستفيد منها ما يزيد عن 

�س3( )التفا�سيل  �سائم.                                األف   240

حممد بن را�ضد وحممد بن زايد يتبادالن التهاين مع احلكام مبنا�ضبة �ضهر رم�ضان املبارك

رئي�ص الدولة يتقبل التهاين من حكام االإمارات واأولياء العهود ونواب احلكام 
•• اأبوظبي -وام: 

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
اأ�سحاب  اإخ��وان��ه  بالبطني  ال��دول��ة  رئي�س  ق�سر  يف  ام�س  اهلل«  »حفظه 
و�سمو  االإم��ارات  االأعلى للحتاد حكام  املجل�س  اأع�ساء  ال�سيوخ  ال�سمو 

رم�سان  �سهر  حلول  مبنا�سبة  وال�سيوخ  احلكام  ون��واب  العهود  اأول��ي��اء 
املبارك.

اآل  ب��ن را���س��د  ت��ب��ادل ���س��اح��ب ال�سمو ال�سيخ حم��م��د  م��ن ج��ه��ة اخ���رى 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب 

نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة التهاين والتربيكات مع اإخوانهما 
اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ اأع�ساء املجل�س االأعلى للحتاد حكام االإمارات 
و�سمو اأولياء العهود ونواب احلكام مبنا�سبة حلول �سهر رم�سان املبارك 
..داعيني املوىل عز وجل اأن يعيده على اجلميع مبوفور ال�سحة والعافية 

وال�سعادة.                                                 )التفا�سيل �س3-2(

ان����ف����ج����ار ي�����س��ت��ه��دف قياديو االحتجاجات ال�سودانية يدعون للع�سيان املدين 
ك��اب��ول يف  دول��ي��ة  منظمة 

•• كابول-رويرتز:

االأمن  ق���وات  اإن  ال�سلطات  ق��ال��ت 
االأفغانية تبادلت اإطلق النار على 
مهاجمني  مع  ام�س  متقطع  نحو 
ملغومة  ���س��ي��ارة  ان��ف��ج��ار  ا�ستغلوا 
القتحام جممع تابع ملنظمة اإغاثة 
دول���ي���ة يف ك���اب���ول مم���ا اأ���س��ف��ر عن 
اإ�سابة ما ال يقل عن 24 �سخ�سا.

ح��رك��ة طالبان  م��ت�����س��ددو  واأع���ل���ن 
امل�سوؤولية عن الهجوم يف ثالث اأيام 
منظمة  وا�ستهدف  رم�سان  �سهر 
)ك����اون����رب����ارت اإن���رن���ا����س���ون���ال( 
منطقة  يف  للربح  ت��ه��دف  ال  ال��ت��ي 
���س��ه��رن��و يف ك���اب���ول. و���ُس��م��ع دوي 
طلقات نارية متقطعة وانفجارات 
ال��ق��وات اخلا�سة  ح��ي��ث ح��ا���س��رت 
امل���دع���وم���ة م���ن م�����س��ت�����س��اري��ن من 
مع  وا�ستبكت  املكان  اأجنبية  ق��وات 
ال�سلطات  وط���وق���ت  امل��ه��اج��م��ني. 
اإ�سعاف  �سيارات  واأر�سلت  املنطقة 
ن�����س��رت رحيمي  و���س��رط��ة. وق����ال 
املتحدث با�سم وزارة الداخلية اإنه 
80 من  اإن��ق��اذ م��ا ال يقل ع��ن  مت 

موظفي منظمة االإغاثة.

•• اخلرطوم-وكاالت:

دع�������ت ق������ي������ادات االح����ت����ج����اج����ات 
ام�س  ال���������س����ودان  يف  وامل���ع���ار����س���ة 
امل���دين  ال��ع�����س��ي��ان  اإىل  االأرب����ع����اء 
يف اأع�����ق�����اب م����ا و����س���ف���ه اأح���ده���م 
ل����لآم����ال« من  ب���اأن���ه رد »خم���ي���ب 
ج���ان���ب امل��ج��ل�����س ال��ع�����س��ك��ري على 
مقرحاتهم ب�ساأن ت�سكيل حكومة 
و�سفوه  م����ا  ع���ل���ى  وردا  م���وؤق���ت���ة 
ب�”تعطيل” نقل اجلي�س ال�سلطة 

حلكومة مدنية.
املحتجني  ه���ذا  ي�سع  اأن  ومي��ك��ن 
االنتقايل  ال��ع�����س��ك��ري  وامل��ج��ل�����س 
بعد  ت�سادمي  م�سار  على  احلاكم 
اإدارة  ح��ول  اخل���لف  م��ن  اأ�سابيع 
االإطاحة  منذ  االنتقالية  الفرة 
ب��ال��رئ��ي�����س ع���م���ر ال��ب�����س��ري عقب 
�سنوات طويلة ق�ساها يف املن�سب.

�سحفي  ���������س��������وؤال  ع�����ل�����ى  وردا 
ال����ت����ي ميكن  ب�������س���اأن اخل�����ط�����وات 
للمتظاهرين القيام بها بعد عدم 
االت��ف��اق م��ع اجل��ي�����س ع��ل��ى كيفية 
ن��ق��ل ال�����س��ل��ط��ة، ه����دد اأح�����د ق���ادة 
يو�سف  خ��ال��د عمر  االح��ت��ج��اج��ات 

ب�”اإجراءات ت�سعيدية«.
الت�سعيد  خ���ط���وات  اأن  واأ�����س����اف 
حمددة بالن�سبة لنا ... اال�ستمرار 
ن�ستعد  حاليا  ونحن  االعت�سام  يف 
اأرجاء  )حلملة( ع�سيان مدين يف 

البلد.
وياأتي تعليق حتالف قوى احلرية 
ي��وم مما  بعد  االأرب��ع��اء،  والتغيري، 
االنتقايل  الع�سكري  املجل�س  قاله 

للدعوة  اخل���ي���ار  ام��ت��لك��ه  ب�����س��اأن 
النتخابات مبكرة خلل �ستة اأ�سهر 
اتفاق مع  اإىل  التو�سل  اإذا مل يتم 
املعار�سة ب�ساأن الهيكل العام لنظام 

احلكم االنتقايل.
موؤمتر  يف  ال���ت���ح���ال���ف،  واأو������س�����ح 
�سحفي الأع�ساء به، اأن »التفاو�س 
ال��ذي نقبله هو ال��ذي ي��وؤدي لنقل 
ملدنيني  ال���������س����ودان  يف  ال�����س��ل��ط��ة 

ي�����ع�����ربون ع�����ن ق�������وى ال������ث������ورة«، 
م���ت���ه���م���ا امل����ج����ل���������س ال���ع�������س���ك���ري 
“االأ�ساليب  وا�ستخدام  باملماطلة 
مطالب  على  لللتفاف  القدمية 

اجلماهري«.
واأ�������س������ار حت����ال����ف ق������وى احل���ري���ة 
للمجل�س  تقدميه  اإىل  والتغيري 
ب�ساأن  وا�سحا  ت�سورا  الع�سكري 
املرحلة االنتقالية ونقل ال�سلطة.
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اع�ساء املجل�س الع�سكري االنتقايل خلل موؤمتر �سحفي يف اخلرطوم  )رويرز(

رجال اال�سعاف ينقلون جثة اأحد ال�سحايا يف انفجار الهور )ا ف ب(

رئي�س الدولة خلل ا�ستقباله اإخوانه اأع�ساء املجل�س االأعلى للحتاد حكام االإمارات واأولياء العهود ونواب احلكام    )وام(

�سفنها  ثالثة  تبني  ال�سني 
للطائرات احلاملة  احلربية 

•• بكني-وكاالت:

اأب��ح��اث يف وا�سنطن  اأف���اد م��رك��ز 
اأن �سوراً حديثة التقطتها اأقمار 
ال�سني  اأّن  اىل  ت�سري  �سناعية 
ب�سدد بناء ثالث �سفنها احلربية 

احلاملة للطائرات.
»ت�سايناباور«  وح�����دة  ون�������س���رت 
الدولية  الدرا�سات  ملركز  التابعة 
ل�سفينة  ���س��وراً  واال�سراتيجية 
حو�س  يف  الت�سنيع  قيد  �سخمة 

جيانغنان لل�سفن يف �سانغهاي.
على  العمل  يتم  ال�سور  وبح�سب 
جتميع مقّدمة ال�سفينة وهيكلها، 
التي من املرجح ان تكون االأ�سا�س 
لهيكل حاملة طائرات من طراز 
002 بوزن يراوح بني 80 و85 
البحرية  ب�����اأّن  ع��ل��م��اً  األ����ف ط���ن، 
�سفينة  لبناء  تخطط  ال�سينية 

حربية من هذا النوع.
وق�����ال�����ت وح���������دة ت�������س���اي���ن���اب���اور 
ل����لأب����ح����اث »ي����ب����دو م����ن خ���لل 
اأّنه  يظهر  ما  وال�سباب  ال�سحب 
واجلزء  �سخمة  �سفينة  مقّدمة 

الرئي�سي لهيكلها«.

جمل�ص النواب الليبي يدين ا�ستئجار  حكومة 
ال�سراج طيارين مرتزقة لق�سف املدنيني

•• طرابل�س-وكاالت:

اأم�س  الليبي،  ال��ن��واب  القومي يف جمل�س  واالأم���ن  ال��دف��اع  اأدان���ت جلنة 
اأجانب  طيارين  طرابل�س،  يف  ال�سراج  فايز  حكومة  ا�ستئجار  االأرب��ع��اء، 

ومرتزقة لق�سف املدنيني الليبيني.
ت��دي��ن جلنة  ب��ي��ان:  امل��ي��ه��وب، يف  اهلل  اللجنة، ط��لل عبد  رئي�س  وق���ال 
ال��دف��اع واالأم����ن ال��ق��وم��ي وت�ستنكر ب��اأ���س��د ال��ع��ب��ارات، م��ا اأق��دم��ت عليه 
ميلي�سيات فايز ال�سراج من جلب وا�ستئجار طيارين اأجانب ومرتزقة، 
اأموال  وا�ستخدامهم لق�سف املدنيني يف املدن الليبية والدفع لهم من 

ال�سعبي الليبي.
اإ�سقاط قواته لطائرة حربية حلكومة  واأعلن اجلي�س الوطني الليبي، 
طرابل�س، واعتقال قائدها، مو�سحا اأنه »مرتزق اأجنبي« من الربتغال.

ب�»اإدانة جرمية جلب  الدويل  االأمن  بيانها جمل�س  اللجنة يف  وطالبت 
الطيار املرتزق الربتغايل جيمي ري�س، البالغ من العمر 29 عاما من 

قبل ميلي�سيات تتبع ر�سميا حكومة فايز ال�سراج«.
ق�سف  اأج��ل  من  املرتزقة،  من  اأج��ان��ب  طيارين  جلب  اللجنة  وو�سفت 

املدنيني الليبيني، باأنها »جرمية حرب �سد الليبيني«.
ب�»رفع  الليبي،  النواب  القومي مبجل�س  واالأم��ن  الدفاع  وطالبت جلنة 
غطاء ال�سرعية الدولية عن حكومة ال�سراج املتورطة يف جلب املرتزقة 

لقتل الليبيني«.
اأ�سري  اأو  املقاتل  التمتع بو�سع  املرتزق ال يحق له  اأن  اإىل  البيان  واأ�سار 
احلرب، وذلك وفق اتفاقية جنيف الدولية. وتعرف االتفاقية املرتزق 
على اأنه »اأي �سخ�س يوؤجر يف بلده اأو يف اخلارج ليقاتل يف نزاع م�سلح 

وي�سارك بفعالية ومبا�سرة يف االأعمال العدائية«.

طبيعة ال�ضوؤال الذي يطرحه االأوروبيون تغريت:
الربيك�سيت: لهذا تت�سدع 
وحدة ال�سبعة والع�سرين

•• الفجر - خرية ال�شيباين

االأوروب��ي��ني، يف  انهيارها، ومائة مرة تنجو. فاجاأت وحدة  مائة مرة يتوقع اجلميع 
عملية يل الذراع حول الربيك�سيت ، اأكرث من مراقب . منذ ما يقارب الثلث �سنوات، 
ال �سيء نال من متا�سك ال�سبعة والع�سرين �سد لندن. كل �سيء ي�سري ب�سكل ممتاز، 

وذلك بف�سل العمل الذي قام به مي�سيل بارنييه.
اإىل  وا�ستمع  العقيدة،  بنف�س  االأوروب���ي  املفاو�س  ب�سر   ، عا�سمة  اإىل  عا�سمة  فمن 
احل�سا�سيات الوطنية.. كل �سيء �سار ب�سكل جيد اإىل درجة اأننا مل نر من اأين �سياأتي 

اخلطر. ثم كانت القمة االأوروبية االأخرية.
مناق�ساتهم  م��ن  والع�سرون  ال�سبعة  خ��رج  املقد�سة:  ال��وح��دة  اإن��ق��اذ  مت  ال��ظ��اه��ر،  يف 
بحل و�سط جديد يحدد يوم 31 اأكتوبر كتاريخ خلروج اململكة املتحدة من االحتاد 
االأوروبي. لقد جتنبوا االأ�سواأ مع احلفاظ على �سكل من اأ�سكال ال�سغط على لندن. 
)التفا�سيل �س14(
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اإيران تعلن تن�ضلها من بع�ض التزامات االتفاق النووي

وا�سنطن: لن نخ�سع »لالبتزاز النووي« االإيراين
•• طهران-وكاالت:

قال املبعوث االمريكي اليران براين هوك االربعاء اإن 
وا�سنطن لن تكون »اأبدا رهينة االبتزاز النووي للنظام 
»اعلن  �سحافية  ت�سريحات  يف  واأ���س��اف  االي����راين«. 
النظام )االيراين( اليوم ملنا�سبة ذكرى ان�سحابنا من 
االتفاق« الذي هدف اىل منع طهران من �سنع قنبلة 
متابعا  ال��ن��ووي،  برناجمه  تو�سيع  ي��ن��وي  اأن���ه  ن��ووي��ة، 
اأخرى  ال��دول��ي��ة وه��ي حم��اول��ة  ه��ذا م��ن��اف للمعايري 
دعا  عليه،  وبناء  النظام.  النووي من جانب  للبتزاز 
النظام  ال��دويل اىل حتميل  املجتمع  املوفد االمريكي 
النووي، معتربا  م�سوؤولية تهديده بتو�سيع برناجمه 
اأن هذا االمر ي�سكل حتديا م�ستمرا من اأجل ال�سلم 

واالمن العامليني«. ونبه هوك اىل اأن الواليات املتحدة 
اأي قدرة ل�سنع  النظام االي��راين  عازمة على حرمان 
�سلح نووي و�ستوا�سل ممار�سة اأكرب قدر من ال�سغط 

حتى يتخلى عن طموحاته املزعزعة لل�ستقرار.
و����س���ددت ف��رن�����س��ا اأم�������س ع��ل��ى ����س���رورة ال���ت���زام اإي����ران 
ب��االت��ف��اق ال��ن��ووي. واأك����دت وزي���رة ال��دف��اع الفرن�سية 
التزاماتها  اإي��ران  اإذا مل حترم  اأنه  بارليم،  فلوران�س 
النووية فاإن م�ساألة اإعادة تفعيل اآلية العقوبات �ستكون 

مطروحة.
وقررت اإيران تعليق بع�س تعهداتها يف االتفاق النووي 
ال��دول الكربى، بعد عام على  2015 مع  امل��ربم عام 
وفقما  االتفاق،  االن�سحاب من هذا  االأمريكي  القرار 

اأعلنت وزارة اخلارجية االإيرانية، االأربعاء، يف بيان.

اإثر  �سخ�سا   40 واإ�سابة  مقتل 
اله��ور يف  ان��ت��ح��اري  تفجري 

•• اإ�شالم اأباد-وام:

�ستة  بينهم  اأ���س��خ��ا���س   10 لقي 
ال�����س��رط��ة م�سرعهم  اأف����راد  م��ن 
واأ�����س����ي����ب ث����لث����ون اآخ���������رون يف 
�سريح  مدخل  عند  وق��ع  انفجار 
ال�سويف علي بن عثمان حجفريي 
و�سط  البنجاب  باقليم  يف الهور 
ال�سرطة  ام�س.وقالت  باك�ستان 
اأن  تظهر  االأول��ي��ة  املعلومات  اإن 
ن��ت��ي��ج��ة تفجري  االن���ف���ج���ار وق����ع 
انتحاري ا�ستهدف �سيارة �سرطة 
ال�سيارة  ت��دم��ري  اىل  اأدى  مم���ا 
نوافذ  زج�����اج  وت��ن��اث��ر  ب��ال��ك��ام��ل 

ال�سيارات واملنازل القريبة.
الباك�ستاين  ال��وزراء  واأدان رئي�س 
حكومة  ورئ���ي�������س  خ����ان  ع���م���ران 
اق��ل��ي��م ال��ب��ن��ج�����اب ع��ث��م��ان ب����زدار 

الهجوم.

لرئي�س  اخلا�س  امل�ساعد  وقالت   
الدكتورة فردو�س عا�سق  ال��وزراء 
ا�ستهدفوا  ال����ذي����ن  اأن  اأع��������وان 
اال�سلم  اأع�������داء  ه���م  ال�����س��ري��ح 
وباك�ستان واإنه ق�سد من الهجوم 

احلوثي يفتتح مقربة جديدة لقتاله داخل حرم جامعة ذمار!

مقتل ع�سرات احلوثيني خالل مواجهات يف ال�سالع
•• اليمن-وكاالت:

مع  مواجهات  يف  االإره��اب��ي��ة،  احلوثي  ميلي�سيات  من  عن�سراً   35 قتل 
حمافظة  يف  �سمايل  قعطبة  مبديرية  اليمني  الوطني  اجلي�س  ق��وات 
ال�سالع جنوب البلد. و�سنت قوات اجلي�س الوطني م�سنودة باملقاومة 
مناطق  يف  االنقلبية،  احلوثي  ميلي�سيا  مواقع  على  هجوماً  ال�سعبية 
اأورد  املحافظة، ح�سبما  �سمايل  الوعل، مبديرية قعطبة  وتبة  حمرات، 

موقع »�سبتمرب نت« التابع لوزارة الدفاع اليمنية، اأم�س االأربعاء.
ال�سوذبي،  بلل  املقدم  مبري�س  عمالقة  الرابع  اللواء  يف  القيادي  وقال 
اإن 35 عن�سراً حوثياً لقوا م�سرعهم، وجرح 15 اآخرين يف اأ�سفل نقيل 

ال�سيم ويف التبة القريبة من تبة الوعل �سمايل مديرية قعطبة.
اإىل ذلك، قالت م�سادر حملية مبدينة ذمار و�سط اليمن، اإن ميلي�سيات 
ا�ستقطعت جزءا من حرم جامعة ذمار الإن�ساء مقربة جديدة  احلوثي 

لقتلها الذين يت�ساقطون يف اجلبهات.
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اأخبـار الإمـارات
»زايد لالإ�سكان« يعتمد 1000 قرار دعم �سكني ومناق�سة اإن�ساء حي �سكني بخورفكان

•• دبي - وام: 

يف  اجتماعه  خلل  للإ�سكان  زاي��د  ال�سيخ  برنامج  اإدارة  جمل�س  اعتمد 
دبي ام�س 1000 قرار دعم �سكني للمواطنني مبنا�سبة �سهر رم�سان 
املبارك وذلك �سمن خطة اعتمادات قرارات الدعم ال�سكني التي و�سعها 
ال�سكني  الدعم  ق��رارات  توزعت  2019 حيث  للعام اجل��اري  الربنامج 
بني فئة القرو�س ال�سكنية واملنح وتنوعت ما بني بناء جديد وا�ستكمال 

للم�ساكن باالإ�سافة اإىل فئة �سراء امل�ساكن.
وياأتي هذا االعتماد تنفيذا للتوجيهات ال�سامية ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
واأخيه �ساحب  “حفظه اهلل”  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 

اآل مكتوم باإن�ساء حي �سكني مبدينة خورفكان يف املنطقة ال�سرقية - اإن 
جمل�س اإدارة برنامج ال�سيخ زايد للإ�سكان اعتمد طرح مناق�سة تقدمي 
على  واالإ���س��راف  وت�سميم  لتخطيط  الهند�سية  اال�ست�سارية  اخلدمات 

اإن�ساء حي �سكني ي�سم 250 م�سكنا مبدينة خورفكان يف ال�سارقة.
لت�سخري  ال��ط��م��وح��ات  جت���دد  ال��ر���س��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا  تطلعات  اإن  واأ����س���اف 
التلحم  وحتقيق  املواطنة  االأ�سرة  ا�ستقرار  ل�سمان  االإمكانيات  كافة 
املجتمعي الذي يعرب عن هوية دولة االإمارات ويوؤكد اهتمامها يف بناء 
االإن�سان والعمران وحتقيق احلياة الكرمية لكل اأ�سرة مواطنة.. م�سريا 
�سكني جديد �سمن  لبناء جمتمع  ياأتي  امل�سروع  اأن طرح مناق�سة  اإىل 
املوا�سفات املعتمدة يف دليل جودة احلياة يف املجتمعات ال�سكنية احليوية 
�سبيل خلق  ال�سعادة واالإيجابية وجودة احلياة يف  اأطلقته وزارة  والذي 

جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” ومتابعة �سمو ال�سيخ من�سور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة.

واأكد معايل الدكتور عبداهلل بن حممد بلحيف النعيمي وزير تطوير 
اأن  للإ�سكان  زاي��د  ال�سيخ  برنامج  اإدارة  جمل�س  رئي�س  التحتية  البنية 
الرفاه  اإىل حتقيق  ال��دوؤوب  ت�سعى من خلل عملها  االإم���ارات  حكومة 
جلميع  امل�سكن  توفري  خ��لل  من  املجتمعي  التلحم  و�سمان  ال�سكني 
االأ�سر املواطنة حيث ياأتي هذا االإعلن تزامنا مع �سهر رم�سان املبارك 
ان��ط��لق��ا م��ن ق��ي��م ال��ب��ذل وم�����س��اع��ف��ة اجل��ه��ود ال��ت��ي جعلتها حكومة 
م��ن ثقافة  ي��ت��ج��زاأ  املوؤ�س�سي وج���زءا ال  العمل  رك��ائ��ز  اإح���دى  االإم����ارات 

املوؤ�س�سات احلكومية.
وقال معاليه - تنفيذا لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

جمتمعات متلحمة وخلقة يف بيئة �سعيدة وم�ستدامة.
واأو�سح معاليه اأن احلي ال�سكني - الذي يقع يف منطقة العوينات بخور 
مرا   360 اإىل  ت�سل  تقديرية  مب�ساحة  م�سكنا   250 ي�سم   - فكان 
نوم  غ��رف  اأرب��ع  اإىل  ث��لث  ال��ذي يحتوي على  الواحد  للم�سكن  مربعا 
ترواح  ال�سكني  احلي  تكلفة  اأن  اإىل  الفتا  امل�ستقبلية..  للتو�سعة  قابلة 
ما بني من 800 مليون اإىل مليار درهم وتوقع اأن يتم ت�سليم امل�سروع 

يف نهاية عام 2022.
اإم���ارة  ح��ك��وم��ة  دور  النعيمي  بلحيف  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  وث��م��ن 
على  �سيقام  التي  االأر���س  م�ساحة  توفري  يف  امللمو�س  وتعاونها  ل�سارقة 
احلي ال�سكني حيث اأبدت جتاوبا �سريعا يوؤكد اأن حكومة دولة االإمارات 

تعمل كفريق واحد لتحقيق غايات �سامية لرفاه املجتمع.

رئي�ص الدولة يتقبل التهاين من حكام االإمارات 
واأولياء العهود ونواب احلكام ب�سهر رم�سان املبارك

دعت املواطنني واملواطنات ال�ضت�ضافة اأ�ضر املقيمني على االإفطار يف منازلهم لتعزيز اأوا�ضر التكافل والرتابط املجتمعي 

ال�سيخة فاطمة : مبجهود �سبابنا �سنحافظ على قيمنا 
االإماراتية و�سرن�سخها من خالل »اإفطار القيم االإماراتية«

•• اأبوظبي -وام: 

ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  ا�ستقبل 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
يف  ام�����س  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة 
بالبطني  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ق�����س��ر 
ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  اإخ��وان��ه 
للحتاد  االأع��ل��ى  املجل�س  اأع�ساء 
ح���ك���ام االإم��������ارات و���س��م��و اأول���ي���اء 
وال�سيوخ  احل��ك��ام  ون���واب  ال��ع��ه��ود 
رم�سان  ���س��ه��ر  ح��ل��ول  مب��ن��ا���س��ب��ة 

املبارك.
..�ساحب  ���س��م��وه  ا���س��ت��ق��ب��ل  ف��ق��د 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه 

•• دبي -وام:

ال�سيخة فاطمة  حتت رعاية �سمو 
ب���ن���ت م�����ب�����ارك رئ���ي�������س���ة االحت������اد 
املجل�س  رئ��ي�����س��ة  ال���ع���ام  ال��ن�����س��ائ��ي 
والطفولة  ل����لأم����وم����ة  االأع�����ل�����ى 
التنمية  ملوؤ�س�سة  االأعلى  الرئي�سة 
اطلقت  االإمارات”..  “اأم  االأ�سرية 
املوؤ�س�سة االإحتادية لل�سباب مبادرة 
يف  االإماراتية”  ال��ق��ي��م  “اإفطار 

�سهر رم�سان الكرمي.
بالقيم  للتعريف  امل��ب��ادرة  وتهدف 
وتعزيزها  االأ���س��ي��ل��ة  االإم���ارات���ي���ة 
االإمارات  دول��ة  يف  املقيمني  و�سط 
وخلق  اجل����ال����ي����ات  خم���ت���ل���ف  م����ن 
ح����وارات ف��اع��ل��ة وب��ن��اءة فيما بني 
من  بها  واملقيمني  االإم���ارات  اأبناء 
البيوت  يف  ا���س��ت�����س��اف��ت��ه��م  خ����لل 
االإم���ارات���ي���ة وت��ن��اول االإف���ط���ار مع 

العائلت االإماراتية.
بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  ودع��ت 
م����ب����ارك امل���واط���ن���ني وامل���واط���ن���ات 
ال���س��ت�����س��اف��ة اأ����س���ر امل��ق��ي��م��ني على 
االإفطار يف منازلهم لتعزيز اأوا�سر 
بني  املجتمعي  والرابط  التكافل 
االإماراتي  املجتمع  فئات  خمتلف 

ومكّوناته.
االأ������س�����رة  اأن  ����س���م���وه���ا  واأك�����������دت 
االإم���ارات���ي���ة ه��ي احل��ا���س��ن االأول 
االإماراتية  قيمنا  واأن  للت�سامح 

الدولة  رئ��ي�����س  ال�سمو  ل�ساحب 
موفور ال�سحة والعافية وال�سعادة 
ملوا�سلة  والتوفيق  ال�سداد  ودوام 
وتعزيز  وال��ع��ط��اء  اخل��ري  م�سرية 
للوطن  واالإجن�������ازات  امل��ك��ت�����س��ب��ات 
واملواطنني على النهج الذي اأر�ساه 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
“ يف  “ طيب اهلل ث��راه  اآل نهيان 
واإ�سعاده  االإن�����س��ان  وب��ن��اء  ال��ق��ي��ادة 
وحت��ق��ي��ق ط���م���وح���ات ال���وط���ن يف 

التنمية والتقدم واالزدهار.
ح�سر اللقاء �سمو ال�سيخ حمدان 
احلاكم  نهيان ممثل  اآل  زاي��د  بن 
ال�سيخ  و�سمو  الظفرة  منطقة  يف 
نهيان  اآل  حم��م��د  ب���ن  ط��ح��ن��ون 
العني  منطقة  يف  احل��اك��م  مم��ث��ل 

بن �سقر القا�سمي ويل عهد راأ�س 
اخليمة .

ال�����س��م��و رئي�س  ���س��اح��ب  وت���ب���ادل 
الدولة اأطيب التهاين والتمنيات 
ال�سمو  اأ�����س����ح����اب  اإخ�����وان�����ه  م����ع 
ال�����س��ي��وخ ح��ك��ام االإم������ارات و�سمو 
احلكام  ون������واب  ال���ع���ه���ود  اأول����ي����اء 
املبارك  رم�����س��ان  �سهر  مبنا�سبة 
يعيد  اأن  وج���ل  ع��ز  اهلل  داع���ني   ..
االإمارات  دولة  على  املنا�سبة  هذه 
و�سعبها باخلري واليمن والربكات 
يف ظل القيادة احلكيمة ل�ساحب 
اآل  زايد  ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 

قائد امل�سرية املباركة .
متنياتهم  ع���ن  اجل��م��ي��ع  واأع������رب 

ال�سيخ  ال�����س��م��و  و���س��اح��ب  اهلل” 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
ال�سمو  و�ساحب  امل�سلحة  للقوات 
النعيمي  را�سد  بن  حميد  ال�سيخ 
االأع����ل����ى حاكم  امل��ج��ل�����س  ع�����س��و 
ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  عجمان 
ع�سو  ال�سرقي  حممد  ب��ن  حمد 
الفجرية  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�س 
ال�سيخ �سعود بن  ال�سمو  و�ساحب 
را�سد املعل ع�سو املجل�س االأعلى 
حاكم اأم القيوين و�ساحب ال�سمو 
القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  ال�سيخ 
راأ�س  االأعلى حاكم  املجل�س  ع�سو 

اخليمة.
�سمو  �سموه كل من  ا�ستقبل  كما 

االآخرين  م���ع  ل��ل��ت��ع��ارف  ت��دع��ون��ا 
م�سرية  واالن���ف���ت���اح..  وال��ت�����س��ام��ح 
اإىل اأن موائد زايد اخلري مل تكن 
دياناتهم  ح�سب  النا�س  بني  تفرق 

اأو عرقهم اأو جن�سيتهم.
وقالت �سموها “ كل اأ�سرة اإماراتية 
االإماراتية  للقيم  �سفرية  �ستكون 
يف رم�����س��ان ع��رب ت��وا���س��ل حقيقي 
مع االأ�سر املقيمة معنا.. الفتة اإىل 
اأنه مبجهود �سبابنا �سنحافظ على 

قيمنا االإماراتية و�سرن�سخها«.
القيم  “اإفطار  م���ب���ادرة  وت�����س��ك��ل 
للتلقي  ف���ر����س���ًة  االإماراتية” 
وال���ت���ح���اور وال���ت���ق���ارب م���ن خلل 
ال����ت����ي جتمع  االإف������ط������ار  م�����ائ�����دة 
للتعريف  وامل��ق��ي��م��ني  امل���واط���ن���ني 
واالإج��اب��ة عن  االإم��ارات��ي��ة  بالقيم 
اال����س���ت���ف�������س���ارات ح�����ول االأع�������راف 

والتقاليد االإماراتية.
واط���ل���ق���ت امل���وؤ����س�������س���ة االحت����ادي����ة 
الكرونية وحملة  لل�سباب من�سة 
رم�سانية تقودها جمال�س ال�سباب 
فاطمة  ال�سيخة  م��ب��ادرة  لتنفيذ 
الذكية  املن�سة  وتتيح  مبارك  بنت 
امل�ساركة  يف  ال��راغ��ب��ني  ل��ل��ع��وائ��ل 
الت�سجيل  خ���لل  م��ن  امل���ب���ادرة  يف 
عربها.. وتتيح املبادرة لكل عائلة 
اإفطار  ا�ست�سافة  فر�سة  اإماراتية 
القيم االإماراتية يف بيوتهم يف يوم 
من اأيام �سهر رم�سان مبارك وذلك 

ال�����س��ي��خ ح���م���دان ب���ن حم��م��د بن 
دبي  ع��ه��د  م��ك��ت��وم ويل  اآل  را���س��د 
را�سد  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  و�سمو 
وزير  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل 
بن  �سلطان  ال�سيخ  و�سمو  املالية 
القا�سمي  ���س��ل��ط��ان  ب����ن  حم���م���د 
ال�سارقة  حاكم  ون��ائ��ب  عهد  ويل 
و���س��م��و ال�����س��ي��خ ع��م��ار ب���ن حميد 
النعيمي ويل عهد عجمان و�سمو 
ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد 
الفجرية  ع���ه���د  ويل  ال�������س���رق���ي 
بن  �سعود  بن  را�سد  ال�سيخ  و�سمو 
را�سد املعل ويل عهد اأم القيوين 
را�سد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  و�سمو 
القيوين  اأم  ح��اك��م  ن��ائ��ب  امل��ع��ل 
�سعود  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  و���س��م��و 

عن طريق التقّدم بطلب ا�ست�سافة 
من خلل املن�سة. كما تتيح املبادرة 
للمقيمني من خمتلف اجلن�سيات 
للم�ساركة  ال��ف��ر���س��ة  واخل��ل��ف��ي��ات 
وذلك  االإماراتية  القيم  اإفطار  يف 
خلل  م��ن  الت�سجيل  ط��ري��ق  ع��ن 
للمبادرة  االإل���ك���رون���ي���ة  امل��ن�����س��ة 
االإماراتية  البيوت  اإح��دى  ل��زي��ارة 
القيم  الإف������ط������ار  امل�������س���ت�������س���ي���ف���ة 

االإماراتية.
وتعمل املوؤ�س�سة االإحتادية لل�سباب 
الدولة  يف  العاملة  ال�سفارات  م��ع 
املقيمني  ت�سجيع  على  واملوؤ�س�سات 
العوائل  مع  امل��ب��ادرة  يف  للم�ساركة 

االإماراتية.
وق���ال���ت م��ع��ايل ���س��م��ا ب��ن��ت �سهيل 
ب��ن ف��ار���س امل���زروع���ي وزي����رة دولة 

ل�����س��وؤون ال�����س��ب��اب رئ��ي�����س جمل�س 
اإدارة املوؤ�س�سة االحتادية لل�سباب.. 
ال�سيخة  ���س��م��و  ب��رع��اي��ة  ن��ف��خ��ر   “
للربنامج  م���ب���ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 
 .. االإم����ارات  �سباب  لقيم  الوطني 
وقدوة  م��ث��ال  �سموها  اأن  م��وؤك��دة 
ل�سباب االإمارات يف التحلي بالقيم 
االأ�سيلة  االإم���ارات���ي���ة  واالأخ������لق 
امل�ستمدة من روح املغفور له ال�سيخ 
“طيب  اآل نهيان  زايد بن �سلطان 
القيم  اأب��رز هذه  ولعل  اهلل ثراه” 
االآخرين  مع  والتعاي�س  الت�سامح 
وه���ي امل���ب���ادئ ال��ت��ي ق��ام��ت عليها 

دولة االإمارات«.
املوؤ�س�سة  اإن  م��ع��ال��ي��ه��ا  واأ����س���اف���ت 
االحت����ادي����ة ل��ل�����س��ب��اب ت��ع��م��ل على 
االإماراتية  والقيم  امل��ب��ادئ  اإر���س��اء 
ب���ني ���س��ب��اب االإم�������ارات م���ن خلل 
االإماراتية  القيم  اإف��ط��ار  م��ب��ادرة 
�سباب  خللها  م��ن  �سيعمل  ال��ت��ي 
االإم���������ارات ع��ل��ى االإ������س�����راف على 
االإماراتية  ال���ع���وائ���ل  ا���س��ت�����س��اف��ة 
خمتلف  م����ن  امل���ج���ت���م���ع  الأف����������راد 
ال�سعور  يعزز  م��ا  وه��و  اجلن�سيات 

بامل�سوؤولية لدى �سباب االإمارات.
���س��ع��ي��د النظري  م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال 
االحتادية  امل��وؤ���س�����س��ة  ع����ام  م��دي��ر 
القيم  اإفطار  مبادرة  اإن  لل�سباب.. 
االإماراتية تعد فر�سة ذهبية لكل 
القيم  ن�سر  بهدف  اإماراتية  عائلة 

الفتا اىل ان �سباب االإم��ارات خري 
���س��ف��راء ل��ل��ق��ي��م ف��ه��م اأب���ن���اء زاي���د 
له  املغفور  نهج  ينتهجون  ال��ذي��ن 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
اإن �سباب  طيب اهلل ثراه. واأ�ساف 
االإم��ارات يتطلعون دوم��ا مل�ستقبل 
م����ل����يء ب���ال���ن���ج���اح واالإجن������������ازات 
م���ع احلفاظ  ال��ط��ي��ب��ة  وال�����س��م��ع��ة 
االأ�سيلة  االإم��ارات��ي��ة  قيمهم  على 
اأ�سا�س  ه���ي  احل�����س��ن��ة  ف����االأخ����لق 

ا�ستمرار نه�سة الدولة.
املن�سة  ت�سميم  مت  اأن����ه  واأو����س���ح 
ل��ت�����س��ه��ل ع���ل���ى ���س��ع��ب االإم���������ارات 
وامل���ق���ي���م���ني ع��ل��ي��ه��ا امل�������س���ارك���ة يف 
جميع  ن����دع����و  وع���ل���ي���ه  امل������ب������ادرة 
من  املبادرة  يف  للم�ساركة  ال�سباب 

ون�سر  االإلكرونية  املن�سة  خ��لل 
#اإفطار_ و�سم  م�ساركاتهم عرب 

القيم_االإماراتية.
لقيم  الوطني  الربنامج  اأن  يذكر 
يحظى  ال���ذي  االإم���ارات���ي  ال�سباب 
برعاية �سمو ال�سيخة فاطمة بنت 
اأحد  ه��و  االإمارات”  “اأم  م��ب��ارك 
برامج املوؤ�س�سة االحتادية لل�سباب 
متنوعة  جم���م���وع���ة  وي���ت�������س���م���ن 
املجتمعية  املبادرات  ومتكاملة من 
ال�سباب  ل��ت��وع��ي��ة  ت���ه���دف  ال���ت���ي 
دورهم  وتعزيز  االإماراتية  بالقيم 
وتبنيها  بها  والتعريف  ن�سرها  يف 
لر�سخ قيم املغفور له ال�سيخ زايد 
ال�سباب  يف  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن 

االإماراتي واالأجيال القادمة.

ال�سيخ  و����س���م���و  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
حممد بن خليفة اآل نهيان ع�سو 
ال�سيخ  و�سمو  التنفيذي  املجل�س 
خ���ال���د ب����ن حم���م���د ب����ن زاي������د اآل 
التنفيذي  املجل�س  ع�سو  نهيان 
اللجنة  رئ��ي�����س  اأب��وظ��ب��ي  الإم�����ارة 
التنفيذية و�سمو ال�سيخ ذياب بن 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
وع��دد من  باأبوظبي  النقل  دائ��رة 
اأح���م���د جمعة  ال�����س��ي��وخ وم���ع���ايل 
املجل�س  ����س���وؤون  وزي����ر  ال���زع���اب���ي 
�سوؤون  وزارة  ل��لحت��اد يف  االأع��ل��ى 

الرئا�سة.

و����س���م���و ال�����س��ي��خ ه������زاع ب����ن زاي����د 
املجل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
و�سمو  اأبوظبي  الإم��ارة  التنفيذي 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �سعيد  ال�سيخ 
و�سمو  اأب����وظ����ب����ي  ح���اك���م  مم���ث���ل 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  نهيان  ال�سيخ 
رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�س�سة زايد 
للأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  �سلطان  ب��ن 
والفريق  واالإن�����س��ان��ي��ة  اخل���ريي���ة 
���س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ي��ف ب��ن زاي����د اآل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�سيخ  و���س��م��و  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي�����ر 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور 

رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون 
بن  حامد  ال�سيخ  و�سمو  الرئا�سة 
اآل نهيان رئي�س دي��وان ويل  زاي��د 
عمر  ال�سيخ  و�سمو  اأبوظبي  عهد 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  ب��ن زاي���د 
جم��ل�����س اأم����ن����اء م��وؤ���س�����س��ة زاي����د 
للأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  �سلطان  ب��ن 
و�سمو  واالإن�������س���ان���ي���ة  اخل����ريي����ة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خ��ال��د  ال�سيخ 
رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة زايد 
ال��ه��م��م و�سمو  ال��ع��ل��ي��ا الأ���س��ح��اب 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن خليفة 
اآل نهيان م�ست�سار �ساحب ال�سمو 

حممد بن زايد يبعث ر�سالة خطية اإىل نائب رئي�ص 
وزراء اإيطاليا حول العالقات الثنائية و�سبل تعزيزها

•• روما -وام:

نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  بعث �ساحب 
نائب  �سالفيني  اإىل معايل ماتيو  ر�سالة خطية  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد 
رئي�س جمل�س الوزراء ووزير الداخلية االإيطايل تتعلق بالعلقات الثنائية بني 

البلدين و�سبل تعزيزها.
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون  �سلم الر�سالة �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
العا�سمة  ال���ذي ع��ق��ده م��ع م��ع��ايل م��ات��ي��و �سالفيني يف  ال��ل��ق��اء  ال����دويل خ���لل 

االإيطالية روما .
ونقل �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان خلل اللقاء حتيات �ساحب ال�سمو 
و�ساحب ال�سمو  “حفظه اهلل”  اآل نهيان رئي�س الدولة  ال�سيخ خليفة بن زايد 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
اآل نهيان ويل  ال�سيخ حممد بن زايد  ال�سمو  و�ساحب  “رعاه اهلل”  حاكم دبي 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة ومتنياتهم الإيطاليا التقدم 
اإىل �ساحب  �سالفيني �سموه حتياته  واالزده��ار. من جانبه حمل معايل ماتيو 
و�ساحب  “حفظه اهلل”  اآل نهيان رئي�س الدولة  ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة ومتنياته لدولة االإمارات 

دوام التقدم واالزدهار.
وبحث اجلانبان خلل اللقاء �سبل تعزيز العلقات الثنائية امل�سركة وتطويرها 
بني دولة االإمارات واإيطاليا، كما تبادال وجهات النظر جتاه م�ستجدات االأو�ساع 
يف املنطقة وبحثا عددا من الق�سايا االإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�سرك?. 
واأكد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان على العلقات الثنائية املتميزة التي 
جتمع بني دولة االإم��ارات واإيطاليا وما ت�سهده جماالت التعاون امل�سرك بني 

البلدين ال�سديقني من منو م�ستمر.
دولة  ب��ني  ال��ع��لق��ات  ت�سهده  م��ا  على  �سالفيني  ماتيو  م��ع��ايل  اأك���د  جانبه  م��ن 
االإم��ارات واإيطاليا من منو وتطور م�ستمرين يف ظل دعم ورعاية من قيادتي 
ال�سعيدين  على  ال��دول��ة  بها  حتظى  ال��ت��ي  ال��رائ��دة  باملكانة  م�سيدا  البلدين، 
ال�سام�سي  اللقاء �سعادة عمر عبيد حممد احل�سان  االإقليمي وال��دويل. ح�سر 

�سفري الدولة لدى اجلمهورية االإيطالية.
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن زايد ي�ستقبل جموع املهنئني ب�سهر رم�سان

•• عدن-وام: 

على  �سائم”  “اإفطار  حملة  االإم�����ارات  دول���ة  اأط��ل��ق��ت 
املحافظات  جميع  يف  وامل��ح��ت��اج��ني  ال��ف��ق��رية  االأح���ي���اء 
يومية  اإفطار  وجبة   8000 مبعدل  املحررة  اليمنية 
خلل ال�سهر الف�سيل ي�ستفيد منها ما يزيد عن 240 

األف �سائم.
االإفطار  االإماراتي حملة  االأحمر  الهلل  وبداأت هيئة 
“ عدن وحلج واأبني وال�سالع  اجلماعي يف حمافظات 
ومت  الغربي”  وت��ع��ز وح�����س��رم��وت و���س��ب��وة وال�����س��اح��ل 

التد�سني الر�سمي يف خميم الرباط بعدن الذي ي�سم 
اآالف النازحني بح�سور �سلطان ال�سام�سي ممثل الهيئة 
بعدن . وقال ال�سام�سي اإن احلملة بداأت يف اأول يوم من 
�سهر رم�سان يف كافة املحافظات اليمنية املحررة .. و 
الفقرية  واالح��ي��اء  املخيمات  رئي�سي  ب�سكل  ت�ستهدف 

للتخفيف عنهم من املعاناة جراء غلء املعي�سة.
وع���رب امل�����س��ت��ف��ي��دون م��ن احل��م��ل��ة ع��ن ���س��ك��ره��م لدولة 
االإم��ارات على هذه اللفتة االإن�سانية الكرمية يف �سهر 
ال��وج��ب��ات وفرت  اأن ه��ذه  امل��ب��ارك ..م��وؤك��دي��ن  رم�سان 

عليهم م�سقة البحث عن الطعام.

حممد بن را�سد وحممد بن زايد يتبادالن التهاين مع حكام االإمارات مبنا�سبة �سهر رم�سان املبارك

االإمارات تبداأ حملة »اإفطار �سائم« يف املحافظات
 اليمنية املحررة ي�ستفيد منها 240 األف �سخ�ص 

•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان ويل عهد  ال�سيخ حممد بن زايد  ال�سمو  ا�ستقبل �ساحب 
الوطن«  ق�سر  يف»  امل�سلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي 
م�ساء ام�س جموع املواطنني وكبار امل�سوؤولني املهنئني بحلول �سهر 
اجلميع  مع  والتربيكات  التهاين  �سموه  وت��ب��ادل  امل��ب��ارك.  رم�سان 
على  يعيدها  اأن  القدير  العلي  اهلل  داع��ني  الكرمية  املنا�سبة  بهذه 
دولة االإمارات العربية املتحدة وهي تنعم باخلري واالزدهار واالأمن 
واالأمان يف ظل القيادة احلكيمة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
“..�سائلني املوىل تعاىل  “حفظه اهلل  اآل نهيان رئي�س الدولة  زايد 
واال�سلمية  العربية  االأم��ت��ني  على  ال��ك��رمي  ال�سهر  ه��ذا  يعيد  اأن 
باليمن واخلري والربكات. فقد ا�ستقبل �سموه.. عددا من ال�سيوخ 
والوزراء وكبار القادة الع�سكريني يف وزارة الدفاع والقوات امل�سلحة 

ووزارة الداخلية والقيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي وخمتلف االأجهزة 
االأمنية وال�سرطية يف الدولة وممثلي وزارة العدل ودائرة الق�ساء 
واملجل�س  االحت���ادي  الوطني  املجل�س  اأع�����س��اء  بجانب  اأب��وظ��ب��ي  يف 

التنفيذي يف اأبوظبي وغرف التجارة وال�سناعة يف الدولة.
ح�سر اال�ستقبال �سمو ال�سيخ عبداهلل بن را�سد املعل نائب حاكم اأم 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف  زايد  ال�سيخ حمدان بن  القيوين و�سمو 
اآل نهيان ممثل  منطقة الظفرة و �سمو ال�سيخ طحنون بن حممد 
احلاكم يف منطقة العني و�سمو ال�سيخ �سيف بن حممد اآل نهيان و 
�سمو ال�سيخ �سرور بن حممد اآل نهيان و �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد اآل 
نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي و �سمو ال�سيخ 
�سعيد بن زايد اآل نهيان ممثل حاكم اأبوظبي و �سمو ال�سيخ نهيان 
بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�س�سة زايد بن �سلطان اآل 
نهيان للأعمال اخلريية واالإن�سانية و الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن 

الداخلية و �سمو  ال��وزراء وزير  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  زايد 
ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
�سوؤون الرئا�سة و �سمو ال�سيخ حامد بن زايد اآل نهيان رئي�س ديوان 
و�سمو  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ذي��اب  ال�سيخ  �سمو  و  اأبوظبي  عهد  ويل 
موؤ�س�سة  اأمناء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ عمر 
�سمو  و  واالإن�سانية  اخلريية  للأعمال  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د 
زايد  موؤ�س�سة  اإدارة  رئي�س جمل�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خالد  ال�سيخ 
العليا الأ�سحاب الهمم و �سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن خليفة اآل 
نهيان م�ست�سار �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة و �سمو ال�سيخ حممد 
بن خليفة اآل نهيان ع�سو املجل�س التنفيذي و�سمو ال�سيخ خالد بن 
حممد بن زايد اآل نهيان، ع�سو املجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي 
رئي�س اللجنة التنفيذية و �سمو ال�سيخ ذياب بن حممد بن زايد اآل 

نهيان رئي�س دائرة النقل يف اأبوظبي .

•• اأبوظبي -وام:

تبادل �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 
امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
املجل�س  اأع�ساء  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  اإخوانهما  مع  والتربيكات  التهاين 
االأعلى للحتاد حكام االإمارات و�سمو اأولياء العهود ونواب احلكام مبنا�سبة 
حلول �سهر رم�سان املبارك ..داعيني املوىل عز وجل اأن يعيده على اجلميع 

مبوفور ال�سحة والعافية وال�سعادة. 
و�ساحب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل  فقد 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ام�س يف “ق�سر الوطن” يف اأبوظبي 
.. �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم 
عجمان و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو املجل�س االأعلى 
حاكم الفجرية و�ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن را�سد املعل ع�سو املجل�س 
القا�سمي  بن �سقر  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  القيوين و�ساحب  اأم  االأعلى حاكم 

ع�سو املجل�س االأعلى حاكم راأ�س اخليمة.
كما ا�ستقبل �سموهما - بح�سور �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل 
مكتوم ويل عهد دبي و�سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي 
وزير املالية - كل من �سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي 
ويل عهد ونائب حاكم ال�سارقة و�سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل 
عهد  ويل  ال�سرقي  حممد  بن  حمد  بن  حممد  ال�سيخ  و�سمو  عجمان  عهد 

الفجرية و�سمو ال�سيخ را�سد بن �سعود بن را�سد املعل ويل عهد اأم القيوين 
ال�سيخ  القيوين و�سمو  اأم  املعل نائب حاكم  ال�سيخ عبداهلل بن را�سد  و�سمو 
حممد بن �سعود بن �سقر القا�سمي ويل عهد راأ�س اخليمة يرافقهم عدد من 

ال�سيوخ وكبار امل�سوؤولني يف الدولة.
وا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم و�ساحب ال�سمو 
االإمارات  حكام  ال�سيوخ  ال�سمو  واأ�سحاب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ 
وزارة  من  وف��دا  و  ال��دول��ة  ل��دى  املعتمدين  الدبلوما�سي  ال�سلك  اأع�ساء   ..
ال�سهر  حلول  مبنا�سبة  والتربيكات  التهاين  معهم  تبادلوا  حيث  اخلارجية 

الف�سيل متمنني لبلدانهم و�سعوبهم كل خري وتقدم وازدهار.
ال�سمو  و�ساحب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأع��رب 
ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان ع��ن ت��ق��دي��ره��م��ا ل���دور اأع�����س��اء ال�سلك 
الدبلوما�سي يف تقوية اأوا�سر علقات االأخوة وال�سداقة بني دولة االإمارات 
العربية املتحدة وبلدانهم متمنني لهذه العلقات مزيدا من التطور والنماء 
يف ظل احلر�س امل�سرك على توثيق عرى ال�سداقة والتعاون بني اجلميع. 
من جانبهم عرب اأع�ساء ال�سلك الدبلوما�سي عن �سكرهم وتقديرهم للقيادة 
احلكيمة يف دولة االإمارات العربية املتحدة على دعمها وتقدميها الت�سهيلت 
املختلفة مبا يعزز القيام باأعمالهم ومهامهم يف تقوية العلقات بني بلدانهم 

ودولة االإمارات.
اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ حكام االإم��ارات واحل�سور التهاين مبنا�سبة  وتبادل 
املباركة  املنا�سبة  ه��ذه  يعيد  اأن  تعاىل  اهلل  �سائلني  امل��ب��ارك..  رم�سان  �سهر 
االإم���ارات و�سعبها باخلري واليمن وال��ربك��ات وي��دمي على وطننا  على دول��ة 

نعم االأمن واالأمان واال�ستقرار والرخاء ويحفظه عزيزا قويا منيعا يف ظل 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  احلكيمة  القيادة 

الدولة “حفظه اهلل«.
وثمن �سموهم توجيهات �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة “ حفظه اهلل “ يف اأن 
يكون هذا العام “عام الت�سامح” الذي ير�سخ قيم التعاون والتاآلف واملحبة 
واخلري املتاأ�سلة لدى �سعب االإم��ارات والتي غر�سها املغفور له ال�سيخ زايد 
بن �سلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه “ واأخ��ذت حيزا كبريا ومكانة هامة 

يف روؤيته وفكره.
ال�سيخ  له  املغفور  املوؤ�س�س  دور  الودية  اأحاديثهم  خلل  �سموهم  وا�ستح�سر 
زايد بن �سلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه “ الذي جعل بناء االإن�سان وتوفري 
ال�سبل كافة لدعمه ورعايته ومتكينه واإ�سعاده قاعدة اأ�سا�سية لر�سيخ اأركان 
دولة االحتاد و�سون مكت�سباتها وت�سري على نهجه قيادتها احلكيمة برئا�سة 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل«.

الوطن  حماة  اإىل   - الف�سيل  ال�سهر  مبنا�سبة   - التهنئة  �سموهم  وجه  كما 
اأن  العز والواجب �سائلني املوىل عز وجل  امل�سلحة يف ميادين  اأبطال قواتنا 
يحفظهم ويبارك جهودهم ومواقفهم امل�سرفة.. موؤكدين اأن وطننا �سيظل 
وفيا لت�سحيات اأبنائه ال�سهداء االأبرار وما قدموه من مواقف لتبقى دولة 

االإمارات عزيزة �ساخمة ورايتها خفاقة.
واأدى �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
االأعلى  املجل�س  اأع�ساء  ال�سيوخ  ال�سمو  واأ�سحاب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
للحتاد حكام االإمارات و�سمو اأولياء العهود ونواب احلكام واحل�سور �سلة 

املغرب جماعة. وقد اأقيمت ماأدبة اإفطار يف ق�سر الوطن ح�سرها اأ�سحاب 
العهود  اأولياء  و�سمو  االإم��ارات  االأعلى حكام  املجل�س  اأع�ساء  ال�سيوخ  ال�سمو 
حمدان  ال�سيخ  �سمو  وامل��اأدب��ة  اال�ستقبال  ح�سر  واحل�����س��ور.  احل��ك��ام  ون���واب 
ال�سيخ طحنون  و�سمو  الظفرة  نهيان ممثل احلاكم يف منطقة  اآل  زاي��د  بن 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة العني و�سمو ال�سيخ �سيف بن  بن حممد 
حممد اآل نهيان و�سمو ال�سيخ �سرور بن حممد اآل نهيان و�سمو ال�سيخ هزاع 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي و�سمو ال�سيخ 
ال�سيخ نهيان بن زايد  اأبوظبي و�سمو  اآل نهيان ممثل حاكم  �سعيد بن زايد 
اآل نهيان للأعمال  اأمناء موؤ�س�سة زايد بن �سلطان  اآل نهيان رئي�س جمل�س 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  والفريق  واالإن�سانية  اخلريية 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة و�سمو ال�سيخ حامد بن زايد 
اآل نهيان رئي�س ديوان ويل عهد اأبوظبي و�سمو ال�سيخ ذياب بن زايد اآل نهيان 
و�سمو ال�سيخ عمر بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�س�سة زايد 
ال�سيخ خالد بن  اآل نهيان للأعمال اخلريية واالإن�سانية و�سمو  �سلطان  بن 
زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة زايد العليا الأ�سحاب الهمم و�سمو 
ال�سمو رئي�س  اآل نهيان م�ست�سار �ساحب  ال�سيخ الدكتور �سلطان بن خليفة 
التنفيذي  املجل�س  ع�سو  نهيان  اآل  خليفة  بن  حممد  ال�سيخ  و�سمو  الدولة 
التنفيذي  املجل�س  ع�سو  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  بن  خالد  ال�سيخ  و�سمو 
ال�سيخ ذياب بن حممد بن  التنفيذية و�سمو  اللجنة  اأبوظبي رئي�س  الإم��ارة 

زايد اآل نهيان رئي�س دائرة النقل باأبوظبي.
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان- الفجر :

�����س����م����ن خ�����ط�����ة ج�����ام�����ع�����ة ع���ج���م���ان 
تطوير  اإح������داث  يف  اال���س��رات��ي��ج��ي��ة 
مبا  االأك��ادمي��ي��ة  ل��رباجم��ه��ا  م�ستمر 
ودول  املنطقة  يف  ال��ت��ط��ورات  ي��واك��ب 
العامل، قامت كلية ال�سيدلة والعلوم 
لربنامج  �ساملة  مبراجعة  ال�سحية 
ب���ك���ال���وري���و����س ال�������س���ي���دل���ة واأج�������رت 
الربنامج  ع��ل��ى  ج��وه��ري��ة  ت��غ��ي��ريات 
مب���ا ي��خ��دم م��ه��ن��ة ال�����س��ي��دل��ة ويركز 
وعلى  الكلية  خمرجات  حت�سني  على 
وتقدمي  باملر�سى  املتعلقة  اخل��دم��ات 
ال�سيدالنية مبا ينعك�س  اال�ست�سارات 

ع��ل��ى ���س��ح��ة امل���ر����س���ى ب�����س��ك��ل خا�س 
وامل��ج��ت��م��ع ب�����س��ك��ل ع�����ام. وق����د تلقت 
اجلامعة املوافقة النهائية من جمل�س 
الربية  ب���وزارة  االأك��ادمي��ي  االعتماد 
ال���ب���دء يف تطبيق  و���س��ي��ت��م  وال��ت��ع��ل��ي��م 
االأكادميي  العام  من  بداية  الربنامج 

القادم 2020-2019.
ال�سالح،  االأ�ستاذ الدكتور خالد  واأكد 
لل�سوؤون  اجل����ام����ع����ة  م����دي����ر  ن����ائ����ب 
املحدث  ال��ربن��ام��ج  اإن  االأك���ادمي���ي���ة، 
لبكالوريو�س ال�سيدلة مت اإعداده مبا 
يتما�سى مع التطورات ال�سريعة ملهنة 
املعايري  م��ع  يتواكب  ومب��ا  ال�سيدلة 
الدولية يف جمال التعليم ال�سيديل. 

م�سيفا اأن اإطلق هذا الربنامج ياأتي 
عجمان  جامعة  روؤي���ة  اإط���ار  يف  ا  اأي�سً
امل�ستمرين  وال��ت��ح�����س��ني  ال��ت��ق��ي��ي��م  يف 
االأكادميية  وم��ن��اه��ج��ه��ا  ل��رباجم��ه��ا 
االإم����ارات  دول���ة  روؤي����ة  يف  للم�ساهمة 
جعل  اإىل  ت����ه����دف  ال����ت����ي   2021
خمتلف  يف  للتميز  م��رك��ًزا  االإم�����ارات 

املجاالت.
الدكتور  االأ����س���ت���اذ  ق����ال  ج��ان��ب��ه  م���ن 
جن���ي���ب ح�������س���ن ع���م���ي���د ال���ك���ل���ي���ة، اأن 
ال���ربام���ج امل��ع��ت��م��د واحل��ا���س��ل كذلك 
ع��ل��ى ال�����س��ه��ادة ال��دول��ي��ة م��ن جمل�س 
بالواليات  ال�سيديل  التعليم  اعتماد 
املتحدة االمريكية يركز على م�ساقات 

واالجتماعية  ال�����س��ري��ري��ة  ال�سيدلة 
وكذلك التدريب املهني املكثف يف هذه 
الربنامج  اأن  اإىل  م�����س��ريا  امل���ج���االت. 
ال�ساعات  زي������ادة  ي��ت�����س��م��ن  امل��ع��ت��م��د 
اإىل   150 من  للربنامج  االأكادميية 
م��ع مقررات  ل��ي��ت��واف��ق  ���س��اع��ة   160
بالوطن  ال�����س��ي��دل��ة  ك���ل���ي���ات  احت������اد 
�سهادة  معادلة  ي�سمن  ومب��ا  العربي 
يف  باجلامعة  ال�سيدلة  بكالوريو�س 
دول  وبقية  العربية  ال���دول  خمتلف 
اأن  ال��دك��ت��ور ح�سن  ال��ع��امل. واأ����س���اف 
م�ساعفة  ���س��ه��د  امل���ط���ور  ال���ربن���ام���ج 
مل�ساقات  التدري�سية  ال�����س��اع��ات  ع���دد 
واالجتماعية  ال�����س��ري��ري��ة  ال�سيدلة 

جديدة  م�ساقات  با�ستحداث  وذل���ك 
من  مب�ساقات  ال�ساعات  ع��دد  وزي���ادة 
ك��م��ا مت تقلي�س  ال�����س��اب��ق.  ال��ربن��ام��ج 
وحذف عدد من امل�ساقات ال�سابقة مبا 

ي�سهم يف تطوير الربنامج الدرا�سي.
ال�سيدلة  برنامج  اأن  بالذكر  وجدير 
منذ  عجمان  جامعة  تطرحه  ال���ذي 
ال���ربام���ج  م����ن  ي���ع���د   1998 ال����ع����ام 
ح�سل  حيث  ودول��ي��ا،  حمليا  املعتمدة 
ال�سهادة  على  املا�سي  العام  الربنامج 
التعليم  اعتماد  جمل�س  من  الدولية 
ال�سيديل بالواليات املتحدة االمريكية 
من  ال��ربن��ام��ج  ل��ي��ك��ون   )ACPE(
���س��م��ن 13 ب���رن���ام���ج م��ع��ت��م��د خ���ارج 

ال���والي���ات امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة. كما 
ت�سهد اجلامعة تطورات ملحوظة يف 
التحتية  والبنى  االكادميية  الربامج 
تطوير  يف  ي�����س��ه��م  مب����ا  واخل���دم���ي���ة 

ما  وهو  والبحثية  التعليمية  العملية 
عدد  ع��ل��ى  اجل��ام��ع��ة  ح�����س��ول  يعك�سه 
املرموقة  ال��دول��ي��ة  االع���ت���م���ادات  م��ن 
اأكادميية  التي ح�سلت عليها لربامج 

اأخرى يف جماالت الهند�سة والعمارة 
لت�سنيف  اإ����س���اف���ة  االأع����م����ال  واإدارة 
اأف�سل  اجل��ام��ع��ة م���ن ���س��م��ن ق��ائ��م��ة 

العامل. م�ستوى  على  جامعة   3%

•• ال�شارقو-الفجر:

االجتماعية  اخل��دم��ات  دائ��رة  اأطلقت 
الفعاليات  م����ن  ح���زم���ة  ب���ال�������س���ارق���ة 
�سهر  ب��داي��ة  م��ع  ت��زام��ن��اً  الرم�سانية 
رم�سان املبارك وت�ستمر حتى نهايته، 
والربامج  الفعاليات  �ستغطي  حيث 
ال���دائ���رة ع��ل��ى م�ستوى  اأف�����رع  ج��م��ي��ع 
اإم�����ارة ال�����س��ارق��ة، وذل����ك ���س��م��ن باقة 
واملجتمعية  االإن�سانية  امل��ب��ادرات  م��ن 
ال�سهر  ح���ل���ول  مب��ن��ا���س��ب��ة  وال��دي��ن��ي��ة 

الكرمي.
اأهمية تنظيم الدائرة فعالياتها  تاأتي 
باأهمية  اإميانها  اإطار  يف  الرم�سانية؛ 
الروابط  وتعزيز  املجتمعي  التفاعل 
قيم  وتعزيز  واالإن�سانية  االجتماعية 
امل�سوؤولية االجتماعية واإحياء العادات 
املجتمعية والتكافل بني اأفراد املجتمع 
مع  وال��راح��م  التوا�سل  ج�سور  وم��د 

خمتلف �سرائح املجتمع.

تنمية التوا�ضل املجتمعي..
اإن دائرة اخلدمات االجتماعية تهدف 
الرم�سانية  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا  اإط����لق  م��ن 
ال�سنوية، اإىل تنمية التوا�سل املجتمعي 
امل��وظ��ف��ني وخمتلف  ب���ني  وال��ت��ف��اع��ل 

ال�سهر  اأي�����ام  امل��ج��ت��م��ع خ����لل  اأف������راد 
اجلوانب  تعزيز  اإىل  اإ�سافة  الف�سيل، 
والروحية  وال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ت��ط��وع��ي��ة 
الدمج  جوانب  تعزز  �ساأنها  من  التي 
واالأن�سطة  الفعاليات  عرب  املجتمعي 
التي يتم تنظيمها، وال �سيما نحن يف 
فعالياتنا جميعها  فاإن  الت�سامح؛  عام 
تلم�س هذا اجلانب الوطني الذي دعت 
اإليه قيادتنا الر�سيدة؛ علوة على اأن 
ال��ت�����س��ام��ح ه���ي ���س��ف��ة م��ت��ج��ذرة لدى 
بالتاأكيد  اأنها  اإال  االإم��ارات��ي؛  املجتمع 
الت�سامح  ج����وان����ب  وت����ع����زز  ت���ك���ر����س 

وخارجه.  الوطن  رب��وع  على  ومبادئه 
الرم�ساين  ال��ربن��ام��ج  ف��ع��ال��ي��ات  اإن 
ومنت�سبي  املوظفني  توعية  ت�ستهدف 
املجتمع  اأف��راد  وخمتلف  الرعاية  دور 
هذه  بف�سائل  ورب��ط��ه��م  وموؤ�س�ساته 
ا�ستثمارها  و���س��رورة  امل��ب��ارك��ة،  االأي���ام 
وذلك  االأم��ث��ل،  بال�سكل  وا�ستغللها 
على م�ستوى الدائرة واأفرعها التابعة 
احلمرية،  م���دي���ن���ة  م����ن  ك����ل  يف  ل���ه���ا 
والذيد، واملدام، وكلباء، ودبا احل�سن، 
كل  ومليحة،  والبطائح،  وخ��ورف��ك��ان، 

وفق خطته اخلا�سة.

اأج����واء  ال��ت��وا���ض��ل يف  ت��ع��زي��ز 
روحانية..

جمموعة  ع��ق��د  ال��ف��ع��ال��ي��ات  وت�ستمل 
بالتن�سيق  ال��دي��ن��ي��ة  امل��ح��ا���س��رات  م��ن 
والتعاون مع دائرة ال�سوؤون االإ�سلمية 
بال�سارقة، الأهمية تعزيز التوا�سل بني 
اأجواء  منت�سبي الدائرة واملوظفني يف 
اأهم  ا�ستعرا�س  م��ن خ��لل  روح��ان��ي��ة، 
الطرق الغتنام رم�سان ون�سر الثقافة 
ال��دي��ن��ي��ة بينهم،  ال��ع��ام��ة وامل��ع��ل��وم��ات 
مفعمة  اأج�����واء  خ��ل��ق  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

حتفزهم  ال��ت��ي  وامل���ب���ادرات  باالأن�سطة 
على العمل خلل ال�سهر الكرمي.

الف�سيل  ال�سهر  فعاليات  تتخلل  كما 
ت�����وزي�����ع ال�����ه�����داي�����ا ع����ل����ى االأط�����ف�����ال 
االجتماعية،  الرعاية  من  املحرومني 
ال�سن  الهدايا لكبار  اإىل جانب توزيع 
امل�سنني،  رع���اي���ة  دار  م��ن��ت�����س��ب��ي  م���ن 
يتم  اأخ������رى؛  ه���داي���ا  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
امل��ع��ن��ف��ات من  ال��ن�����س��اء  اإىل  ت��وزي��ع��ه��ا 
منت�سبات مركز حماية املراأة، وكذلك 
هدايا اإىل منت�سبي واحات الر�سد من 

املر�سى النف�سيني.

ك�ضوة العيد..
علوة على توزيع ك�سوة العيد املتمثلة 
اإحدى  يف مبادرة “فرحة عيد” وهي 
اأطلقتها  ال��ت��ي  ال��ت��ط��وع��ي��ة  ال��ف��ر���س 
االأفراد  م�ستوى  على  موؤخراً  الدائرة 
وامل��وؤ���س�����س��ات، ووف����رت خ��لل��ه��ا هدايا 
فاقدي  الأطفال  على  لتوزيعها  العيد 
من  واالأط��ف��ال  االجتماعية،  الرعاية 
املتعففة  واالأ�سر  املحدود  الدخل  ذوي 
تعزيزاً  ال�سارقة،  اإم��ارة  م�ستوى  على 
ملبادئ الراحم والتوا�سل االجتماعي 
االأ�سر  وم�����س��ان��دة  املجتمع  اأف����راد  ب��ني 
للرتقاء  املنا�سبات  ف��رة  يف  خا�سة 

وحتقيق  االج�����ت�����م�����اع�����ي،  ب����ال����ع����م����ل 
تطوير  ع����رب  امل��ج��ت��م��ع��ي  ال��ت��م��ا���س��ك 
خدمات  وت��ق��دمي  متكاملة  �سيا�سات 

اجتماعية متميزة.

بركة الدار.. 
الدار” فهي عبارة  “بركة  اأما مبادرة 
اإف��ط��ار جماعي يومي مع  اإق��ام��ة  ع��ن 
فئة كبار ال�سن، واالأطفال املحرومني 
واملقيمني  االجتماعية،  الرعاية  م��ن 
يف جممع دور الرعاية االجتماعية يف 
واالأم��ه��ات من  االآب��اء  ال�سارقة، لدعم 
كبار ال�سن وم�ساركتهم االإفطار خلل 
�سهر رم�سان املبارك من قبل خمتلف 
احلكومية  وموؤ�س�ساته  املجتمع  اأف��راد 
واالأه���ل���ي���ة واخل���ا����س���ة، واح��ت�����س��اب 2 
�ساعة تطوعية للم�ساركني يف الفر�سة 

واأن����ه مت تخ�سي�س  ك��م��ا  ال��ت��ط��وع��ي��ة، 
الرقم الهاتفي: 056-8537304 
اجلماعي  االإف��ط��ار  طلبات  ال�ستقبال 
ال�سن واالأط���ف���ال يف جممع  ك��ب��ار  م��ع 

الدور االجتماعية.
ت�سجيل  يتم  الفعاليات  �سمن  وم��ن 
امل�ست�سفيات  اإىل  اإن�����س��ان��ي��ة  زي������ارات 
املر�سى  ل��ع��ي��ادة  ال�����س��ارق��ة  اإم������ارة  يف 
تلك  تعتمد  حيث  عنهم،  والتخفيف 
ال��ت��ي يتم  ال���زي���ارات ح�سب اجل����داول 
ذلك  ج��ان��ب  اإىل  م�����س��ب��ق��اً،  تن�سيقها 
ال�سائم،  اإف��ط��ار  م��ب��ادرات  تنفيذ  يتم 
ال�����س��ائ��م��ني طيلة  ال���ع���م���ال  الإف����ط����ار 

ال�سهر الف�سيل.
املجتمعية  الفعاليات  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
تباعاً  تنظيمها  ي��ت��م  ال��ت��ي  االأخ�����رى 
الرم�سانية،  امل��ج��ال�����س  يف  وامل��ت��م��ث��ل��ة 

وال��رح��لت اخل��ارج��ي��ة، وامل�����س��ارك��ة يف 
املوؤ�س�سات  تنظمها  ال��ت��ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
جانب  اإىل  االأخ�����������رى،  احل���ك���وم���ي���ة 
املجتمعية  اجلل�سات  وتن�سيق  تنظيم 

“الفوالة«.

حب ووفاء لزايد العطاء.. 
لزايد  ووف�������اء  “حب  ����س���ع���ار  وحت�����ت 
ذكرى  اإح��ي��اء  اإق��ام��ة  �سيتم  العطاء” 
رح��ي��ل ال�����س��ي��خ زاي����د ب���ن ���س��ل��ط��ان اآل 
نهيان “طيب اهلل ثراه” التي حتييها 
19 رم�سان  ي���وم  االإم�����ارات يف  دول���ة 
الفعاليات  م���ن  ع����دد  ع�����ام؛  ك���ل  م���ن 
لذكراه،  اإحياًء  واالإن�سانية،  املجتمية 
البي�ساء  واأي����ادي����ه  ل�����دوره  وت���ق���دي���راً 
قوامها  دول��ة  بناء  يف  االإن�سانية،  على 

التما�سك والتلحم.

•• دبي – حم�شن را�شد 

زودت وزارة الربية والتعلم ممثلة يف اإدارة م�سادر التعلم واحللول التعليمية، 
اأوىل  املدر�سية” باملدار�س احلكومية حلقة  “املكتبات  التعلم  مراكز م�سادر 
وثانية بنحو 262 عنواناً جديداً �سمن مبادرةتطوير مراكز م�سادر التعلم 
االأوىل  ال��وزارة مديرو مدار�س احللقة  ال�سفية.  ووجهت  املكتبات  ومبادرة 
والثانية الإتباع عدة خطوات ياأتي يف مقدمتها اأن املعنيني با�ستلم الكتب هم 

اخت�سا�سي مركز م�سادر التعلم بكل مدر�سة، على اأن يتم ادراجها يف عهدة 
مركز م�سادر التعلم. و�سددت وزارة الربية على �سرورة ت�سجيل كافة الكتب 
يف نظام “وراقة” االلكروين على اأن يتم توزيعها وفق ك�سف تف�سيلي اأرفقته 
مع تعميمها على مركز م�سادر التعلم بكل مدر�سة اأو على املكتبات ال�سفية. 
املدر�سي، و  اليوم  ال�سفية خلل  املكتبات  اإىل �سرورة تفعيل  ال��وزارة  ودعت 
ا�سرطت و�سع من 4 اىل 3 ن�سخ من كل كتاب اأو ق�سة مبركز م�سادر التعلم 
مركز  اإخت�سا�سي  مبعية  املدر�سة  اإدارة  تقوم  اأن  على  و�سددت  املدر�سة.   يف 

م�سادر التعلم بو�سع �سيا�سة للمحافظة على حمتوى املكتبات ال�سفية على 
اأن يلتزم بها املعلمون والطلبة. ودعت اإىل االنتهاء من ت�سجيل جميع الكتب 
اأن  مو�سحة  املقبل،  يونيو   30 قبل  باملراكز  املتوفرة  التعليمية  امل�سادر  و 
�سلحيات الدخول لنظام “وراقة” تتاألف من الربيد االلكروين الر�سمي 
مديرو  الزمت  الربية  وزارة  اأن  اإىل  ي�سار  ال�سر.  كلمة  مع  للخت�سا�سي 
املدار�س احلكومية على م�ستوى الدولة باإ�ستبعاد موؤلفات الكتاب املحظورين 
للمدار�س  التابعة  م�سادرالتعلم  مراكز  بجميع  ت�سجيلها  وعدم  منها  بقرار 

احلكومية واخلا�سة. واعتمدت الوزارة �ستة معايري لت�سجيل الكتب مبراكز 
“وراقة  بنظام  ال��دول��ة  م�ستوى  على  احلكومية  امل��دار���س  يف  التعلم  م�سادر 
االلكروين” الذي ا�ستحدثته الوزارة موؤخراً بالتن�سيق مع ال�سبكة الوطنية 
الكتب  ت�سجيل  عدم  املعايري  تلك  وت�سمنت  “عنكبوت«.  والتعليم  للبحوث 
وامل�سادر التي مت ا�ستبعاد اأ�سماء موؤلفيها من جميع مراكز م�سادرالتعلم يف 
الدولة، اإىل جانب عدم ت�سجيل الكتب وامل�سادر التي مر عليها ع�سرون عاماً 

فاأكرث نظراً لتقادم املادة العلمية وعدم �سلحيتها لل�ستخدام.

�ضمن مبادرة تطوير مراكز م�ضادر التعلم

احلكومية املدار�ص  ملكتبات  الرتبية  توفرها  جديدًا  عنوانًا   262

جامعة عجمان ت�ستعد الإطالق برنامج بكالوريو�ص ال�سيدلة املحدث

تت�ضمن برامج يف »حب ووفاء لزايد العطاء«

اإط��الق فعالي��ات جمتمعية واإن�س���انية خالل ال�سهر الف�س��يل ب� »اجتماعية ال�س����ارقة« 

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

د�سنت اإدارة ال�سرطة املجتمعية يف �سرطة راأ�س اخليمة 
حملتها  اأوىل  املجتمعية  ال���دوري���ات  ب��ف��ري��ق  مم��ث��ل��ة 
الرم�سانية لتوزيع وجبات اإفطار على ال�سائمني على 
وح�سور  مب�ساركة  ال�سوئية  منار  مركز  اإ�سارة  تقاطع 
والعقيد  االحت���ادي  الوطني  املجل�س  ع�سو  النار  �سامل 
را�سد  والرائد  االإدارة  مدير  ال�سلحدي  را�سد  الدكتور 
مع  بالتعاون  املجتمعية  ال��دوري��ات  فريق  رئي�س  بلهون 
القراآن  لتحفيظ  قباء  مركز  اال�سراتيجي  ال�سريك 

الكرمي وعلومه .
تنظيم  يف  املجتمعية  ال�سرطة  اإدارة  ب��دور  النار  واأ���س��اد 
مثل هذه احلملت ال�سنوية التي متد ج�سور التوا�سل 
التخفيف  يف  وت�سهم  املجتمع  وف��ئ��ات  �سرائح  كافة  م��ع 
اإفطار  من احل��وادث املرورية من خلل توفري وجبات 
لل�سائقني تغنيهم عن القيادة ب�سرعات عالية للو�سول 

اإىل منازلهم قبيل وقت االإفطار.

اإدارة  تنفذها  ال��ت��ي  احل��م��لت  وت��ن��وع  متيز  اإىل  ول��ف��ت 
ال�����س��رط��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف مم���ا ي�����س��ه��م يف حت��ق��ي��ق روؤي���ة 
واأهداف واإ�سراتيجية وزارة الداخلية وتعزيز العلقة 
واجلمهور  جهة  م��ن  ال�سرطية  االأج��ه��زة  ب��ني  القائمة 

واأفراد املجتمع من جهة اأخرى .
توزيع  حملة  اأن  ال�سلحدي  العقيد  اأو���س��ح  جانبه  م��ن 
اأيام  وجبات االإفطار على ال�سائمني �ستكون على مدار 
 6500 توزيع  خللها  و�سيتم  الف�سيل  رم�سان  �سهر 
راأ�س  مناطق  خمتلف  يف  ال�سائقني  على  اإف��ط��ار  وجبة 
املجتمعية  ال�سخ�سيات  م��ن  ع���دد  مب�����س��ارك��ة  اخل��ي��م��ة 

املرموقة .
ياأتي  احلملة  ه��ذه  اإط���لق  اأن  بلهون  ال��رائ��د  واأو���س��ح 
ال�سرطة  اإدارة  داأبت   التي  ال�سابقة  ا�ستكماال للحملت 
التي  العلقة  مفهوم  لتعزيز  اإطلقها  على  املجتمعية 
ت��رب��ط االأم����ن ب��اجل��م��ه��ور وخ��ل��ق ق��ن��وات م��ن التوا�سل 
الروابط االجتماعية وتعزيز االأم��ن واالأم��ان يف  ودع��م 

ربوع الوطن .

•• راأ�س اخليمة- الفجر:

العامة  وال���ع���لق���ات  االإع�������لم  اإدارة  ن��ظ��م��ت 
بالقيادة العامة ل�سرطة راأ�س اخليمة، �سل�سلة 
بداأ  التي  والتثقيفية  الدينية  املحا�سرات  من 
املبارك، يف  �سهر رم�سان  تنفيذها منذ مطلع 
اخليمة،  راأ����س  ل�سرطة  العامة  القيادة  مبنى 
و���س��ت�����س��ت��م��ر ط��ي��ل��ة ال�����س��ه��ر ال��ف�����س��ي��ل، وذلك 

بالتعاون مع الهيئة العامة لل�سئون االإ�سلمية 
واالأوقاف باالإمارة.

حيث قّدم الواعظ عبد اهلل ال�سامل احميدي، 
حم��ا���س��رة دي��ن��ي��ة ب��ع��ن��وان ) اأت��اك��م رم�����س��ان ( 
وذلك  ال�����س��رط��ة،  منت�سبي  م��ن  ع��دد  بح�سور 
مب�سجد القيادة العامة، موؤكداً خللها بركات 
ال��ك��رمي، داع��ي��اً جميع  وه��ب��ات �سهر رم�����س��ان 
اأف�سل  الكرمي  ال�سهر  اإ�ستثمار  اإىل  احل�سور 

ا�ستثمار، وذل���ك م��ن خ��لل االإك��ث��ار م��ن فعل 
الطاعات واجتناب املعا�سي.

العامة  وال��ع��لق��ات  االإع�����لم  اإدارة  وحت��ر���س 
بتنظيم  االهتمام  على  اخليمة،  راأ���س  ب�سرطة 
والتثقيفية  ال��ت��وع��وي��ة  امل��ح��ا���س��رات  واإق���ام���ة 
التي   ) امل��ع��رف��ة   ( منهجية  ���س��م��ن  ال��دي��ن��ي��ة، 
حت��ر���س وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ع��ل��ى ت��ع��زي��زه��ا بني 
منت�سبي ال�سرطة، من خلل اإقامة املحا�سرات 

وال����ربام����ج ال��ث��ق��اف��ي��ة وامل��ع��رف��ي��ة ال��ت��ي تزيد 
احل�سيلة املعرفية لدى املنت�سبني، وقد جتلى 
ه���ذا ال��دع��م واالر����س���اد امل��ع��ريف ه���ذه امل���رة من 
الدينية  املحا�سرات  من  �سل�سلة  اإع��داد  خلل 
التي تعمل على ن�سر الوعي الديني واالرتقاء 
ب��اجل��ان��ب االأخ���لق���ي ب��ني ك��اف��ة امل��وظ��ف��ني يف 
يكفل  ال��ذي  االأم��ر  وال�سرطي،  االأم��ن��ي  العمل 
ن�سر اخلري وال�سلح بني كافة اأفراد املجتمع.   

•• الفجرية -الفجر:

اأطلقت القيادة العامة ل�سرطة الفجرية ممثلة 
واأن�سطة  ف��ع��ال��ي��ات  وال����دوري����ات  امل����رور  ب������اإدارة 
حتت   2019 ل��ع��ام  الثانية  الف�سلية  احلملة 
���س��ع�����ار )رم�������س���ان ب���ل ح�������وادث( خ����لل �سهر 
رم�سان �سمن اخلطة الت�سغيلية لقطاع املرور 
ب����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة و���س��رط��ة ال��ف��ج��رية يف اإطار 
احلملت الف�سلية املعتمدة من املجل�س املروري 
مبادئ  بر�سيخ  اخل��ا���س��ة  وامل���ب���ادرة  االحت����ادي 
ال��ث��ق��اف��ة امل���روري���ة م��ن خ���لل ب��رام��ج التوعية 
اأمناً. تهدف  اأكرث  املرورية بهدف جعل الطرق 
احلملة اإىل توعية كافة ال�سائقني وم�ستخدمي 

الطريق بااللتزام بالقوانني واالأنظمة املرورية 
الطريق،  على  وال�سلمة  االأم��ن  ثقافة  لتعزيز 
للم�ساهمة يف احل��د م��ن احل���وادث امل��روري��ة يف 
تعزيز  اإىل  احلملة  ت�سعى  كما  رم�����س��ان.  �سهر 
كافة  بني  امل�سرك  والعمل  املجتمعي  التكاتف 
وبلوغ  امل��روري��ة  احل��وادث  للحد من  القطاعات 
ليكون  الطريق  على  ال�سلمة  م�ستويات  اأعلى 
واالإ�سابات  احل��وادث  من  خالياً  رم�سان  �سهر 
ال��دك��ت��ور / علي  .  واأو���س��ح العميد  وال��وف��ي��ات 
والدوريات  امل��رور  اإدارة  مدير  عوا�س  بن  را�سد 
ياأتي  ح����وادث(  ب��ل  )رم�����س��ان  ���س��ع��ار حملة  اأن 
ال�سائقني  اأرواح  ع��ل��ى  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة  جت�����س��ي��داً 
املمار�سات  ب��ع�����س  وجت���ن���ب  رم�����س��ان  ���س��ه��ر  يف 

اخلطرة  التي يلجاأ اإليها بع�س قائدي املركبات 
ك��ال�����س��رع��ة ال���زائ���دة وال��ت��ج��اوز اخل��ط��ر وقطع 
القيادة  وممار�سات  احلمراء  ال�سوئية  االإ�سارة 
االأبرياء  ب������اأرواح  واال���س��ت��ه��ت��ار  وت��ه��ور  بطي�س 
�سعادته  نوه  كما  االإفطار،  وخا�سة قرب موعد 
اإىل اتخاذ كافة اال�ستعدادات االأمنية ال�ستقبال 
على  امل���روري  ال��ت��واج��د  وتكثيف  رم�سان  �سهر 
ك��اف��ة ال��ط��رق ال��داخ��ل��ي��ة واخل��ارج��ي��ة ل�سمان 
الطريق  م�ستخدمي  لكافة  اال�ستجابة  تقدمي 
وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ���س��لم��ة اجل��م��ي��ع م���ن اأج���ل 
رم�سان بل حوادث. واأ�سار امللزم اأول / موزة 
التوعية  ف����رع  م��دي��ر  ال���درم���ك���ي  ع��ب��دال�����س��لم 
)رم�سان  حملة  اأن  باالإنابة  امل��روري  واالإع���لم 

الر�سائل  اإي�������س���ال  اإىل  ت���ه���دف  ح������وادث(  ب���ل 
وم�ستخدمي  امل���رك���ب���ات  ل���ق���ائ���دي  ال���ت���وع���وي���ة 
واملقروءة  امل�����س��م��وع��ة  ال��و���س��ائ��ل  ع��رب  ال��ط��ري��ق 
على  وال�سلمة  االأم��ن  ثقافة  لتعزيز  واملرئية 
املرورية،  ال�����س��لم��ة  ت��وف��ري  ال��ط��ري��ق و���س��م��ان 
املختلفة  التوعية  ال��ربام��ج  اأه��م  اأو�سحت  كما 
لتفعيل احلملة من خلل املراقبة واملتابعة عن 
طريق دوريات املرور ودوريات ال�سبط املروري 
عرب  الوقائية  واالإر����س���ادات  الن�سائح  وت��ق��دمي 
نقاط التوعية املختلفة باالإ�سافة اإىل التوعية 
التوا�سل  وو����س���ائ���ل  ال��ن�����س��ي��ة  ال��ر���س��ائ��ل  ع���رب 
االجتماعي و اإلقاء املحا�سرات التوعية و توزيع 

الربو�سرات والكتيبات.

ال�ضيارات ل�ضائقي  وجبة   6500

ال�سرطة املجتمعية مبركز املعمورة 
توزع وجبات االإفطار 

�سرطة راأ�ص اخليمة تنظم ) اأتاكم رم�سان (

�سرطة الفجرية تطلق » رم�سان بال حوادث «
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-الفجر:

وم�سائية  ���س��ب��اح��ي��ة  ف���رت���ني  ع��ل��ى 
 31 العلماء  الف�سيلة  اأ�سحاب  نفذ 
رم�سان  الثاين من  اليوم  فعالية يف 
موؤ�س�سة  اأو  حم��ا���س��رة  ب��ني  امل���ب���ارك 
وفق  ت��دري��ب��ي��ة  دورة  اأو  اإع���لم���ي���ة 
الربنامج الذي اأعدته م�سبقا الهيئة 
العامة لل�سوؤون االإ�سلمية واالأوقاف 
، ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ف���وائ���د امل��ت��وق��ع��ة من 
�ساحب  �سيوف  العلماء  ا�ست�سافة 
ال�سمو رئي�س الدولة -حفظه اهلل – 

يف رم�سان .
امل�ساجد  درو�������س  اإىل  ف��ب��االإ���س��اف��ة 
ومفهومه  الت�سامح  عن  واملوؤ�س�سات 
ثقافة  ت�سكيل  يف  واآث�����اره  واأه���داف���ه 
 ، املجتمع  اأب��ن��اء  ب��ني  راق��ي��ة  اإن�سانية 
ف��اي��ز م�سطفى يف  ال��دك��ت��ور  ح��ا���س��ر 
ال��ع��ني )جم��ل�����س زاخ����ر( ع��ن ال�سنع 
االإم����ارات����ي م��ت��ح��دث��ا ع���ن االأع�����راف 
ال�سريعة  يف  وم��ك��ان��ت��ه��ا  وال�����ع�����ادات 
االأحكام  م��ن  واعتبارها  االإ�سلمية 
التي يعتد بها اأخذا من قوله تعاىل 

)خ���ذ واأم�����ر ب��ال��ع��رف واع���ر����س عن 
اجلاهلني ( ثم ا�ستعر�سوا مناذج من 
اهتمام النبي عليه ال�سلة وال�سلم 
ب��ال��ع��ادات وامل�����وروث امل��ع��ت��رب م��ن��ه��ا : 
النَِّبي �سلى اهلل عليه و�سلم   -منوذج 
على  للمحافظة  اأ�سحابه  توجيه  يف 
احلميدة،  واأخلقهم  الرجال  عادات 
فحينما راأى َعلَى عبد اهلل بن عمرو 
َفَرْيِن،  ُمَع�سْ َثْوَبنْيِ  ر�سي اهلل عنهما 

َم���َرْت���َك ِب��َه��َذا؟ ُقْلُت:  �����َك اأَ َق���اَل: )اأَاأُمُّ
ْحِرْقُهَما(  اأَْغ�ِسُلُهَما، َقاَل: َبْل اأَ

ومنوذج عبداهلل بن عمرو بن العا�س 
ر�سي اهلل عنهما حني كان مع ر�سوِل 
فهبطوا  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 
وعليَّ  اإيلَّ  فالتفَت  ق���ال:  ث��ن��ّي��ٍة،  م��ن 
��ُف��ِر، فقال  ج��ٌة ب��ال��ُع�����سْ ري��ط��ٌة م�����س��رَّ
هذه  “ما  و���س��ل��م:  ع��ل��ي��ه  اهلل  ���س��ل��ى 
كِرَه،  ما  فعرفُت   “ عليك؟  يطُة  الرَّ

وراً  تنُّ ي�سجرون  وه��م  اأه��ل��ي  ف��اأت��ي��ُت 
ل��ه��م، ف��ق��ذف��ُت��ه��ا ف��ي��ه، ث��م اأت��ي��ُت��ه من 
فعلِت  “يا عبَد اهلل، ما  الغد، فقال: 
“اأفل  فقال:  “ فاأخربُته،  يطُة؟  الرَّ
ك�سوَتها بع�َس اأهِلَك، فاإنه ال باأ�َس به 
للن�ساء” ولذلك حر�س ال�سيخ زايد 
االآباء  ت��راث  على  ث���راه-  اهلل  -طيب 
الوطني  وت��ن��م��ي��ة احل�����س  واالأج������داد 
لدى اجلميع مهتما بدور االأ�سرة يف 

اأفرادها  نفو�س  ال�سنع يف  غر�س هذا 
التي  امل�ستوردة  التقاليد  عن  والبعد 
ال تتواءم وعادتنا واأعرافنا وموروثنا 

.
فيم ا�ست�ساف مركز املوطاأ يف الفقه 
تخ�س�سي  علمي  مركز  وه��و  املالكي 
والطالبات  للطلب  قيمة  حما�سرة 
اليندوزي  ريحانة  الدكتورة  األقتها 
الفقه”   اأ�سول  اإىل  “مدخل  بعنوان 

املواطنني  ت���وؤه���ل  ال��������دورات  وه�����ذه 
نا�سية  ام���ت���لك  اإىل  وامل����واط����ن����ات 
الفقه  يف  االأك�����ادمي�����ي  ال��ت��خ�����س�����س 
االإ����س���لم���ي ، وخ��ا���س��ة ف��ق��ه االإم����ام 
مالك . ويف الكرا�سي العلمية – وهي 
الدكتور  األ��ق��ى   - تخ�س�سية  م��ب��ادرة 
احل�������س���ن ال�����س��ك��ت��اين حم���ا����س���رة يف 
ال�سمائل املحمدية مب�سجد ال�سيخة 
ف��اط��م��ة يف م��دي��ن��ة حم��م��د ب��ن زايد 

حما�سرات  م�سل�سلة  واح���دة  وه��ي   ،
اأ���س��ب��وع��ي��ة يف ال�����س��م��ائ��ل امل��ح��م��دي��ة ، 
ك��م��ا األ��ق��ى ال��دك��ت��ور حم��م��ود اأحمد 
�سورة  تف�سري  يف  حم��ا���س��رة  حم��م��ود 
بن  �سلطان  ال�سيخ  مب�سجد  ال��زم��ر 
اأي�سا من  بالبطني وهي  االأول  زايد 
ويف   ، االأ�سبوعية  العلمية  الكرا�سي 
العلماء  ت���ن���اول  ال��ت�����س��ام��ح  جم��ال�����س 
والعلقة   ، الت�سامح  ملهم  زاي���د   :

عدد  ،يف  الت�سامح  وغ��اف��ة   ، االأب��وي��ة 
االأحياء  يف  ال�سعبية  امل��ج��ال�����س  م��ن 
�سهدت ح�سورا متميزا من املواطنني 
ا�ست�سافت  كما   . واملقيمني  اأبنائهم 
العديد من املوؤ�س�سات وبالتن�سيق مع 
االإ�سلمية  لل�سوؤون  العامة  الهيئة 
العلماء  م��ن  حما�سرين  واالأوق����اف 
درو�سهم عنوان  تناولوا يف  ال�سيوف 
“وب�سر ال�سابرين “ تخللها تاأملت 
ربهم  يب�سرهم   ( ال��ك��رمي��ة  االآي���ة  يف 
فيها  لهم  وج��ن��ات  ور���س��وان  برحمة 
وغريها   ،  12 التوبة   ) مقيم  نعيم 
تناول  ك���م���ا   ، ال���ب�������س���ارة  اآي�������ات  م����ن 
“ ال�����س��ي��ام يل واأنا  ال��ع��ل��م��اء ح��دي��ث 
اأمثالها  بع�سر  واحل�سنة   ، به  اأج��زي 
�سرية  م��ن  من����اذج  م�ستعر�سني   “
���س��ل��ى اهلل عليه  االأع���ظ���م  ال��ر���س��ول 
و�سلم يف �سيامه وقيامه واإنفاقه كاأنه 
 ، العطرة  واأخ��لق��ه   ، املر�سلة  الريح 
وال�ساحلني  ال�سحابة  �سرية  واأي�سا 
هذا  ي�ستثمرون  كيف  عرفوا  الذين 
ال�سهر الف�سيل باالإجنازات واالأعمال 

الوطنية واالإن�سانية .

•• اأبو ظبي-الفجر:

اأجنزت م�سالخ بلدية مدينة اأبوظبي  
خ��لل ال��ف��رة امل��م��ت��دة م��ا ب��ني 8-3 
م��اي��و اجل�����اري اأك����رث م���ن 19389 
وماعز  اأغنام  بني  ما  متنوعة  ذبيحة 
واأبقار وجمال، وذلك يف جميع م�سالخ 
اجلمهور، حيث بلغ عدد ذبائح املاعز 
بينما   ، ذب��ائ��ح   18،606 واالأغ���ن���ام 
واجلمال  االأب��ق��ار  ذبائح  اأع���داد  بلغت 

ذبيحة.  783
وجاءت هذه النتيجة بعد اال�ستعدادات 
البلدية  اأمت��ت��ه��ا  ال��ت��ي  وال��ت��ج��ه��ي��زات 
ال�ستقبال �سهر رم�سان املبارك ورفع 

العاملة فيها  امل�سالخ واالأطقم  كفاءة 
اأف�����س��ل اخلدمات  ت��ق��دمي  اأج����ل  م���ن 
اإىل جميع رواد امل�سالخ خلل ال�سهر 

الف�سيل. 
االأغنام  ذب��ائ��ح  اأع���داد  بلغ  وتف�سيل 
ذبيحة،   11073 ذاتها  الفرة  عن 
واالأب���ق���ار  ذب��ي��ح��ة،   7533 وامل���اع���ز 
 316 واجل�����م�����ال  ذب���ي���ح���ة،   467

ذبيحة.
حيث جهز امل�سلخ االآيل 927 ذبيحة، 
ذبيحة،   4341 اجل��م��ه��ور  وم�����س��ل��خ 
وم�سلخ   ،8846 يا�س  بني  وم�سلخ 
الوثبة  وم�سلخ   ،3225 ال�����س��ه��ام��ة 

. متنوعة  ذبيحة   2050

وق����د ج���ه���زت م�����س��ال��خ اأب�����و ظ��ب��ي يف 
الثاين من مايو 3287 ذبيحة، ويف 
لريتفع   3445 م��اي��و  م���ن  ال��ث��ال��ث 
العدد يف الرابع من مايو اإىل 4912 
اإىل  العدد  لي�سل  التزايد  ويتوا�سل 
�سهر  اأي���ام  اأول  ويف  ذبيحة،   5517
االأع��داد تعود  ب��داأت  املبارك،  رم�سان 
لطبيعتها حيث و�سلت اأعداد الذبائح 

اإىل 3128 ذبيحة.
ت��وؤك��د البلدية  و���س��م��ن ه���ذا االإط����ار 
متطلبات  لتلبية  امل�����س��ال��خ  ج��اه��زي��ة 
اجل���م���ه���ور، واالإق����ب����ال امل���ت���زاي���د على 
الذبائح خلل ال�سهر الف�سيل، وفقاً 
امل��ع��اي��ري ال�سحية وذل���ك يف  الأف�����س��ل 

التابعة لبلدية مدينة  امل�سالخ  جميع 
ع���دده���ا خم�سة  ال���ب���ال���غ  اأب�����و ظ���ب���ي، 
ظبي  اأب��و  مدينة  يف  متوزعة  م�سالخ 
اأب���و ظبي  وه���ي: م�سلخ  و���س��واح��ي��ه��ا 
االآيل، وهو خم�س�س للذبح التجاري، 
م�����س��ل��خ اأب����و ظ��ب��ي ل��ل��ج��م��ه��ور، ويقع 
يا�س،  بني  م�سلخ  امليناء،  منطقة  يف 
منطقة  يف  وي��ق��ع  ال�����س��ه��ام��ة،  م�سلخ 
الوثبة،  وم�سلخ  القدمية،  ال�سهامة 
ويقع على طريق العني )ال�ساحنات( 

يف منطقة الوثبة.
ال�سائمني  راح�������ة  ع���ل���ى  وح����ر�����س����اً 
دواما  البلدية  اع��ت��م��دت  واإ���س��ع��اده��م 
احتياجات  ل��ت��ل��ب��ي��ة  مل�����س��اخل��ه��ا  م���رن���اً 

اجل��م��ه��ور ب��ك��ل ي�����س��ر و���س��ه��ول��ة حيث 
ال�ساد�سة  م���ن  امل�����س��ال��خ  دوام  مي��ت��د 
ال�ساد�سة م�ساء، طيلة  �سباحا وحتى 
اأي����ام االأ����س���ب���وع، وخ����لل ج��م��ي��ع اأي���ام 
تلبية  ب��ه��دف  امل��ب��ارك  رم�����س��ان  �سهر 
احتياجات اجلمهور والطلب املتزايد 

على الذبائح خلل ال�سهر الكرمي.
عمل  وردي��ة  امل�سالخ  ا�ستحدثت  كما   
اأبو  م�سلخ  من  ك��ٍل  يف  )ليلية(  ثالثة 
يا�س،  بني  وم�سلخ  للجمهور،  ظبي 
ال�سهر  اأي��ام  ط��وال  ال�سهامة  وم�سلخ 
ال�سائمني،  على  للتخفيف  ال��ك��رمي 
وجت��ن��ي��ب��ه��م ال����زح����ام، وزي�������ادة وقت 
ت���ق���دمي اخل����دم����ات يف امل�����س��ال��خ مبا 

ويكون  املجتمع،  �سرائح  كافة  يخدم 
ال�ساعة  م����ن  ال�����وردي�����ة  ه�����ذه  دوام 
العا�سرة ليًل اإىل ال�ساعة 1.30 بعد 

منت�سف الليل.
يطراأ  مل  ال���ذب���ح  ر����س���وم  اأن  واأك������دت 
درهما   15 وه���ي  ت��غ��ي��ري  اأي  ع��ل��ي��ه��ا 

لل�ساأن واملاعز، و40 درهماً للعجول 
للأبقار  دره����م����اً  و60  واحل�������ريان، 
االأ�سعار  ه����ذه  وت�����س��م��ل  واجل����م����ال، 
اإىل  وامل��اع��ز  ال�����س��اأن  ذب��ي��ح��ة  تقطيع 
اأرب�����ع ق��ط��ع، اأم����ا اجل���م���ال واالأب���ق���ار 
فتقطع اإىل 6 - 8 قطع، ح�سب رغبة 

امل��ت��ع��ام��ل، وه��ن��اك ر���س��م 10 دراه���م 
ال�ساأن  بخ�سو�س  اخلا�س  للتقطيع 
واملاعز، و60 درهما لتقطيع العجول 
للأبقار  دره����م  و100  واحل������ريان، 
ال  القطعة  )وزن  ال��ك��ب��رية  واجل��م��ال 

يقل عن كيلو جرام واحد(.

•• عجمان -وام:

مبادرات   10 والثقافية  االإجتماعية  للتنمية  عجمان  جمعية  تنفذ 
الف�سيل  ال�سهر  خ��لل  املتنوعة  الفعاليات  م��ن  والعديد  جمتمعية 
لتعزيز قيم التكافل والراحم بني خمتلف فئات املجتمع وامل�ساهمة 
العمل  م�سرية  ا�ستكمال  على  ق��ادرة  ومثقفة  متعلمة  اأج��ي��ال  بناء  يف 

الوطني.
للتنمية  عجمان  جمعية  ع��ام  م��دي��ر  املطرو�سي  منى  ���س��ع��ادة  وق��ال��ت 
االجتماعية والثقايف اإنه �سيتم تنفيذ 10مبادرات جمتمعية وتوعوية 
ودينية خلل �سهر رم�سان املبارك والتي تاأتي ا�ستكماال الأجندة العمل 

املجتمع  فئات  ك��ل  لتخدم  لتنفيذها  اجلمعية  ت�سعى  التي  ال�سنوية 
مبختلف مكوناتهم.

يف  اجلمعية  �سرعت  التي  امل��ب��ادرات  �سمن  من  اأن��ه  �سعادتها  واأ�سافت 
للأ�سر  الرم�ساين  املري  لتوفري  �ساهم  مبادرة  يف  امل�ساهمة  تنفيذها 
املتعففة واملعوزة وتنفيذ برنامج ن�سمات رم�سانية يف دورته اخلام�سة، 
وهو جملة رم�سانية حتوي م�سابقة ومعلومات دينية توزع بوا�سطة 
فريق تطوعي على املوؤ�س�سات احلكومية وامل�ساجد بالتن�سيق مع الهيئة 

العامة لل�سوؤون اال�سلمية واالأوقاف.
واأ�سارت املدير العام للجمعية اإىل تنفيذ م�سروع اإفطار �سائم يوميا 
طوال �سهر رم�سان بالتعاون مع فريق اجلمعية التطوعي “ملهمون” 

وامل�ساركة يف حملة رم�سان اأمان بالتعاون مع جمعية االإح�سان اخلريية 
وحملة #جاري_فطورك_علينا مب�ساركة جمل�س �سباب عجمان.

تت�سمن  الف�سيل  ال�سهر  خ��لل  اجلمعية  عمل  خطط  اأن  واأو�سحت 
بالتعاون  العقابية  املن�ساآت  باأبناء  اخلا�سة  العيد  ك�سوة  يف  امل�ساركة 
عجمان  ل�سرطة  العامة  للقيادة  التابعة  العقابية  املن�ساآت  اإدارة  مع 
ومدر�سة الزوراء للتعليم االأ�سا�سي حلقة 2 بجانب امل�ساركة يف “يوم 
زايد للعمل االإن�ساين” بالتعاون مع اإدارة التوطني واملوارد الب�سرية يف 
عجمان يف حملة #توا�سلكم _فرحتنا وهي عبارة عن ر�سيد للهاتف 
يقدم للعمال اإ�سافة للم�ساركة يف ك�سوة عيد مع فريق كلنا حا�سرين 

التطوعي.

الف�سيل  ال�سهر  خالل  للتنمية  عجمان  جلمعية  وخريية  جمتمعية  10مبادرات 

العلماء ال�سيوف : 31 فعالية قاموا بها يف ثاين اأيام رم�سان

بني -3 8 مايو اجلاري

م�سالخ بلدية مدينة اأبوظبي جتهز19389 ذبيحة متنوعة

•• الظفرة -الفجر:

تطوير  اأعمال  الظفرة  منطقة  بلدية  تنفذ 
امل��رف��اأ ح�سب  امل��ق��ربة مبدينة  تاأهيل  واإع���ادة 
م��ع��اي��ري ودل���ي���ل حت�����س��ني امل��ق��اب��ر يف اإم�����ارة 
ابوظبي، وتاأهيل املرافق امللحقة بها واإن�ساء 
مرافق جديدة لتحقيق ر�سا املجتمع املحلي.  
تكرمي  خدمات  توفري  اإىل  امل�سروع  ويهدف 
ال�سرعية  االأط������ر  ���س��م��ن  وال����دف����ن  امل���وت���ى 
تخدم  ال��ت��ي  والبيئية  وال�سحية  واالأم��ن��ي��ة 

خدمات  اأداء  وحت�سني  وال�����زوار.   امل�سيعني 
االن�سائية  ال�����س��لم��ة  مل��ع��اي��ري  وف��ق��ا  امل��ق��اب��ر 
والتو�سع امل�ستقبلي املطلوب للمقابر متا�سيا 

مع زيادة عدد ال�سكان باملدينة.
وتت�سمن االأعمال اإعادة تاأهيل مبنى تكرمي 
تاأهيل  واإع���ادة  انتظار  �سالة  واإن�����س��اء  امل��وت��ى 
كيلومر،   1،7 اإجمايل  بطول  املقربة  �سور 
وب��ن��اء خم��زن وغ��رف��ة ح��ار���س م��ع ملحقاتها 
اإن���ارة  واأع��م��ال  الكهربائي  ال��ت��ي��ار  وتو�سيل 
���س��ور امل��ق��ربة. ب��االإ���س��اف��ة اإىل اإن�����س��اء مدخل 

ال�ستيعاب  �سيارات  ومواقف  داخلي  وطريق 
مياه  جتميع  وخ��زان  مياه  و�سبكة  �سيارة   ٥٠
اأي�سا  االأع��م��ال  وت�سمل  ال�سحي.  ال�����س��رف 
وتركيب  للمقربة  الرئي�سي  املدخل  تو�سيع 
بوابة مزدوجة جديدة من االأملنيوم وتركيب 

بوابة للأفراد.
ال�ساملة  اخل���ط���ة  ���س��م��ن  امل�������س���روع  وي����اأت����ي 
وتاأهيل  الإع������ادة  ال��ظ��ف��رة  م��ن��ط��ق��ة  ل��ب��ل��دي��ة 
انطلقاً  املنطقة،  م��دن  خمتلف  يف  امل��ق��اب��ر 
وروؤية  للبلدية  االجتماعية  امل�سوؤولية  م��ن 

ر�سالة دائرة التخطيط العمراين والبلديات 
اإم����ارة ذات  اأب��وظ��ب��ي  ت��ك��ون  اأن  اإىل  ال��رام��ي��ة 
وخدمات  م�ستدام  متكامل  عمراين  تطوير 
املجتمع.  و���س��ع��ادة  لرفاهية  متميزة  بلدية 
االإمارة  العمراين يف  والتطوير  النمو  ودعم 
التطوير  اأعمال  ومراقبة  وتنظيم  وتوجيه 
العمراين واالرتقاء بالعمل البلدي لتقدمي 
وتهيئة  اخل����دم����ات  م���ن  ال���لئ���ق  امل�����س��ت��وى 
�سكان  جلميع  ال��ك��رمي��ة  املعي�سية  ال��ظ��روف 

االإمارة.  

بلدية منطقة الظفرة تنفذ م�سروع تطوير املقربة مبدينة املرفاأ

جتمع اأموال الزكاة خالل ال�ضهر املبارك دعمًا لعالج مر�ضى ال�ضرطان بالدولة

»اأ�سدقاء مر�سى ال�سرطان« تطلق حملتها الرم�سانية 
ال�سنوية »اأنا اأ�ستحق احلياة«

•• ال�شارقة-الفجر:

اأطلقت  التوايل،  على  ال�سابع  للعام 
اأ�سدقاء مر�سى ال�سرطان،  جمعية 
التي تتخذ من اإمارة ال�سارقة مقراً 
اأ�ستحق  “اأنا  لها، حملتها  ال�سنوية 
كل  ت�سجيع  اإىل  الهادفة  احلياة”، 
االإم���ارات���ي من  م��ن  املجتمع  ف��ئ��ات 
اأفراد وموؤ�س�سات حكومية وخا�سة، 
�سهر  اأموالهم، خلل  بزكاة  للتربع 
اجلمعية  ل�سالح  امل��ب��ارك،  رم�سان 
العلج  ل��ت��ق��دمي  ت��وظ��ف��ه��ا  وال���ت���ي 
ال�سرطان املحتاجني الذين  ملر�سى 
تكاليف  حت���م���ل  ي�����س��ت��ط��ي��ع��ون  ال 

العلج.
وتطلق اجلمعية حملة “اأنا اأ�ستحق 

واأ�سافت املا�سي: “ت�ستهدف حملة 
اأن���ا اأ���س��ت��ح��ق احل��ي��اة ت��وف��ري العلج 
ال�������س���روري مل��ر���س��ى ال�����س��رط��ان يف 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات  دول����ة 
تكاليفه  ي���ت���ح���م���ل���ون  ال  ال�����ذي�����ن 
الكبري  االإق��ب��ال  ويو�سح  الباهظة، 
ال��ذي جن��ده م��ن ك��ل فئات املجتمع 
االهتمام  حجم  احلملة  ه��ذه  على 
يف  ال�سرطان  مر�سى  ي��ج��ده  ال���ذي 
ال��دول��ة م��ن اجل��م��ي��ع، االأم���ر الذي 
اأث��راً طيباً يف نفو�سهم، ومن  يجعل 
ه��ن��ا ن��دع��و اجل��م��ي��ع ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 

الدورة ال�سابعة من احلملة ».
خلل  م��ن  للحملة  ال��ت��ربع  وميكن 
و���س��ائ��ل م��ت��ع��ددة م��ن��ه��ا االإن���رن���ت 
وال�سيكات  امل�سرفية  والتحويلت 

احلياة” يف كل عام ا�ستناداً اإىل فتوى 
يف  للفتوى  الدائمة  للجنة  �سرعية 
اإمارة ال�سارقة، اأباحت لها اال�ستفادة 
من زكاة اأم��وال االأف��راد واملوؤ�س�سات 
خ����لل ���س��ه��ر رم�������س���ان امل����ب����ارك يف 
�سرطني هما عدم قدرة  توفر  حال 
املري�س على حتمل تكاليف العلج 
مال  ا���س��ت��خ��دام  ي��ت��م  واأن  ب��ن��ف�����س��ه، 
الزكاة لتغطية نفقات العلج فقط 

من دون اأي بنود اأخرى.
وقامت حملة “اأنا اأ�ستحق احلياة” 
خ����لل ال�����س��ت اأع������وام امل��ا���س��ي��ة من 
من800  الأك������رث  ال����ع����لج  ت���وف���ري 
م����ري���������س����اَ، �����س����ام����ًل ال����ع����لج����ات 
الكيماوي  العلج  مثل  ال�سرورية، 
واالأ�سعة، وحتى العمليات اجلراحية 

الن�سية  وال���ر����س���ائ���ل  وال���ق�������س���ائ���م 
ق�سائم  ت��ت��واف��ر  ح��ي��ث  ال��ق�����س��رية، 
درهماً،  و50  دراه�����م،   10 بقيمة 
احل�سول  ومي��ك��ن  دره�����م،  و100 
الك�سك  زي������ارة  خ����لل  م���ن  ع��ل��ي��ه��ا 
يف  الزكاة  ق�سائم  لتوزيع  املخ�س�س 
فروع جمعية ال�سارقة التعاونية يف 
ال�سويحات وحلوان والقرين، حيث 
ال�ساعة  �ستتواجد فرق احلملة من 
 01:00  - ����س���ب���اح���اً   10:00

�سباحاً طوال ال�سهر الف�سيل.
الر�سائل  عرب  اأي�ساً  التربع  وميكن 
ال��ن�����س��ي��ة ال���ق�������س���رية، م����ن خلل 
 4425 اإىل  “زكاة”  كلمة  اإر���س��ال 
 10 ب����  ل��ل��ت��ربع  دو(  اأو  )ات�������س���االت 
)ات�ساالت   2307 زك��اة  اأو  دره���م، 

وغريها من اأنواع العلج ال�سرورية 
التي يحتاجها املري�س.

الدكتورة  ق��ال��ت  ال�����س��دد  ه���ذا  ويف 
جمعية  ع��ام  مدير  املا�سي،  �سو�سن 
اأ�سدقاء مر�سى ال�سرطان: “تعترب 
اإحدى  احلياة(،  اأ�ستحق  )اأن��ا  حملة 
احل���م���لت وامل�����ب�����ادرات ال���ت���ي تربز 
خ�����س��و���س��ي��ة امل��ج��ت��م��ع االإم�����ارات�����ي 
املبادرات  دع���م  اإىل  دوم�����اً  ال�����س��ب��اق 
واالأعمال االإن�سانية، حيث مل�سنا من 
خلل هذه احلملة يف االأعوام ال�ست 
وال�سغف  ال��رغ��ب��ة  م����دى  امل��ا���س��ي��ة 
ال�����ذي مي��ت��ل��ك��ه جم��ت��م��ع��ن��ا اأف�������راداً 
العون  ت���ق���دمي  وم��وؤ���س�����س��ات جت����اه 
للمحتاجني  االإن�سانية  وامل�ساعدة 

اأياً كانت احتياجاتهم«.

اأو دو( للتربع مببلغ 100 درهم، اأو 
اأو  )ات�ساالت   2308 “زكاة” اإىل 

دو( للتربع ب�500 درهم.
اإي���داع االأم����وال مبا�سرة يف  ومي��ك��ن 
با�سم  للجمعية  امل�����س��ريف  احل�����س��اب 
الفرع  يف  علجهم”  “زكاتكم 
الرئي�س لبنك ال�سارقة االإ�سلمي: 
)رقم   0011364854002
“رقم  احل�����س��اب امل�����س��ريف ال�����دويل 

�س.(.  :»IBAN
مر�سى  اأ���س��دق��اء  جمعية  اأن  يذكر 
ال�سرطان هي جمعية ذات نفع عام، 
تعزيز  بهدف   1999 عام  تاأ�س�ست 
القابلة  ال�ستة  بال�سرطانات  الوعي 
)�سرطان  وه�����ي:  امل��ب��ك��ر  ل��ل��ك�����س��ف 
الثدي، وعنق الرحم، والربو�ستاتا، 

واخل���������س����ي����ة، واجل�����ل�����د، و����س���رط���ان 
جانب  واإىل  وامل�����س��ت��ق��ي��م(،  ال��ق��ول��ون 
اجلمعية  حتر�س  ال��ت��وع��وي،  عملها 
واملادي  املعنوي  ال��دع��م  تقدمي  على 
وعائلتهم  املر�سى  الآالف  والطبي 
ممن تاأثروا مبر�س ال�سرطان، بغ�س 

واأعمارهم،  جن�سياتهم  ع��ن  النظر 
وجنحت حتى االآن يف تقدمي الدعم 
م�ساب  �سخ�س   5000 م��ن  الأك��رث 
بال�سرطان وعائلتهم من املواطنني 
و املقيمني يف دولة االإمارات العربية 

املتحدة.
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•• دبي-الفجر:

للعمليات  ال��ع��ام��ة  االإدارة  ن��ظ��م��ت 
ودعم  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  وم��رك��ز 
العامة  ب���ال���ق���ي���ادة  ال����ق����رار  ات����خ����اذ 
ل�سرطة دبي جل�سة حوارية بعنوان” 
ا�ست�سراف م�ستقبل مراكز االت�سال 
ال�سرطة،  �سباط  ن��ادي  يف   ”901
بطي  كامل  اللواء مهند�س  بح�سور 
العامة  االدارة  م��دي��ر  ال�����س��وي��دي، 
للعمليات، والعميد الدكتور عبد اهلل 
ع��ب��د ال��رح��م��ن ي��و���س��ف ب��ن �سلطان، 
امل�ستقبل  ا���س��ت�����س��راف  م��رك��ز  م��دي��ر 
دبي،  ب�سرطة  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  ودع���م 
مطر  اأح���م���د  اأول  خ��ب��ري  وال��ع��م��ي��د 
ل�سوؤون  العام  املدير  نائب  امل��ه��ريي، 
للأدلة  ال��ع��ام��ة  االإدارة  يف  االإدارة 
اجل��ن��ائ��ي��ة وع���ل���م اجل���رمي���ة، وع���دد 
م���ن ال�����س��ب��اط، ومب�����س��ارك��ة دوائ����ر 
وخا�سة،  ح���ك���وم���ي���ة  وم���وؤ����س�������س���ات 
م�سارك   100 م��ن  اأك���رث  وح�����س��ور 
من املعنيني بقطاع مراكز االت�سال، 
ب���ه���دف ت���ب���ادل امل���ع���رف���ة، واالط�����لع 
واملمار�سات،  ال��ت��ج��ارب  اأف�����س��ل  على 
ب���ت���و����س���ي���ات م����ن خلل  واخل���������روج 

نقا�سات الع�سف الذهني. 
وق����ال ال���ل���واء م��ه��ن��د���س ك��ام��ل بطي 
االفتتاحية  ال��ك��ل��م��ة  يف  ال�����س��وي��دي 
القيادة  اإن  احل�����واري�����ة،  ل��ل��ج��ل�����س��ة 
ب�سكل  ت�سعى  دب���ي  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة 
امل�سركة  اللقاءات  اإق��ام��ة  اإىل  دائ��م 
واخلا�سة  احلكومية  املوؤ�س�سات  بني 
للتعزيز  وذل�����ك  اخل���ا����س���ة،  و���س��ب��ه 
واملعارف  اخل���ربات  وت��ب��ادل  التعاون 
ال���ت���ي تقدم  ب���اخل���دم���ات  ل���لرت���ق���اء 
التقني  التقدم  وتوظيف  للجمهور، 
واال�ستفادة  اال�سطناعي،  وال��ذك��اء 
الناجحة  ال��ع��امل��ي��ة  امل��م��ار���س��ات  م���ن 
العمل،  واق��������ع  ع���ل���ى  وت���ط���ب���ي���ق���ه���ا 
كافة  يف  امل�����س��ت��ق��ب��ل  وا����س���ت�������س���راف 

القطاعات ومنها مراكز االت�سال.
اأن اجلل�سة احلوارية ت�سمل  واأو�سح 

خمتلفة  جت�������ارب   6 ا����س���ت���ع���را����س 
الأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات وال���ت���ج���ارب يف 
موؤ�س�سات  م����ن  االت�������س���ال  م����راك����ز 
حكومية وخا�سة، وجل�سة خم�س�سة 
ل��ل��ع�����س��ف ال��ذه��ن��ي ت��ن��اق�����س حماور 
م����ت����ع����ددة، م���ث���ل ت�����س��م��ي��م م���راك���ز 
االت�سال وفق معايري ال�سبع جنوم، 
ودور الذكاء اال�سطناعي يف حت�سني 
امل��ت��ع��ام��ل، واآل����ي����ات حتقيق  جت���رب���ة 
�سرعة اال�ستجابة واخلدمة املتميزة، 
ومعايري ال�سحة وال�سلمة يف مراكز 
والتعامل  ح��ل��ه��ا  واآل���ي���ات  االت�����س��ال 
معها. وقدمت ال�سيدة هدى ال�سفار 
من بلدية دبي جتربة وفكرة العمل 
ب��ل��دي��ة دبي،  يف م��رك��ز االت�����س��ال يف 
وامل���راح���ل وامل��ح��ط��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة من 
 ،2019 العام  1978 وحتى  العام 
وتطور املركز يف جوانب عديدة مثل 
امل�سمى، ونوعية اخلدمات، وت�سميم 
اأن  املركز، واأع��داد املوظفني، موؤكدة 
مراكز  تطوير  يف  املوظفني  اإ���س��راك 
االت�����س��ال ه��و م��ن االأم����ور املهمة يف 
واأن  وال��ت��ط��وي��ر،  ال��ت��ح��دي��ث  عملية 
حتديات  ت���واج���ه  االت�������س���ال  م���رك���ز 
احلاالت  م��ع  التعامل  منها  ع��دي��دة 
الطارئة املتمثلة يف امل�ساكل التقنية، 

املتعاملني  واأمن�����اط  ال��ع��م��ل،  وب��ي��ئ��ة 
وتباين واختلف ثقافاتهم.

البلو�سي،  ح�سني  ال�سيد  وا�ستعر�س 
م���ن م���وان���ئ دب����ي ال��ع��امل��ي��ة، جتربة 
التجارية،  دبي  ات�سال من�سة  مركز 
العاملية،  دب��ي  موانئ  �سركات  اإح��دى 
املركز،  ي��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  واخل����دم����ات 
متابعة  يف  املتمثلة  العمل  وطريقة 
الب�سائع،  ع��ل��ى  ال���ت���اأم���ني  خ���دم���ات 
وال��ت��خ��ل��ي�����س اجل������وي، واخل���دم���ات 
امل��ق��دم��ة ل��ل�����س��رك��ات امل�����س��ت��ف��ي��دة من 
واآلية  ال���ب���ح���ري،  وال��ن��ق��ل  امل���لح���ة 
التعامل مع املوا�سم واملنا�سبات التي 
املتعاملني،  ات�����س��االت  ف��ي��ه��ا  ت�����زداد 
وك��ي��ف��ي��ة م��ت��اب��ع��ة ج�����ودة ال�����رد على 
للوقوف  وم��راج��ع��ت��ه��ا  االت�������س���ال، 
املراكز  وت���زوي���د  امل���لح���ظ���ات،  ع��ل��ى 

باملعلومات ب�سكل م�ستمر.
م����ن ج���ان���ب���ه، ق�����دم ال�����س��ي��د حممد 
التنمية  دائ���������رة  م�����ن  ال���������س����ع����دي، 
حما�سرة  دب������ي،  يف  االق���ت�������س���ادي���ة 
ال��ت��اري��خ��ي��ة للت�سال  امل��راح��ل  ع��ن 
التكنولوجي  وال��ت��ح��ول  ال��ب�����س��ري، 
مب�����راح�����ل�����ه امل������ت������ع������ددة، وال������ذك������اء 
امل�ستقبل،  وا�ست�سراف  اال�سطناعي 
وال��ع��لق��ة ب��ني ت��ق��دمي اخل��دم��ة من 

قبل االأنظمة والتقنيات ودور العامل 
الب�سري فيها.

ح�سني،  اأح��م��د  ح�سن  ال�سيد  وق���دم 
جتربة  “ات�ساالت”  ����س���رك���ة  م����ن 
ال�������س���رك���ة، ون����ب����ذة ع����ن ات�������س���االت 
ومراكز خدمة العملء فيها، وعدد 
مراكز االت�سال الرئي�سية، منوهاً اأن 
الذكاء اال�سطناعي كان من  اإدخ��ال 
اجل��وان��ب ال��ه��ام��ة ال��ت��ي مت��ث��ل نقله 
ت��ق��دمي اخلدمة  ن��وع��ي��ة يف ط��ري��ق��ة 
مراكز  واأن  االت�������س���ال،  م���راك���ز  يف 
تتمثل يف  لديها حت��دي��ات  االت�����س��ال 
الكلفة الت�سغيلية، وطريقة التعامل 
تدير  والتي  املتعاقدة  ال�سركات  مع 
م���راك���ز االت�������س���ال،  ل��ل��و���س��ول اإىل 
اأن  خدمة ذات جودة عالية، م�سيفاً 
رئي�سية  تركز على حماور  ات�ساالت 
يف مراكز االت�سال، ت�سمل املوظفني 
وخرباتهم وقدراتهم وتخ�س�ساتهم، 
والعمليات الت�سغيلية مثل ا�ستحداث 
اجل����دي����دة،  واالأق�����������س�����ام  االإدارات 

والتكنولوجيا احلديثة.
ال�سيد  ا�ستعر�س  ال�سياق  نف�س  ويف 
“اأفايا”  ���س��رك��ة  م���ن  ه����اين،  ف����ادي 
املتخ�س�سة بتقنيات مراكز االت�سال، 
املتعاملني  خ��دم��ة  ا�ستطلع  نتائج 

التوا�سل  وقنوات  درا�ستها،  واأهمية 
مع مراكز اخلدمة، وح�سور مواقع 
ال��ت��وا���س��ل ك��ت��ح��دي ه����ام وق�����وي يف 
جمال التوا�سل مع العميل، وكيفية 
اال�سطناعي  ال���ذك���اء  ب���ني  ال���رب���ط 

ومواقع التوا�سل.
ال�سيد  ق��دم  االأخ���رية،  التجربة  ويف 
جيني�س�س،  ����س���رك���ة  م����ن  اأف�����ري�����ن، 
املتخ�س�سة يف نظم مراكز االت�سال، 
الت�سغيلية  العمليات  يو�سح  عر�ساً 
توظيف  يتم  وكيف  االت�سال،  ملراكز 
احلديثة  واالب����ت����ك����ارات  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
مل����ا يخدم  ال���ق���ط���اع  ل��ت�����س��ه��ي��ل ه�����ذا 
اإىل  للو�سول  واملتعاملني،  املوظفني 
مراكز ذات م�ستوى عايل يف تقدمي 
وا���س��ع��اد اجل��م��ه��ور، مبيناً  اخل��دم��ة 
ال��ن��ظ��م ال��ت��ي ل���دى ال�����س��رك��ة وطرق 
املوؤ�س�سات  يف  االأنظمة  م��ع  تكييفها 

وال�سركات.
ويف خ��ت��ام اجل��ل�����س��ة احل���واري���ة كرم 
اللواء مهند�س كامل بطي ال�سويدي، 
امل�ساركني يف اأوراق العمل والعرو�س 
ال��ت��ق��دمي��ي��ة، واجل��ه��ات امل�����س��ارك��ة يف 
دوائر  م��ن  ه��ذه اجلل�سة احل��واري��ة، 
و�سبه  وخا�سة  حكومية  وموؤ�س�سات 

خا�سة. 

•• ال�شارقة-الفجر:

حميد  الدكتور  االأ�ستاذ  �سعادة  افتتح 
جامعة  م����دي����ر  ال���ن���ع���ي���م���ي،  جم������ول 
ال�سارقة، امللتقى الثاين الإدارة الطريان 
اإدارة  املدين، والذي تنظمه جمموعة 
التابعة  امل�ستدامة  الهند�سية  االأ�سول 
ملعهد البحوث للعلوم والهند�سة حتت 
عنوان “اإدارة اأن�سطة الطائرات بدون 
�سعادة  ب��ح�����س��ور  )الدرون(”،  ط��ي��ار 
ه��رني��ك الن����دره����ومل، ���س��ف��ري مملكة 
االإم����ارات، ووفدا  دول��ة  ل��دى  ال�سويد 
ال�سويد  م���ن مم��ل��ك��ة  امل�����س��ت��وى  رف��ي��ع 

واإدارة  ل��ي��ن�����س��وب��ن��غ  ج��ام��ع��ة  ت�����س��م��ن 
 ،)LFV( الطريان املدين ال�سويدية
ومب�ساركة عدد من املوؤ�س�سات املحلية 
مل�ساريع  دب������ي  م���وؤ����س�������س���ة  ت�����س��م��ن��ت 
خلدمات  دب��ي  و  الهند�سية،  الطريان 

امللحة اجلوية.
يف بداية اللقاء، رحب مدير اجلامعة 
والوفد  ال�سويد  �سفري مملكة  ب�سعادة 
�سعادته  ع����ن  واأع��������رب  ل�����ه،  امل����راف����ق 
ب���ا����س���ت���م���رار ال���ت���ع���اون م����ع ع�����دد من 
يف  وال�سناعية  االأكادميية  املوؤ�س�سات 
مع  ال��ت��ع��اون  بجانب  ال�سويد،  مملكة 
مبجال  ال�سلة  ذات  املحلية  املوؤ�س�سات 

اإدارة اأن�سطة الطائرات بدون طيار، ملا 
اأهمية يف املرحلة القادمة، ثم  له من 
ال�سارقة  جامعة  عن  نبذة  املدير  قدم 
ومهنية  اأكادميية  وبرامج  كليات  من 

وبرامج درا�سات عليا.
امل���ل���ت���ق���ى ع���ل���ى م������دار ثلثة  ن���اق�������س 
امل�ساريع  وجم���ري���ات  ت���ط���ورات  اأي�����ام 
امل���������س����رك����ة ب������ني اجل�����ان�����ب�����ني، ه����ذا 
للطائرات  حم��اك��ي  ت��د���س��ني  ب��ج��ان��ب 
مع  بالتعاون  وحركتها،  ط��ي��ار  ب���دون 
واإدارة  ال�سويدية  لين�سوبنغ  جامعة 
 )LFV( ال�سويدية  املدين  الطريان 
الهند�سية  االأ���س��ول  اإدارة  وجمموعة 

من  االأول  ي��ع��د  وال�����ذي  امل�����س��ت��دام��ة، 
اللقاء  ت�سمن  كما  املنطقة،  يف  نوعه 
بالتحديات  مناق�سة موا�سيع متعلقة 
ال����ت����ي ت����واج����ه اأن�������س���ط���ة ال���ط���ائ���رات 
جوانب  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ط��ي��ار  ب����دون 
ال�����س��لم��ة واالأم�����ن ال���س��ت��خ��دام��ه��ا يف 
الرئي�سية  االأداء  وم���وؤ����س���رات  امل����دن، 
باإدارة حركة الطائرات بدون  املتعلقة 
ملناق�سة  ج��ل�����س��ة  ع��ق��د  ك��م��ا مت  ط���ي���ار، 
بني  امل�����س��رك  ال��ت��ع��اون  تر�سيخ  �سبل 
جمال  يف  والدولية  املحلية  املوؤ�س�سات 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وم��ن��اق�����س��ة خطط 

العمل امل�ستقبلية. 

ح�������س���ر اف���ت���ت���اح امل���ل���ت���ق���ى: االأ����س���ت���اذ 
ال����دك����ت����ور ك����م����ال ي���و����س���ف ال���ت���وم���ي، 
واملدير  امليكانيكية  الهند�سة  اأ���س��ت��اذ 
والطاقة  النقية  امل��ي��اه  ملركز  امل�سارك 
ما�سات�سو�ست�س  م��ع��ه��د  يف  ال��ن��ظ��ي��ف��ة 

بالواليات   )MIT( للتكنولوجيا 
امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة وع�����س��و جمل�س 
واالأ�ستاذ  ال�����س��ارق��ة،  ج��ام��ع��ة  اأم���ن���اء 
نائب  بالطيب،  علي  معمر  ال��دك��ت��ور 
مدير اجلامعة ل�سوؤون البحث العلمي 

الدكتور  واالأ�ستاذ  العليا،  والدرا�سات 
عبد القادر حامد، قائم باأعمال عميد 
الدكتور  واالأ����س���ت���اذ  ال��ه��ن��د���س��ة،  ك��ل��ي��ة 
بحوث  معهد  مدير  �سنابلة،  عبداهلل 
ال��ع��ل��وم وال��ه��ن��د���س��ة، وال��دك��ت��ور عماد 

البحثية  املجموعة  من�سق  ال�سيوف، 
باجلامعة،  اال�ستدامة  مكتب  ومدير 
ق�سم  رئي�س  �سعيتو،  علي  وال��دك��ت��ور 
الهند�سة ال�سناعية واالإدارة الهند�سية 

باجلامعة.

•• دبي-الفجر:

عبد  اللواء  �سعادة  لتوجيهات  تنفيذاً 
اهلل خليفة املري، القائد العام ل�سرطة 
دب����ي، ب��ال��ع��م��ل امل�����س��رك و����س���واًل اإىل 
التكامل املوؤ�س�سي بني قطاعات العمل 
ال�سرطي املختلفة، تراأ�س  �سعادة اللواء 
م�ساعد  ث��اين  بن  حممد  اأحمد  طيار 
و�سعادة  املنافذ  ل�سوؤون  ال��ع��ام  القائد 
م�ساعد  بخيت  �سعيد  حم��م��د  ال��ل��واء 

املجتمع  اإ�سعاد  ل�سوؤون  ال��ع��ام  القائد 
والتجهيزات، اجتماعاً م�سركاً لبحث 
التكامل بني قطاعي “�سوؤون املنافذ” 
والتجهيزات”،  امل��ج��ت��م��ع  اإ���س��ع��اد  و” 
بح�سور  ال�����س��ب��اط،  ن����ادي  يف  وذل����ك 
االإدارة  م��دي��ر  �سهيل  خ��ال��د  ال��ع��م��ي��د 
والعميد  امل��ج��ت��م��ع،  الإ����س���ع���اد  ال��ع��ام��ة 
العامة  االإدارة  م���دي���ر  ع��ت��ي��ق  ع���ل���ي 
الأم����ن امل����ط����ارات، وال��ع��م��ي��د ع��ب��د اهلل 
للخدمات  العامة  االإدارة  مدير  خ��ان 

القا�سم  والعقيد في�سل  والتجهيزات، 
مدير اإدارة االإعلم االأمني، وموظفي 

القطاعني.
ويف بداية االجتماع رحب �سعادة اللواء 
ابن ثاين بامل�ساركني يف االجتماع الذي 
الهادفة  االج��ت��م��اع��ات  اإط����ار  ي��اأت��ي يف 
خمتلف  ب���ني  ال��ت��ك��ام��ل  حت��ق��ي��ق  اىل 
مبا  القيادة  م�ستوى  على  القطاعات 
تنفيذاً  امل�سرك  والعمل  االأداء  يعزز 
لتعليمات �سعادة القائد العام ل�سرطة 

دبي يف هذا ال�ساأن.
اأن قطاعي  ث����اين  اب����ن  ال���ل���واء  واأك�����د 
املجتمع  و”اإ�سعاد  املنافذ”  “�سوؤون 
يف  دائم  تن�سيق  والتجهيزات” بينهما 
ل�سرطة  العامة  القيادة  �سمن  العمل 
التكامل  اجتماع  اأن  اإىل  م�سرياً  دب��ي، 
ي�ساهم يف ط��رح وت��ب��ادل االأف��ك��ار بني 
ال��ع��ام��ل��ني يف ال��ق��ط��اع��ني م���ن اأج���ل 
ت��ط��وي��ر ال��ع��م��ل وحت��ق��ي��ق امل���زي���د من 
اللواء  اأك���د  جانبه،  وم��ن  االإجن�����ازات. 

اجتماع  اأن  ب��خ��ي��ت  ���س��ع��ي��د  حم���م���د 
التكامل ي�سعى اإىل تعزيز التكامل بني 
بني  وال��ت��ع��اون  التنظيمية  ال��وح��دات 
وتبادل  قطاع  كل  يف  العامة  االإدارات 
اخل������ربات واالإم���ك���ان���ي���ات وال����ق����درات 
لكل قطاع  املتاحة  والربامج  واملعدات 
مب����ا ي�������س���اه���م يف حت���ق���ي���ق االأه��������داف 

اال�سراتيجية املن�سودة ل�سرطة دبي.
 وبحث االجتماع جمموعة اخلدمات 
اإ�سعاد  ق��ط��اع  يقدمها  ال��ت��ي  املتنوعة 

التي  اخل���دم���ات  ج��ان��ب  اإىل  امل��ج��ت��م��ع 
للخدمات  ال��ع��ام��ة  االإدارة  ت��ق��دم��ه��ا 
والتجهيزات واملتعلقة بتجهيز املباين 
وامل���راف���ق. ويف خ��ت��ام االج��ت��م��اع، �سكر 

اللواء ابن ثاين واللواء بخيت  �سعادة 
مللحظاتهم  تقديراً  امل�ساركني  كافة 
واق��راح��ات��ه��م واآرائ����ه����م ال��ت��ي اأث���رت 
التكامل  حتقيق  اأج���ل  م��ن  االج��ت��م��اع 

ي�ساهم  مبا  القطاعني  بني  العمل  يف 
القيادة  ا�سراتيجية  يف دعم وحتقيق 
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ويخ�سع ب�سكل دوري  للفحو�سات الطبية الالزمة ويتمتع ب�سحة جيدة 

•• دبي-وام: 

رئي�سة  ال�سويدي  ع��واط��ف  م��ن  ك��ل  ال��ذك��ي��ة  دب��ي  منحت 
دب���ي ونائبها  ���س��رط��ة  ال�����س��ع��ادة واالإي��ج��اب��ي��ة يف  جم��ل�����س 
اأ�ساليب  “ممار�س  �سهادة  املظلوم  �سعيد  الدكتور  العقيد 
ومعهد  الدمناركي  الت�سميم  مركز  ال�سكان” من  �سعادة 
االبتكار  وخم���ت���رب  ال��ت��ف��اع��ل��ي  ل��ل��ت�����س��م��ي��م  ك��وب��ن��ه��اغ��ن 
الربنامج  متطلبات  جميع  ال�ستكمالهما  اال���س��ك��ن��دن��ايف 
الذي  “ت�سميم املدن”  التدريبي الثاين الأبطال ال�سعادة 
ع��ق��د يف ال���دمن���ارك ب��ال��ت��ع��اون م��ع دب���ي ال��ذك��ي��ة. و�سلمت 
ب�سر  بن  بنت بطي  الدكتورة عائ�سة  �سعادة  لهما  ال�سهادة 
اهلل  عبد  ال��ل��واء  �سعادة  بح�سور  الذكية،  دب��ي  ع��ام  مدير 
الدكتور  وال��ل��واء  دب��ي  ل�سرطة  العام  القائد  امل��ري  خليفة 
ال�سلل �سعيد بن هويدي الفل�سي م�ساعد القائد العام 
ل�سوؤون االإدارة والعميد خالد نا�سر الرزوقي مدير االإدارة 
اهلل  عبد  اللواء  �سعادة  وهناأ  اال�سطناعي.  للذكاء  العامة 
�سعيد  الدكتور  والعقيد  ال�سويدي  عواطف  امل��ري  خليفة 
�سعادة  اأ�ساليب  “ممار�س  �سهادة  على  املظلوم حل�سولهما 
ال��ق��ي��ادة العامة  ال��دمن��ارك .. م��وؤك��دا دع��م  ال�سكان” م��ن 

“اأجندة  مل��ب��ادرة  اال�سراتيجية  ل��لأه��داف  دب��ي  ل�سرطة 
ال�سعادة” وكافة التوجهات احلكومية يف هذا ال�ساأن. من 
جانبها ثمنت الدكتورة عائ�سة بنت بطي بن ب�سر امل�ساركة 
الفاعلة ملنت�سبي �سرطة دبي يف الربنامج التدريبي الثاين 
مبادرات  اأح���د  وه���و  املدن”  “ت�سميم  ال�����س��ع��ادة  الأب��ط��ال 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأطلقها  التي  ال�سعادة”  “اأجندة 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
 2016 العام  جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” يف 
من  املدينة  �سعادة  لتعزيز  الذكية  دب��ي  اعتمدتها  وال��ت��ي 

خلل مبادرات وبرامج تخدم �سعادة االإن�سان.
وقالت اإن دبي الذكية نظمت برناجمني تدريبيني الأبطال 
املتحدة  بالواليات  دي��زين  معهد  يف  عقد  االأول  ال�سعادة، 
االأمريكية بهدف تاأهيل وتدريب اأبطال ال�سعادة يف جمال 
31 م�ساركا  اأن��ه مت ابتعاث  ج��ودة اخل��دم��ات.. اإىل جانب 
26 جهة حكومية  اأكرث من  ال�سعادة ميثلون  اأبطال  من 
وغري حكومية من اإمارة دبي يف الربنامج التدريبي الثاين 
املدن”  “ت�سميم  ع��ن��وان  ال��دمن��ارك حت��ت  ال���ذي عقد يف 
وذلك بالتعاون مع �سركة مركز املعرفة للتقنيات احلديثة 

واأن�سطة البحوث وتطوير املنتجات ورعاية االأعمال.

•• دبي -وام:

حققت مدار�س حماية بجميع اأق�سامها البنات والبنني 
وريا�س االأطفال املراكز االأوىل على م�ستوى اإمارة دبي 
يف جائزة عون للخدمة املجتمعية - التي نظمتها هيئة 
2019 - وتاأهلت  الهلل االأحمر االإماراتي -2018 

اإىل املرحلة الثانية للفوز على م�ستوى الدولة.

اهلل  عبد  حممد  ح�سره  حفل  يف  ال��ط��لب  تكرمي  ومت 
احل��اج ال��زرع��وين رئي�س ف��رع هيئة ال��ه��لل االأح��م��ر يف 
ب��ن فهد امل�سرف  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور حممد  دب��ي وال��ل��واء 
العام ملدار�س حماية والعميد الدكتور حممد بطي ثاين 
واملقدم  دب��ي  �سرطة  اأك��ادمي��ي��ة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  ال�سام�سي 
�سيف بن مويزة م�سرف مدار�س حماية ومديري  وداد 

مدار�س حماية.

حتت عنوان »اإدارة اأن�ضطة الطائرات بدون طيار« وبح�ضور �ضفري ال�ضويد:

مدير جامعة ال�سارقة يفتتح امللتقى الثاين الإدارة 
حركة الطائرات بدون طيار

ابن ثاين وبخيت تراأ�ضا االجتماع

بحث التكامل بني قطاعي » �سوؤون املنافذ« و
»اإ�سعاد املجتمع والتجهيزات«

ع�ضف ذهني وا�ضتعرا�ض 6 جتارب وممار�ضات 

اجلل�سة احلوارية ال�ست�سراف امل�ستقبل ملراكز االت�سال 901

منح �سهادة »ممار�ص اأ�ساليب �سعادة ال�سكان« ملوظفني يف �سرطة دبي

مدار�ص حماية تفور بجائزة »عون للخدمة املجتمعية«

2019. وهم على اطلع على حالته ال�سحية.  لذويه كانتا يف �سهر ابريل 
ويف اخلتام توؤكد البعثة الدائمة لدولة االمارات العربية املتحدة لدى االأمم 
املتحدة يف جنيف على التزام دولة االم��ارات باحرام مبادئ حقوق االن�سان 
واملكفولة مبوجب الد�ستور وت�سريعاتها الوطنية ومبا يتوافق مع التزاماتها 
خمتلف  مع  تعاونها  تعزيز  على  االم���ارات  دول��ة  حر�س  توؤكد  كما  الدولية، 
تعزيز وحماية  ي�ساهم يف  االن�سان مبا  املتحدة حلقوق  واليات االمم  اأجهزة 
واالليات  االأج��ه��زة  بتلك  املناطة  وال��والي��ة  امل��ه��ام  اإط���ار  االن�����س��ان ويف  حقوق 

مبوجب قرارات االأمم املتحدة ذات ال�سلة.

املن�ساآت العقابية، واأن اآخر زيارتني لذويه كانتا يف �سهر ابريل 2019.. وهم 
على اطلع على حالته ال�سحية. وفيما يلي ن�س البيان ال�سادر عن البعثة 
الدائمة لدولة االمارات العربية املتحدة لدى االأمم املتحدة يف جنيف يف هذا 
ال�سدد :اطلعت البعثة الدائمة لدولة االمارات العربية املتحدة لدى االأمم 
املتحدة يف جنيف على البيان ال�سادر عن جمموعة من االج��راءات اخلا�سة 
التابعة ملجل�س حقوق االن�سان بتاريخ 7 مايو 2019 بخ�سو�س ال�سيد اأحمد 
باأنه �سبق لدولة االم��ارات ويف معر�س ردها على  من�سور. واإذ ت�سري البعثة 
بالق�سية.  املتعلقة  واملزاعم  االدع��اءات  كافة  فندت  وان  اخلا�سة  االج��راءات 

املنظمات  بع�س  ن�سرها  على  داأب���ت  ال�سحة  م��ن  لها  اأ�سا�س  ال  م��زاع��م  وه��ي 
غري احلكومية يف تقاريرها بهدف ت�سويه وتزوير احلقائق. كما توؤكد دولة 
االمارات على عدم �سحة االدعاءات االأخرية املتعلقة باإ�سراب ال�سيد/ اأحمد 
من�سور عن الطعام. حيث يتم تقدمي الوجبات الغذائية له وبانتظام وذلك 
دوري  وب�سكل  يخ�سع  كما  للنزالء،  املقدمة  اليومية  الوجبات  جل��دول  وفقا 
واآخر فحو�سات طبية  الطبية اللزمة. ويتمتع ب�سحة جيدة.  للفحو�سات 
ا�سرته بزيارته ب�سفة دورية  2019. هذا وتقوم  ابريل  اأجريت له يف �سهر 
زيارتني  واآخر  العقابية،  املن�ساآت  بها يف  املعمول  واللوائح  للنظم  وذلك وفقا 

•• جنيف -وام:

اأكدت دولة االمارات العربية املتحدة عدم �سحة االدعاءات االأخرية املتعلقة 
الوجبات  تقدمي  يتم  حيث  الطعام..  عن  من�سور  /اأح��م��د  ال�سيد  باإ�سراب 
الغذائية له وبانتظام وذلك وفقا جلدول الوجبات اليومية املقدمة للنزالء، 
كما يخ�سع وب�سكل دوري للفحو�سات الطبية اللزمة ويتمتع ب�سحة جيدة. 
كما اأكدت اأن اآخر فحو�سات طبية اأجريت له يف �سهر ابريل 2019 ..وتقوم 
بها يف  املعمول  وال��ل��وائ��ح  للنظم  وذل��ك وفقا  دوري���ة  ب�سفة  ب��زي��ارت��ه  اأ���س��رت��ه 
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اأخبـار الإمـارات

•• العني  - الفجر:

ا�سدر مكتب الطوارئ ببلدية مدينة 
رم�سانية  خيم  ت�سريح   211 العني 
ب����اأن����واع����ه����ا امل���خ���ت���ل���ف���ة ي���ع���د ات���خ���اذ 
االإج��راءات اللزمة ، حيث قام مكتب 
و   ، اال���س��راط��ات  بتحديد  ال��ط��وارئ 
اأمام  الرم�سانية  اخليم  ت�سمل  التي 
امل�ساجد اأو حرم امل�سجد و اخليم التي 
تقام يف الفنادق خلل ال�سهر الف�سيل 
، و اخليم املوجودة يف االأحياء ال�سكنية 
اخليم  ف���ئ���ات  جل��م��ي��ع  ي�������س���رط  و   ،
ت�����س��اري��ح ت�����س��در م��ن ال��ب��ل��دي��ة و من 

جهات اأخرى .
و ميكن تقدمي الطلب من خلل �سعبة 
ال��ط��وارئ كما مت فتح  اخليام مبكتب 
الرم�سانية  التقدمي على اخليم  باب 
 ) ه��ب  �سمارت   ( الذكية  املن�سة  ع��رب 
اأكرث  اأ�سرع و  خلدمة اجلمهور ب�سكل 
امل�ستندات  جميع  توفري  مع   ، �سهولة 
ا�سدار  ل��ي��ت��م  امل��ط��ل��وب��ة  امل���واف���ق���ات  و 
الت�سريح   يف وقت قيا�سي ، حيث مت 
ت�ساريح  بنظام  الذكية  املن�سة  رب��ط 
املخت�سون  املوظفون  يقوم  و   ، اخليم 
التاأكد من  و  املطلوب  املوقع  بتفتي�س 
تطبيق جميع اال�سراطات ، و ميكن 
التقدمي من قبل ال�سركات و االأفراد 
املتابعة  اي�ساً  و  الذكية  املن�سة  على 
اأو   993 ال���ط���وارئ  رق���م مكتب  ع��رب 

مراجعة مقر املكتب .

مدير   – الكعبي  عبيد  �سعيد  ق��ال  و 
العني  ببلدية مدينة  الطوارئ  مكتب 
، ي�����س��رط ل��رخ��ي�����س اخل���ي���ام اأم����ام 
مراجعة  امل�����س��ج��د  ح����رم  اأو  امل�����س��ج��د 
و  االإ�سلمية  لل�سوؤون  العامة  الهيئة 
عدم  �سهادة  على  للح�سول  االأوق���اف 
ممانعة ويتم بعد ذلك متابعة الطلب 
اأما تراخي�س اخليم التي   ، من قبلنا 
من  ملوافقة  فتحتاج  الفنادق  يف  تقام 
قبل دائرة الثقافة و ال�سياحة وميكن 
ال�سركة  طريق  عن  عليها   احل�سول 
املرخ�سة مع ذكر موقع اخليمة و نوع 
االإزال���ة  و  ال��رك��ي��ب  ف��رة  و  املنا�سبة 
الرخ�سة  م���ن  ل�����س��ورة  ب��االإ���س��اف��ة   ،
اأبوظبي  غ��رف��ة  ع�سوية  و  التجارية 
اإىل جانب �سور من الهوية و اعتماد 

اآو من  التوقيع من �ساحب الرخ�سة 
ينوب عنه .

املوقع  ي�سرط يف   : الكعبي  اأ�ساف  و 
ال����ذي ي��ت��م اخ���ت���ي���اره الإق���ام���ة اخليم 
حركة  على  ي��وؤث��ر  ال  اأن   الرم�سانية 
ال�سري، و ال تقام اخليمة على اأملك 
كما   ، الت�سريح  ط��ال��ب  لغري  خا�سة 
اآخ�����ر يف  مي��ن��ع مم���ار����س���ة اأي ن�����س��اط 
ملجال�س  كتحويلها  �سائم  اإفطار  خيم 
الإل���ق���اء  ا���س��ت��غ��لل��ه��ا  اأو  رم�����س��ان��ي��ة 
اأي ن�ساط غري امل�سرح  اأو  املحا�سرات 
الت�ساريج  ب����اأن  ال��ك��ع��ب��ي  اأك����د  و   . ب���ه 
و  املتطلبات  جميع  ت�ستويف  اأن  يجب 
�سركة  و  امل��دين  الدفاع  من  املوافقات 
االلتزام  يجب  كما   ، للتوزيع  ال��ع��ني 
ب���ا����س���راط���ات و اأن���ظ���م���ة ال�����س��ح��ة و 

ال�سلمة املعمول بها يف اإمارة اأبوظبي 
، فيما و  مينع بناء اخليم يف مواقف 
ال�سيارات و مواقف احلدائق العامة اأو 
اأي مرنل بدون موافقة �ساحبه  اأمام 
ا�ستخدام مكربات  اإىل  عدم  اإ�سافة   ،
ال�سوت حفاظاً على ال�سكينة العامة و 
عدم االزع��اج ، و من جانب املحافظة 
ال�سركة  تتعهد  االأف���راد  �سلمة  على 
�سلمة  و  ���س��لح��ي��ة  للخيم  امل��ن��ف��ذة 
اخليمة و التجهيزات املقامة عليها و 
تتحمل كذلك  كافة امل�سوؤولية ،  كما 
و  الت�سريح  مب��دة  االل��ت��زام  ي�سرط 
تغيري  الأي  الطوارئ  مكتب  خماطبة 

قد يطراأ .
ا�ستيفاء  ف����ور  اأن����ه  ال��ك��ع��ب��ي  واأو�����س����ح 
ت���ت���م عملية  ال���ط���ل���ب،  م����ع  ال���وث���ائ���ق 

ال��ك�����س��ف امل���ي���داين ع��ل��ى امل���وق���ع الذي 
���س��ت��ق��ام ع��ل��ي��ه اخل��ي��م��ة، ل��ل��ت��اأك��د من 
البلدية،  ال�����س����راط����ات  م��ط��اب��ق��ت��ه 
ن�ساط  الأي  خمالفات  كذلك  وح��ددت 
خمالف يف اخليام، اإ�سافة اإىل تدوين 
با�ستخدام  ب��االل��ت��زام  وت��وق��ي��ع  تعهد 
املن�سو�س  ال�����س��روط  ح�سب  اخليمة 
على  احل�سول  ي�ستلزم  حيث  عليها، 
تقدمي  ال�سائم  اإفطار  خيام  ت�سريح 
عدد من الوثائق، من بينها ن�سخة من 
للمواطنني،  الهوية  اأو  ال�سفر  ج��واز 
التجارية  ال���رخ�������س���ة  م����ن  ون�����س��خ��ة 
ب��رك��ي��ب اخليام،  امل��ت��ع��ه��دة  ل��ل�����س��رك��ة 
ببلدية  م�سجلة  ت��ك��ون  اأن  وي�����س��رط 
التزامها  م��ن  ل��ل��ت��اأك��د  ال��ع��ني  م��دي��ن��ة 
لت�ستكمل  با�سراطات رخ�س اخليام، 
اللزمة،  ال��ت��ع��ه��دات  ت��وق��ي��ع  ب��دوره��ا 
وا�ستيفاء  تطبيق  م��ن  للتاأكد  وذل���ك 
لتجنب  ال�سلمة،  ومعايري  اإج��راءات 
وق���وع احل�����وادث اخل���ط���رة  ال��ت��ي تقع 
عادة يف اخليام التي تفتقر ملوا�سفات 

ومعايري االأمن وال�سلمة .

و ختم الكعبي حديثه حول املمار�سات 
اخلاطئة التي يقوم بها بع�س اأ�سحاب 
اأماكن  و  ملقاهي  حتويلها  مثل  اخليم 
مما   ، امل��ح��ا���س��رات  ال��ق��اء  اأو  جتمعات 
ي��ت��ن��اف��ى م��ع ال��غ��ر���س امل�����س��رح ل��ه ، و 
يتم  املخالفات  اح��د  يف ح��ال مت ر�سد 

�سحب الت�سريح و اإزالة اخليمة .

•• العني - الفجر:

زار وفد من طلبة  مدر�سة بلفريد 
العاملية والكادر االإداري والتدري�سي 
ع�������دداً م����ن امل����راف����ق ال�����س��رط��ي��ة يف 
طبيعة  اإىل  وتعرف  العني  منطقة  
باإدارة  والتحكم  القيادة  مركز  عمل 
بقطاع  ال���ع���ني  م��ن��ط��ق��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
العمليات املركزية ب�سرطة اأبوظبي.

اآلية تلقى البلغات  كما اطلع على 
واأهم  ال�سرطية   امل���واد  على  وال���رد 
االأن����ظ����م����ة وال������ربام������ج امل���ت���ط���ورة 
وكيفية  ال���ع���م���ل  يف  امل�������س���ت���خ���دم���ة 

التعامل مع االأحداث .
واك��د  املقدم �سامل حممد العامري  
والتحكم  ال���ق���ي���ادة  م���رك���ز  م���دي���ر 
م��ن��ط��ق��ة ال��ع��ني اأه��م��ي��ة ال���زي���ارة يف 
وتعريفهم  الطلبة  م��ع��ارف  تنمية 
بدور القطاعات ال�سرطية واالأمنية 

احلاالت  م��ع  التعامل  يف  وج��ه��وده��ا 
الطارئة.

مرافق  ع�����دة  ال�����زي�����ارة  وا���س��ت��م��ل��ت 
���س��رط��ي��ة  واط��ل��ع��وا ع��ل��ى اخلدمات 

وتعريفهم  ل���ل���ج���م���ه���ور  امل����ق����دم����ة 
وبخدمات  وامل����رور  ال�سري  ب��ق��واع��د 
تنظمها  ال���ت���ي  اب���وظ���ب���ي   ����س���رط���ة 
امل�����دار������س،واالط�����لع على  ل��ط��ل��ب��ة 

ال�سرطية  واملطبوعات  الكتب  اب��رز 
وق�س�س االأطفال يف مكتبة مديرية 
���س��رط��ة م��ن��ط��ق��ة ال��ع��ني وج����رى يف 
نهاية الزيارة توزيع هدايا تذكاريه 

عليهم.
حميد  علي  ال��رائ��د  ال��ل��ق��اء  وح�سر 
غرف  م��راق��ب��ة  ف���رع  م��دي��ر  الكعبي 

العمليات وعدد من ال�سباط .

•• اأبوظبي-وام:

تنفذها  ال��ت��ي  ال�����س��ائ��م  اإف���ط���ار  م�����س��اري��ع  جت�سد 
االإماراتية  واخل��ريي  االإن�ساين  العمل  موؤ�س�سات 
يف اخلارج، قيم الت�سامح واالنفتاح على االآخرين 
طاملا  ال��ذي  االإم��ارات��ي  املجتمع  بها  يتمتع  التي 
�سكل العطاء فل�سفة وممار�سة اأ�سيلة بني جميع 

فئاته.
اإفطار  ت��ل��و ع���ام ت�سهد خ��ارط��ة م�����س��اري��ع  وع��ام��ا 
ملحوظا  ات�ساعا  اخل��ارج  يف  االإم��ارات��ي��ة  ال�سائم 
يزاد معه عدد الدول واالأ�سخا�س امل�ستفيدين من 
االأوىل نحو  بالدرجة  التي تتوجه  الربامج  هذه 

الدول وال�سعوب االأكرث فقرا وتاأثرا باالأزمات.
وتعترب هيئة الهلل االأحمر االإماراتي اأحد اأبرز 
م�ساريع  تنظيم  مبهمة  ت�سطلع  ال��ت��ي  اجل��ه��ات 
اإفطار ال�سائم خارج دولة االإمارات، حيث ت�ستعد 
83 دولة  هذا العام لتنفيذ م�ساريع ت�سمل نحو 
األفا  و291  مليون  منها  ي�ستفيد  ال��ع��امل  ح��ول 

و12 �سائما.
وي���اأت���ي م�����س��روع اإف���ط���ار ���س��ائ��م ���س��م��ن الربامج 
مع  �سنوياً  تنفيذها  على  الهيئة  حت��ر���س  ال��ت��ي 
بداية �سهر رم�سان املبارك، مل�ساعدة املحتاجني، 
تقدمها،  التي  االإن�سانية  للم�ساعدات  وا�ستكمااًل 
ا�ست�سعاراً للواجب االإن�ساين الذي تلتزم به دولة 

االإمارات بالوقوف اإىل جانب االأ�سقاء واالأ�سدقاء 
يف الظروف ال�سعبة التي ميرون بها.

وت�سهد م�ساريع اإفطار �سائم التي تنفذها الهيئة 
ال�سائمني  اإقبااًل كبرياً من  �سنويا  الدولة  خارج 
خ����لل ال�����س��ه��ر ال��ف�����س��ي��ل ح��ي��ث ت��ك��ت��ظ اخليام 
الرم�سانية ومواقع االإفطار اجلماعية التي تتم 
النازحني  الفقرية وجتمعات  االأحياء  اإقامتها يف 
واملوؤ�س�سات  االأي��ت��ام  ودور  ال��لج��ئ��ني  وخم��ي��م��ات 

التعليمية يف الدول املعن�سية بال�سائمني.
اخلدمات  اأف�سل  تقدمي  على  الهيئة  وحت��ر���س 
العنا�سر  تت�سمن  وج��ب��ات  وت��وف��ري  لل�سائمني 
البلد  اأه��ل  غ��ذاء  غالب  من  االأ�سا�سية  الغذائية 

امل��ع��ن��ي م���ع م���راع���اة خ�����س��و���س��ي��ة ك���ل دول�����ة، ويف 
اخلارجية  الهيئة  مكاتب  ت�سطلع  ال�سدد  ه��ذا 
تنفيذ  يف  معها  تن�سق  ال��ت��ي  االأخ����رى  واجل��ه��ات 
متطلبات  تلبية  يف  كبري  ب��دور  رم�سان  م�ساريع 
ب��خ��دم��ت��ه��م ع��ل��ى الوجه  ال�����س��ائ��م��ني وال���ق���ي���ام 

االأف�سل.
بدورها تعكف “ موؤ�س�سة خليفة بن زايد اآل نهيان 
للأعمال االإن�سانية “ �سنويا، على توزيع مليني 
وج��ب��ات االإف��ط��ار يف ع��دد كبري م��ن دول العامل، 
وقد و�سل عدد امل�ستفيدين من م�سروع “ اإفطار 
�سائم “ الذي نفذته املوؤ�س�سة خلل عام 2018 

�سخ�س. األف  يف 50 دولة اإىل اأكرث من 750 

�سفارات  م��ع  التن�سيق  ع��ل��ى  امل��وؤ���س�����س��ة  وحت��ر���س 
ال���دول���ة يف اخل�����ارج وت��ت��ع��اون م��ع��ه��ا ���س��ن��وي��ا من 
يعد  ال���ذي  ال�سائم  اإف��ط��ار  م�سروع  تنفيذ  اأج���ل 
اأكرب امل�ساريع املو�سمية املهمة على خريطة  اأحد 
اإي�سال  ب���ه���دف  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة  االإن�������س���اين  ال��ع��م��ل 
اأو  اجل��اه��زة  ال�ساخنة  الوجبات  مثل  امل�ساعدات 
خلل  خا�سة  م�ستحقيها  اإىل  الغذائية  الطرود 
اإفطار  م�ساريع  وتلقى  امل��ب��ارك.  رم�����س��ان  �سهر 
كبريا  ا�ستح�سانا  املوؤ�س�سة  تنفذها  التي  ال�سائم 
ب��ني خمتلف اجل��ال��ي��ات االإ���س��لم��ي��ة امل��وج��ودة يف 
روحية  قيم  من  جت�سده  ملا  العامل  دول  خمتلف 
املحبة  ج�سور  مد  عن  ف�سل  نبيلة  واجتماعية 

املغفور  نهج  مع  ال�سعوب. ومتا�سياً  بني  واالإخ��اء 
اهلل  نهيان، طيب  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له 
ثراه، تقدم “ موؤ�س�سة زايد بن �سلطان اآل نهيان 
خلل  �سنوياً   “ واالإن�سانية  اخل��ريي��ة  للأعمال 
���س��ه��ر رم�����س��ان امل���ب���ارك ب��رن��ام��ج اإف���ط���ار �سائم 
امل��ن��اط��ق داخ����ل وخ����ارج الدولة،  ال��ع��دي��د م��ن  يف 
اأن�ساأتها  التي  زاي��د  ال�سيخ  م�ساجد  م��ن  ك��ل  ويف 
املوؤ�س�سة خلل ال�سنوات املا�سية، حيث يتم تنفيذ 
الربنامج يف اخلارج بالتعاون مع وزارة اخلارجية 
امل�ستفيدين  ال���دويل، وق��د و�سل ع��دد  وال��ت��ع��اون 
نحو  اإىل   2018 عام  2005 وحتى  العام  منذ 
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•• دبي-الفجر:

يف  ل��لأي��ت��ام،  ال�سنوي  احلفل  اإح��ي��اء  ال��رب  دار  جمعية  اأعلنت 
ال��ق��اع��ة رق��م ٤ مب��رك��ز دب��ي ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي، ي��وم اجلمعة 
ع�سر  ال��راب��ع  للعام  اجل���اري،  اأي���ار  م��اي��و  م��ن  العا�سر  املقبل، 
ال�سمو  �ساحب  ح��رم  قبل  برعاية كرمية من  ال��ت��وايل،  على 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكت�وم، نائب رئي�س الدولة، رئي�س 
جمل�س الوزراء، حاكم دبي، “رعاه اهلل”، �سمو ال�سيخة هند 

بنت مكتوم بن جمعة اآل مكتوم.
اجلمعية،  اإدارة  جمل�س  ع�سو  املهريي،  �سهيل  حممد  واأ�سار 

رئي�س اللجنة العليا حلفل “اأم العطاء”، اإىل م�ساركة 200 
يتيم من داخل الدولة، و24 يتيما من خارج الدولة، توفر 
املرافق، وت�ست�سيفهم ١٠  ال�سفر مع  “دار الرب” تذاكر  لهم 
اأيام، مع تنظيم برنامج �سياحي خا�س لهم يف ربوع الدولة، 
ب��ه��م.  وق���ال املهريي:  ال��ه��داي��ا عليهم، واالح��ت��ف��اء  وت��وزي��ع 
اأن ال����دول، ال��ت��ي ي��اأت��ي منها االأي��ت��ام ه��ذا ال��ع��ام، ه��ي م�سر، 
العاج،  �ساحل  توجو،  موريتانيا،  اأوغ��ن��دا،  تنزانيا،  ال�سودان، 
غانا، ال�سنغال، والنيجر. وقال ح�سني البلو�سي نائب رئي�س 
اللجنة العليا ومن�سق عام احلفل: اإن “دار الرب” تكرم �سمن 
عن  يعلن  التي  اخلريية(،  العام  )�سخ�سية  احلفل  فعاليات 

هويتها خلله. بالنظر اإىل ال�سخ�سية املحتفى بها كاإحدى 
اأبرز ال�سخ�سيات اخلريية الداعمة، بجهودها وم�ساهماتها، 
واأ�سار  واالإن�����س��اين.   اخل���ريي  العمل  م�ساريع  يف  للجمعية 
اأي�سا، رعاة  “دار الرب” تكرم خلل احلفل  اأن  البلو�سي اإىل 
احلدث، نظري دعمهم وم�ساهمتهم يف جناح املبادرة االإن�سانية، 
وهم هيئة كهرباء ومياه دبي “الراعي الرئي�سي”، وبنك دبي 
االإ�سلمي وفندق كونكورد االإمارات وفوغة للعطور “الراعي 
الف�سي”،  “الراعي  االإ�سلمي  اأبوظبي  م�سرف  الذهبي”، 
الربونزي”،  “الراعي  ه��ام��ل��ي��ز  وم��ت��ج��ر  ق��ي��وان  جم��م��وع��ة 

ا�ستوديو زعبيل وموؤ�س�سة البارجيل “الراعي االإعلمي«.

للعام الرابع ع�ضر تواليا
حفل »اأم العطاء« يحتفي ب� ٢٢٤ يتيما برعاية هند بنت مكتوم

»اإفطار ال�سائم باخلارج« .. ر�سالة ت�سامح اإماراتية يف ال�سهر الف�سيل

•• دبي-وام:

اطلقت هيئة تنمية املجتمع يف دبي عددا من الفعاليات 
بالتعاون  الف�سيل  ال�سهر  اأيام  مدار  على  الرم�سانية 
اخلا�س  القطاع  من  وموؤ�س�سات  حكومية  جهات  مع 
يف  م�سجلني  م��ت��ط��وع   2500 م���ن  اأك����رث  مب�����س��ارك��ة 

برنامج دبي للتطوع التابع للهيئة.
وتوقعت الهيئة اأن يفوق عدد امل�ستفيدين من مبادرة 
“�سحورهم علينا” التي ينظمها جمل�س �سباب الهيئة 
بوك�س”  “اإفطار  ومبادرة  التوايل  على  الثالث  للعام 
اإىل  الرم�ساين  وامل��ري  املجانية  الطبية  والفحو�سات 

اأكرث 45 األف �سخ�س.
وتقام مبادرة “�سحورهم علينا” هذا العام يف م�سجد 
عبد الرحمن كتيت يف منطقة القوز يف دبي اعتبارا من 
اأول ليايل ال�سهر الف�سيل حيث يتم توزيع ما يقارب 
املتطوعني  مب�����س��ارك��ة  ي��وم��ي��ا  ���س��ح��ور  وج��ب��ة   1150
وموظفي اجلهات الداعمة وال�سركات الراعية اإ�سافة 
الرحمن  عبد  م�سجد  يف  ال�سحور  وجبات  توزيع  اإىل 

الزرعوين وم�سجد التقوى يف اأم القيوين.
ال��ع��ام يف تطبيق  ه��ذا  ال��ع��ني  �سباب  وي�����س��ارك جمل�س 
مبادرة “�سحورهم علينا” حيث �سيتم خلل االأ�سبوع 
الثاين من �سهر رم�سان توزيع الوجبات يف �ستة من 
يف  الطعام  بنك  ي�سارك  كما  العني..  منطقة  م�ساجد 
 200 ت��ق��دمي  علينا” ع��رب  “�سحورهم  م��ب��ادرة  دع��م 

وجبة يوميا.
بوك�س”  “اإفطار  مبادرة  للتطوع  دبي  برنامج  وينظم 
بالتعاون مع فريق اأكاف التطوعي امل�سجل يف برنامج 
 8000 م��ن  اأك���رث  ت��وزي��ع  �سيتم  ح��ي��ث  للتطوع  دب���ي 
العمال  م�ساكن  من  ع��دد  على  متكاملة  اإفطار  وجبة 

طوال اأيام ال�سهر الف�سيل.
وي�سارك حوايل 500 من املتطوعني امل�سجلني لدى 
توزيع  خ��لل  اأمان” من  “رم�سان  مبادرة  يف  الهيئة 
وجبات االإفطار على ال�سائقني يف ال�سوارع والتقاطعات 

الرئي�سة يف كافة اإمارات الدولة.
ك��م��ا ي��ن��ظ��م م��وظ��ف��و ال��ه��ي��ئ��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع ع���دد من 
من  يتم  التي  الرحمن”  “مائدة  مبادرة  املتطوعني 
اإع��داد وجبات االإفطار وزي��ارة كبار املواطنني  خللها 
الذين  “وليف”  ب��رن��ام��ج  يف  الهيئة  ل��دى  امل�سجلني 
يعي�سون مبفردهم وذلك الإدخال ال�سعادة على قلوبهم 
واإ�سعارهم باالأجواء الرم�سانية وباأنهم جزء ال يتجزاأ 

من املجتمع.

وب���ني ���س��ع��ادة اأح��م��د ج��ل��ف��ار م��دي��ر ع���ام ه��ي��ئ��ة تنمية 
تتميز  التي  الرم�سانية  االأج���واء  اأن  دب��ي  يف  املجتمع 
االآخرين  باإ�سعاد  وال��رغ��ب��ة  وامل�����س��ارك��ة  العطاء  بحب 
وفرت من�سة مثالية لتعزيز التلحم االجتماعي وبث 
على  والثقافات  اجلاليات  خمتلف  بني  الت�سامح  روح 
الفعاليات الرم�سانية  “ باتت  الدولة. وق��ال..  اأر���س 
واملتطوعون  امل�ساهمون  ينتظرها  �سنوية  منا�سبات 
ال�سعور  اأن  يوؤكد  ال��ذي  االأم��ر  امل�ستفيدين  من  اأك��رث 
اأجمل  االآخ��ري��ن هو من  الإ�سعاد  العمل  ال��ذي مينحه 
امل�ساعر التي ت�ستحق اجلهد والعناء.. ونتوقع اأن ي�سل 
عدد املتطوعني من برنامج دبي للتطوع امل�ساركني يف 
الفعاليات الرم�سانية هذا العام اإىل اأكرث من 2500 
والوعي  الثقافة  حجم  تو�سع  ي��وؤك��د  م��ا  وه��و  متطوع 
جميع  م�ساركة  واأه��م��ي��ة  ال��ت��ط��وع  باأهمية  املجتمعي 

االأفراد واملوؤ�س�سات يف عملية التنمية املجتمعية«.
واأ�ساف اإن طرح ال�سباب للمبادرات الرم�سانية ي�ساهم 
يف اإح��داث اإقبال كبري على امل�ساركة بها من قبل فئة 
يوؤ�س�س  كما  الت�سامح  ثقافة  ن�سر  من  ويعزز  ال�سباب 
التكاتف  تقوم على مفهوم  را�سخة  لقاعدة جمتمعية 

االجتماعي والعمل الأجل االأخرين بدون متييز.
بلتينية  رع��اي��ة  ال��ت��ع��اون��ي��ة  االحت����اد  جمعية  وت��ق��دم 
ل�”�سحورهم علينا” كما يقدم كل من “بنك باركليز” 
اجلهتني  موظفو  وي�سارك  ذهبية  رعاية  و”اأ�سواق” 
ال�سهر  ل��ي��ايل  ال���وج���ب���ات خ����لل  يف جت��ه��ي��ز وت���وزي���ع 

الف�سيل.
وت��ق��دم ك��ل م��ن دب���ي ال��ذك��ي��ة و���س��ل��ط��ة دب���ي امللحية 
و�سركة »HKVA« رعاية ف�سية ملبادرة “�سحورهم 
ال�سركاء  اإىل جمموعة من  اإ�سافة  العام  علينا” هذا 
ال�سلل  وم��ي��اه  للتمور  ب��ي��ارة  فيهم  مب��ن  ال��داع��م��ني 

و�سقيا االإمارات.
وي���ت���ع���اون جم��ل�����س ���س��ب��اب ه��ي��ئ��ة ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع يف 
عدد من �سركاء النجاح مبا يف  مع  علينا  “�سحورهم 
االإ�سعاف  خل��دم��ات  دب��ي  وموؤ�س�سة  دب��ي  �سرطة  ذل��ك 
وهيئة الطرق واملوا�سلت وهيئة ال�سحة بدبي وهيئة 
كهرباء التي تقدم فحو�سات جمانية يف اأماكن توزيع 
اأ�سبوع.  ك��ل  م��ن  وال��ث��لث��اء  ال�سبت  ي��وم��ي  ال��وج��ب��ات 
وكان جمل�س �سباب هيئة تنمية املجتمع بالتعاون مع 
�سادرات دبي قد وزع مع دخول �سهر رم�سان املبارك 
اأ�سرة متعففة يف دبي   200 “املري الرم�ساين” على 
االأعباء  ال�سرور على قلوبهم وتخفيف  وذلك الإدخال 

املالية عنهم مع دخول ال�سهر الكرمي.

•• اأبوظبي - وام:

دولة  وزي��ر  ال��ب��واردي  اأحمد  بن  ا�ستقبل معايل حممد 
�سعادة  ام�س  باأبوظبي  ال���وزارة  مقر  يف  ال��دف��اع  ل�سوؤون 
لدى  اليمنية  اجلمهورية  �سفري  املنهايل  �سعيد  فهد 
وكيل  ال��ظ��اه��ري  ���س��امل  مطر  �سعادة  بح�سور  ال��دول��ة، 

 - اللقاء  خ��لل   - اجلانبان  وا�ستعر�س  ال��دف��اع.  وزارة 
اإىل  اإ�سافة  امل�سرك  االهتمام  ذات  الق�سايا  من  ع��ددا 
ال�ساحتني  االأو�ساع على  الراهنة وتطورات  امل�ستجدات 
ب�ساأنها.  النظر  وج��ه��ات  وت��ب��ادال  وال��دول��ي��ة  االإقليمية 
ح�سر ال��ل��ق��اء ع��دد م��ن ك��ب��ار امل�����س��وؤول��ني وال�����س��ب��اط يف 

وزارة الدفاع والوفد املرافق لل�سيف.

البواردي ي�ستقبل ال�سفري اليمني لدى الدولة 

هيئة تنمية املجتمع يف دبي تطلق مبادرات 
رم�سانية ي�ستفيد منها 45 األف �سخ�ص

وفد طالبي يطلع على مهام ال�سرطة يف العني

•• الرباط - وام:

حفل  امل��غ��رب��ي��ة  باململكة  ال��دول��ة  ���س��ف��ارة  نظمت 
واالأربعني  الثالثة  ال��ذك��رى  مبنا�سبة  ا�ستقبال 
بح�سور  االإم��ارات��ي��ة  امل�سلحة  ال��ق��وات  لتوحيد 
وامللحقني  وال�سديقة  ال�سقيقة  ال���دول  �سفراء 
لدى  ال�سخ�سيات  وكبار  املعتمدين  الع�سكريني 

م��ق��دم��ة م�ستقبلي  وك����ان يف  امل��غ��رب��ي��ة.  امل��م��ل��ك��ة 
املدعوين باالحتفال ال�سيد �سعيد مهري الكتبي 
القائم باالأعمال باالإنابة ل�سفارة الدولة بالرباط 
واملقدم ركن املهند�س م�سبح الكعبي نائب امللحق 
املغربية  باململكة  الدولة  �سفارة  لدى  الع�سكري 

وموظفو ال�سفارة وامللحقية الع�سكرية.
املتميزة  بالعلقات  الكتبي  مهري  �سعيد  ون���وه 

املغربية يف خمتلف  بني دولة االإم��ارات واململكة 
موؤكدا   .. الع�سكري  املجال  خ�سو�سا  امل��ج��االت، 
وال�سراكة  ال��ت��ع��اون  مب�ستوى  االرت���ق���اء  اأه��م��ي��ة 

االإ�سراتيجية بني البلدين.
واأ�سار اإىل الدور الرائد للقوات امل�سلحة يف الدفاع 
اأمنه  و���س��م��ان  موؤ�س�ساته  وح��م��اي��ة  ال��وط��ن  ع��ن 
وا�ستقراره والدفاع عن ق�سايا االأمتني العربية 

واالإ�سلمية والق�سايا االإن�سانية العادلة.
وتناول باحلديث عن املنا�سبة التي توؤرخ لتلحم 
التاريخي  ال��ق��رار  خ��لل  م��ن  وال�سعب  ال��ق��ي��ادة 
لتوحيد القوات امل�سلحة مبا يج�سده من املعاين 
توحيد  يف  املتمثلة  االحت����اد  مل��ف��اه��ي��م  ال�����س��ام��ي��ة 
القوات امل�سلحة للدولة حتت قيادة واحدة وراية 

واحدة.

�سفارة الدولة بالرباط حتتفي بالذكرى ال�43 لتوحيد القوات امل�سلحة

�ضددت على عدم ا�ضتغالل اخليم الأن�ضطة اأخرى

بلدية مدينة العني ت�سدر ت�ساريح اخليم الرم�سانية 
من خالل املن�سة الذكية
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/اأرت فيجن للمقاوالت العامة

رخ�سة رقم:CN-1154297  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة زايد عبداهلل عبدالرحمن يو�سف العلي ١٠٠% 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سعيد ا�سماعيل ر�سا عبداهلل اخلوري
تعديل راأ�س املال/من null اىل ١٠٠٠٠٠

تعديل لوحة االعلن/اجمايل من م�ساحة 2*٤ اىل ١*١
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ اأرت فيجن للمقاوالت العامة
ART VISION GENERAL CONTRACTING

اىل/تريدنت جي اف ام لل�سيانة العامة وادارة املرافق- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
 TRIDENT G FM GENERAL MAINTENANCE AND FACILITIES MANAGEMENT

- SOLE PROPRIETORSHIP LLC
تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات التنظيف الداخلية للمباين )8١2١٠٠١(

تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات التنظيف اخلارجي )واجهات( املباين )8١29٠٠١(
تعديل ن�ساط/ا�سافة �سيانة املباين )٤3299٠١(

تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات ادارة املن�ساآت )82١١٠١٠(
تعديل ن�ساط/ا�سافة ادارة وت�سغيل املرافق )82١١٠١3(

تعديل ن�ساط/حذف مقاوالت م�ساريع املباين بانواعها )٤١٠٠٠٠2(
اأربعة ع�سر  فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خلل 
يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

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

العدد 12627 بتاريخ 2019/5/9 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مالتي بلك�س �سريفيز ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN-1395882  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير/ا�سافة �ستيفني جون توما�س

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سركة اندبندنت للم�ساريع ومتثيل ال�سركات ذ.م.م
 INDEPENDENT ENTERPRISES & COMPANIES  REPRESENTATION COMPANY LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ان�سباير انتغريتد �سوليو�سن�س هولدينغ ليميتد
Inspire Integrated Solutions Holding Ltd

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سركة اندبندنت للم�ساريع ومتثيل ال�سركات ذ.م.م
INDEPENDENT ENTERPRISES & COMPANIES  REPRESENTATION COMPANY WLL

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سركة مالتي بلك�س ميدل اي�ست هولدينجز ذ.م.م
multiplex middle east holdings wll

تعديل ا�سم جتاري من/ مالتي بلك�س �سريفيز ذ.م.م
MULTIPLEX SERVICES LLC

اىل/ان�سباير انتجريتد �سريف�سيز ذ.م.م
INSPIRE INTEGRATED SERVICES LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة مقاوالت تركيب انظمة التكييف والتهوية وتربيد الهواء و�سيانتها )٤322٠٠٥(
تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال تركيب املعدات الكهروميكانيكية و�سيانتها )٤322٠٠8(

اأربعة ع�سر  فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خلل 
يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

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

العدد 12627 بتاريخ 2019/5/9 

اإع����������الن
ال�سخ�س  �سركة   - ربينا  �سوى  ال�س�����ادة/كافيه  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الواحد ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN-2096023  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احميدي علي العثمان ٤9% 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبدالعزيز م�سلم عبداهلل الكندي ال�سيعري ٥١%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سامل خليفه �سامل را�سد

تعديل لوحة االعلن/اجمايل من م�ساحة ١*١ اىل ١*١
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م  اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/ كافيه �سوى ربينا - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
SAWA RBINA CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/كافيه �سوى ربينا ذ.م.م
SAWA RBINA CAFE LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12627 بتاريخ 2019/5/9 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/يونايتد �سيلز بارترنز �س.ذ.م.م - فرع 

اأبوظبي 1  رخ�سة رقم:CN-1365518  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير/ا�سافة �سلطان �سعيد �سالح عو�س اجلابري

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ال�ساهني لل�ستثمارات التجارية ذ.م.م
 AL SHAHEEN INVESTMENTS TRADING LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف مزرعة املرموم النتاج االلبان �س.ذ.م.م
تعديل لوحة االعلن/اجمايل من م�ساحة ٠.٤٠*٠.2٠ اىل ١*١

تعديل �سكل قانوين/من فرع  اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/ يونايتد �سيلز بارترنز �س.ذ.م.م - فرع اأبوظبي 1

UNITED SALES PARTNERS LLC - BRANCH OF ABU DHABI 1
اىل/يونايتد �سيلز بارترنز ذ.م.م

UNITED SALES PARTNERS LLC
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/وعد امل�ستقبل للمقاوالت العامة ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN-2136508  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االعلن/اجمايل من م�ساحة ١*١ اىل ١*١

تعديل ا�سم جتاري من/ وعد امل�ستقبل للمقاوالت العامة ذ.م.م

WAAD AL MASTQBL GENERAL CONTRACTING LLC

اىل/كراون انرنا�سيونال ال�ست�سارات املوارد الب�سرية ذ.م.م

CROWN INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES CONSULTANCY LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة ا�ست�سارات املوارد الب�سرية )7٠2٠٠٠8(

تعديل ن�ساط/حذف مقاوالت م�ساريع املباين بانواعها )٤١٠٠٠٠2(

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/تكنو فيك�س العمال 

التك�سية واالر�سيات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2005110 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد �سامل عتيق �سامل اخلمريي ١٠٠%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف احمد عو�س عمر ال�سيخ علي هرهره

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية  التنمية 
االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12627 بتاريخ 2019/5/9 

اإع����������الن
املنارة  ال�س�����ادة/مدر�سة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اخلا�سة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1000844 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة لطيفه حممد �سملن حممد ال�سويهي ١٠٠%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل ماجد حممد ماجد ال�سويدي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية  التنمية 
االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12627 بتاريخ 2019/5/9 

اإع����������الن
ام للرجمة  ال�س�����ادة/فايف  بان  التنمية االقت�سادية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب القانونية  رخ�سة رقم:2484432 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة جيهان حممد حافظ ١٠٠%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف احمد عبداهلل مطر غريب اجلابري
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية  التنمية 
االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/جنوم الليل للهدايا  

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2755283 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد �سايف عبدالقادر ١٠٠%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
جنم عبداهلل جمعه غريب احلو�سني من مالك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�سب ال�سركاء
جنم عبداهلل جمعه غريب احلو�سني من ١٠٠% اىل ٠%

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية  التنمية 
االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
ال�س�����ادة/النتانا  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

  CN 1222078:لتاأجري ال�سيارات  رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12627 بتاريخ 2019/5/9 

اإف اإف جي ميدل اي�ست لتجارة املعدات الع�سكرية- ذ م م
 بناء على قرار اجتماع ال�سركاء املوثق لدى كاتب العدل. 

يعلن امل�سفي مكتب القمة –حما�سبون قانونيون عن ت�سفية �سركة:

)اإف اإف جي ميدل اي�ضت لتجارة املعدات الع�ضكرية- ذ م م(

ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية-ابوظبي  

بالرقم CN-2130336 فعلى من لدية اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم 

اإىل مكتب امل�سفى املعني هاتف رقم 026766166 فاك�س 026766566 

عبد  مهري  اهلل  عبد  بناية  النجدة  ���س��ارع  اب��وظ��ب��ي-   128190 ب  ���س 

 1701 17 مكتب رقم  1341 بلوك )C( الطابق  اهلل حميان بناية رقم 

مدة  خ��لل  وذل���ك  الثبوتية  وامل�ستندات  االأوراق  ك��اف��ة  معه  م�سطحبا 

اأق�ساها 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعلن.

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

العدد 12627 بتاريخ 2019/5/9 
فقد كل من التالية اأ�سمائهم �سهادات ا�سهم �سادرة 

من ) م�سرف اأبوظبي االإ�سلمي (:
)اإم��ارات��ي اجلن�سية(  امل��ا���س  ع��ب��داهلل  ع��ب��داهلل حممد  ال�سيد/ خالد   -  1

�سهادة  رقم 10226466 بعدد 1000 �سهما.
اجلن�سية(  )اإماراتية  املا�س  عبداهلل  حممد  عبداهلل  الهام  ال�سيده/   -  2

�سهادة رقم 1029856 بعدد 151 �سهما.
3 - ال�سيد/ حممد عبداهلل حممد عبداهلل املا�س )اإماراتي اجلن�سية(

 �سهادة رقم 1029858 بعدد 151 �سهما.
4 - ال�سيده/ فاطمة عبداهلل حممد عبداهلل املا�س )اإماراتية اجلن�سية(

�سهادة رقم 1029859 بعدد 151 �سهما.
5 - ال�سيد/ جا�سم  عبداهلل حممدعبداهلل املا�س )اإماراتي اجلن�سية(

�سهادة رقم 1029860 بعدد 151 �سهما.
على من يجدها برجاء ت�سليمها للم�سرف املذكور اعله اأو االت�سال على 

الرقم )0503000093( م�سكورا.

فقدان �سهادات اأ�سهم 
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اإع����������الن
ال�س�����ادة/مطعم  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1121147:عاتي العني رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإع����������الن
ال�س�����ادة/حمل  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�سامل غميل خلياطة ازياء ال�سيدات
رخ�سة رقم:CN 1117834 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعـــالن
يعلن مكتب تنمية ال�سناعة باأن: ال�سادة/األ�س االمارات للطابوق ذ.م.م 

IN1001623:رقم الرخ�سة ال�سناعية
قد اأبدوا رغبتهم يف اتخاذ التعديل االتي:

تعديل ال�سركاء:
دخول ال�سريك:

ذ.م.م القاب�سة  فا�سل  • بن 
وخروج ال�سريك:

ذ.م.م اجلاهزة  للخر�سانة  املزروعي  فا�سل  بن  • �سركة 
لت�سبح الرخ�سة ال�سناعية با�سماء ال�سركاء:
%٤٠ اجلنيبي  حممد  علوي  عبداهلل  • احمد 

%6٠ ذ.م.م  القاب�سة  فا�سل  • بن 
وعلى كل من لديه اعرا�س على االجراء املذكور اعله مراجعة مكتب تنمية 
ال�سناعه - اإدارة خدمة امل�ستثمرين - خلل اأ�سبوع من تاريخ ن�سر االإعلن ، 

واإال فلن يقبل املكتب اأية اعرا�س بعد انق�ساء مدة االإعلن .
مكتب تنمية ال�ضناعة

العدد 12627 بتاريخ 2019/5/9 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون ليايل رماح

رخ�سة رقم:CN-1682515  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة علي معيوف �سامل حمد الدرعي ١٠٠% 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سلطان بطي حمد الدرعي
تعديل ا�سم جتاري من/ �سالون ليايل رماح

LAIAL REMAH SALON
اىل/م�سبغة عطر الن�سيم

EATAR ALNASIM LAUNDRY
العني  اىل  اخليلي  �سبت  حممد  را�سد  خمي�س  بناية  رماح  رماح  العني  عنوان/من  تعديل 

اجلاهلي حي القلعة 283١٤٤ 283١٤٤ انرنا�سيونال كابيتال تريدنغ ذ.م.م
تعديل ن�ساط/ا�سافة غ�سيل امللب�س )96٠١٠٠2(

تعديل ن�ساط/ا�سافة كي امللب�س )96٠١٠٠١(
تعديل ن�ساط/حذف ق�س وت�سفيف ال�سعر واحللقة للرجال فئة ثالثة )3.96٠١2١٠١(

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإع����������الن
ال�س�����ادة/رد الين  بان  التنمية االقت�سادية  دائ���رة  تعلن 

النظمة االطفاء واحلريق
 رخ�سة رقم:CN 1861680 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12627 بتاريخ 2019/5/9 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/جموهرات الن�سر

رخ�سة رقم:CN-1113198  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة باناكال بولو�س فارج�س %29 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حممد �سامل عامر �سامل العلوي من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ حممد �سامل عامر �سامل العلوي من ١٠٠% اىل ٥١%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة فيجي�س فارجي�س باناكال ١٠%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة فيجي فرجي�سي بنكال بول او�س ١٠%

تعديل لوحة االعلن/اجمايل من م�ساحة ٠.6٤*١٥.3 اىل ١*١
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/ جموهرات الن�سر
AL NASR JEWELLERY

اىل/جموهرات الن�سر ذ.م.م
AL NASR JEWELLERY LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 9 مايو  2019 العدد 12627 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 9 مايو  2019 العدد 12627 
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•• دبي -وام:

االإمارات”  “�سقيا  موؤ�س�سة  اأطلقت 
“مبادرات  موؤ�س�سة  مظلة  حت��ت   -
حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية” 
- حملتها الرم�سانية ال�سنوية التي 
ال�سرب يف  ت��وف��ري م��ي��اه  اإىل  ت��ه��دف 
امل�ساجد وخيم االإفطار طوال ال�سهر 

الف�سيل داخل وخارج الدولة.
“ماي  مع  بال�سراكة  احلملة  وتاأتي 
موؤ�س�سة   14 م��ع  وبالتعاون  دبي” 
وللعام  حم��ل��ي��ة  خ���ريي���ة  وج��م��ع��ي��ة 
ال���ث���اين ع��ل��ى ال���ت���وايل مت��ت��د حملة 
اإىل  الرم�سانية  االإمارات”  “�سقيا 
بالتعاون مع  العامل  عدة دول حول 
موؤ�س�سة “حممد بن را�سد للأعمال 

اخلريية واالإن�سانية«.
الطاير  حممد  �سعيد  �سعادة  وق��ال 
�سقيا  موؤ�س�سة  اأمناء  جمل�س  رئي�س 
االإمارات.. “ نعمل يف موؤ�س�سة �سقيا 
االإمارات يف اإطار توجيهات �ساحب 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 

“رعاه  دب��ي  ال����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
اهلل” لتوفري املياه ال�ساحلة لل�سرب 
ندرة  م��ن  تعاين  التي  للمجتمعات 
الهيئات  مع  بالتعاون  املياه  وتلوث 

واملنظمات املعنية حمليا وعامليا«.

احلملة  اأه��������داف  اأن  اإىل  واأ������س�����ار 
مع  تتوافق  العام  لهذا  الرم�سانية 
تر�سيخ  الت�سامح” يف  “عام  اأه��داف 
والتعاي�س  والتوا�سل  الت�سامح  قيم 
ال���ن���م���وذج  وت�����ق�����دمي  امل���ج���ت���م���ع  يف 

االإم����ارات����ي يف ال��ت�����س��ام��ح ل��ل��ع��امل ال 
دولة  �سيما واإنها متتد لت�سمل 13 
موؤ�س�سة  مع  بالتعاون  العامل  ح��ول 
حممد بن را�سد للأعمال اخلريية 

واالإن�سانية.
عبدالكرمي  حممد  ق��ال  جانبه  من 
ال�سام�سي املدير التنفيذي بالوكالة 
احلملة  اإن  االإم���ارات  �سقيا  ملوؤ�س�سة 
ال���رم�������س���ان���ي���ة ت��ت�����س��م��ن اإ����س���اف���ة 
ت�سليط  ال�����س��رب  م��ي��اه  ت���وزي���ع  اإىل 
ال�سرب  م���ي���اه  اأزم������ة  ع��ل��ى  ال�����س��وء 
ح���ول ال��ع��امل وح���ث اأف����راد املجتمع 
على ال��ت��ربع م��ن اأج���ل ت��وف��ري مياه 
ال�سرب النظيفة للمحتاجني الذين 
مي�����س��ون اأوق��ات��ه��م ب��ح��ث��ا ع��ن مياه 
ال�������س���رب ب����دال م���ن ا���س��ت��غ��لل��ه��ا يف 
االحتياجات االأ�سا�سية مثل التعليم 
والعمل واالعتناء بالعائلة وحت�سني 

اأحوالهم املعي�سية.
من  امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن  ع����دد  اأن  ي���ذك���ر 
م�سروعات �سقيا االإم��ارات بلغ اأكرث 
دولة  من 9 مليني �سخ�س يف 34 

حول العامل حتى نهاية 2018.

•• بوغوتا -وام: 

كولومبيا  يف  ال��دول��ة  �سفارة  اطلقت 
ام�س االأول العدد االأول من اجلريدة 
 DARNA - »االإلكرونية “دارنا
بهدف  االإ�سبانية  باللغة  الناطقة   -
ت��ع��ري��ف امل��ج��ت��م��ع ال��ك��ول��وم��ب��ي على 
ت�سهدها  التي  امل��ن��ج��زات  واأب���رز  اأه��م 
الثقافية  املجاالت  االإم��ارات يف  دولة 
واالج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت�����س��ادي��ة. وقال 
�سفري  العوي�س  را���س��د  ���س��امل  ���س��ع��ادة 
كولومبيا  ج��م��ه��وري��ة  ل���دى  ال��دول��ة 
اإي�سال  اإىل  ت�����س��ع��ى  ال�������س���ف���ارة  اإن 
اجل��ري��دة الأك��رب ع��دد م��ن ال�سركات 
االأعمال  رج���ال  اخل��ا���س��ة وجم��ت��م��ع 
احلكومة  وزارت  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة 
املتعددة.  وه��ي��ئ��ات��ه��ا  ال��ك��ول��وم��ب��ي��ة 

ال�سوء  “دارنا”  ج��ري��دة  و���س��ل��ط��ت 
ال�����س��ي��خ عبداهلل  ���س��م��و  ع��ل��ى زي������ارة 
اخلارجية  وزي���ر  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
كولومبيا  اإىل  ال�����دويل  وال���ت���ع���اون 
حيث   2019 م���ار����س   14 ب��ت��اري��خ 
لل�سفارة  اجلديد  املقر  �سموه  افتتح 
على  االإم����ارات  حر�س  م��ن  اإنطلقا 
تعزيز العلقات الثنائية يف خمتلف 
املجاالت مع كولومبيا ..كما ت�سمن 
ال����ع����دد ع����ر�����س مل���ح���ة م����وج����زة عن 
االأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س االأل��ع��اب العاملية 
اأبوظبي  ���س��ه��دت��ه  ال������ذي   2019
اأ�سحاب  دم�����ج  اإىل  ���س��ع��ى  وال�������ذي 
االإم��ارات��ي وغريه  املجتمع  الهمم يف 
و���س��ت��ف��رد جريدة  امل��ج��ت��م��ع��ات.  م���ن 
جميع  يف  االإل���ك���رون���ي���ة  “دارنا” 
لتغطية  ك��ب��رية  م�����س��اح��ة  اأع����دداه����ا 

االإماراتية  امل��راأة  ودور  الت�سامح  عام 
الدولة  وموا�سلة   2020 واإك�سبو 

مبحافظتها على املرتبة االأوىل عامليا 
يف تقدمي امل�ساعدات االإن�سانية.

•• حوهان�شربغ-الفجر:

ب��ح��ث��ت م��ع��ايل ال���دك���ت���ورة اأم����ل عبد 
املجل�س  رئ���ي�������س���ة  ال���ق���ب���ي�������س���ي  اهلل 
لقائها  خ����لل  االحت�������ادي،  ال��وط��ن��ي 
ورئي�س  االف��ري��ق��ي  ال���ربمل���ان  رئ��ي�����س 
الكونغو  بجمهورية  ال�سيوخ  جمل�س 
املكتب  هيئة  واأع�ساء  الدميقراطية، 
بالربملان االأفريقي على هام�س اأعمال 
افتتاح الدورة العادية الثانية للربملان 
االأف����ري����ق����ي  م����ن ال�������دور ال���ربمل���اين 
اخل����ام���������س ����س���ب���ل ت���ع���زي���ز ع���لق���ات 
املجاالت  �ستى  يف  الثنائية  ال��ت��ع��اون 
والعلقات  ال��ت��ع��اون  تفعيل  �سيما  ال 
الوطني  امل��ج��ل�����س  ب����ني  ال���ربمل���ان���ي���ة 
االحت�����ادي وامل��ج��ال�����س ال��ربمل��ان��ي��ة يف 
التاأكيد  مع   ، االفريقية  ال��ق��ارة  دول 
على اأهمية تبادل الزيارات واخلربات 
والت�ساور  التن�سيق  وتعزيز  الربملانية 
حيال خمتلف الق�سايا ذات االهتمام 
امل�����س��رك ب��ني دول���ة االإم�����ارات وهذه 
الدكتورة  التقت معايل  فقد  ال��دول. 
ك����ل ع���ل���ى ح�����دة معايل  ال��ق��ب��ي�����س��ي 
الربملان  رئي�س  داجن  ن��ك��ودو  روج��ي��ه 
االفريقي ومعايل بيري نغولو رئي�س 
الكونغو  جلمهورية  ال�سيوخ  جمل�س 
املكتب  هيئة  واأع�ساء  الدميقراطية 
ب��ال��ربمل��ان االأف��ري��ق��ي. وج���رى خلل 
اأهمية  ال��ت��اأك��ي��د على  ال��ل��ق��اءات  ه��ذه 
من  ال��ربمل��اين  العمل  ج��ه��ود  توحيد 
وو�سع  مكثفة  ل���ق���اءات  ع��ق��د  خ���لل 
�سعوب  مع  والتوا�سل  ا�سراتيجيات 
وب���رمل���ان���ات ال���ع���امل وت��وح��ي��د ال����روؤى 
خلل امل�ساركة يف الفعاليات الربملانية 
ا الإقليمية والدولية، يتم من خلل 
تفعيل  يف  احل��ك��وم��ات  عمل  م�ساندة 
واالقت�سادية  ال�سيا�سية  ال��ع��لق��ات 
والتعليمية،  والثقافية  واال�ستثمارية 
تبعات  م����واج����ه����ة  يف  ي�������س���اه���م  مب�����ا 
االأح������داث ال��ت��ي جت���ري يف ع���دد من 

دول املنطقة، مثل االإرهاب والتطرف 
وتقدمي  واللجئني  ال�سال،  والفكر 
واالهتمام  االإن�����س��ان��ي��ة،  امل�����س��اع��دات 
التي  ال�سرائح  كاأكرث  والطفل  باملراأة 
ت���ع���اين ج������راء ال���ل���ج���وء، واحل���ر����س 
التنمية  م�������س���رية  ا����س���ت���ئ���ن���اف   ع���ل���ى 
وحتقيق  واال�ستثمارية،  االقت�سادية 
اللقاءات  ح�����س��ر  وال�������س���لم.  االأم�����ن 
�سفري  الهاملي  �سعيد  حم�س  �سعادة 
جنوب  ج���م���ه���وري���ة  ل������دى  ال�����دول�����ة 
الدكتورة  معايل  واأع��رب��ت   افريقيا. 
معايل   لقائها  خ��لل  القبي�سي  اأم���ل 
روج���ر ن��ك��ودو دان����غ  رئ��ي�����س الربملان 
املكتب  ه��ي��ئ��ة  واأع�������س���اء  االف���ري���ق���ي 
لدعم  �سكر  عن  االفريقي،  بالربملان 
واأع�ساء  االف��ري��ق��ي  ال��ربمل��ان  رئي�س  
االفريقي،  ب��ال��ربمل��ان  امل��ك��ت��ب  ه��ي��ئ��ة 
وم�سدده على اأهمية تطوير العلقات 
بني دولة االمارات والدول االفريقية 
على امل�ستويني احلكومي والربملاين، 
االهتمام  ذات  ق�سايا  تناول  واهمية 
التنمية  جم��ال  يف  ال�سيما  امل�سرك  
امل�����س��ت��دام��ة، وب����ان ���س��ف��ة م��ن��ح دولة 

الوطني   باملجل�س  متمثلة  االم����ارات 
التفاهم  وات��ف��اق��ي��ة  م���راق���ب  ع�����س��و 
من  االويل  تعترب  ال��ت��ي  وال�����س��داق��ة 
نوعها التي يوقعها الربملان االفربقي 
الوطني  املجل�س  م��ن��ف��رد  ب��رمل��ان  م��ع 
االحت��ادي  تفتح الباب ملجال لتعزيز 
ت��ل��ك ال��ع��لق��ات ب��ني اجل��ان��ب��ني، كما 
بتواجدها  واع��ت��زازه��ا  فخرها  اأب���دت 
ك��م��ا �سكرت  ال���ربمل���ان االف��ري��ق��ي،  يف 
االفريقي  ال��ربمل��ان  رئ��ي�����س  معاليها 
وجميع اأع�ساء هيئة املكتب يف الربملان 
االف��ري��ق��ي جل��ه��وده��م ودع��م��ه��م. يف 
�سرعة اال�ستجابة ودعم طلب املجل�س 
ال��وط��ن��ي االحت�����ادي يف ���س��ف��ة ع�سو 
مراقب. كما قدمت دعوة ايل اأع�ساء 
االم���ارات  دول���ة  ل��زي��ارة  املكتب  هيئة 

واملجل�س الوطني االحتادي.  
 من جانبه رحب معايل روجر نكودو 
دانع رئي�س الربملان االإفريقي مبعايل 
_رئي�س  القبي�سي  اأم����ل  ال��دك��ت��ورة 
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي االحت�����ادي، و�سكر 
وم�ساندتها  لدعمها  االم���ارات  دول��ة 
معاليها  وه���ن���اأ  االف��ري��ق��ي��ة،  ل���ل���دول 

بالدور  م�سيدا  الف�سيل...  بال�سهر 
الوطني  املجل�س  يلعبه  ال���ذي  امل��ه��م 
امل�ستمر  التوا�سل  لتحقيق  االحتادي 
م���ع ال����ق����ارة االإف���ري���ق���ي���ة م���ن خلل 
املتبادلة.  وال��زي��ارات  امل�ستمر  الدعم 
املتميزة  الثنائية  العلقات  الفتا ايل 
التي تربط دولة االمارات مع القارة 
االف��ري��ق��ي��ة، وال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى �سرورة 
اأو�سع  الأف��اق  بها  واالرتقاء  تطويرها 
يف خم��ت��ل��ف امل�����س��ت��وي��ات وامل���ج���االت. 
الربملان  العلقات مع  ان  ايل  واأ���س��ار 
االإفريقي �ست�سهد مرحلة جديدة من 
التعاون املثمر والبناء ملا فية م�سالح 
االمارات  ودول��ة  االفريقية  ال�سعوب 
ال�سمعة  ع��ل��ي  اأك�����د  ك��م��ا  ال���ع���رب���ي���ة. 
ب��ه��ا املجل�س  ي��ح��ظ��ى  ال��ت��ي  امل��ت��م��ي��زة 
لدولة  االحت�������ادي مم��ث��ل  ال���وط���ن���ي 
االمارات بني الربملانات علي امل�ستوي 
العاملي ومنها�س الربملانات االفريقية 
.. واأعرب عن �سكره لدولة االإمارات 
ع��ل��ى خم��ت��ل��ف اأوج������ه ال���دع���م ال���ذي 
ل��ل��دول االأف��ري��ق��ي��ة يف كافة  ت��ق��دم��ه 
دول  ملعظم  االأول���وي���ة  ذات  امل���ج���االت 

القارة. وا�ساد بدور وجهود واجنازات 
م����ع����ايل ال����دك����ت����ورة اأم�������ل ع���ب���د اهلل 
الوطني  املجل�س  “رئي�سة  القبي�سي 
االحتادي باعتبارها اول رئي�سة برملان 
الذاتية  �سريتها  وتناول  املنطقة،  يف 
ال�سورة  جت�����س��د  ب��ان��ه��ا  راآه������ا  ال���ت���ي 
خمتلف  يف  العربية  للمراأة  احلديثة 
امل��ج��االت.  و���س��ددت معايل الدكتورة 
الربملان  رئ��ي�����س  وم���ع���ايل  ال��ق��ب��ي�����س��ي 
التعاون  اأهمية تعزيز  االأفريقي على 
ال��ربمل��اين ب��ني اجل��ان��ب��ني م��ن خلل 
ال��ربمل��ان��ي��ة وتبادل  ال���زي���ارات  ت��ب��ادل 
اأ�سكال  خم��ت��ل��ف  وت���ق���دمي  اخل�����ربات 
االهتمام  ذات  الق�سايا  ب�ساأن  الدعم 
املحافل  يف  امل�ساركة  خ��لل  امل�سرك 
ال���ربمل���ان���ي���ة االق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة، 
الدويل  ال��ت��ع��اون  اأه��م��ي��ة  واأك����دا على 
ل��ل��ت�����س��دي ل��ل��ج��م��اع��ات االإره���اب���ي���ة 
من  ملحاربتها  �ساملة  تدابري  واتخاذ 
خلل ا�سراتيجية وا�سحة وموحدة 
و�سرورة م�ساعفة اجلهود للت�سدي 
والتاأكيد  وف��ع��ال  ف����وري  ب�سكل  ل��ه��ا 
بكافة  والتطرف،  االإره���اب  نبذ  على 

اأ�سكاله و�سوره، ومهما كانت دوافعه 
ومربراته، واأياً كان م�سدره.

وبحثت معايل الدكتورة اأمل القبي�سي 
ب��ي��ري نغولو  ل��ق��ائ��ه��ا م���ع���ايل  خ����لل 
بجمهورية  ال�سيوخ    رئي�س  جمل�س 
ال��ك��ون��غ��و ال��دمي��ق��راط��ي��ة ، ع���دد من 
امل�سرك  االه���ت���م���ام  ذات  ال��ق�����س��اي��ا 
وتبادل وجهات النظر حول الق�سايا 
و�سبل  الراهنة  والدولية  االإقليمية 
والتعاون  ال�سداقة  ع��لق��ات  تعزيز 
بني اجلانبني يف عدد من القطاعات 
املواقف  التن�سيق وتوحيد  مبا يحقق 
ح���ي���ال خم��ت��ل��ف ال��ق�����س��اي��ا .واأك������دت 
تربط  التي  العلقات  عمق  معاليها 
ال�����س��دي��ق��ني، واهمية  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني 
ت���ط���وي���ر ال����ع����لق����ات ال���ث���ن���ائ���ي���ة بني 
احلكومي  امل�ستويني  على  اجلانبني 
والربملاين، واهمية تطوير العلقات 
الثنائية يف خمتلف املجاالت وال�سيما 
امل�سرك  االه��ت��م��ام  ذات  الق�سايا  يف 
من قبيل التنمية امل�ستدامة واأ�سارت 
ايل  القبي�سي  ام��ل  ال��دك��ت��ورة  معايل 
م�����س��ارك��ة دول����ة االم������ارات ممثلة  ان 

ب���امل���ج���ل�������س ال����وط����ن����ي االحت����������ادي يف 
ال���ربمل���ان االف���ري���ق���ي ب�����س��ف��ة  ع�سو 
تفاهم  م��ذك��رة  على  وتوقيع  م��راق��ب 
لتعزيز  امل����ج����ال  ت���ف���ت���ح  و�����س����داق����ة  
القارة  الثنائية  من بلدان  العلقات 

االفريقية.
االم����ارات  دول����ة  ان  معاليها  وق��ال��ت 
خمتلف  يف  الأفريقيا  اأ�سا�سية  داعمة 
التعاون  املجاالت واهمية تعزيز اطر 
التحديات  وم����واج����ه����ة  امل���������س����رك 
اجلانبني،  ب���ني  ال��ف��ر���س  واك��ت�����س��اف 
وبناء  ال��ت��وا���س��ل  اأه���م���ي���ة  وب���ال���ت���ايل 
فالدبلوما�سية  ب��رمل��ان��ي��ة  ع���لق���ات 

الربملانية قادرة على ان جتمعنا.
اال�ستثمارات  ان  م��ع��ال��ي��ه��ا  وق���ال���ت 
االماراتية يف افريقيا التكت�سي جانب 
تنموي  جانب  بل  وح�سب  اقت�سادي 
ف���دول���ة االم��������ارات تقدم  م�������س���ت���دام، 
اللجئني  وتدعم  تنموية  م�ساعدات 
والدول املت�سررة يف خمتلف االزمات 
وتقدم يد امل�ساعدة   للدول االفريقية 
للأجيال  زاه��ر  م�ستقبل  بهدف خلق 
اىل  معاليها  ا����س���ارت  ك��م��ا  ال��ق��ادم��ة. 

اجل������زر االإم����ارات����ي����ة ال����ث����لث طنب 
وابومو�سي  ال�سغري  وطنب  الكربى 
ل��ل��م��ب��ادرات واحللول  اإي����ران  ورف�����س 
التفاو�س  خ������لل  م�����ن  ال�������س���ل���م���ي���ة 
وبان  ال�����دويل،  التحكيم  او  امل��ب��ا���س��ر 
الكونغو  ت��اأم��ل بدعم  دول��ة االم���ارات 
بال�سيا�سات  م��ن��ددة  امل���ج���ال،  ه���ذا  يف 
وامل���م���ار����س���ات االإي���ران���ي���ة م���ن خلل 
لدول  الداخلية  ال�سوؤون  يف  التدخل 
واليمن  وال��ع��راق  ���س��وري��ا  يف  املنطقة 
وال��ب��ح��ري��ن ودع��م��ه��ا ل���لإره���اب. من 
جانبه �سكر معايل بيري نغولو رئي�س 
اللقاء،  الكونغو على  ال�سيوخ  جمل�س 
من  اليه  املوجهة  الكرمية  وال��دع��وة 
واأ�ساد  الدولة،  دولة االم��ارات لزيارة 
معاليه بعمق العلقات الثنائية التي 
وياأمل  ال�سديقني،  البلدين  ت��رب��ط 
ان ت�����س��ري ال���ع���لق���ات ال��ربمل��ان��ي��ة يف 
نف�س امل�سار، موؤكد على اأهمية تعزيز 
املجل�سني  ب��ني  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال��ع��لق��ات 
م������ن خ��������لل م�������ذك�������رات ال���ت���ف���اه���م 
وال�سداقة وتبادل الزيارات، كما قدم 
الكونغو.   برملان  لزيارة  دعوة  ملعاليها 
كما �سدد على دور دول��ة االم��ارات يف 
االإره���اب  مكافحة  ويف  ال�����س��لم  دع��م 
وال����ت����ط����رف وت�����ق�����دمي امل�������س���اع���دات 
 ... العاملي  امل�ستوي  علي  االإن�سانية 
اأهمية ان تلتزم وحترم  موؤكدا علي 
اأ�ساد  كما   .. ال��دويل  بالقانون  اي��ران 
الوطني  املجل�س  يلعبه  ال��ذي  بالدور 
االحت����ادي االإم����ارات����ي، وب����دوره على 
م�����س��ت��وي االحت����اد ال���ربمل���اين الدويل 
وتبنية املقرحات واملبادرات التي تهم 
مب�ساركة  م�سيدا  جمعاء،  االإن�سانية 
املجاالت  خمتلف  يف  ال��ف��اع��ل��ة  امل����راأة 
يف دول��ة االإم����ارات، ويف ع�سويتها يف 
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي االحت������ادي، وهذا 
ق��وي ج��دا وميثل مدى  ب�سكل  يرمز 
يف  االإم����ارات  لقيادة  الثاقبة  ال��روؤي��ة 

متكني املراأة.

التاأكيد على اأهمية التعاون الدويل للت�ضدي للجماعات االإرهابية وحماربتها من خالل ا�ضرتاتيجية وا�ضحة

اأمل القبي�سي تبحث مع رئي�سي الربملان االأفريقي وجمل�ص ال�سيوخ بالكونغو �سبل تعزيز العالقات الثنائية

•• ابوظبي-وام:

من   100 احتفلت موؤ�س�ستا زايد العليا الأ�سحاب الهمم واجلليلة بتخريج 
اأولياء اأمور واأمهات اأ�سحاب الهمم قوام الدفعة الرابعة من برنامج “تاآلف” 
لتدريب اأولياء اأمور اأ�سحاب الهمم من االإعاقات الذهنية وا�سطراب طيف 
التوحد، عقب اجتيازهم بنجاح رابع الربامج التاأهيلية التي تتبناها املوؤ�س�سة، 
ال�سعبة الأطفالهم، وذلك  ال�سلوكيات  الإدارة  االأ�سا�سية  باملهارات  وتزويدهم 
التعاون  بهدف  اجلليلة  موؤ�س�سة  مع  وقعتها  التي  التفاهم  ملذكرة  تنفيذا 

وال�سراكة يف جمال تو�سعة نطاق الربنامج.

اإن  للموؤ�س�سة  ال��ع��ام  االأم���ني  احل��م��ي��دان  ال��ع��ايل  عبد  اهلل  عبد  �سعادة  وق���ال 
تعزيز  يف  حيويا  دورا  تلعب  التي  املتميزة  ال��ربام��ج  م��ن  “ تاآلف”  برنامج 
ومتابعة  الر�سيدة  القيادة  لتوجيهات  تنفيذا  وياأتي  االجتماعي،  االندماج 
املوؤ�س�سة وذلك يف  اإدارة  اآل نهيان رئي�س جمل�س  ال�سيخ خالد بن زايد  �سمو 
مع  متميزة  ا�سراتيجية  �سراكات  الإب���رام  و�سعيها  املوؤ�س�سة  م��ب��ادرات  اإط��ار 
التوا�سل  وتفعيل  كافة  واخلا�سة  احلكومية  واجلهات  والدوائر  املوؤ�س�سات 
الهمم  اأ�سحاب  لفئات  والتاأهيل  الرعاية  خدمات  مب�ستوى  للرتقاء  معها 

امل�سمولني برعايتها.
ال��دورات الثلثة االأول  التي حتققت من خلل  النتائج االإيجابية  اأن  واأكد 

من الربنامج الذي نفذته املوؤ�س�سة لعدد من اأولياء االأمور يف اأبوظبي والعني 
تقدمي  يف  التو�سع  على  املوؤ�س�سة  �سجع  ال��ذي  احلافز  هو  الظفرة،  ومنطقة 
الربنامج لي�ستفيد منه اأكرب عدد ممكن من اأولياء االأمور وال�سيما يف دبي 
واملناطق ال�سمالية من الدولة ..الفتا اإىل اأن التعاون بني املوؤ�س�سة وبني االأ�سر 
واأولياء االأمور هو الداعم الرئي�سي للو�سول اإىل الغايات املطلوبة وحتقيق ما 
ن�سبوا اإليه جميعا خلدمة منت�سبي املوؤ�س�سة والعمل على متكينهم ودجمهم 
الهمم  العليا الأ�سحاب  ملوؤ�س�سة زايد  العام  يف املجتمع. و�سكر �سعادة االأمني 
امل�سوؤولني يف موؤ�س�سة اجلليلة على تعاونهم لتنفيذ الربنامج، و�سكر اأولياء 
االأمور واالأمهات حلر�سهم على االلتحاق بالربنامج، كما �سكر كادر املوؤ�س�سة 

العلمية  امل���ادة  وط���وروا  كمدربني،  اعتمادهم  ومت  الربنامج  ق��دم��وا  ال��ذي��ن 
للتدريب بالتعاون مع موؤ�س�سة اجلليلة. وهناأ �سعادته اأولياء االأمور واالأمهات 
على م�ستوى الوعي واالإدرك الذي �سجعهم على التحاقهم بربنامج “ تاآلف 
وهام جدا لنجاح منظومة الرعاية  رئي�سي  عامل  الأنهم  اأبنائهم  “ خلدمة 
وا�ستكمال جهود موؤ�س�سة زايد العليا يف تاأهيل اأ�سحاب الهمم، وامل�ساعدة يف 

الو�سول للأهداف املرجوة.
جدير بالذكر اأن الربنامج يتكون من خم�سة اأيام عمل، واليوم الواحد ي�سمل 
6 �ساعات تدريب عملي تفاعلي بهدف اإك�ساب امل�ساركني مهارات التعامل مع 

اأبنائهم اأ�سحاب الهمم.

»زايد العليا الأ�سحاب الهمم» و»اجلليلة« حتتفالن بتخريج الدفعة ال�4 من برنامج »تاآلف«

•• اأبوظبي-وام: 

نظمت �سرطة اأبوظبي ور�سة اأمنية حلرا�س االأمن 
اخلا�س العاملني يف متحف اللوفر اأبوظبي ركزت 
ال�سياحية  امل���راف���ق  وت���اأم���ني  االأم����ن  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 

واملكت�سبات احل�سارية.
واأكد العميد عمران اأحمد املزروعي مدير مديرية 
التحريات والتحقيقات اجلنائية اأهمية الور�سة يف 
رفد منظومة االأمن وحتقيق ال�سراكة النموذجية 

املخاطر  واإدارة  التحديات  مواجهة  يف  ال��ه��ادف��ة 
وفق اأف�سل املعايري املوؤ�س�سية. واأكد الرائد را�سد 
ال�سياحية  ال�سرطة  ق�سم  رئي�س  املهريي  حممد 
كفاءة  رف��ع  اأهمية  الور�سة  “املديرية” خ��لل  يف 
العاملني يف املرافق ال�سياحية �سمن تاأمني املعامل 

ال�سياحية كاملتاحف العاملية واالأماكن الثقافية.
�سارك يف تنفيذ الور�سة اإدارة االأ�سلحة واملتفجرات 
الرائد  بح�سور  واملنافذ  االأم���ن  ���س��وؤون  قطاع  يف 
ال��دك��ت��ور ط��ال��ب حم��م��د ال��ط��ن��ي��ج��ي م��دي��ر فرع 

واأحمد  ال�سياحية  ال�سرطة  ق�سم  املتاحف يف  اأمن 
ال��ب��ل��و���س��ي م��دي��ر االأم����ن وال�����س��لم��ة يف املتحف. 
بالغ تقديره  اأبوظبي عن  اللوفر  واأع��رب متحف 
الور�سة  ت��ن��ظ��ي��م  يف  اأب���وظ���ب���ي  ����س���رط���ة  جل���ه���ود 
االأم���ن اخل��ا���س وت��وف��ري مناخ  التعريفية الأف���راد 
الثقة  تعزز  ومتقدمة  منهجية  ب�سورة  تدريبي 
على  احلفاظ  من  ومتكن  واملوؤ�س�سية  املجتمعية 
بيئة اآمنة ت�سهم يف الرويج ال�سياحي امل�ستدام يف 

العا�سمة اأبوظبي.

�سرطة اأبوظبي تعزز كفاءة العاملني يف تاأمني املرافق ال�سياحية

�سفارة الدولة لدى كولومبيا تطلق »جريدة الكرتونية« ن�سف �سهرية باللغة االإ�سبانية

»�سقيا االإمارات« تطلق حملة رم�سانية لتوفري مياه 
ال�سرب داخل وخارج الدولة
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فروع االإمارات العربية املتحدة 
البيانات املالية 31 دي�ضمرب 2018

U.A.E Branches - Financial Statements
As on 31 December 2018 

تقرير مدققي احل�ضابات امل�ضتقلني

بيان املركز املايل كما يف 31 دي�ضمرب 2018

بيان االأرباح اأو اخل�ضائر  لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2018

بيان االأرباح اأو اخل�ضائر واالإيرادات ال�ضاملة 
االأخرى لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2018

بيان التغريات يف حقوق ملكية املركز الرئي�ضي 
لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2018

بيان التدفقات النقدية  لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2018

اإي�ضاحات حول البيانات املالية كما يف 31 دي�ضمرب 2018
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•• دبي – الفجر:

حزمة  امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة  وزارة  ُت��ن��ّف��ذ 
املجتمعية  والفعاليات  امل��ب��ادرات  م��ن 
والتي  املبارك،  رم�سان  ب�سهر  احتفاًء 
الأهلنا”،  “خرينا  ���س��ع��ار  حت��ت  ت��اأت��ي 
اإم��ارات ومناطق الدولة  وت�سمل كافة 
، تعميماً للخري والعطاء لدى جميع 

الفئات امل�ستحقة.
وت��ت�����س��م��ن م����ب����ادرات ال�������وزارة خلل 
ال�������س���ه���ر ال���ف�������س���ي���ل، جم���م���وع���ة من 
ت�ستهدف  ال��ت��ي  ال��ن��وع��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
الهمم  واأ�����س����ح����اب  امل���واط���ن���ني  ك���ب���ار 

امل���ح���دود  ال����دوخ����ل  وذوي  واالأي�����ت�����ام 
اإفطار  موائد  منها  املتعففة،  واالأ���س��ر 
ومبادرة   ، امل��واط��ن��ني  لكبار  جماعية 
تنظيم  اإىل  وت��ه��دف  اأهلكم”  “نحن 
زيارات م�سائية ملن ال معيل له، وذلك 
ال�سباب  امل��ت��ط��وع��ني  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
للتطوع  الوطنية  املن�سة  امل�سجلني يف 
تعزيزاً  وذل��ك  “متطوعني.امارات”، 
ال�سباب  ب���ني  وال���ت���وا����س���ل  ل���ل���راب���ط 

وكبار املواطنني.
ال��وزارة مبادرة م�سركة  اأطلقت  كما  
�سعار  حت��ت  بو�ست  دب��ي  م��ع  بالتعاون 
“كبارنا فخر بلدنا”، وهي عبارة عن 

حلقات م�سورة تن�سر كل اأثنني طيلة 
التوا�سل  ح�سابات  يف  رم�����س��ان  �سهر 
بو�ست،    ودب����ي  ل����ل����وزارة  االج��ت��م��اع��ي 
كبار  م��ن  ل��ع��دد  ملهمة  ق�س�س  ح��ول 
كبرية  اإ�سهامات  لهم  كانت  املواطنني 
العقود  يف  ال���وط���ن  وب���ن���اء  خ��دم��ة  يف 

املا�سية . 
املري  ت���وزي���ع  م���ب���ادرة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
بالتعاون  املتعففة  للأ�سر  الرم�ساين 
م��ع ع���دد م��ن اجل��م��ع��ي��ات اخل��ريي��ة يف 
مراكز  م��ع  بالتن�سيق  وذل���ك  ال��دول��ة، 
للوزارة.  التابعة  االجتماعية  التنمية 
وت����وزي����ع ال���ع���ي���دي���ات ع���ل���ى االأط����ف����ال 

االأي����ت����ام، وت���وزي���ع زك����اة ال��ف��ط��ر على 
مناطق  خمتلف  م��ن  املتعففة  االأ���س��ر 
ال���دول���ة. وت���وزي���ع ع���دد م��ن االأجهزة 
تهيئة  على  ت�ساعد  التي  الكهربائية 

بيوت االأ�سر املتعففة.
وت�سمل قائمة فعاليات الوزارة خلل 
“كلنا  م��ب��ادرة  امل��ب��ارك،  رم�سان  �سهر 
ت��ن��ف��ي��ذه��ا يف  ي���ج���ري  واحد” وال���ت���ي 
الدولة،  وم��ن��اط��ق  اإم�������ارات  خم��ت��ل��ف 
زاي��د للعمل  ي��وم  اإط��لق��ه��ا يف  و�سيتم 
19 رم�سان، وذلك  املوافق  االإن�ساين 
م��ن خ���لل زي�����ارات م��ي��دان��ي��ة لفريق 
و�سواًل  واملتطوعني،  تنمية  وزارة  من 

متعاملي  م��ن  امل�ستهدفة  الفئات  اإىل 
االإج�����راءات  يف  ل��ه��م  ت�سهيًل  ال�����وزارة 
واالأم������������ور امل�����ادي�����ة واالج���ت���م���اع���ي���ة، 
مبادرات  يف  امل�����س��ارك��ة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
البيئي  امل��ج��ال  يف  كالتطوع  تطوعية 
امل��ب��اين، ومبادرة  وال���زراع���ي وت��رم��ي��م 

رم�سان اأمان.
املجتمع  تنمية  وزارة  �ستحتفل  ك��م��ا 
يوافق  ال��ذي  االإ���س��لم��ي  اليتيم  بيوم 
15 رم�سان، بفعالية ت�سمل الرفيه 
وال���ت���وا����س���ل ب����ني االأط�����ف�����ال االأي����ت����ام 
تقام  وال��ت��ي  املجتمع،  فئات  وخمتلف 
على  االجتماعية  التنمية  م��راك��ز  يف 

م�ستوى الدولة.
مبادراتها  ال��وزارة من خلل  وتهدف 
املجتمعية يف �سهر رم�سان املبارك اإىل 
تعزيز روابط الراحم بني كافة فئات 

املجتمع حيث ي�سارك يف تنفيذ وتنظيم 
م����ن خمتلف  م��ت��ط��وع��ني  امل�����ب�����ادرات 
االإن�ساين  احل�����س  ل��ت��ن��م��ي��ة  االأع����م����ار، 
املجتمع  جت��اه  املجتمعية  وامل�سوؤولية 

لهم،  العون  يد  ملد  امل�ستحقة  والفئات 
انطلقاً من قناعة اأن العمل التنموي 
اأ�سا�س   ه��و  جمتمع  اأي  يف  املجتمعي 

احل�سارة والنه�سة واالرتقاء.

•• اأبوظبي-وام:
التابع   - وال��ب��ح��وث  للدرا�سات  زاي��د  مركز  نظم 
اأم�����س االول يف مقره  ت���راث االإم�����ارات -  ل��ن��ادي 
القوات  توحيد  ذك���رى  يف  حما�سرة  اأب��وظ��ب��ي  يف 

امل�سلحة وذلك �سمن مو�سمه الثقايف.
قدم املحا�سرة - التي �سهدها �سعادة علي عبداهلل 
واالإعلم  للدرا�سات  التنفيذي  امل��دي��ر  الرميثي 
النادي  وامل�سوؤولني يف  االإدارات  م��دراء  وعدد من 
�سليمان  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور   - املهتمني  م��ن  ولفيف 

البلو�سي الباحث واملوؤرخ يف التاريخ االإماراتي.
وحتدثت الدكتور البلو�سي عن خا�سية اجلاهزية 

القتالية وا�ستخدام القوة للدفاع عن النف�س التي 
الذي  االأم��ر  االأزل،  منذ  االإن�سان  هاج�س  �سكلت 
دائم  الع�سور  مر  على  االإم��ارات��ي  االإن�سان  جعل 
احل�سون  ببناء  فاهتم  ط���ارىء،  لكل  اال�ستعداد 
االأ�سلحة  اأن��واع  وا�ستورد خمتلف  والقلع و�سنع 
�سكل موقعها  ال��ت��ي  االإم����ارات  اأر����س  ع��ن  للدفاع 
ل��وق��وع��ه��ا ع��ل��ى منفذين  ا���س��رات��ي��ج��ي��ة  اأه��م��ي��ة 
بحريني مهمني جعلها حلقة و�سل بني ح�سارة 
�سبه القارة الهندية وح�سارة بلد الرافدين مما 

وجه اأنظار الطامعني اإليها.
التاريخية  املراحل  البلو�سي  الدكتور  وا�ستعر�س 
القرار  اإىل  و����س���وال  امل�����س��ل��ح��ة  ال���ق���وات  الإن�������س���اء 

االأعلى للحتاد  املجل�س  اأ�سدره  الذي  التاريخي 
يف ال�ساد�س من مايو عام 1976 بتوحيد القوات 
امل�سلحة واإن�ساء جي�س قوي موحد القيادة ميثل 
الوحدات  ج��م��ي��ع  وي�����س��م  احل��ك��وم��ة االحت���ادي���ة 
اإلقاء  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��دول��ة  اإم����ارات  يف  الع�سكرية 
امل�سلحة  ال���ق���وات  ت��ط��ور  ع��ل��ى م�����س��رية  ال�����س��وء 

وحتديثها وفق اأرقى املعايري العاملية.
ق�سيدة  ي��اق��وت  ب��ن  رب��ي��ع  جمعة  ال�ساعر  واأل��ق��ى 
الرميثي  عبداهلل  علي  �سعادة  وك��رم  املنا�سبة،  يف 
املن�سوري  م�����س��ع��ود  ف��اط��م��ة  وق��دم��ت  امل��ح��ا���س��ر، 
مديرة مركز زايد للدرا�سات والبحوث للمحا�سر 

اأحدث اإ�سدارات املركز.

حتت �ضعار » خرينا الأهلنا« ...وت�ضتهدف خمتلف فئات املجتمع

وزارة تنمية املجتمع ُتنّفذ حزمة فعاليات خالل �سهر رم�سان

»مركز زايد للدرا�سات« ينظم حما�سرة يف ذكرى توحيد القوات امل�سلحة
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اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2019/458  جتاري جزئي

اىل املحكوم عليه/١- �سركة كومودور للمقاوالت ذ.م.م فرع دبي  جمهول حمل االقامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2٠١9/٤/28  يف الدعوى املذكورة 
اعله ل�سالح/بي ا�س ات�س للتجارة ���س.ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
مبلغا وقدره )8٤.33٠.33( درهم م�سافا اليه فائدة قانونية ب�سيطة قدرها 9% �سنويا 
ال�سداد  مت��ام  وحتى   2٠١9/١/29 يف  احلا�سل  الق�سائية  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن  اعتبارا 
والزمت املدعي عليها االوىل بامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما 
مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر 
اآل مكتوم  �سعيد  بن  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  با�سم �ساحب  االع��لن �سدر  هذا 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2019/521  جتاري جزئي
اىل املحكوم عليه/١- اليمانت يونت ديزاين ذ.م.م  جمهول حمل االقامة نعلنكم بان 
اعله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2٠١9/3/2٥ بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
ل�سالح/بروجك�سن هاو�س ذ.م.م بالزام ال�سركة املدعي عليها بان توؤدي لها مبلغ وقدره 
)٥6.٠٠9/١٠( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى احلا�سل يف 
مقابل  درهم  خم�سمائة  ومببلغ  بامل�سروفات  والزمتها  ال�سداد  متام  وحتى   2٠١9/2/2
امل��ح��ام��اة ورف�����س��ت م��ا ع��دا ذل��ك م��ن طلبات . حكما مبثابة احل�����س��وري قابل  ات��ع��اب 
لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعلن �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
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/1770  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / ١-اخلط اخلليجي االول ملقاوالت الطرق ذ.م.م فرع دبي جمهول 
بدر  حم�سن  وميثله:�سوق  �����س.ذ.م.م  للنقليات  املدعي/عثمان  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل 
الكثريي قد اأقام عليك الدعوى مو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)67٠68٤( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة ١2% من تاريخ املطالبة 
يوم  لها جل�سة  كفالة.وحددت  بل  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى 
فاأنت  ل��ذا    ch1.C.13:بالقاعة ���س  ال�����س��اع��ة:9:3٠  امل���واف���ق:27/٥/2٠١9  االث��ن��ني 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12627 بتاريخ 2019/5/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/252  تنفيذ جتاري 
اىل املنفذ �سده/١- جميد قا�سم عادليان 2- جمتبى قا�سم عادليان جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك �سادرات ايران  قررت حمكمة دبي االبتدائية 
بتاريخ: بتاريخ:2٠١9/٤/7 اخطاركم ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )١٠383٥١7٥.٤٤( 
دره��م خلل ١٥ يوم من تاريخ التبليغ واال بيعت االر���س رقم 2١8 مبنطقة وادي 
ال�سفا 3 واالر�س رقم ٥٥8٠ مبنطقة جبل علي واالر�س رقم ٤٤٠ مبنطقة ور�سان 
االوىل مبنى K٠٤ رقم ال�سقه S٠7+S٠٤ واالر�س رقم 2٥٠ مبنطقة وادي ال�سفا 3 
والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�سيات ن�س املادة 29٥ من قانون االجراءات 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املدنية.  

االلتزام بالقرار املذكور خلل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فروع االإمارات العربية املتحدة 
البيانات املالية 31 دي�ضمرب 2018

U.A.E Branches - Financial Statements
As on 31 December 2018 
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عربي ودويل

الكامل للعموم. ونتيجة  التقرير 
على  ق��ادًرا  امللياردير  ك��ان  لذلك، 
قبل  التعبريية،  عنا�سره  فر�س 

اأن ت�ستويل املعار�سة على امللف.
وهكذا، متكن دونالد ترامب من 
ال�سبهات  م��ن  ب�سرعة  التخل�س 
ح���ول ع��رق��ل��ة ال��ع��دال��ة ، رغ���م اأّن 
اأن���ه  اإىل  اأ����س���ار  امل���دع���ي اخل���ا����س 
اأعاق اإجراء التحقيق يف منا�سبات 

عديدة.
�ضرب االآراء يف اأف�ضل توقيت

توير يف اأعقاب االإعلن ، بعد اأن 
اأ�سهر، هدًفا لهجمات  كان، طيلة 

املعار�سة خا�سة.
 كما كانت خطته االت�سالية ب�ساأن 
ا.  التحقيق الرو�سي ايجابية اأي�سً
االأمريكي  ال��رئ��ي�����س  اأم���ل���ى  ف��ق��د 
ف���ع���ل وت�������رية ال���ك�������س���ف يف ه���ذه 
الق�سية احل�سا�سة للغاية وفر�س 
ايقاعه: كان وزيره للعدل ويليام 
ا  ملخ�سً ن�����س��ر  م���ن  اأول  ه���و  ب����ار 
ين�سر  اأن  ق��ب��ل  التحقيق  لنتائج 

 S & P موؤ�سر  ، حطم  �سريت 
قيا�سية  اأرق��ام��ا  ونا�سداك   500

االأ�سبوع املا�سي.
ورغم اأنه يتمتع بظرف اقت�سادي 
موات، وانتعا�سة بداأت حتت والية 
اأن هذه  اإال   ، اأوب��ام��ا  ب��اراك  �سلفه 
منطقيا  تن�سب  اجل��ي��دة  النتائج 
"لدينا  االأم��ري��ك��ي.  الرئي�س  اإىل 
ت�سخم  وم�����ع�����دالت  رائ�������ع،  من����و 
واالقت�ساد   ، ل��ل��غ��اي��ة  منخف�سة 
يف  ق����ال  جدا"،  ج���ي���دة  ح���ال���ة  يف 

اأواخ���ر اأب��ري��ل. واأظ��ه��ر ا�ستطلع 
قبل  غالوب  موؤ�س�سة  اأجرته  اآخ��ر 
االأمريكيني  ث��ق��ة  اأن  اأ���س��ب��وع��ني، 
يف  ت����رام����ب  دون����ال����د  يف  ازدادت 
مقارنة  االق��ت�����س��ادي��ة،  ال��ق�����س��اي��ا 
امللياردير  اذ ك�سب  املا�سي،  بالعام 
2018 و2019 ،  5 نقاط بني 

من 42 اإىل 47 باملائة.

التحقيق الرو�ضي يتحول اإىل 
ميزة

اخلا�س  املدعي  اأو�سح   ، انتخابه 
اأن��ه ال ميلك دليل  روب��رت مولر 

على مثل هذا امل�سروع.
دونالد  ك��ت��ب  اللعبة"،  "انتهت 
ت���رام���ب ب�����روح ان��ت�����س��اري��ة على 

ت��ف�����س��ري اآخ������ر ل�����س��ع��ب��ي��ة دون���ال���د 
ترامب: نتائج التحقيق الرو�سي. 
بينما كانت ال�سكوك حول التواطوؤ 
مع رو�سيا خلل حملته الرئا�سية 
حت��وم ح��ول البيت االأب��ي�����س منذ 

نتائج اقت�سادية ا�ستثنائية
ان��خ��ف�����س معدل  ي����وم اجل���م���ع���ة، 
اإىل  املتحدة  الواليات  البطالة يف 
اأدنى  ب��امل��ائ��ة، وه���و   6 ف��ا���س��ل   3
م�����س��ت��وى ل���ه م��ن��ذ ع���ام 1969. 
ب�سرعة  ي�سل  قد  االإي��ق��اع،  وبهذا 
لي�سبح   ، باملائة   5 فا�سل   3 اإىل 
امل�ستويات منذ ن�سف قرن.  اأدن��ى 
االقت�سادي  ال��ن��م��و  ارت���ف���ع  ك��م��ا 
 2 فا�سل   3 اإىل  االأول  ال��رب��ع  يف 
باملائة على اأ�سا�س �سنوي، ويف وول 

ترامب  دون��ال��د  �سعبية  ان  ج��ل��ّي، 
ه���ي ان��ع��ك��ا���س ل��ل��ح��ظ��ة، غ���ري اأّن 
حتقيق  اإىل  ت�ستند  غالوب  اأرق���ام 
اأجري يف الفرة من 17 اإىل 30 
املعلومات  اآخ���ر  ق��ب��ل  اي   ، اأب��ري��ل 
عن ر�سالة روبرت مولر اإىل وزير 
العدل ويليام بار، التي اأعرب فيها 
التي  الطريقة  م��ن  ا�ستيائه  ع��ن 

خل�س بها هذا االأخري حتقيقه.
يف خ����ط����اب م���ف���ت���وح �����س����در ي���وم 
االثنني ، كتب 400 من املدعني 
لو  اأن��ه  ا،  اأي�سً ال�سابقني  العامني 
 ، رئي�ًسا  ت��رام��ب  دون��ال��د  يكن  مل 
"عرقلة  بتهمة  مقا�ساته  لتمت 

العدالة".
 عري�سة �ستغذي حجج املعار�سة 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة ال��ت��ي ت��ت�����س��اءل ان 
ك��ان ب��دء اإج���راءات ع��زل الرئي�س 

االأمريكي منا�سبا.
م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ر اق��ت�����س��ادي��ة ، اإن 
ظل  التي  للغاية  اجليدة  النتائج 
ي��ت��ب��ن��اه��ا طيلة  ت���رام���ب  دون���ال���د 
عامني، قد ال ت�ستمر. ويتوقع بنك 
و�سندوق  الفيدرايل  االحتياطي 
ي��ت��ب��اط��اأ منو  اأن  ال�����دويل،  ال��ن��ق��د 
بقية  خ��لل  االأمريكي  االقت�ساد 
العام ، وكذلك خلق فر�س العمل. 
�سيئة قبل  اأنباء  اأخ��رى،  هنا مرة 

اأ�سهر من االنتخابات.
�سبب  تف�سر  العوامل  العديد من 
اجليد  ت��رام��ب  دون���ال���د  ت�سنيف 
قد  ولكنها   ، مايو  �سهر  بداية  يف 
توؤدي اإىل �سداع يف راأ�س الرئي�س 
االأم�����ري�����ك�����ي خ������لل االأ����س���اب���ي���ع 

املقبلة.

تقرير مولر يف خدمة ترامب ترامب ربيع زاهر

 من وجهة نظر اقت�سادية، النتائج اجليدة التي ظل 
ترامب يتبناها طيلة عامني، قد ال ت�ستمر

قبل اأقل من عامني عن الرئا�سية، ال يزال 
ترامب مع�سوق اجلمهوريني 

 كانت خطة ترامب االت�سالية ب�ساأن 
ا التحقيق الرو�سي ايجابية اأي�سً

دونالد تا�ضك على و�ضك البكاء عند اإثارة رحيل اململكة املتحدة

االحتاد االوروبي �ضرخ يف االفق مي�ضيل بارنييه رجل املهمة ال�ضعبة

ماكرون يف حرب �ضد االغلبية الرحيل الربيطاين يزعج االملان

ثقة االأمريكيني ازدادت يف الق�ضايا االقت�ضادية

لهذا ارتفعت �سعبية ترامب اأكرث من اأي وقت م�سى...
•• الفجر - خرية ال�شيباين

اإن���ه���ا اأخ���ب���ار ����ض���ارة ج���ًدا 
لقد  ت����رام����ب:  ل���دون���ال���د 
عالمة  �ضعبيته  جت���اوزت 
ملعهد  وف��ًق��ا  ب��امل��ائ��ة،   45
منذ  االأوىل  وه��ي   ، غالوب 
البيت االأبي�ض  اإىل  و�ضوله 
 .2017 ي��ن��اي��ر   20 يف 
باملائة(   46( وامللياردير 
م��ن  امل����رح����ل����ة  ه������ذه  يف 
ب��اراك  من  اأف�ضل  والي��ت��ه، 
يف  ب��امل��ائ��ة(   44( اأوب���ام���ا 
اأقل  وقبل  ال��ف��رتة.  نف�ض 
 2020 ع��ام  من  عامني  من 
�ضعبيته  تزال  ال  الرئا�ضي، 
مرتفعة  اجلمهوريني  ب��ني 
باملائة.   91 عند  للغاية 
ايجابية  يف�ضر   ما  اإليكم 

هذه اال�ضتطالعات.

انتهت تلك املرحلة. ودون اأن يقال 
ذلك، انطلقت مفاو�سات خمتلفة 
جترب  اإن�����ه�����ا   ،27 ب�����ني  مت�����اًم�����ا 
م�ساألة  ط����رح  ع��ل��ى  االأوروب�����ي�����ني 
تفاديها:  ب��وده��م  ك���ان  م�سمومة، 
ما العمل مع هذه اململكة املتحدة 
التي تنحرف؟ وهذه املرة ، مل يعد 

ا�سطفاف امل�سالح وا�سحا.
يخافه  ال���ك���ل  اتفاق"؟  "دون 

ال�سادة  اأي��ه��ا  ب�سيًطا:  �سيًئا  يعني 
البيت  ت����رك����وا  ل����ن  االإجن����ل����ي����ز، 

حاملني معكم طوبه.
ال�سبعة  اأدرك  ال��ت��ي  اجل��وه��رة  ان 
ا�سم:  ل��ه��ا  ق��ي��م��ت��ه��ا  وال���ع�������س���رون 
ال�سوق املوحدة. ما وراء خلفاتهم 
موا�سيع  يف  اأحيانا،  الراديكالية، 
على  اجل��م��ي��ع  ات���ف���ق   ، ث��ق��ل  ذات 
تعري�س  بعدم  احلتمية  ال�سرورة 

تكلفة  ن�����س��ي��ان  دون  ال����ت����ج����اري. 
احلرية  حلالة  املفتوحة  االإط��ال��ة 

والتذبذب.
خ�سو�سا ، هناك اأكرث املو�سوعات 
العمل  يجب  ه��ل  عنها:  امل�سكوت 
م���ن اأج�����ل ق��ل��ب ال���ت���اري���خ؟ وهنا 
بالن�سبة  االأع��م��ق.   ال�سرخ  مكمن 
، اخ���ت���ار  الإمي�����ان�����وي�����ل م�����اك�����رون 
الربيطانيون اخلروج وبات يتعني 

امل�سركة.
التي  ل��ن��دن،  هجمات  مواجهة  يف   
ح��اول��ت احل�����س��ول ع��ل��ى ك��ل �سيء 
االأوروب���ي���ني  م�سلحة  م���ن  ك���ان   ،
مي�سيل  ���س��ع��ار  وك�����ان  ال��ت�����س��ل��ب. 
احلريات  جت��زئ��ة  "عدم  ب��ارن��ي��ي��ه 
"احتاد  وج��ود  وا�ستحالة  االأربع"، 
واملقا�س"،  ال��ط��ل��ب  ع��ل��ى  اأوروب�����ي 
، الأن������ه كان  ال���ك���ل  ات����ف����اق  ي��ك��ف��ل 

، لكن بدرجات متفاوتة.  ويخ�ساه 
منوذًجا  يعتمد  حيث   ، ب��رل��ني  يف 
ال�سادرات  على  قائًما  اقت�سادًيا 
، ي��ع��د ه���ذا االأم����ر خم��ي��ًف��ا للغاية 
التجاري  ال�����س��ري��ك  اأن  خ��ا���س��ة 
االأمريكي يرنح يف نف�س الوقت. 
ويف باري�س ، ال اأحد ي�سعر بال�سعادة 
، لكنه ال ي�سكل نف�س املحظور. اما 
امل�ستوى  ، اخل��وف على  يف اله��اي 

هذا اال�سمنت القوي للخطر. 
اإمكانات  ت�����س��اع��ف  ال��ت��ي  ه��ي  ان���ه 
. والتي متنحهم مكانة  �سركاتهم 
جت��اري��ة دول��ي��ة ال ميكن الأح��د اأن 
يحلم بها اإذا كان عليه اأن يتفاو�س 
مب��ف��رده م��ع دون��ال��د ت��رام��ب و�سي 

جني بينغ يف هذا العامل.

مفاو�سات اأخرى

الوحدة اأنقذت ... ظاهريا
ال���وح���دة  اإن����ق����اذ  ال���ظ���اه���ر، مت  يف 
ال�سبعة والع�سرون  املقد�سة: خرج 
من مناق�ساتهم بحل و�سط جديد 
كتاريخ  اأك��ت��وب��ر   31 ي���وم  ي��ح��دد 
خلروج اململكة املتحدة من االحتاد 
االأوروب��ي. لقد جتنبوا االأ�سواأ مع 
اأ�سكال  م���ن  ���س��ك��ل  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 

ال�سغط على لندن. 
اإميانويل  ، حارب  املرة  ولكن هذه 
ماكرون �سد �سركائه، الذين مييل 
متديًدا  ل��ن��دن  م��ن��ح  اإىل  اغ��ل��ب��ه��م 
مطّوال جًدا لع�سويتها يف االحتاد 
االأوروبي. وبعد تهديده با�ستخدام 
ال��ف��ي��ت��و ع��ل��ى ال���ق���رار اجل��م��اع��ي - 
الذي  االتفاق"  "غياب  وب��ال��ت��ايل 
بقية  اأج��ربت   - الكثريون  يخ�ساه 
اأوروب�����ا ع��ل��ى اخل�����س��وع مل��ا اعتربه 
عناداً يف غري حمله. هل  كثريون 
ه���ي حل��ظ��ة دي��غ��ول��ي��ة؟ ل��ق��د راأت 
عديد و�سائل االإعلم االأوروبية يف 
ذلك اأعرا�س مر�س فرن�سي قدمي 
، الأمة كانت ُتعترب دائًما اأكرب من 

حجمها احلقيقي.

احلفاظ على "اجلوهرة" 
 وم����ع ذل�����ك، ����س���يء اأع���م���ق مّت يف 
تغريُّ  بب�ساطة،  وه��و  القمة.  تلك 
ال�����ذي يطرحه  ال�������س���وؤال  ط��ب��ي��ع��ة 
االأوروب���ي���ون. ف���اإىل وق��ت ق��ري��ب ، 
بالتفاو�س  تتعلق  امل�����س��األ��ة  ك��ان��ت 
ع��ل��ى ���س��روط ال��ط��لق م��ع لندن، 
اجلميع  م�������س���ل���ح���ة  م�����ن  وك��������ان 
ف��ق��ط الأن  ال�����س��ف��وف، لي�س  ر����س 
ا  اأي�سً وامن��ا  متطابقة  م�ساحلهم 
الأن امل�سالة تتعلق بانقاذ مكا�سبهم 

عليهم جت�سيم ذلك يف اأقرب وقت 
ممكن ، اح��رام��اً الخ��ت��ي��ارات��ه��م ، 
ا لعدم تلويث "نه�سة"  ولكن اأي�سً
ال��ت��ي يتطلع  امل�����س��روع االأوروب�������ي 

اإليها.
تا�سك  دون���ال���د  ���س��م��اع  يكفي  ل��ك��ن 
املجل�س  ي��راأ���س  ال��ذي  البولندي   ،
، للتعرف على ما يفكر  االأوروب���ي 
�سرق  وخا�سة   ، النا�س  بع�س  فيه 
الكتلة. لقد بدا دينامو اجتماعات 
اأحياًنا،  واحلكومات  الدول  روؤ�ساء 
على و�سك البكاء عند اإثارة رحيل 
بالن�سبة  الأن����ه  امل��ت��ح��دة.  امل��م��ل��ك��ة 
جلزء كامل من االحتاد االأوروبي 
دون  تت�سكل  ال��ت��ي  اأوروب�����ا  ت��ث��ري   ،
لندن القلق. فمع ح�سور اإيطاليا 
م��ب��اراة بني فرن�سا  ف��ان   ، بالغياب 
ب��ال�����س��ك��اك��ني ، وب�����دون  واأمل����ان����ي����ا 
تلوح يف   ، الثقيل  ال��وزن  حَكم من 
االأفق. مباراة مثبطة يف كثري من 
لبدايات  احتكمنا  اإذا   ، االأح���ي���ان 
مباراة  م��ريك��ل،  م��اك��رون  الثنائي 
 ، اإعلميا   ، ماكرون  فيها  يفر�س 
ب�سمته ودينامكيته ، بينما تقابله 
برلني مبقاومة غري مقنعة جدا.

وب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��ذي��ن ال ت��ث��ري فيهم 
،التي  الفرن�سي  الرئي�س  م�ساريع 
الفيدرالية  رائ���ح���ة  م��ن��ه��ا  ت���ف���وح 
الرغبة  ف����اإن  االأح�������لم،  اأح���ي���ان���ا، 
قوية يف متطيط هذه املفاو�سات، 
اإلغاء  ل�����س��ي��ن��اري��و  ف��ر���س��ة  وت�����رك 

الربيك�سيت. 
  م��ا مل يحدث اخ���راق �سريع يف 
لندن ، فاإن معركة القمة االأوروبية 
االأخرية رمبا مل تكن �سوى جمرد 

بداية لهذا ال�سرخ الكبري.

طبيعة ال�ضوؤال الذي يطرحه االأوروبيون تغريت:

الربيك�سيت: لهذا تت�سدع وحدة ال�سبعة والع�سرين...
•• الفجر - خرية ال�شيباين

مائة مرة يتوقع اجلميع انهيارها، ومائة مرة تنجو. 

فاجاأت وحدة االأوروبيني، يف عملية يل الذراع حول 

الربيك�ضيت ، اأكرث من مراقب . منذ ما يقارب الثالث 

والع�ضرين  ال�ضبعة  نال من متا�ضك  �ضيء  �ضنوات، ال 

�ضد لندن. كل �ضيء ي�ضري ب�ضكل ممتاز، وذلك بف�ضل 

عا�ضمة  فمن  بارنييه.  مي�ضيل  به  قام  الذي  العمل 

بنف�ض  االأوروب�����ي  امل��ف��او���ض  ب�ضر   ، عا�ضمة  اإىل 

كل  الوطنية..  احل�ضا�ضيات  اإىل  وا�ضتمع  العقيدة، 

اأين  اأننا مل نر من  �ضيء �ضار ب�ضكل جيد اإىل درجة 

�ضياأتي اخلطر. ثم كانت القمة االأوروبية االأخرية.

 احلل الو�سط اجلديد جتنب االأ�سواأ وحافظ 
على �سكل من اأ�سكال ال�سغط على لندن 

راأت العديد من و�سائل االإعالم االأوروبية يف 
موقف ماكرون اأعرا�ص مر�ص فرن�سي قدمي

 اجلوهرة التي اأدرك ال�سبعة والع�سرون 
قيمتها لها ا�سم: ال�سوق املوحدة

يخ�سى اجلميع عدم التو�سل اإىل اتفاق ، لكن بدرجات متفاوتة
 يرى جزء من االحتاد االأوروبي، اأّن اأوروبا التي تت�سكل من دون لندن، تثري القلق

 رغبة قوية لدى البع�ص يف متطيط املفاو�سات، وترك فر�سة ل�سيناريو اإلغاء الربيك�سيت 

حتليل اخباري
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عربي ودويل

اأمرت املحكمة الفدرالية العليا يف الربازيل باالفراج عن رجل اأعمال 
تركي مقيم يف الربازيل اعتقل على خلفية ارتباطه بحركة الداعية 
فتح اهلل غولن الذي تتهمه اأنقرة بالوقوف وراء املحاولة االنقلبية 

التي وقعت يف 2016.
ميلك  ال��ذي  عاما"   31" �سيباهي  علي  الركية  ال�سلطات  وتتهم 
مطعما يف �ساو باولو واملقيم يف الربازيل منذ 12 عاما باالنتماء اإىل 
"منظمة اإرهابية" �سالعة يف االنقلب الفا�سل �سد الرئي�س الركي 
اأعلنت املحكمة العليا يف  2016، ح�سبما  اإردوغ��ان عام  رجب طيب 

الربازيل املكلفة ملفات اال�سرداد.
و�سع  قد  وكان  والربازيلية.  الركية  اجلن�سيتني  �سيباهي  ويحمل 
ب��ان��ت��ظ��ار جل�سة  ن��ي�����س��ان-اأب��ري��ل  ال��ت��وق��ي��ف االح�����رازي مطلع  ق��ي��د 

حماكمة يف 3 اأيار-مايو.
"قرار  اإن  بر�س  فران�س  لوكالة  �سيباهي  حمامي  دي��ا���س  ثيو  وق��ال 
ن��ق��وم بدرا�سة  و���س��وف  ب���ريء خ��ط��وة مهمة  م��واط��ن  اإب��ط��ال �سجن 

اخلطوات التالية يف االيام القادمة".
ومل ترد الربازيل بعد على طلب تركيا ت�سليمها رجل االأعمال ولي�س 

هناك مهلة نهائية التخاذ قرار بهذا ال�ساأن.
املركز  ن�ساطات يف  ولديه طفل، ميار�س  متزوج  وهو  �سيباهي  وك��ان 
الركية  الربازيلية  التجارة  غرفة  ويف  الركي  الربازيلي  الثقايف 

وهما موؤ�س�ستان مرتبطتان بحركة "خدمة".

بانتمائه  اأوقفت رجل ي�ستبه  اأنها  االأربعاء  اأعلنت �سرطة بنغلد�س 
اإىل البلد من �سوريا حيث  اإىل تنظيم داع�س االإرهابي بعد عودته 

كان يقاتل يف �سفوف املتطرفني.
وت�سن بنغلد�س حملة ملكافحة احلركات املتطرفة منذ الهجوم على 
مقهى راق يف العا�سمة دكا يف 2016، الذي اأوقع 22 قتيل بينهم 

اأجنبيا.  18
واأو�سحت ال�سلطات اإن معتز عبد املجيد كفيل الدين بيباري  التحق 
بالتنظيم يف �سوريا. وقد توجه اإىل هذا البلد الذي يدمره نزاع، من 

ال�سعودية حيث ولد الأب من بنغلد�س.
وقال امل�سوؤول عن جهاز مكافحة االإرهاب وحيد الزمان نور لوكالة 
فران�س بر�س اإن بيباري عاد اإىل بنغلد�س يف �سباط-فرباير املا�سي 
وهو  بنغلد�س"  جم��اه��دي  ب"جماعة  ي��ب��دو  م��ا  على  ات�سل  حيث 
ب�سل�سلة  ومتهم  داع�س  تنظيم  من  اأف��ك��اره  ي�ستوحي  جديد  ف�سيل 

اعتداءات بينها عملية احتجاز الرهائن يف مقهى يف دكا.
واأو�سح اأن ال�سلطات اأوقفته يف اخلام�س من اأيار-مايو بالقرب من 
م�سجد يف دكا. وهو متهم باأنه �سعى اإىل اإقامة ما ي�سمى "خلفة" يف 
هذا البلد الواقع يف جنوب اآ�سيا ذي الغالبية االإ�سلمية. وقد اتهم 

مبوجب قوانني مكافحة االإرهاب.

غالبيتها  ب��ج��روح  االأق���ل  على  اآخ���رون  ثمانية  واأ�سيب  تلميذ،  قتل 
خطرة، يف اإطلق نار ح�سل الثلثاء داخل مدر�سة باإحدى �سواحي 
ال�سرطة،  اأعلنت  ما  بح�سب  املتحدة،  ال��والي��ات  غ��رب  دنفر،  مدينة 
يف  ت��ل��م��ي��ذان  اأن��ه��م��ا  ي��رج��ح  بهما  م�ستبه  اعتقلت  اأن��ه��ا  اإىل  م�����س��رية 
املدر�سة. ونقلت �سحيفة نيويورك تاميز عن ال�سرطة، اأنه مت اعتقال 

�سخ�سني ي�ستبه يف اأنهما اأطلقا النار باملدر�سة.
واأفادت ال�سرطة باأنه مت اإغلق املدر�سة ومدار�س اأخرى يف حميطها، 

على خلفية احلادث.
وق����ال ق��ائ��د ���س��رط��ة ���س��اح��ي��ة دوغ���ل����س ب���والي���ة ك����ول����ورادو، هويل 
ثمانية  ح��ال��ي��اً  "لدينا  ���س��ح��ايف:  م��وؤمت��ر  خ��لل  ك��ل��وث،  نيكول�سون 
املنطقة.  م�ست�سفيات  يف  ويتعاجلون  بالر�سا�س  اأ�سيبوا  ت��لم��ذة 

العديد منهم بحالة حرجة"، وبع�سهم يخ�سع لعمليات جراحية.
اإن  دوغ��ل���س،  مقاطعة  �سريف  ���س��ب��ورل��وك،  ت��وين  ق��ال  جهته،  م��ن 
دون  فوق"،  وما  عاماً   15 بني  اأعماهم  "تراوح  جميعاً  امل�سابني 
من  ت��ل��م��ي��ذاً،   1800 امل��در���س��ة  وت�ستقبل  ال��ت��ف��ا���س��ي��ل.  م��ن  م��زي��د 
�سفوف ريا�س االأطفال وحتى املرحلة الثانوية، واأغلقت على مدى 
الثانية بعد  ال�ساعة  ال��ذي وقع قبيل  النار  اإط��لق  اإث��ر  �ساعات عدة 
اأمنياً حولها. واأكد  الظهر )20،00 ت غ( وفر�ست ال�سرطة طوقاً 
ال�سريف اأن اأوائل عنا�سر ال�سرطة و�سلوا اإىل املدر�سة "بعد حواىل 
دقيقتني" من بدء اإطلق النار، م�سرياً اإىل اأن "هذا التدخل ال�سريع 

لعنا�سر ال�سرطة �ساهم يف اإنقاذ اأرواح".

عوا�شم

�ساو باولو

دكا

وا�سنطن

اإلغاء انتخابات اإ�سطنبول يهوي بالعملة الرتكية
•• اأنقرة-وكاالت:

النا�سئة،  االأ�سواق  يف  غريها  من  اأك��رث  الركية  اللرية  تراجعت 
ف�سر  اأن  بعد  ال�سنة،  ه��ذه  حققتها  مكا�سب  االأ���س��ه��م  وخ�����س��رت 
اآخر  دليل  باأنه  اإ�سطنبول  يف  الت�سويت  اإع��ادة  ق��رار  امل�ستثمرون 
على تاأثري الرئي�س رجب  طيب اأردوغان على املوؤ�س�سات امل�ستقلة.  
ارتفاع  مع  اأ�سهر  �سبعة  يف  م�ستوى  اأدن��ى  اإىل  العملة  وتراجعت 

التقلب ال�سمني.
 ،2.5% اإىل  ي�سل  مب��ا  الرئي�سي  البور�سة  موؤ�سر  وانخف�س   
اال�سطرابات  م��ن  طويلة  ف��رة  عرقلة  م��ن  باملخاوف  مدفوعاً 
ال�سيا�سية اجلهود املبذولة الإنقاذ االقت�ساد من اأول ركود له منذ 

عقد. 

رئي�س  م���اج���ي���و،  ك��ري�����س��ت��ي��ان  "بلومربغ"عن   م���وق���ع  ون���ق���ل 
"تي دي" للأوراق املالية  اإ�سراتيجية ال�سوق النا�سئة يف �سركة 
يف لندن، اأن القرار "يوجه �سربة قوية حلكم القانون، وي�سعف 
البنك  اأن يرفع  اأي�ساً  تركيا"، متوقعاً  الدميقراطية يف  املعايري 
املركزي اأ�سعار الفائدة 600 نقطة بحلول يوليو "متوز" املقبل. 
اإىل   20% من  اأك��رث  الركية  اللرية  تراجع  اأن  اأي�ساً  وتوقع 

"حزيران" املقبل. يونيو  نهاية  بحلول  للدوالر   7.9
امل�سوؤولني  امل��ع��ار���س��ة وبع�س  م��ن  ف��وري��اً  ت��ن��دي��داً  ال��ق��رار  واأث����ار 
االأوروبيني الذين اعتربوه دليًل اإ�سافياً على احلكم اال�ستبدادي 

املتزايد الأردوغان. 
ويف خطاب اأمام الربملان، قال اأردوغان اإن اخلطوة نتيجة انتهاكات 
وا�سعة �سابت الت�سويت يف مار�س "اآذار" املا�سي،  و"�سرقت" اإرادة 

ويف  والتنمية.  العدالة  حل��زب  منا�سر  األ��ف   15 عن  يقل  ال  ما 
اإن قرار  الرئي�س بعد اجتماع طارئ  املعار�سة  املقابل، قال حزب 
"انقلب"  اإ�سطنبول يرتقي اإىل  اإلغاء نتيجة ت�سويت  ال�سلطات 
من  ج��دي��د  ن��وع  م�ساف  يف  تركيا  وي�سع  ال��ق��ان��ون،  حكم  يلغي 
الدميقراطيات. ومع ذلك، ا�ستبعد احلزب مقاطعة االنتخابات.  
وقال �سونر كاغابتاي، مدير برنامج االأبحاث الركية يف معهد 
انتخابات  تركيا  "�سهدت  االأدنى":  ال�سرق  ل�سيا�سة  "وا�سنطن 

نزيهة وحرة منذ 1950".
والتي  م��ار���س،   31 يف  اإ�سطنبول  ان��ت��خ��اب��ات  اإل��غ��اء  "قرار  لكن 
كان  االآن،  حتى  تاريخية.  حقبة  نهاية  احلاكم،  احل��زب  خ�سرها 
نظام الت�سويت يقوم على �سوت واحد ل�سخ�س واحد...من االآن 

ف�ساعدا �سار: الت�سويت حتى يفوز احلزب احلاكم ". 

نتنياهو ي�ضع حجر اأ�ضا�ض م�ضتوطنة ترامب باجلوالن 

ت�ساوؤالت ب�ساأن جدوى القبة احلديدية يف اإ�سرائيل

اأخطاء يف القيادة وراء حتطم الطائرة الرو�سية  

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اإ�سرائيلية  اإح�����س��ائ��ي��ة  اأظ���ه���رت 
اجلي�س  وزارة  ن�����س��رت��ه��ا  ر���س��م��ي��ة 
االإ���س��رائ��ي��ل��ي، اأم�����س االأرب���ع���اء، اأن 
يف  قتلوا  وم�ستوطنا  جنديا   17
اأيار  مايو-  من  عام  فرة  غ�سون 
ال�����س��ه��ر من  امل��ا���س��ي وح��ت��ى نف�س 
العام اجلاري. وت�سمل االإح�سائية 
القتلى  اأحرونوت،  يديعوت  ح�سب 
الذين  امل�ستوطنني  م��ن  االأرب���ع���ة 
ال�ساروخية  ال��ه��ج��م��ات  يف  ق��ت��ل��وا 
على  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  ل��ل��ف�����س��ائ��ل 

ع�سقلن يف االأيام االأخرية.
اإحياء  ب�����داأت  اإ���س��رائ��ي��ل  اأن  ع��ل��م��ا 
وكذلك  ج���ن���وده���ا  م��ق��ت��ل  ذك�����رى 
امل�������س���ت���وط���ن���ني ال����ذي����ن ق���ت���ل���وا يف 
تاأ�سي�س دولة  اإعلن  هجمات منذ 

االحتلل.
وب����ع����د ال���ت�������س���ع���ي���د االأخ���������ري بني 
نهاية  غ������زة،  وق����ط����اع  اإ����س���رائ���ي���ل 
اأث����ارت تقارير  امل��ا���س��ي،  االأ���س��ب��وع 
ب�ساأن  "متكررة"  اأ�سئلة  �سحفية 
ق������وة ال�����دف�����اع�����ات ال�������س���اروخ���ي���ة 
"القبة  با�سم  املعروفة  لبلدهم، 

احلديدية".
االأ�سبوع،  ن��ه��اي��ة  ع��ط��ل��ة  ف��خ��لل 
اأط��ل��ق��ت ح��رك��ت��ا ح��م��ا���س واجلهاد 
م��ا ي��ق��رب م��ن 700 ���س��اروخ من 
غزة على اإ�سرائيل، مما اأ�سفر عن 
اأكرث  واإ���س��اب��ة  اأ�سخا�س   4 مقتل 

من 200.
ووف�����ق�����ا ل�������س���ح���ف اإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة، 

عندما اأطلقت ف�سائل فل�سطينية 
على  ق��ذي��ف��ة   4500 م���ن  اأك�����رث 

املدن االإ�سرائيلية.
اجلي�س  ق�����ال  ال�����وق�����ت،  ذل�����ك  يف 
القبة  ب��ط��اري��ات  اإن  االإ���س��رائ��ي��ل��ي 
 90 تدمري  يف  جنحت  احلديدية 
باملئة من ال�سواريخ داخل مناطق 
م���ع���دل جناح  وه�����و   - ت��غ��ط��ي��ت��ه��ا 

يختلف عليه بع�س النقاد.
بو�ست":  "جريوزاليم  وت���ق���ول 
حقق م�ستوى  اأنه  اجلي�س  "يزعم 
مماثل من النجاح هذه املرة اأي�سا، 
حيث اأخرب املرا�سلني اأنه دمر 86 
 35 ال�����س��واري��خ، واأن  ب��امل��ائ��ة م��ن 
ه��ب��ط��ت يف مناطق  ف��ق��ط  ق��ذي��ف��ة 

ماأهولة بال�سكان".
ال�سابق  الرئي�س  ك�سف  ذلك،  ومع 
ل��ق�����س��م اأب�����ح�����اث اال����س���ت���خ���ب���ارات 
يعقوب  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  الع�سكرية 
ب�ساأن  خطرية  تفا�سيل  اأم��ي��درور، 
عدم  واأ�سباب  احلديدية"،  "القبة 

اعرا�سها لل�سواريخ.
وق����ال اأم�������درور، م�����س��ت�����س��ار االأم���ن 
القومي ال�سابق والرئي�س املتقاعد 
اال�ستخبارات  اأب�����ح�����اث  الإدارة 
احلديدية  ال��ق��ب��ة  اإن  الع�سكرية، 
ال���ث���غ���رات، خا�سة  ب��ع�����س  ت���ع���اين 
بال�سواريخ  االأم���ر  يتعلق  عندما 
ق�����س��رية امل����دى ال��ت��ي ت��ط��ل��ق على 
موقع يبعد ب�سعة كيلومرات من 

احلدود.
ل�سحيفة  ح����دي����ث  يف  واأ������س�����اف 
هذه  "يف  بو�ست":  "جريوزاليم 

اعر�ست نظام "القبة احلديدية" 
240 �ساروخا من اأ�سل 690 مت 

اإطلقها من غزة.
واأث������ار ع����دد ال�����س��واري��خ ال��ت��ي مل 
ي���ع���ر����س���ه���ا ال����ن����ظ����ام ال���دف���اع���ي 
ا�ستف�سارا  االإ�سرائيليون،  والقتلى 
احلديدية"،  "القبة  فعالية  ب�ساأن 
حما�س  ح���رك���ت���ا  ك���ان���ت  اإذا  وم�����ا 
للتغلب  طريقة  وج��دت��ا  واجل��ه��اد 
تقول  ح�سبما  ال��ن��ظ��ام،  ه���ذا  ع��ل��ى 

بو�ست". "جريوزاليم 
وذكرت ال�سحيفة االإ�سرائيلية اأنه 
اأنها  حما�س  اأعلنت  م��ا  "�سرعان 
حققت الن�سر، بعدما تغلبت على 

الدفاعات االإ�سرائيلية".
اأوف  "تاميز  ���س��ح��ي��ف��ة  ون���ق���ل���ت 
با�سم  م��ت��ح��دث  ع���ن  اإ�سرائيل" 
"حما�س" قوله على اإحدى و�سائل 
"جنحنا  االج��ت��م��اع��ي:  ال��ت��وا���س��ل 
القبة  ي�سمى  م��ا  ع��ل��ى  التغلب  يف 
احلديدية من خلل تبني اأ�سلوب 
ال�سواريخ  م��ن  الع�سرات  اإط���لق 

مرة واحدة".
العالية  "الكثافة  واأ�����س����اف����ت: 
التدمريية  وال�����ق�����درة  ل���ل���ن���ريان 
خ�سائر  يف  ت�����س��ب��ب��ت  ل��ل�����س��واري��خ 

فادحة للعدو".
االإ�سرائيليني  املدنيني  ع��دد  ك��ان 
ال���ذي���ن ُق��ت��ل��وا يف ال���ن���زاع االأخ���ري 
ال����ذي ا���س��ت��م��ر ي��وم��ني ف��ق��ط اأقل 
بعدد  مقارنة  فقط  واح��د  مبقدار 
القتلى خلل �سراع عام 2014، 
�سهرين،  ق����راب����ة  ا���س��ت��م��ر  ال������ذي 

اأو�سع.
جملة  م����وق����ع  ذك������ر  ذل��������ك،  اإىل 
رئي�س  اأن  العربية،  ري�سون  ماكور 
بنيامني  االإ����س���رائ���ي���ل���ي  ال��������وزراء 
بناء  اأ�سا�س  �سي�سع حجر  نتنياهو 
دونالد  با�سم  ج��دي��دة  م�ستوطنة 
ت���رام���ب ال��رئ��ي�����س االأم����ريك����ي يف 
اأو  ب��داي��ة  اجل���والن املحتل، وذل���ك 

منت�سف ال�سهر املقبل.
امل�ستوطنة  ف���اإن  امل��وق��ع،  وبح�سب 
اجلديدة التي �سيعلن عنها ر�سمًيا 
االأ�سا�س  ح��ج��ر  ب��و���س��ع  ن��ت��ن��ي��اه��و 
م�ستوطنات  ق��ي��ادة  بح�سور  فيها 
عائلة   12 �ست�سكنها  اجل�����والن، 

من  يكفي  م��ا  لدينا  لي�س  احل��ال��ة 
الوقت العرا�سها".

"ال  احلديدية  القبة  اأن��ه  واأو���س��ح 
تعر�س ال�سواريخ التي ت�ستهدف 

مناطق غري ماأهولة".
واأكد نائب �سابق لرئي�س املخابرات 
الع�سكرية مئري اإلران، اأنه "بينما 
اأثبتت القبة احلديدية اأنها و�سيلة 
يح�سن  االأرواح، مما  الإنقاذ  فعالة 
القرار  �سانعي  م��رون��ة  م��ن  اأي�سا 
اأن  ال��وا���س��ح  ف��م��ن  اإ�سرائيل"،  يف 
النظام احلايل للدفاع ال�ساروخي 
ال ميكن اأن يوفر الإ�سرائيل حماية 
�سراع  ن�������س���وب  ح���ال���ة  يف  ك���اف���ي���ة 

اإ�سرائيلية يف مرحلة اأوىل.
�ستبنى  امل�ستوطنة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
�سمال  األ��ون  قرب م�ستوطنة كيلع 

اجلوالن.
اأن�ساأت  اجل�����والن  اح���ت���لل  وم��ن��ذ 
بني  م��ا  م�ستوطنة   29 اإ���س��رائ��ي��ل 
مت  ث��م  و1977،   1967 ع��ام��ي 
يف  اأخ����رى  م�ستوطنة   24 اإن�����س��اء 

غ�سون 42 عاًما.
منذ  اأعلن  نتنياهو  بنيامني  وك��ان 
اأ�سابيع اأنه �سيعلن بناء م�ستوطنة 
جديدة حتمل ا�سم ترامب تقديًرا 
ملوقفه واإعلنه باالعراف ب�سيادة 

اإ�سرائيل على اجلوالن.

بومبيو ي�سل اإىل بغداد
 يف زيارة مفاجئة

•• بغداد-وكاالت:

العا�سمة  اإىل  ال��ث��لث��اء  االأول  اأم�����س  بومبيو  مايك  االأم��ري��ك��ي  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  و�سل 
املتحدة،  ال��والي��ات  بني  املنطقة  يف  ت�سعيد  و�سط  م�سبقاً،  ُتعلن  مل  زي��ارة  يف  العراقية 

واإيران، ح�سب ما قال م�سدر حكومي عراقي لوكالة فران�س بر�س.
رئي�س  �سيلتقي  بومبيو  اأّن  الزيارة،  هويته حل�سا�سية  كتم  ال��ذي طلب  امل�سدر  واأو�سح   
الوزراء العراقي عادل عبد املهدي، وذلك بعدما األغى الوزير االأمريكي زيارة مقررًة اأن 

يقوم اإىل اأملانيا ب�سبب "م�سائل ملحة" وفق املتحدثة با�سمه.

•• مو�شكو-اأ ف ب:

اأخطاء  ح�����دوث  امل��ح��ق��ق��ون  ي���رج���ح 
ال���ه���ب���وط  ل���ت���ف�������س���ري  ال�����ق�����ي�����ادة  يف 
اال�سطراري للطائرة التابعة ل�سركة 
"ايروفلوت"  ال��رو���س��ي��ة  ال���ط���ريان 
وا���س��ت��ع��ال��ه��ا االأح����د يف م��و���س��ك��و، ما 
اأدى اإىل مقتل 41 �سخ�سا، ح�سبما 
وكانت  رو�سية.  اإعلم  و�سائل  ذكرت 
�سوبرجيت  ال"�سوخوي  ط���ائ���رة 
100" عادت اأدراجها بعد دقائق من 
اإقلعها من مطار �سريمييتييفو يف 
مورمان�سك  اإىل  متوجهة  مو�سكو 
"�سمال" وقامت بهبوط ا�سطراري 
ا�ستعل خلله اجلزء اخللفي منها.

"كومر�سانت"  ���س��ح��ي��ف��ة  وك��ت��ب��ت 
الثلثاء نقل عن م�سدر قريب من 
الذي  االأول  "اخلطاأ  اأن  التحقيق 
ارت��ك��ب��ه ال��ط��ي��ارون ك���ان االإق����لع يف 
مقابل العا�سفة. وبعد ذلك، وبينما 

كان الو�سع معقدا لكنه بعيد عن اأي 
بدال  بالهبوط  قاموا  كارثيا،  يكون 
الكريو�سني".واأ�سافت  اإح���راق  م��ن 
ب�سرعة  "حطوا  ال���ط���ي���اري���ن  اأن 
قويا  احتكاكا  �سبب  ما  وه��ذا  هائلة 
ل��ل��ع��ج��لت م��ع اال���س��م��ن��ت، م��ا جعل 
"ار  �سحيفة  تهتز".اأما  ال��ط��ائ��رة 
ن��ق��ل ع��ن م�سدر  ب��ي كا" ف��ت��و���س��ح 
اأن  ال���رو����س���ي���ة  ال��ت��ح��ق��ي��ق  يف جل��ن��ة 
املحركات  ي��ط��ف��ئ��وا  مل  ال��ط��ي��اري��ن 
نف�سه  امل�سدر  وق���ال  ال��ه��ب��وط.  بعد 
اأنهم قاموا اأي�سا بفتح كوة يف قمرة 
اإىل  اأدى  ال��ه��ب��وط، م��ا  ال��ق��ي��ادة بعد 
ت�سريع احلريق.وقتل 41 من ركاب 
الطائرة البالغ عددهم 78 �سخ�سا، 
ب��ي��ن��م��ا جن���ا م��ع��ظ��م ال���رك���اب الذين 

كانوا يف مقاعد مقدمة الطائرة.
يحللون  امل����ح����ق����ق����ون  زال  وم��������ا 
مل  لكنهم  االأ���س��ودي��ن  ال�سندوقني 
باأ�سباب  تتعلق  تفا�سيل  اأي  يذكروا 
ديني�س  ال���ط���ي���ار  احل��������ادث.واأك��������د 
�سربت  �ساعقة  اأن  اإي��ف��دوك��ي��م��وف 
الطائرة ما اأدى اإىل تعطيل االأجهزة 

امل�ساعدة للقيادة.
الرو�سية  ال��ت��ل��ف��زي��ون  �سبكة  وب��ث��ت 
اأن���ه ن�س  اأك����دت  م��ا  يف"  ت��ي  "رين 

احلوار بني الطيارين وبرج املراقبة، 
اأن الطيار بقي هادئا عندما  يك�سف 

طلب الهبوط ب�سكل ا�سطراري.
ويقول الطيار يف هذا الن�س "نريد 
ات�ساالت  انقطاع  )ب�سبب(  ال��ع��ودة 
الطائرة  اأن  وي�سيف  الل�سلكي". 
االأج���ه���زة  واأن  ���س��اع��ق��ة  ���س��رب��ت��ه��ا 
تعمل  ت��ع��د  ل��ل��ق��ي��ادة مل  امل�����س��اع��دة 
و�سيكون عليه الهبوط ب�سكل يدوي.
من جهته، قدم مطار �سريمييتييفو 
ت�����س��ل�����س��ل م��ف�����س��ل ل��ل��وق��ائ��ع. فقد 
عند  ل���لإن���ق���اذ  اآل����ي����ة  اأول  و����س���ل���ت 
دقيقتني  بعد  اأي   ،18،32 ال�ساعة 
ال���ط���ائ���رة.واأك���د املطار  م��ن ه��ب��وط 
االإن�������ذار  اأط����ل����ق  امل���راق���ب���ة  ب�����رج  اأن 
الهبوط  م���ن  واح������دة  دق��ي��ق��ة  ب��ع��د 
االإنقاذ،  ف���رق  ت�سل  اأن  وي��ف��ر���س 
ثلث  بعد  املطبقة،  القواعد  ح�سب 

دقائق اإىل املكان.
بعد  اأخ���م���د  احل���ري���ق  اأن  واأو�����س����ح 
18 دق��ي��ق��ة م��ن ان���دالع���ه.اأم���ا قناة 
ن�سا  ن�����س��رت  ف��ق��د  يف"،  ت���ي  "رين 
اأجهزة  بني  ج��رت  التي  للت�ساالت 
االرتباك  بع�س  اأن  يك�سف  االإن��ق��اذ، 
كان  اإذا  ما  معرفة  ب�ساأن  بينها  �ساد 

مت اإجلء الركاب.

االأمم املتحدة تطلق برناجمًا 
اإلكرتونيًا لتعقب االإرهابيني 

•• نيويورك-وكاالت:

املقاتلني  واع��ت��ق��ال  لتعقب  اإل��ك��رون��ي��اً  ب��رن��اجم��اً  امل��ت��ح��دة  االأمم  اأط��ل��ق��ت 
االإرهابيني االأجانب اأثناء عبورهم احلدود الدولية.

ووفقاً للأمم املتحدة، ت�سري التقديرات اإىل اأن 40 األف �سخ�س من اأكرث 
جماعات  اإىل  للن�سمام  وال��ع��راق  �سوريا  اإىل  �سافروا  دول��ة   110 من 
اإرهابية. وقال االأمني العام للأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�س اإن "برنامج 
عرقلة �سفر االإرهابيني الذي اأُعلن اليوم الثلثاء �سي�ساعد الدول يف تبادل 
املقاتلني  املتمثل يف عودة  العاملي اخلطري  التهديد  للتعامل مع  املعلومات 

اإىل بلدانهم يف اأعقاب هزمية تنظيم داع�س".
"العديدون مدربون  نيويورك  الربنامج يف  اإطلق  لدى  وقال غوتريي�س 
اآخرون  امل�ستقبل،  يف  اإره��اب��ي��ة  هجمات  ينفذوا  اأن  وميكن  ج��ي��داً،  ت��دري��ب��اً 

ياأملون التطرف وجتنيد اأتباع جدد اإىل ق�سيتهم".
وتابع غوتريي�س "ر�سد وتعطيل هوؤالء االرهابيني وغريهم من املجرمني 
الذين ي�سكلون خطراً كبرياً قبل تنفيذ اأي هجمات، ي�سكلن اأولوية كربى 

للمجتمع الدويل".
يعتمد  الذي  "الربنامج اجلديد،  اأن  املتحدة  العام للأمم  االأمني  واأ�ساف 
وتعطيل،  ر���س��د،  على  ال���دول  �سي�ساعد  ه��ول��ن��دا،  ب��ه  تربعت  برنامج  على 

والتحقيق يف ومقا�ساة امل�سوؤولني عن اجلرائم االإرهابية".

العدد 12627 بتاريخ 2019/5/9   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/4961  جتاري جزئي
اىل املحكوم عليه/١- باور اون للدوات الكهربائية ذ.م.م 2- جري�س كومار �سيفا �سنكار 
بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  االقامة  حمل  جمهول  ابيلى  
ذ.م.م  للتجارة  حوير  ماجد  ل�سالح/�سركة  اع��له  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2٠١9/٤/١٤
درهم   )7٥277( مقداره  مبلغ  املدعية  اىل  يوؤديا  ان  بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام 
ال�سداد والزمتهما  ا�ستحقاق كل �سيك وحتى متام  تاريخ  وفائدة بواقع 9% �سنويا من 
بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذل 
من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا االعلن �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 12627 بتاريخ 2019/5/9   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/4145  جتاري جزئي

ال�سخ�سية  ب�سفتها  كاظم  حممد  زوج��ة  �سعيد  ال�سيد  ها�سمية  عليه/١-  املحكوم  اىل 
للخياطة   التجاري/الثوب اجلميل  باال�سم  املعروفة  الفردية  املوؤ�س�سة  وب�سفتها مالكه 
جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  ٤/١٤/2٠١9  
املدعي  ب��ال��زام  ذ.م.م  التجاريه  االطمئنان  ل�سالح/�سركة  اع��له  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف 
�سنويا من   %9 وف��ائ��دة  دره��م   )7١3٠8.2٤( م��ق��داره  مبلغ  املدعية  اىل  ت��وؤدي  ان  عليها 
تاريخ:2٠١8/١٠/١ وحتى متام ال�سداد والزمتها بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري 
قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعلن �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

ف��ق��د امل��دع��و / مت��ي��م ن�سر 
اجلن�سية  �سوريا   ، حما�سن 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج�������������واز   -
 )N012326147 (
م��������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  االت���������س����ال 

0508809418

فقدان جواز �سفر
ادل�������ني   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
الفلبني     ، رام��ريز  ماناهان 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )P7730338A( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0506108830

فقدان جواز �سفر

ف��ق��د امل���دع���و / ي��ان��ت��ى بت 
اندوني�سيا     ، نينج  ن��ودي��ن 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )1992878C( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0506173400

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / عبدول الرحمن 
حممود  حم��م��ود  �سيمربيكا 
ت�سيبرييكا عبدول رح ، الهند 
�سفره رقم  اجلن�سية - ج��واز 
)Z3683711( من يجده 
رقم   بتليفون  االت�سال  عليه 

0543731334

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / بابول ح�سني 
بنغلدي�س     ، وهلل  ام�����ني 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )by0829856( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0503241303

فقدان جواز �سفر

�سليمان  حممد  املدعو/  فقد 
باك�ستان   ، حم��م��د  ���س��ل��ط��ان 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)FR5755911( - يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
فقدت املدعوة/كيليموافانتاون 
بيليتي  اأثيوبية اجلن�سية جواز 
 )4656718EP( رق��م  �سفرها 
عليه  ي���ع���رث  مم����ن  ي����رج����ى   -
اأو  االأثيوبية  لل�سفارة  ت�سليمه 
اأقرب مركز �سرطة اأو االت�سال 

على الرقم : 0508194986.

فقدان جواز �سفر

ف������ق������د امل����������دع����������و/ ب������رك������ات 
باك�ستان   ، ������س�����وايل  ع����ل����ي 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)XN1806831(  يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
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عربي ودويل

•• وا�شنطن-وكاالت:

اأخرى  البغدادي مرة  بكر  اأبو  االإرهابي  داع�س  اأع��اد ظهور زعيم تنظيم 
يف فيديو دعائي، بعد اأربع �سنوات من اإعلنه عن "اخللفة" املزعومة، 
اإىل االأذه��ان، ال�سور االأخ��رية التي التقطت للقيادي يف تنظيم القاعدة 
اأبو م�سعب الزرقاوي، قبل اأ�سابيع قليلة من وفاته، جال�ساً على و�سائد 
اأر�سية، يف غرفة بل نوافذ، مع اأ�سواء �ساحبة، و�سلح عتيق اإىل جانبه.

يقول الكاتب وال�سحايف نيكوال�س هنني، موؤلف كتاب "اأكادميية اجلهاد: 
�سعود داع�س"، والذي ق�سى 10 اأ�سهر كرهينة لدى التنظيم، يف تقرير 
ل�سحيفة "غارديان"، اإن البغدادي يعي�س حالياً يف فقاعة اأمنية �سغرية، 

م�سبهاً حالته باحليوان الهارب من بيئة معادية، يعي�س يف خوف من اأن 
يكون طعماً - مكافاأة قدرها 25 مليون دوالر وعدت بها الواليات املتحدة 

للقب�س عليه – لينتهي به املطاف يف اأيدي القوات االأمريكية. 
وي�سيف هنني، اإن البغدادي يق�سي الكثري من وقته، وطاقته، وموارده، 
للتاأكد من �سلمته، اإال اأن ظهوره االأخري، حتى لو كان يوفر معلومات 
قليلة جداً حول مكان وجوده، اأو هوية من حوله، فهو مُيثل خطراً كبرياً 

عليه، لكنه ا�سطر اإىل حتمله.
ويلفت الكاتب اإىل اأنه اإذا كان الفيديو االأول للبغدادي اأظهره على هيئة 
قائد حلركات االإ�سلم ال�سيا�سي، فاإن اأحدث فيديو لي�س �سوى دليل على 
اأن��ه على الرغم من الظهور  اأن��ه الي��زال على قيد احلياة. ويعترب هنني 

الباهت للبغدادي يف اآخر فيديو، اإال اأنه ال يزال قادراً على االإلهام وتوفري 
التوجيه والتمويل والتكنولوجيا، واالأهم من ذلك �سمود خططه يف ال 
 80% اأن  اأخ��رياً  اأمنية  مركزية االأعمال االإرهابية، حيث قالت تقارير 
باأفراد  تتعلق  كانت  املا�سي،  العام  بريطانيا  يف  االإرهابية  امل��وؤام��رات  من 

لي�س لديهم ات�سال بالقيادة املركزية يف �سوريا اأو العراق.
وي�سيف اأنه على الرغم من هزمية "دولة داع�س"، اإال اأنه مل يتاأثر تاأثري 
التنظيم على االأ�سخا�س العّزل، كونه اأ�سبح علمة جتارية عاملية. فقد 
اجلهاد"،  ال�ستمرار  "االنت�سار  �سرورة  على  التاأكيد  اإىل  الفيديو  �سعى 
�سقوط  "فمع  التنظيم،  ملقاتلي  االأ�سمى  الهدف  الفوز هو  يعد  حيث مل 

اخللفة، فاز الغرب بو�سوح يف املعركة.. لكننا مل نربح احلرب".

يبقى تاأثري داع�س حياً يف عقول اأتباعها امل�ستتني، يقول هنني، خا�سة مع 
االحتجاجات االأخرية يف العامل العربي، و�سقوط احلكام الديكتاتوريني 
يف اجلزائر وال�سودان، �ستكون املعركة امل�ستقبلية لداع�س حا�سمة، حيث 
ومن  االأخ��رية،  ال�سعبية  االنتفا�سات  لهذه  رف�سه  عن  البغدادي  اأع��رب 
الثورات، عن طريق عمليات  اختطاف هذه  �سيحاول  التنظيم  اأن  املوؤكد 
اإرهابية جديدة. ويخل�س هنني يف تقرير اإىل اأن الكثري من فيديوهات 
العراق  يف  انهياره  بعد  خا�سة  تل�ست،  بالتنظيم  اخلا�سة  الربوباغندا 
و�سوريا، وهذا هو ال�سبب يف اأن مقاطع الفيديو احلديثة تدعوا النا�س اإىل 
موا�سلة القتال يف اخلفاء، وي�ستطرد قائًل: "ال ميكن اأن يتاأثر اجليل 

املقبل، برحلة "احلنني اإىل دولة"، وينتهي به املطاف يف فخ داع�س".

حول ال�ضودان اإىل مركز عمليات لقيادات القاعدة 

تقرير: تاريخ طويل للب�سري يف دعم اجلماعات االإرهابية 
•• عوا�شم-وكاالت:

للعنا�سر  االأوىل  القبلة  الب�سر  ن��ظ��ام  ك��ان  ع��ام��اً   30 م��ن  اأك���رث  م���دار  على 
االإرهابية يف املنطقة العربية. 

واأن�ساأ  املتطرفة،  التنظيمات  لقيادات  الر�سمي  الراعي  كان  الب�سري  كان  فقد 
عدداً من مع�سكرات التدريب يف ال�سودان، لتاأهيل العنا�سر االإرهابية ع�سكرياً، 

وتهديد دول اجلوار ويف مقدمتها م�سر.
وحتول ال�سودان على يد النظام االإخواين، اإىل مركز عمليات لقيادات تنظيم 

القاعدة بني 1990 و1996، خا�سًة اأ�سامة بن الدن، واأمين الظواهري.
الدن  ب��ن  اأ�سامة  ب��ني  املتبادلة  االت��ه��ام��ات  وحتى  االع��راف��ات  بع�س  وتك�سف 
اأح��د موؤ�س�سي تنظيم اجل��ه��اد، بعد ما  اإم���ام،  ال��ظ��واه��ري، وب��ني �سيد  واأمي���ن 
ُعرف باملراجعات الفكرية يف ال�سجون امل�سرية امل�سماة "وثيقة تر�سيد العمل 

اجلهادي"، تورط نظام الب�سر يف دعم العمليات االإرهابية داخل م�سر.
وقال �سيد اإمام يف الف�سل االأول من كتابه "التعرية لكتاب التربئة"، عن اأمين 
الظواهرى: "عندما اتهمته اأنا بالعمالة للمخابرات ال�سودانية، فاأُق�سم باهلل 
الذي ال اإله غريه اأنني �سمعت هذا الكلم من فم الظواهري باأذين مبا�سرة دون 
وا�سطة يف ال�سودان اآخر 1993، اإذ قال يل اإنه ملتزم اأمام ال�سودانيني بتنفيذ 

ع�سر عمليات يف م�سر واأنه ا�ستلم منهم مائة األف دوالر لهذا الغر�س".
اأثناء التحقيق يف ق�سية متويل االإره��اب يف حمكمة  اأمريكية  وك�سفت وثائق 
الرئي�س  املتهم  اأق��ر  حني  ال��دور  ه��ذا   ،2003 يف  االأمريكية  اإلينوي  بوالية 
بتورط قطر يف متويل ن�ساط القاعدة اإبان وجود بن الدن يف ال�سودان، وكان يف 
مقدمة هذه العمليات حماولة االغتيال الفا�سلة للرئي�س مبارك يف اثيوبيا، 

وفقا للأدلة جنائية.

واملتهم هو اإنعام اأرناوؤوط، كان يعمل �سمن موؤ�س�سة البرجي اخلريية، التي 
اأوقفتها ال�سعودية يف 1993 بعد حتقيقات اأثبتت متويلها للإرهاب.

اأرن���اوؤوط عن متويل تنظيم  اأق���وال  ويف الق�سية، ق��دم االإدع���اء االأدل���ة تدعم 
قطر  موؤ�س�سة  بينها  "خريية"،  منظمات  عرب  االإرهابية  وعملياته  القاعدة 
الغتيال  للقاعدة  الفا�سلة  املحاولة  بعد   ،1995 يف  اأن��ه  واأك���دت  اخل��ريي��ة. 
اللوم  الدن  بن  وجه  باإثيوبيا،  ابابا  اأدي�س  يف  مبارك  ح�سني  امل�سري  الرئي�س 

لع�سو القاعدة على ا�ستخدام اأموال منظمة قطر اخلريية يف العملية.
العمليات  من  كبري  ع��دد  على  �ساهدة  املا�سي،  القرن  من  الت�سعينات  وكانت 
وتنظيم  االإ�سلمية  للجماعة  تابعة  عنا�سر  نفذتها  امل�سري،  يف  االإرهابية  
اجلهاد املتحالف مع تنظيم القاعدة، وبرعاية الرئي�س عمر الب�سري واالإخواين 

ح�سن الرابي.

عبد احلليم مو�ضى
احلليم  عبد  اللواء  امل�سري،  الداخلية  وزي��ر  اغتيال  حماولة  بينها  من  ك��ان 
اأكتوبر"ت�سرين االأول" 1990، لكنه جنا منها ب�سبب مرور   12 مو�سى، يف 
موكب الدكتور رفعت املحجوب رئي�س جمل�س ال�سعب ال�سابق حينها. واعتقد 
فاأطلقوا  الداخلية  وزي��ر  موكب  اأن��ه  االإ�سلمية"  "اجلماعة  م��ن  م�سلحون 
على مقتل  رداً  كان  االغتيال  اإن  الظواهر  وق��ال  فقتلوه،  النار على حمجوب 
علء حميي الدين، املتحدث الر�سمي با�سم اجلماعة االإ�سلمية، والذي لقى 

م�سرعه بر�سا�س ال�سرطة امل�سرية، ح�سب الظواهري.

ح�ضن االألفي
ويف 18 اأبريل"ني�سان" 1993 تعر�س وزير الداخلية امل�سري االأ�سبق، اللواء 

خلًفا  من�سبه  توليه  من  اأ�سهر  �ستة  نحو  بعد  اغتيال  ملحاولة  االألفي،  ح�سن 
للواء حممد عبد احلليم مو�سى، بعد تفجري اأحد اأع�ساء تنظيم اجلهاد نف�سه 
يف موكبه اأمام اجلامعة االأمريكية بالقاهرة، لكنه جنا من املحاولة، التي كانت 

رداً  
على حماكمة 800 اإرهابي اأمام املحكمة الع�سكرية يف الق�سية املعروفة با�سم 
"طلئع الفتح"، مثلما اعرف اأمين الظواهري، فى كتابه "فر�سان حتت راية 

النبي".

�ضفوت ال�ضريف
ال�سريف،  �سفوت  مبارك،  اإعلم  وزير  تعر�س   ويف اأغ�سط�س"اأب" 1993، 
"اجلماعة االإ�سلمية"،  ملحاولة اغتيال، يف �ساحية م�سر اجلديدة، على يد 

لكنه جنا منها وُقب�س على منفذيها بعد �ساعات.

عاطف �ضدقي
ويف نوفمرب"ت�سرين الثاين" 1993، تعر�س رئي�س الوزراء امل�سري، االأ�سبق 
ع��اط��ف ���س��دق��ي مل��ح��اول��ة اغ��ت��ي��ال، ب�����س��ي��ارة مفخخة، ع��ل��ى ي��د جم��م��وع��ة من 
تنظيم اجلهاد، لكنه جنا منها، واأ�سفرت العملية عن مقتل الطفلة ال�سيماء 

عبداحلليم، واإ�سابة اآخرين. 

�ضيدي براين
الغتيال  االإ�سلمية  اجلماعة  خططت  االأول" 1993،  دي�سمرب"كانون  ويف 
اأثناء توجهه اإىل  الرئي�س مبارك، بزرع متفجرات يف طريق ال�ساحل الغربي 
املتهمني،  املتفجرات، وقب�ست على  اكت�سفت  االأمنية  االأجهزة  براً، لكن  ليبيا 

املنتمي  ال��ط��ح��اوي،  امل��خ��اب��رات احل��رب��ي��ة، م��دح��ت  ك���ان م��ن بينهم ���س��اب��ط 
للجماعات االإ�سلمية، الذي اعرف بكافة التفا�سيل.

كوبري الفردو�ض 
ويف اأواخر 1994 اعتقل نحو 30 من اأع�ساء "اجلهاد"، ي�سقون نفقا بالقرب 
ي�سلكه  مبارك  الرئي�س  موكب  كان  ال��ذي  بالقاهرة،  �سامل  �سلح  طريق  من 
وحملت  مبارك،  موكب  م��رور  عند  وتفجريه  النفق  تفخيخ  واعتزموا  دائماً، 

العملية ا�سم "حماولة كوبري الفردو�س".

اأدي�ض اأبابا
يف  اأبابا  اأدي�س  مبارك  الغتيال  االإ�سلمية  للجماعة  اأخ��رى  حماولة  وف�سلت 
1995، بعد اإطلق م�سلحني من اجلماعة باإطلق النار على موكب الرئي�س 
م��ب��ارك جن��ا من  الرئي�س  ولكن  اأب��اب��ا،  اأدي�����س  االإثيوبية  العا�سمة  م��ب��ارك يف 

املحاولة بف�سل �سياراته امل�سادة للر�سا�س.
وك�سف ح�سن الرابي يف حوار تلفزيوين م�سجل بعد وفاته يف 2016، تورط 
العملية مبعاونة  االإخ��واين علي عثمان حممد طه، ب�سكل مبا�سر، فى  نائبه 

جهاز االأمن العام الذى يراأ�سه حينها نافع على نافع.
وك�سف متويل العملية ب� "اأكرث من مليون دوالر" اأخذه على عثمان حممد طه 

�سراً من اجلبهة االإ�سلمية القومية.

طائرة مبارك 
ويف 2015، ك�سفت مواقع اأمريكية تفكري بن الدن قبل 20 عاماً يف الهجوم 

على طائرة الرئي�س االأ�سبق حممد ح�سني مبارك، وتفجريها.

ال�ضني تدعو اإىل االلتزام باتفاقية القوى الكربى وطهران

اإيران تتن�سل من بع�ص التزاماتها يف االتفاق النووي
•• طهران-اأ ف ب:

قررت طهران تعليق بع�س تعهداتها 
يف االتفاق النووي التاريخي املربم 
الكربى  ال�����دول  م���ع   2015 ع���ام 
االأمريكي  ال���ق���رار  ع��ل��ى  ع����ام  ب��ع��د 
االن�سحاب من هذا االتفاق مهددة 
باجراءات اإ�سافية خلل 60 يوما 
املوقعة  ال����دول  ت��ط��ب��ق  ح���ال مل  يف 

على االتفاق بع�س التزاماتها.
ق��ررت وقف  انها  اي��ران  اأعلنت  كما 
املياه  م����ن  م����ن خم���زون���ه���ا  احل�����د 
املخ�سب  وال���ي���وران���ي���وم  ال��ث��ق��ي��ل��ة 
وال����ذي ك��ان��ت ت��ع��ه��دت ب��ه مبوجب 
قيودا  و�سع  ال��ذي  النووي  االتفاق 

على برناجمها النووي.
وي�����اأت�����ي ذل������ك غ�������داة ق����ي����ام وزي����ر 
اخلارجية االمريكي مايك بومبيو 
بزيارة مفاجئة اىل بغداد قائل انها 

"ان االلتزام باالتفاق وتطبيقه من 
م�سوؤولية كل االطراف".

اىل  االت��ف��اق  على  موقعة  وال�سني 
وبريطانيا  وف��رن�����س��ا  امل��ان��ي��ا  ج��ان��ب 
ان�������س���ح���ب���ت منه  ورو�����س����ي����ا، ف���ي���م���ا 

الواليات املتحدة ال�سنة املا�سية.
االأطراف  "ندعو كل  واأ�ساف غينغ 
وتعزيز  ن��ف�����س  ���س��ب��ط  اب������داء  اىل 
التوتر"  ت�سعيد  وجت��ن��ب  احل����وار 
مذكرا بان ال�سني تعار�س عقوبات 
الواليات  قبل  من  اجلانب  احادية 

املتحدة على ايران.
القومي  االم������ن  جم��ل�����س  واأع����ل����ن 
ال���ب���لد  ان  االرب������ع������اء  االي����������راين 
���س��ت��وق��ف احل���د م��ن خم��زون��ه��ا من 
املياه الثقيلة واليورانيوم املخ�سب، 
ت��ع��ه��د قطعته  ب���ذل���ك ع���ن  ل��ت��ع��ود 
يف اط������ار االت����ف����اق ال������ذي اب������رم يف 
االتفاق  وه��ذا   .2015 ع��ام  فيينا 

بع�س  تطبيق  وقف  املنا�سب  "من 
طوعية"  واإج�����������راءات  ت��ع��ه��دات��ه��ا 
اتخذتها يف اطار هذا االتفاق، وذلك 
التلفزيون  ن��ق��ل��ه��ا  ت�����س��ري��ح��ات  يف 

الر�سمي.
لكن ظريف �سدد على اأن اإيران "لن 
وان  النووي  االتفاق  تن�سحب" من 
طهران،  اتخذتها  التي  االج���راءات 
تتوافق  طبيعتها،  حت��دد  مل  وال��ت��ي 
املوقعة  ل��لط��راف  "حق" وارد  مع 
اإخ��لل طرف  على االتفاق يف حال 

اخر بااللتزامات.
واالت���ف���اق ال���ن���ووي ال����ذي اأب�����رم يف 
 2015 مت���وز-ي���ول���ي���و  يف  ف��ي��ي��ن��ا 
و�����س����ادق ع��ل��ي��ه جم��ل�����س االم�����ن يف 
ق���رار، ات���اح الي���ران احل�����س��ول على 
الدولية  ل��ل��ع��ق��وب��ات  ج���زئ���ي  رف����ع 

املفرو�سة عليها.
اإي��ران على احلد  وافقت  املقابل  يف 

"للت�سعيد"  الت�سدي  اىل  ت��ه��دف 
االيراين.

االيرانية  اخلارجية  وزارة  واأعلنت 
الكربى  ال��دول  �سفراء  ابلغت  انها 
االتفاق،  ت��زال موقعة على  التي ال 
وبريطانيا  وفرن�سا  وال�سني  املانيا 
ر���س��م��ي��ا �سباح  ب��ق��راره��ا  ورو����س���ي���ا، 

االربعاء.
اخلارجية  وزي���ر  اأع��ل��ن  جهته  م��ن 
ج������واد ظريف  االي���������راين حم���م���د 
"االجراءات  اأن  الذي يزور مو�سكو 
املتحدة  ال���والي���ات  ات��خ��ذت��ه��ا  ال��ت��ي 
وخ�سو�سا منذ �سنة لكن اي�سا قبل 
ذلك مثل ان�سحابها "من االتفاق" 
الت�سبب  اىل  بو�سوح  تهدف  كانت 

بوقف تطبيق" هذا االتفاق.
واأ�ساف اأن اإيران اظهرت حتى االن 
اجلمهورية  لكن  نف�س"  "�سبط 
اأنه  االن  تعترب  ب��ات��ت  اال���س��لم��ي��ة 

النووية  اأن�سطتها  من  كبري  ب�سكل 
امتلك  اىل  ال�سعي  بعدم  وتعهدت 

ال�سلح الذري.
الواليات  ان�سحاب  على  �سنة  وبعد 
امل��ت��ح��دة م��ن ه���ذا االت���ف���اق واإع����ادة 
على  االمريكية  بالعقوبات  العمل 
اإيران، اأعلن املجل�س االعلى للمن 
ال���ق���وم���ي االي��������راين االرب�����ع�����اء اأن 
اجلمهورية ق��ررت وق��ف احل��د من 
املخ�سب  اليورانيوم  من  خمزونها 

واملياه الثقيلة.
االلتزام  اىل  اأم�������س  ال�����س��ني  دع���ت 
بتطبيق االتفاق النووي املربم بني 
ال��ك��ربى واي����ران بعد قرار  ال��ق��وى 
طهران تعليق بع�س التعهدات التي 
املوقع  الن�س  اطار هذا  قطعتها يف 

يف 2015.
اخلارجية  ب��ا���س��م  ال���ن���اط���ق  وق�����ال 
ال�سينية غينغ �سوانغ لل�سحافيني 

الن�س  م��ن  ان�سحبت  التي  املتحدة 
ق��ب��ل ���س��ن��ة، اع����ادت ف��ر���س عقوبات 
على طهران ما اأ�سر ب�سدة باقت�ساد 

ات���اح ل��ط��ه��ران احل�����س��ول على رفع 
التي  الدولية  العقوبات  م��ن  ق�سم 
الواليات  ل��ك��ن  ال���ب���لد.  ت�ستهدف 

ال��ب��لد وال��ع��لق��ات ال��ت��ج��اري��ة بني 
ايران والدول االخرى املوقعة على 

االتفاق.

رغم الق�ساء على دولته.. داع�ص ُيخطط ال�سرتاتيجية دولية
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/3415(

املنذر : احمد حممد بن �سلوم الفل�سي بوكالة ق�سر امللوك للعقارات - �س م خ 
املنذر اليه : ملوك القمة لتخلي�س املعاملت  

وق��دره ٠٠٠.١3  �سداد مبلغ  اليه ويخطره بطلب  املنذر  اىل  املاثل  العديل  االن��ذار  املنذر  يوجه 
درهم )ثلثة ع�سر الف درهم( القيمة االيجارية امل�ستحقة ال�سداد وذلك خلل ثلثون يوما 
من تاريخ اإعلن االنذار العديل املاثل ويطالبه املنذر �سداد ٥% من القيمة االيجارية التي متثل 
�سداد  دون  القانونية  املهلة  انتهاء  بعد  انه  اليه  املنذر  املنذر  ويخطر   ، امل�سافة  القيمة  �سريبة 
القيمة االيجارية املطالبة بها يحق للمنذر اتخاذ كافة االجراءات القانونية التي يراها منا�سبة 
تاريخ  االيجارية حتى  القيمة  ب�سداد  املطالبة  باالإخلء مع  املطالبة  للقانون بخ�سو�س  طبقا 
االخلء التام او مطالبة املنذر اليه كامل القيمة االيجارية  لعام كامل حتى تاريخ ١2/3١/2٠١9  

وال�سريبة امل�ستحقة مع حتميل املنذر اليه الر�سوم وامل�سروفات. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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114 /2017SCT  : رقم املطالبة

هيئة حتكيم الدعاوى ال�سغرية 
اىل املدعي عليها : راما لينجو 

ويجب  التجاري  ابوظبي  بنك  من  �سدك  مطالبة  تقدمي  مت  قد   2٠١9/3/١7 بتاريخ 
عليك اما االعراف باملطالبة او تقدمي الدفاع عن املطالبة او تقدمي طلب للطعن يف 
الدائمة  اللجنة  املقدمة من  اإقرار اخلدمة  ا�ستمارة  االخت�سا�س مدعوما باالدلة على 
املعينة بقانون العلمات التجارية ، يجب عليك ان تقدم مع دفاعك اي م�ستندات ترغب 
يف االعتماد عليها يف اجراءات الت�ساور ، ونحيكم علما باأنه يف حالة عدم الرد على هذه 
الت�ساور يف غ�سون  باإجراءات  ال�سغرية  الدعاوى  املطالبة �سيقوم م�سجل هيئة حتكيم 
7 ايام من انتهاء مدة تقدمي الدفاع ، اذا مل تتمكن من ح�سور اإجراءات الت�ساور يجوز 

لقا�سي للجنة الدائمة ان يقر املطالبة ال�سغرية وي�سدر اأمرا �سدك

حماكم مركز دبي املايل العاملي  

العدد 12627 بتاريخ 2019/5/9   
اإعالن بالن�شر حل�شور اإجتماع خربة ح�شابية 

الق�شية رقم 8528 ل�شنة 2018 جتاري جزئي - حمكمة ال�شارقة الإبتدائية 
املدعي : �سركة ميدي�ست ميتلز )�س م ح ( 

املدعي عليها : ركن االأطلل لتجارة معدات املطابخ واملطاعم - ذ م م 
املطلوب اإعلنه : ركن االأطلل لتجارة معدات املطابخ واملطاعم  - ذ م م

باالإ�سارة اىل قرار ندبنا خبريا ح�سابيا يف الدعوى املذكورة اعله ، فاإننا نخطر املدعي عليها 
يوم  املقرر عقده  وكيل معتمد الجتماع اخلربة  بوا�سطة  او  بح�سورها عن طريق من ميثلها 
الثلثاء املوافق ١٤ مايو 2٠١9 م يف متام ال�ساعة ١١.3٠ �سباحا وذلك مبقر مكتب اخلبري يف 
دبي - �سارع ال مكتوم ، بناية مكاتب - مكتب ٥١٠ - الطابق اخلام�س - م�سطحبني معكم كافة 
امل�ستندات التي ترغبون يف تقدميها علما باأنه يف حال عدم ح�سوركم �سوف يتم البدء باأعمال 

اخلربة وتقدمي التقرير على �سوء امل�ستندات املتوفرة لدينا.     
اخلبرياحل�شابي املنتدب 
اإ�شماعيل حجري  

اإجتمـــــاع خبــــــرة
العدد 12627 بتاريخ 2019/5/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/1744  جتاري جزئي              

ن��واز جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان  ن��واز خ��ان فهيم  امل��دع��ي عليه /١-�سليم  اىل 
علي  م�سبح  وميثله/علي  �ساحي  علي  م�سبح  املحامي/علي  اال���س��ت��اذ  امل��دع��ي/ 
املدعي عليه مببلغ  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  �ساحي - قد 
وقدره )١٥٠.٠٠٠ درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  ١2% من 
تاريخ  اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة. 
تنطبق عليها �سروط امر االداء.  وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق ٥/١9/2٠١9  
ال�ساعة 9.3٠ �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثلثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                         يف الدعوى رقم  2019/963  تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/١- من�سور طيب طاهر حممد �سريف 2- فاطمة حممد 
ن�سر اهلل - زوجة طيب طاهر حممد �سريف  جمهول حمل االقامة مبا 
خالد   / وميثله  ع  م  �س   - الوطني  القيوين  ام  التنفيذ/بنك  طالب  ان 
كلندر عبداهلل ح�سني  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )١٤2١٤٤١( درهم بالت�سامن اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل ١٥ يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/1271  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / ١-كونكت لتاأجري ال�سيارات - �س ذ م م  2- الوي�سيو�س جوم�س 
عابل جوم�س جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ دبي لتاجري ال�سيارات - �س ذ 
م م وميثله / عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن واالنفراد مببلغ وقدره )7969٥2 درهم( 
وحتى  اال�ستحقاق  تاريخ  من   %9 والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  كفالة.   بل  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �سمول  و  التام  ال�سداد 
Ch1.C.14 لذا فاأنت  اخلمي�س  املوافق  2٠١9/٥/9  ال�ساعة 8.3٠ �س بالقاعة 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12627 بتاريخ 2019/5/9   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                         يف الدعوى رقم 2017/186 بيع عقار مرهون    

اىل املنفذ ���س��ده/١- مكباي و���س��رك��اه  جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان طالب 
عبداهلل  كلندر  خالد   / وميثله  ع  م  �س   - الوطني  القيوين  اأم  بنك  التنفيذ/ 
ل�سداد  اعلنكم   2٠١9/3/2٤ بتاريخ   االبتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة   - ح�سني 
قيمة املطالبة وقدرها )١7.٤32.٠7١.32( درهم خلل خم�سة ع�سر يوما من 
بطريق  ال��ره��ن  حم��ل  العقار  واإالب��ي��ع  اأع���له  التنفيذ  ملف  يف  التبليغ  ت��اري��خ 
امل��ادة 29٥ من قانون االج��راءات املدنية )عبارة عن مبنى  املزايدة وفقا لن�س 

  )S11111 : على ار�س - املنطقة : جبل علي - رقم االر�س
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12627 بتاريخ 2019/5/9   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2019/246  جتاري جزئي

اىل املحكوم عليه/١- احمد �سوزوميري  جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2٠١9/3/2٥  يف الدعوى املذكورة اعله ل�سالح/

ي��وؤدي للمدعيه مبلغ )٤68 و 72(  بان  املدعي عليه  بالزام  تيفهيدي �سريا غ��ورب 
القانونية  والفائدة  دره��م  و�ستون  وثمانية  واربعمائة  الف  و�سبعون  اثنني  دره��م 
ال�سداد  مت��ام  وح��ت��ى   2٠١7/١/3 يف   احل��ا���س��ل  اال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %9 ب��واق��ع 
مبثابة  حكما   . املحاماة  ات��ع��اب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومببلغ  بامل�سروفات  والزمته 
لن�سر  التايل  اليوم  اعتبارا من  احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما 
هذا االعلن �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



اخلميس    9   مايو    2019  م   -   العـدد  12627  
Thursday   9   May   2019  -  Issue No   12627 17

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 9 مايو  2019 العدد 12627 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 9 مايو  2019 العدد 12627 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 9 مايو  2019 العدد 12627 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 9 مايو  2019 العدد 12627 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 9 مايو  2019 العدد 12627 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 9 مايو  2019 العدد 12627 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 9 مايو  2019 العدد 12627 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 9 مايو  2019 العدد 12627 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 9 مايو  2019 العدد 12627 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 9 مايو  2019 العدد 12627 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 9 مايو  2019 العدد 12627 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 9 مايو  2019 العدد 12627 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 9 مايو  2019 العدد 12627 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 9 مايو  2019 العدد 12627 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 9 مايو  2019 العدد 12627 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 9 مايو  2019 العدد 12627 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 9 مايو  2019 العدد 12627 

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

 املودعة حتت رقم: 3١2١7 
 با�س��م: ريجال كرمي برودكت�س بي تي واي األ تي دي 

 وعنوانه:١٥ �سوان درايف، دارميوت،  فيكتوريا 3٠3٠، اأ�سراليا 
 وذلك لتمييز الب�سائع/اخلدمات     

   3٠  الواق�عة بالفئة:  
بتاريخ: ٠٥/2٠٠٠/٠2   وامل�سجلة حتت رقم 23٥26 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف ٠8 /2٠١9/٠٥  وحتى تاريخ: ٠8 /٠٥/2٠29

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 9 مايو  2019 العدد 12627 

باد�ساه  �سخى   / امل��دع��و  فقد 
امري �ساه �سميم ، افغان�ستان   
رقم  �سفره  ج��واز   - اجلن�سية 
)1643580( يرجى ممن 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعرث 
االفغان�ستانية او اقرب مركز 

�سرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
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•• دبي-الفجر

ال�سابعة  الن�سخة  افتتاح  حفل  ن��ال 
ل����دورة ن��د ال�����س��ب��ا ال��ري��ا���س��ي��ة الذي 
ح�������س���ره ���س��م��و ال�����س��ي��خ اأح����م����د بن 
رئي�س  مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
اآل مكتوم  را�سد  بن  موؤ�س�سة حممد 
االأوملبية  اللجنة  رئي�س  للمعرفة، 
بن  حممد  ج��ائ��زة  رئي�س  الوطنية، 
الريا�سي،  للإبداع  مكتوم  اآل  را�سد 
اإ�سادة احل�سور من كبار ال�سخ�سيات 
اأك���دوا مكانة احل���دث ودوره  ال��ذي��ن 
الريا�سة  مم��ار���س��ة  ث��ق��اف��ة  ن�����س��ر  يف 
ريا�سيينا،  مب�����س��ت��وى  واالرت�����ق�����اء 
وتوجيهات  ورع����اي����ة  دع����م  ب��ف�����س��ل 
بن  ب��ن حممد  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو 
را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي رئ��ي�����س جمل�س 

دبي الريا�سي.
“اإلهام  عنوان  االفتتاح  حفل  وحمل 
القيادة  دور  اأب���رز  حيث  االأجيال”، 
االأج��ي��ال وحتقق  اإل��ه��ام  الر�سيدة يف 
بفئة  االهتمام  وكذلك  االنت�سارات 
الذي تركته  الهمم، واالثر  اأ�سحاب 
الدورة يف املجتمع ملمار�سة الريا�سة 
والتاألق يف ميادينها من خلل ق�سة 
طفل �سغري يتابع اإجنازات االأبطال 
وي��ع��ق��د ال��ع��زم ع��ل��ى اأن ي��ك��ون بطل 
عر�س  مت  كما  امل�ستقبل،  يف  ريا�سيا 
للدورة  ال�سابقة  الن�سخ  من  لقطات 
وح�سور  االأب���ط���ال  اإجن�����ازات  تظهر 
بن  ب��ن حممد  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو 
را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي رئ��ي�����س جمل�س 
لت�سجيع  للمناف�سات  الريا�سي  دبي 
وتكرميهم،  وحتفيزهم  الريا�سيني 
من  للريا�سيني  خا�سة  رع��اي��ة  م��ع 
ا�ستعرا�س  ومت  ال��ه��م��م،  اأ����س���ح���اب 
برنامج  يت�سمنها  التي  الريا�سات 
ريا�سيني  مب�������س���ارك���ة  امل���ن���اف�������س���ات 
لوحة  ت��ق��دمي  يف  �ساهموا  وم��وؤدي��ن 
ف��ن��ي��ة ج��م��ي��ل��ة ج��م��ع��ت ب����ني اإب���ه���ار 

ال�سوت وال�سوء واالأداء.
وت�سدر الطفل ح�سني يو�سف العب 
نا�سئي نادي الو�سل امللقب ب�”مي�سي 
االإمارات”، فقرات احلفل، بفوا�سل 
اإىل جانب  ال��ك��روي��ة،  م��ه��ارات��ه  م��ن 
����س���رده ل��ط��م��وح��ات��ه ب��ال�����س��ري على 
م�سواره  يف  وال��ت��ف��وق  االإب����داع  خطا 

الريا�سي على املدى البعيد.
وقام كبار احل�سور يتقدمهم �سعادة 
جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  ال��ط��اي��ر  مطر 
ال��ل��واء عبد  و���س��ع��ادة  الريا�سي  دب��ي 
العام  ال���ق���ائ���د  امل������ري  خ��ل��ي��ف��ة  اهلل 
العليا  اللجنة  رئي�س  دب��ي  ل�سرطة 
ل����ل����دورة، وم���ع���ايل حميد  امل��ن��ظ��م��ة 
لرئي�س  االأول  ال��ن��ائ��ب  ال��ق��ط��ام��ي، 
ال��ل��ج��ن��ة االأومل��ب��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة، مدير 
و�سعادة  دب��ي،  يف  ال�سحة  هيئة  ع��ام 
بلدية  ع���ام  م��دي��ر  ال��ه��اج��ري  داوود 
دبي، و�سامي القمزي الع�سو املنتدب 
ملوؤ�س�سة دبي للإعلم، وال�سيخ �سامل 
ال��ق��ا���س��م��ي رئ��ي�����س احت�����اد امل����ب����ارزة، 
و�سعادة �سعيد حارب اأمني عام جمل�س 
دبي الريا�سي، و�سعادة عي�سى هلل 

اأمني عام جمل�س ال�سارقة الريا�سي، 
ونا�سر اأمان اآل رحمة م�ساعد اأمني 
وح�سن  الريا�سي،  دب��ي  جمل�س  ع��ام 
املزروعي مدير الدورة، بزيارة خيمة 
على  واط��ل��ع��وا  هب”،  “نا�س  ن��ا���س 
اأجنحة ال�سركات واملوؤ�س�سات الراعية 
ومنطقة األعاب اجلمهور واخلدمات 
لبيع  الر�سمي  واملتجر  املقدمة لهم، 
امللب�س والهدايا الر�سمية ومنطقة 

م�ساريع ال�سباب.
واأجمع احل�سور على اأن احلفل جاء 
اأهمية الدورة التي تقوم  معرباً عن 
املجتمعي،  ال�سعيد  على  رائ��د  ب��دور 
للجميع  ملتقى  ك��ون��ه��ا  ج��ان��ب  اإىل 

خلل ال�سهر الف�سيل.

الهاجري: دورة ند ال�ضبا حدث 
ينتظره اجلميع كل رم�ضان

مدير  الهاجري  داود  املهند�س  اأك��د 
ع���ام ب��ل��دي��ة دب���ي رئ��ي�����س احت����اد كرة 
الطاولة اأن دورة ند ال�سبا الريا�سية 
اجلميع  ينتظره  مهما  ح��دث��ا  ب��ات��ت 
كل عام خلل �سهر رم�سان املبارك، 
اللعبني  م���ن  ك��ب��ري  ع����دد  وت�����س��م 
ال����دول����ي����ني، وب���ه���ا ع�����دد ك���ب���ري من 
ال��ب��ط��والت، وال��ت��ح��دي��ات ق��وي��ة بني 
االألعاب  يف  ���س��واء  امل�����س��ارك��ني  جميع 
ولعل  ال�����ف�����ردي�����ة،  اأو  اجل���م���اع���ي���ة 
عام  م��ن  حتققها  ال��ت��ي  ال��ن��ج��اح��ات 
التوجيهات  بف�سل  ي��اأت��ي  اآخ���ر  اإىل 
والدعم من �سمو ال�سيخ حمدان بن 
حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد 
دبي رئي�س املجل�س التنفيذي رئي�س 
جمل�س دبي الريا�سي، وقد تطورت 
الدورة من عام اإىل اآخر حتى و�سلت 
الن�سخة  ال��رائ��ع��ة يف  امل��رح��ل��ة  ل��ه��ذه 

ال�سابعة. 
جتمع  ال�����س��ب��ا  ن��د  دورة  اأن  واأو����س���ح 
اأو  امللعب  يف  ���س��واء  وال��ك��ب��ار  ال�سغار 
اجلماهريي  واحل�����س��ور  امل���درج���ات، 
مميز، كما اأن جممع ند ال�سبا �سكل 
الريا�سي،  ل��ل��ق��ط��اع  ك��ب��رية  اإ���س��اف��ة 
دبي  ب��ل��دي��ة  رع���اي���ة  اأن  اإىل  م��ن��وه��ا 
للحدث من اجل دعم احلدث الكبري 
احلدث  رع���اة  م��ن  ن��ك��ون  اأن  ونفخر 
ون�����س��ارك ف��ي��ه م��ن خ���لل موظفني 
ب��ل��دي��ة دب���ي ال���ذي���ن ���س��ي�����س��ارك��ون يف 
اأكرث من م�سابقة وبطولة، واعتدنا 
اأن ن�سارك يف كل االأن�سطة الريا�سية 

املجتمعية.

بن غليطة: دورة ند ال�سبا ت�ساهم يف 
ن�سر ال�سعادة بني فئات املجتمع

اأثنى مروان بن غليطة رئي�س احتاد 
النجاح  ال��ق��دم على  ل��ك��رة  االإم����ارات 
ال�سبا  ن��د  دورة  حتققه  ال��ذي  املبهر 
�سنويا بف�سل تعدد األعابها وااٌلإقبال 
للم�ساركة فيها من خمتلف االأعمار 
ل�سمو  ال�سكر  موجها  واجلن�سيات، 
را�سد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ 
رئي�س  دب����ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  اآل 
امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي رئ��ي�����س جمل�س 
دب���ي ال��ري��ا���س��ي ع��ل��ى دع��م��ه للدورة 
“اأ�سبحت  وقال:  الريا�سيني،  ولكل 
دورة ند ال�سبا كرنفال عائلي ينتظره 

للم�ساركة  االإم�����ارات  دول���ة  جمتمع 
ف��ي��ه، وو����س���ول ع���دد ال��لع��ب��ني اإىل 
وجناحها  ت���ط���وره  ي���وؤك���د   6500
ال���ف���ئ���ات  ا����س���ت���ق���ط���اب خم���ت���ل���ف  يف 
األعاب  ب�����س��م  خ��ا���س��ة  واجل��ن�����س��ي��ات 
بني  وا�سعة  ب�سعبية  حتظى  جديدة 
اجلليد  على  التزلج  مثل  اجلاليات 
جيدة  خ����ط����وة  وه�����ي  وال����ك����ري����ك����ت، 

الإ�سراك كافة �سرائح املجتمع«.
واأو�سح بن غليطة اأن نوعية االألعاب 
و  ال��رائ��ع  والتنظيم  ب��دق��ة  امل��خ��ت��ارة 
 6 قيمتها  البالغ  اجل��وائ��ز  جم��م��وع 
املفتوحة  وال���دع���وة  دره����م  م��لي��ني 
ل��ل��ج��م��ي��ع ك��ل��ه��ا ع���وام���ل ���س��اه��م��ت يف 
جناح الدورة وجعلها اأكرث ا�ستقطابا 
م�سريا  �سعبية،  واأك���رث  للم�ساركني 
ال�سعادة  ن�سر  يف  ت�����س��اه��م  اأن��ه��ا  اإىل 
وحتفيزهم  امل���ج���ت���م���ع  ف����ئ����ات  ب����ني 
واتخاذها  ال��ري��ا���س��ة  مم��ار���س��ة  ع��ل��ى 
�سمو  “رعاية  وق��ال:  حياة،  كاأ�سلوب 
را�سد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ 
رئي�س  دب����ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  اآل 
امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي رئ��ي�����س جمل�س 
وح�سوره  ل���ل���دورة  ال��ري��ا���س��ي  دب���ي 
ب��ا���س��ت��م��رار مل��ت��اب��ع��ة امل��ن��اف�����س��ات من 
اأي�سا يف  �ساهمت  التي  العوامل  اأهم 
جناح الدورة، باالإ�سافة اإىل تزامنها 
مل��ا فيه م��ن روح  امل��ب��ارك  ال�سهر  م��ع 

اإيجابية«.
و�سرح بن غليطة اأن اأ�سحاب الهمم 
جزء ال يتجزاأ من ال��دورة التي تعّد 
ل��لن��دم��اج يف املجتمع  ل��ه��م  ف��ر���س��ة 

واإثبات قدرتهم على التحدي. 
الدور  الكرة  احت��اد  رئي�س  ثمن  كما 
االيجابي للدورة يف االرتقاء بريا�سة 
االإمارات من خلل اكت�ساف املواهب 
الريا�سة  مم��ار���س��ة  ثقافة  وتر�سيخ 
امل�ساركني  لكل  متمنيا  املجتمع،  يف 

وللجنة املنظمة التوفيق والنجاح.

تو�ضع  يف  ال��دورة  حارب:  �ضعيد 
االأذواق  ك��ل  لتلبية  م�ضتمّر 

ولتكون �ضاملة
����س���رح ����س���ع���ادة ���س��ع��ي��د ح�����ارب اأم���ني 
دورة  اأن  الريا�سي  دب��ي  ع��ام جمل�س 
جمتمعي  ري��ا���س��ي  ح���دث  ال�سبا  ن��د 
ي��ن��ت��ظ��ره ك���ل ال���ن���ا����س ���س��ن��وي��ا الأن���ه 
منهم واإليهم، وقال: “الدورة اأر�ست 
وولدت  الريا�سة  يف  كثرية  مفاهيم 
الكرمية  ال���رع���اي���ة  ب��ف�����س��ل  ك���ب���رية 
ال�سيخ حمدان بن حممد بن  ل�سمو 
را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
املجل�س التنفيذي رئي�س جمل�س دبي 
الريا�سي، وح�سور �سموه با�ستمرار 
التي  وتوجيهاته  املناف�سات  ملتابعة 
مقدمة  يف  ل���ت���ك���ون  ال��������دورة  ق������ادت 
اأجندة  �سمن  الريا�سية  الفعاليات 
مع  بالتزامن  اإقامتها  اأن  كما  دب��ي، 

�سهر رم�سان املبارك جعلها مميزة.
باإ�سافة  ال���دورة  “تعززت  واأ���س��اف: 
ل��ع��ب��ت��ني ج���دي���دت���ني، ال���ت���زل���ج على 
يعني  م�����ا  وال�����ك�����ري�����ك�����ت،  اجل����ل����ي����د 
كل  لتلبية  م�ستمّر  ت��و���س��ع  يف  اأن��ه��ا 
ت�سم  حيث  �ساملة،  ولتكون  االأذواق 
واجلماعية  ال���ف���ردي���ة  ال���ري���ا����س���ات 

التي  ال���ت���ح���دي  ري���ا����س���ات  وك���ذل���ك 
هذا  مثل  ت�سهد  اأن  نتوقع  نكن  مل 
االإق���ب���ال ال��ك��ب��ري ���س��واء ع��ل��ى �سعيد 
الدورة  تهتم  الفردي، كما  اأو  الفرق 

باأ�سحاب الهمم”.
اأن و�سول  �سعادة �سعيد حارب  واأك��د 
يوؤكد   6500 اإىل  امل�����س��ارك��ني  ع��دد 
اأهدافها  حت��ق��ي��ق  يف  ال������دورة  جن���اح 
املجتمعية  امل����ب����ادرات  م���ن  ك���واح���دة 
الريا�سة  مم��ار���س��ة  ثقافة  لر�سيخ 
املجتمع،  ح��ي��اة يف  اأ���س��ل��وب  وج��ع��ل��ه��ا 
ا���س��رات��ي��ج��ي يف خطة  وه����و ه����دف 
اإىل  م�سريا  الريا�سي،  دب��ي  جمل�س 
االألعاب �ساهم يف حتقيق  زيادة عدد 
امل�ساركني،  ع����دد  يف  ق��ي��ا���س��ي  رق����م 
“و�سلت الدورة اإىل  واأ�ساف قائل: 
اآخر  اإىل  ال�سابعة ومن عام  ن�سختها 
امل�ستويات،  كافة  على  ت��ط��ورا  ت���زداد 
اأن  الطبيعي  وم��ن  وفنيا،  تنظيميا 
ي�سل العدد اإىل 6500 بعدما كان 
العام املا�سي 6000 وقبل 5000، 
هذه االأرقام تعك�س مكانة الدورة يف 

جمتمعنا«.
وك�������س���ف ����س���ع���ادة ���س��ع��ي��د ح������ارب اأن 
جممع ند ال�سبا الريا�سي وامللعب 
االألعاب  فيها  ت��ق��ام  ال��ت��ي  امل��ت��ط��ورة 
واخلدمات اجليدة والتنظيم الرائع 
م���ن ال��ع��وام��ل ال��ت��ي ج��ع��ل��ت ال����دورة 
الفئات  ملختلف  ريا�سيا جاذبا  حدثا 

واجلن�سيات.
واأث�����ن�����ى اأم�������ني ع������ام جم���ل�������س دب���ي 
ال����ري����ا�����س����ي ب����ت����ع����اون االحت����������ادات 
كل  وت��ق��دمي  ال����دورة  م��ع  الريا�سية 
التحكيم  ب��خ�����س��و���س  ال��ت�����س��ه��ي��لت 
وغ�����ريه�����ا م�����ن جم�������االت ال���ت���ع���اون 
االأخرى، م�سريا اإىل اأن الدورة تظل 

منفتحة على كافة االحتادات.

�ضاعة   12 اأمني:  الرحمن  عبد 
بث عن الدورة

اإدارة  اأمني مدير  الرحمن  اأكد عبد 
دبي  موؤ�س�سة  يف  الريا�سية  القنوات 
الريا�سية  دب���ي  ق��ن��اة  اأن  ل���لإع���لم، 
12 �ساعة  �ستخ�س�س ما يقرب عن 
بّث خا�سة بدورة ند ال�سبا الريا�سية 
التغطية  ت��ن��ط��ل��ق  ح���ي���ث  ي���وم���ي���ا، 
املبا�سرة من ال�ساعة التا�سعة ون�سف 
املناف�سات  نهاية  اإىل  وت�ستمر  ليل 
�ساعات  و6   5 ب���ني  ي���ع���ادل  م���ا  اأي 
“�سوالف  ب���رن���ام���ج  و  م���ت���وا����س���ل���ة، 
االإف���ط���ار  ق��ب��ل  ي���ب���ّث  نا�س” ال�����ذي 
العاّم  امللخ�س  على  ال�سوء  وي�سلط 
اجلوالت  وت��ق��دمي  املناف�سات  ك��ل  يف 
اللحقة وموا�سيع خمتلفة اأخرى، 
املناف�سات  ب���ث  اإع������ادة  اإىل  اإ����س���اف���ة 
عدد  لي�سل  التحليل  و�ستديوهات 
ال�ساعات املخ�س�سة للدورة اإىل 12 

�ساعة. 
وقال مدير اإدارة القنوات الريا�سية: 
ي�سبق  ���س��ت��دي��و  بتخ�سي�س  “قمنا 
كل  تغطية  و�ستتم  االف��ت��ت��اح،  ح��ف��ل 
مبا  امل��واق��ع  خمتلف  م��ن  املناف�سات 
اجل����دي����دة مثل  االأل�����ع�����اب  ذل�����ك  يف 
دبي  م���واين  م��لع��ب  على  الكريكت 
على  وال��ت��زل��ج  علي  جبل  يف  العاملية 

اجلليد يف �سكي دبي باالإمارات مول 
بكامريات  ت�سويرها  �سيتم  وال��ت��ي 
اجلري  فعاليات  ونقل  جي”  “فور 
نا�س  وحت��دي  الهوائية  وال��دراج��ات 

الليلي«.
اإحدى  تخ�سي�س  “ندر�س  واأ�ساف: 
مناف�سات  لنقل  الريا�سية  قنواتنا 
ال������دورة ف��ق��ط ب��اع��ت��ب��ار اأن�����ه يوجد 
بالتزامن  اأخ���رى  ريا�سية  فعاليات 
اخلليج  دوري  م��ب��اري��ات  م��ث��ل  معها 
قنوات   5 امتلكنا  بف�سل  العربي، 
جنحنا يف خلق ت��وازن يف تغطية كل 
يف  تقام  التي  الريا�سية  الفعاليات 

الدولة خلل املو�س�م«.

ح�ضن املزروعي: الدورة ترتجم 
باعتبار  ال��ق��ي��ادة  ت��وج��ي��ه��ات 

الريا�ضة اأولوية
األقى ح�سن املزروعي، مدير الدورة، 
كلمة اللجنة املنظمة، التي قال فيها: 
اأهل ومرحبا بكم يف دورة ند ال�سبا 
الريا�سية التي ينظمها جمل�س دبي 
كل  م��ن  رم�سان  �سهر  يف  الريا�سي 
وتوجيهات  وبدعم  رعاية  حتت  ع��ام 
���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان ب���ن حممد 
دبي،  اآل مكتوم ويل عهد  را���س��د  ب��ن 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي، رئي�س  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
جمل�س دبي الريا�سي، والتي ن�سهد 
معا يف افتتاح ن�سختها ال�سابعة التي 
الريا�سات  ع���دد  يف  االأك����رب  �ستكون 
امل�����س��ارك��ني، ويف ع��دد ونوعية  وع���دد 

الفعاليات امل�ساحبة.
الريا�سي  ال�سرح  واأ�ساف: من هذا 
الريا�سية  ال�سبا  ن��د  دورة  انطلقت 
قبل 7 �سنوات حتت �سعار “قدرات ال 
حدود لها” لترجم توجهات قيادة 
مقدمة  يف  ال��ري��ا���س��ة  ت�سع  ر���س��ي��دة 
اأ�سلوب  ب���اع���ت���ب���اره���ا  اه��ت��م��ام��ات��ه��ا 
والطاقة  ل��ل�����س��ع��ادة  وم�����س��در  ح��ي��اة 
عديدة  اأه��داف��ا  ولتحقق  االيجابية، 
اأ�سبحت  حتى  وجمتمعية  ريا�سية 
احلدث الريا�سي املجتمعي االأهم يف 

هذا ال�سهر الف�سيل.
الدورة  توا�سل  اأن  وي�سرنا  وت��اب��ع: 
من���وه���ا يف ك���ل ع����ام ح��ت��ى ب��ل��غ عدد 
املا�سية  ال�ست  ن�سخها  يف  امل�ساركني 
من  وري��ا���س��ي��ة  ري��ا���س��ي  األ����ف   23
خم��ت��ل��ف االأع���م���ار واجل��ن�����س��ي��ات اإىل 
ريا�سي   6500 م���ن  اأك����رث  ج��ان��ب 
الدولة  وخ��ارج  داخ��ل  من  وريا�سية 
التي  احلالية  الن�سخة  يف  ي�ساركون 
فيها  املالية  اجل��وائ��ز  جمموع  ي�سل 
ارتفع  ك��م��ا  دره�����م،  م��لي��ني   6 اإىل 
عدد الريا�سات اىل 13 ريا�سة بعد 
الثلج  ا�سافة الكريكت والتزلج على 
توا�سل  كما  املناف�سات،  برنامج  اىل 
الدورة دعم فئة اأ�سحاب الهمم من 
واأي�سا  الر�سمية  املناف�سات  خ��لل 
اال�ستعرا�سية  امل���ب���اراة  خ���لل  م���ن 
اجللو�س  و�سع  من  الطائرة  بالكرة 
اأع��ق��ب��ت حفل االف��ت��ت��اح وتقدم  ال��ت��ي 
الأول مرة وجمعت اثنني من اأف�سل 
م�سر  منتخب  هما  عامليا  املنتخبات 

وكازاخ�ستان.
ال���دورة ت�سهد  اأن  امل��زرع��ي،  واأو���س��ح 

اإ���س��اف��ة م��ه��م��ة للقطاع  ال���ع���ام  ه���ذا 
الب�سمة  جائزة  يف  تتمثل  الريا�سي 
تقدميها  ���س��ي��ت��م  ال���ت���ي  ال��ري��ا���س��ي��ة 
����س���م���ن ج����وائ����ز وط����ن����ي االإم���������ارات 
بالتعاون بني جمل�س دبي الريا�سي 
وم��وؤ���س�����س��ة وط��ن��ي االإم�����ارات ومتنح 
والب�سمات  اال���س��ه��ام��ات  الأ���س��ح��اب 
لدعم القطاع الريا�سي من االأفراد 
يوم  مع  بالتزامن  وذلك  واملوؤ�س�سات 

زايد للعمل االإن�ساين.
النجاح  اإن  ق���ائ���ًل:  ح��دي��ث��ه،  وخ��ت��م 
ال��������ذي ح���ق���ق���ت���ه ال�����������دورة م�����ا ك���ان 
ل��ي��ت��ح��ق��ق ل����وال وج�����ود ف���ري���ق عمل 
وتوجيهات  روؤي��ة  ترجمة  على  ق��ادر 
ال����دورة وت��ظ��اف��ر جميع  �سمو راع���ي 
خمتلف  من  العمل  الإجن��اح  اجلهود 
اجل��ه��ات امل��ت��ع��اون��ة، وك��ذل��ك حر�س 
رعايتها،  على  الوطنية  امل��وؤ���س�����س��ات 
ويف مقدمتها: موؤ�س�سة ميدان، �سوق 
دب��ي احل��رة، بلدية دب��ي، موانئ دبي 
العاملية، الطاير لل�سيارات، هيئة دبي 
العامة  القيادة  واملوا�سلت،  للطرق 
ومياه  ك��ه��رب��اء  هيئة  دب���ي،  ل�سرطة 
خلدمات  دبي  موؤ�س�سة  دبي “ديوا”، 
االإ�سعاف، �سركة نون، البداد للخيم، 
قناة  الريا�سية،  دبي  قناة  اأكوافينا، 
نب�س  ومن�سة  الريا�سية  اأب��وظ��ب��ي 
منا  فلهم  العربية،  االإذاع���ة  و�سبكة 
و  لنا  م�ساركتهم  على  التقدير  ك��ل 
على  حر�سهم  ت��وؤك��د  التي  رعايتهم 
دعم الفعاليات الريا�سية واملجتمعية 
املوجهة الأبناء هذا الوطن واملقيمني 

على اأر�سه الطيبة.
واأ�ساد طاهر البهائي مدرب منتخب 
اجللو�س  و�سع  الطائرة  لكرة  م�سر 
ند  دورة  مب�ستوى  الهمم  الأ�سحاب 
دورة  اأن��ه��ا  م��وؤك��داً  الريا�سية  ال�سبا 
اإطار  يف  واأ�سبحت  املحلية  تخطت 
النطاق العاملي نظرا لتنوع امل�ساركات 
واالأعمار  الفئات  خمتلف  م��ن  فيها 
وك���ذل���ك اجل��ن�����س��ي��ات ب��ال��ع��دي��د من 

االألعاب التي اأ�سبحت 13 لعبة.
م�سر  م��ن��ت��خ��ب  اأن  ال��ب��ه��ائ��ي  واأك�����د 
امل�سري  امل��ن��ت��خ��ب  مب�����س��ارك��ة  يفخر 
باملباراة  الكازاخ�ستاين  ن��ظ��ريه  م��ع 
اال���س��ت��ع��را���س��ي��ة ال��ت��ي اأق��ي��م��ت عقب 
كانت  اأنها  اإىل  الفتا  االفتتاح،  حفل 
والندية  باحلما�سة  ومليئة  رائ��ع��ة 
من قبل الفريقني، منذ انطلقتها 

وحتى نهايتها.
واأ�ساد البهائي مب�ستوى حفل افتتاح 
اأنه  دورة ند ال�سبا الريا�سية موؤكدا 
والفعاليات  ب���االأح���داث  مليئا  ك���ان 
اجلماهري  ج���ذب���ت  ال���ت���ي  ال���رائ���ع���ة 
وجعلتهم  امل���درج���ات  يف  احل��ا���س��رة 
م��ت��واج��دي��ن ح��ت��ى ال��ن��ه��اي��ة وكذلك 

ح�سور املباراة اال�ستعرا�سية.
واأو���س��ح م��درب منتخب م�سر لكرة 
ال��ط��ائ��رة و���س��ع اجل��ل��و���س الأ�سحاب 
كانت  كازخ�ستان  م��ب��اراة  اأن  الهمم، 
مبثابة اعداد كبري ملنتخب الفراعنة 
الدولية  اال���س��ت��ح��ق��اق��ات  اأج����ل  م���ن 

خلل الفرة املقبلة.
يكون  اأن  اأهمية  اإىل  البهائي  ودع���ا 
ل��دول��ة االم����ارات منتخب االم���ارات 

لهذه اللعبة خا�سة واأن لديها العديد 
من املواهب وكذلك االمكانيات من 
اأجل ت�سكيل منتخب قوي وقادر على 

حتقيق االجنازات.

خيمة  يف  الفت  جماهري  ح�ضور 
“نا�ض هب” ملتابعة ن�ضف نهائي 

دوري االأبطال
ليلة ا�ستثنائية بافتتاح خيمة “نا�س 
الريا�سية،  ال�سبا  ن��د  ودورة  هب” 
ليلة  اخل�����ي�����م�����ة  ������س�����ه�����دت  ح�����ي�����ث 
االنطلقة ح�سورا جماهرييا الفتا 
البطولة  ف��ع��ال��ي��ات  ان��ط��لق��ة  ع��ق��ب 
اياب  ملتابعة  االأغلى واالأك��رب، وذل��ك 
اأوروب����ا  اأب��ط��ال  دوري  ن��ه��ائ��ي  ن�سف 
بني ليفربول وبر�سلونة وهي املباراة 
للدورة  املنظمة  اللجنة  اقامت  التي 
���س��ا���س��ات ع��ر���س ع��م��لق��ة م��ن اأجل 
وكانت  احل��ا���س��رة،  للجماهري  بثها 
الرميونتادا  ب��ع��د  ب����االإث����ارة  م��ل��ي��ئ��ة 

التاريخية للريدز.
وك��ان��ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ل����دورة ند 
بعر�س  قامت  ق��د  الريا�سية  ال�سبا 
املو�سم  اأوروب����ا  اأب��ط��ال  دوري  نهائي 
املا�سي على �سا�سات عر�س عملقة 
حيث القت التجربة جناحا الفتا ما 
دعاها اإىل اإعادة التجربة مرة اأخرى 

هذا املو�سم مع ن�سف النهائي.
ريا�سية  جت��رب��ة  اخل��ي��م��ة  و���س��ه��دت 
وذلك  احل�سور  جلميع  اأي�سا  الفتة 
من قبل اجلهات وال�سركات املتواجدة 
دع��م اجلماهري، حيث  اأج��ل  بها من 
اأت���ي���ح���ت ل���ه���م ال���ف���ر����س���ة م����ن اأج����ل 
الريا�سيات  م��ن  ال��ع��دي��د  مم��ار���س��ة 

املختلفة جماناً.

بنك  على  يتفوق  اأبوظبي  منور 
نور يف الكركيت

ومن جهة اأخرى انطلقت مناف�سات 
بطولة الكريكت يف ملعب وومبات�س 
مبوانئ دبي العاملية يف منطقة جبل 
علي، حيث د�سن فريق منور اأبوظبي 
البطولة بالفوز على فريق بنك نور 
“ويكي” يف  اأخ���ط���اء  ث��لث��ة  ب���ف���ارق 
مباراة قوية �سهدت مناف�سة حامية 
بني الفريقني، انتهت بنتيجة 143 
ل�����س��ال��ح منور  اأخ����ط����اء   -7 ن��ق��ط��ة 
 1  - نقطة   138 مقابل  اأب��وظ��ب��ي، 

خطاأ لبنك نور.
وبداأ فريق بنك نور املباراة بت�سجيل 
اأ�سواط،   10 خ��لل  نقطة   138
وخ�����س��ر رم��ي��ة واح�����دة، ح��ي��ث �سجل 
 17 خ��لل  نقطة   38 جاويد  �سعد 
 ”6 ×  3 × 4، و   3“ رمية ب��واق��ع 
التي  امللعب  داخ��ل  رميات  ث��لث  اأي 
جمموعها  ليكون  ن��ق��اط   4 حت�سب 
خارج  ن��ق��اط  وث����لث  ن��ق��ط��ة،   12
امل��ل��ع��ب ال���ت���ي حت�����س��ب ب�����س��ت نقاط 
فيما  نقطة،   18 جمموعها  ليكون 
اآمال  خاناين  اأ�سف  اللعب  اأنع�س 
خلل  نقطة   60 بتحقيق  الفريق 
اأي كرة،  يخ�سر  مل  حيث  رمية   30
اأرب��ع رميات خارج امللعب  فقد �سجل 
بواقع 24 نقطة، و�ست رميات داخل 
امللعب بواقع 24 نقطة كما ا�ستطاع 

اأن يحقق 12 نقطة من الرك�س يف 
الكرات الداخلية، لكن اللعب �سان 
اأه��در فر�سة الفريق يف الفوز  علم 
خلل  ن��ق��ط��ة   36 ف��ق��ط  بت�سجيل 
 ×  2 و   ،4 ×  5“ 14 رمية بواقع 

.»6
ا�ستطاع فريق  االآخ��ر  وعلى اجلانب 
من���ور اأب��وظ��ب��ي ال��ف��وز ب��امل��ب��اراة عن 
ط��ري��ق الع��ب��ي��ه ف�����اروق خ����ان الذي 
 1“ رم��ي��ات   5 يف  نقطة   17 حقق 
و�سيم  × 6” واللعب   2 و   ،4 ×
 7 12 نقطة يف  ال��ذي حقق  �سهزاد 
رم��ي��ات “2 × 4”، وال��لع��ب اأمري 
حمزة الذي رفع من نتيجة الفريق 
بتحقيقه 59 نقطة يف 21 كرة، “5 
× 4، و 6 × 6” الذي اأ�ساف 61 
لتتغري  ج���والت،   3.2 خ��لل  نقطة 
نتيجة الفريق من 123 نقطة و7 
اأخطاء اأ�سبحوا 143 نقطة لينهي 

املباراة ل�سالح فريق اأبوظبي.
دبي  ف��ري��ق  ف��از  الثانية  امل��ب��اراة  ويف 
اإك�سلي�س على فريق �سي بي دي نايت 
مقابل   3-176 ب��ن��ت��ي��ج��ة  راي������درز 
72-6، بفارق 104 نقطة، و�سجل 
ايه  اإم  ال���لع���ب  اإك�����س��ل��ي�����س  ل��ف��ري��ق 

بو�سان 52، وعمري اآ�سف 43.
ال��ت��ا���س��ع��ة م�ساء  ال�����س��اع��ة  وي��ل��ع��ب يف 
فريق  م���اي���و   9 اخل��م��ي�����س  ال����ي����وم 
وومبات�س مقابل اإم جي اإم ال�سارقة، 
وي��ل��ت��ق��ي يف ال�����س��اع��ة احل���ادي���ة ع�سر 
ف����ري����ق ن�������ادي ت����اي����ن ك���رك���ي���ت مع 

اأبوظبي كركيت الدز.

انطالق فئة فرق يف حتدي نا�ض 
الليلة

م�ساء  ال��ع��ا���س��رة  ال�����س��اع��ة  يف  تنطلق 
 2019 م���اي���و   9 ال���ي���وم اخل��م��ي�����س 
ال�����س��ب��ا لريا�سي  ن��د  ب��ج��وار جم��م��ع 
نا�س  “حتدي  م��ن  االأوىل  امل��رح��ل��ة 
الفرق،  ل��ف��ئ��ة  املخ�س�سة  الليلي” 
وتنطلق الفرق على �سكل جمموعات 
15 دقيقة بني  بفا�سل زمني قدره 
اأن  على  تليها،  وال��ت��ي  جمموعة  ك��ل 
ن��ق��اط م��ت��اب��ع��ة ت�سجيل  ي��ت��م و���س��ع 
وقت عبور احلواجز مبا يف ذلك خط 
ال��ب��داي��ة وال��ن��ه��اي��ة حل�����س��اب الوقت 
جميع  على  ويتوجب  نقطة،  ك��ل  يف 
امل�ساركني االلتزام بارتداء ال�سريحة 
بال�سباق  اخل���ا����س���ة  االل���ك���رون���ي���ة 
للتاأكد من عبور كافة اأفراد الفريق، 
ويتناف�س امل�ساركني يف م�سمار ي�سم 
14 عائق، ويفوز الفريق الذي ينهي 
يف  العقبات  جميع  �سوًيا  اأف���راده  كل 
اإقبال  البطولة  وت�سهد  زم��ن،  اأ�سرع 
كبري للم�ساركة يف هذه النوعية من 
املناف�سات التي باتت حتظى ب�سعبية 

وا�سعة يف املجتمع.
يوم  الفردي  فئة  مناف�سات  وتنطلق 
وتقام  اجل���اري،  مايو   16 اخلمي�س 
الليلي” للعام  نا�س  “حتدي  بطولة 
فعاليات  التوايل �سمن  على  الثالث 
وجتتذب  الريا�سية،  ال�سبا  ند  دورة 
خمتلف  م��ن  امل�ساركني  م��ن  االآالف 
اجلن�سيات واالأعمار كل عام للتناف�س 

على االألقاب واجلوائز القيمة.

حتت �ضعار »اإلهام االأجيال«

افتتاح دورة ند ال�سبا الريا�سية يخطف االأ�سواء ويح�سد االإ�سادة
انطالق املرحلة االأوىل من حتدي نا�ض الليلة 

•• عجمان ـ الفجر 

افتتح العميد عبدالعزيز علي ال�سام�سي مدير عام االإدارة العامة للدفاع 
القدم  ل��ك��رة  الثالثة  الرم�سانية  ال��ع��ام  القائد  بطولة  عجمان،  امل���دين 
2019 حتت �سعار عام الت�سامح على معلب مبنى الدفاع املدين عجمان، 
والتي ت�ستمر حتى 26 مايو اجلاري. وي�سارك يف البطولة التي افتتحت 
اأم�س اإدارات الدفاع املدين االإقليمية على م�ستوى الدولة والقيادة العامة 
على  للتناف�س  املحلية  ال��دوائ��ر  موؤ�س�سات  م��ن  وع��دد  عجمان،  ل�سرطة 

ح�سر  جمموعات.  ثلث  على  مق�سمة  فريق   12 بواقع  البطولة  كاأ�س 
االفتتاح، الرائد بدر اأحمد احلمادي والرائد اأحمد عبداهلل الفردان من 
القيادة العامة للدفاع املدين، وعدد من ال�سباط االإدارة و�سباط ال�سف 
واالأفراد. وقال الرائد بدر اأحمد احلمادي رئي�س اللجنة املنظمة للبطولة، 
اإن البطولة جاءت حتقيقاً لتوجه القيادة الر�سيدة باعتماد عام 2019 
عام الت�سامح، كما تهدف البطولة غلى تنمية الروح الريا�سية بني الفرق 
امل�ساركة، وتوحد اجلهود لتميز الن�ساط الريا�سي بني املوؤ�س�سات والدوائر 

املحلية، متمنياً للجميع ال�سلمة والتوفيق يف املباريات القادمة.

•• اأبو ظبي-الفجر

ت�سدر فريقا �سركة ق�سر االإمارات ومدار�س االإمارات الوطنية املجموعة الثانية 
يف بطولة كاأ�س من�سور بن زايد الرم�سانية لكرة القدم لعام 2019 “بطولة 
الت�سامح”، التي توا�سلت مناف�ساتها باخليمة الريا�سية بفندق ق�سر االإمارات 
يف اأبوظبي برعاية �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة وباإ�سراف اللجنة الريا�سية يف وزارة �سوؤون الرئا�سة 

مب�ساركة 10 فرق وزعت على جمموعتني.
وج��اءت �سدارة فريق �سركة ق�سر االإم��ارات ومدار�س االإم��ارات الوطنية لتلك 
�سندوق  لفريق  االأول  الظهور  قبل  الفريقني،  بني  االأه��داف  بفارق  املجموعة 
عند  املقبل  ال�سبت  ي��وم  يلعب  ،وال��ذي  املجموعة  نف�س  �سمن  للتنمية  اأبوظبي 

ا�ستئناف مباريات البطولة التي تتوقف يومي اخلمي�س واجلمعة.
وفاز فريق مدار�س االإمارات الوطنية “حامل اللقب” على فريق مكتب البعثات 
بعد مباراة  واح��د  لهدف  بهدفني   - االأول  قبل  اأم�س  اأقيمت  التي  امل��ب��اراة  - يف 
فريق  خا�سة  االأخ���رية  دقائقها  يف  الفريقني  ع�ساق  باأع�ساب  تلعبت  مثرية 
مدار�س االإمارات الذي يعمل للمحافظة على لقب البطولة ، وقد �سجل حلامل 

اللقب العبه اأحمد �سمري ، فيما �سجل هدف فريق البعثات الحج حبو�س .
االأول  ف��وزه  حتقيق  االإم����ارات  ق�سر  �سركة  فريق  ا�ستطاع  الثانية  امل��ب��اراة  ويف 
على ح�ساب فريق �سركة طريان االحتاد بنتيجة 5 - 1 ليحلق �ساحب االأر�س 
مدار�س  لفريق  مناف�سا  االأه���داف  بفارق  املجموعة  تلك  �سدارة  يف  واجلمهور 
االإمارات قبل مواجه الفريقني وجها لوجه يوم االأحد املقبل يف ختام مباريات 

الدور التمهيدي ملناف�سات تلك البطولة الرم�سانية ال�سنوية.

افتتاح بطولة القائد العام للدفاع 
املدين الرم�سانية الثالثة بعجمان

توا�سل مناف�سات »بطولة من�سور بن زايد لكرة القدم «
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الفجر الريا�ضي

ح��ق��ق ف��ري��ق األ���ع���اب ال��ق��وى ب��ن��ادي االإم������ارات املراكز 
االأوىل يف بطولة كاأ�س رئي�س الدولة الألعاب القوى ، 
على م�ستوى ال�سيدات والنا�سئني وقد ح�سد الفريق 
كرمي،  حممد  ه��ادي  امل���درب  بقيادة  ملونة  ميداليات 
وكانت نتائج البطولة حيث ح�سل فريق النا�سئات على 
برونزية كما   1  ، 7 ذهبية  8 ميداليات منوعة منها 
فاز فريق النا�سئات باملركز االأول يف �سباق التتابع على 

م�ستوى الدوله حيث حققت مهرة �سيف اأحمد املركز 
االأول يف الوثب الطويل، ومايا مريزا املركز االأول يف 
الوثب العايل واالأوىل يف التتابع وعائ�سة حميد املركز 
مريزا  وم��اري��ا  ال��ت��ت��اب��ع  يف  واالأوىل  800م  يف  االأول 
وعائ�سة  800م  يف  والثانية  التتابع  يف  االأول  امل��رك��ز 

حممد �سبعون املركز االأول يف التتابع .
را�سد  اللعب  حقق  فقد  النا�سئني  �سعيد  على  واأم��ا 

وفاز  ح  100م  م�سابقه  يف  الثاين  املركز  را�سد  احمد 
كذلك باملركز الثاين يف م�سابقه 100م وحقق حممد 
اأح��م��د ط��ه امل��رك��ز ال��ث��اين يف ال��وث��ب ال��ع��ايل يف �سباق 
يف  ال��ث��اين  باملركز  حبيب  ح�سن  ف��از  كما  ح  م   400
م�سابقه الوثب الثلثي وقد حقق اللعب �سيف خليل 

املركز الثالث يف م�سابقة الوثب الطويل .
من جانبه تقدم حممود ح�سن ال�سم�سي رئي�س جمل�س 

بخال�س  بال�سكر  املنا�سبة  بهذه  االإم���ارات  ن��ادي  اإدارة 
التهاين جلميع العبي والعبات األعاب القوى بالنادي 
اأث��ن��ى على ج��ه��ود م���درب ال��ف��ري��ق ال��ك��اب��ن هادي  كما 
ونتائج  اإجن��از  ، م�سيداً مبا حققوه من  ك��رمي  حممد 
الف��ت��ه ق��د رف��ع��ت م��ن ا���س��م ال��ن��ادي وجعلت م��ن نادي 
االإمارات كيانا ريا�سيا متميزا يف جمال األعاب القوى 

بف�سل مثابرتهم واإخل�سهم ونتائجهم املميزة.

�سقور االإمارات يحققون املراكز االأوىل يف بطولة كاأ�ص
 رئي�ص الدولة الألعاب القوى 

مي�سي  ليونيل  االأرجنتيني  اأن  اإع��لم��ي��ة  تقارير  ك�سفت 
الفريق من خلل  النادي ترميم دفاعات  اإدارة  طلب من 
التعاقد مع الظهري االأملاين يو�سوا كيمي�س، خ�سو�ساً بعد 

امل�ستويات التي قدمها هذا املو�سم يف �سفوف البافاري.
ليفربول  اأم�����ام  ال��ك��ب��ري  ال�����س��ق��وط  ل��ي��ل��ة  اأن  امل���وؤك���د  م���ن 

االإجنليزي وتوديع دوري اأبطال اأوروبا يف �سيناريو مكرر 
و�سع  اإىل  ب��ر���س��ل��ون��ة  يف  امل�����س��وؤول��ني  �ستدفع 

اال�ستعداد  يف  ل��ل��ن��ادي  ج���دي���دة  خ��ط��ط 
الغرمي  واأن  خا�سة  امل��ق��ب��ل،  للمو�سم 
ري���ال م��دري��د ال���ذي ب���دا ه���ذا املو�سم 

الدرجة  م��ن  فريق  اإىل  يكون  م��ا  اأق���رب 
ال��ث��ان��ي��ة ف��ح�����س��ب، ب����داأ م��ب��ك��راً يف تعزيز 
فيه  ي�ستعيد  اأن  يريد  ملو�سم  ال�سفوف 

طعم الفوز باالألقاب.
بالون” الريا�سي  “دون  واأف��اد موقع 

اأن النجم االأرجنتيني ليونيل 
اإدارة  مي�سي طلب من 

واأنه  امل��ق��ب��ل،  للمو�سم  ج��دد  الع��ب��ني  م��ع  التعاقد  ال��ن��ادي 
االأمل���اين يو�سوا  ال��دويل  امل��داف��ع  القائمة  راأ���س  و�سع على 
كيمي�س “27 عاماً”، نظراً الأدواره الدفاعية والهجومية 

يف الوقت ذاته.
النادي بداأت بالفعل يف  اإدارة  وبح�سب املوقع االأملاين فاإن 

التحرك من اأجل �سم جنم بايرن ميونخ.
“البلوغرانا”  اأن  االإ���س��ب��اين  امل��وق��ع  وينقل 
على  ي���ورو  مليون   80 ل��دف��ع  م�ستعد 
االأقل من اأجل الفوز بخدمات ظهري 
بايرن ميونخ. ويبدو اأن متيز كيمي�س 
يقربه  لفريقه  الهجومية  امل�ساهمات  يف 
ك��ث��رياً م��ن االن�����س��ج��ام م��ع اأ���س��ل��وب لعب 
مدربه  يكلفه  كما  الهجومي،  بر�سلونة 
نيكو كوفات�س ب��اأدوار يف و�سط امللعب يف 

بع�س املباريات.
وم�سوؤويل  الع��ب��ي  بع�س  اأن  ُي��خ��ف��ى  وال 
مب�ستوى  اإعجابهم  “البلوغرانا” يبدون 
ال�����س��ي��اق كان  ال���لع���ب االأمل�������اين، ويف ه����ذا 
اأ�سطورة بر�سلونة ت�سايف قال يف وقت �سابق 
موجهاً  االأمل��ان��ي��ة  بيلد  �سبورت  ل�سحيفة 
اأ�سلوب  “من حيث  اإىل كيمي�س:  كلمه 
بالن�سبة  االأمثل  اللعب  �ستكون  اللعب 

اإىل بر�سلونة«.
بر�سلونة  فيه  اأدرك  وق��ت  ذل��ك يف  وي��اأت��ي 
دفاع  قلب  خدمات  على  احل�سول  �سعوبة 
دي  ماتيا�س  الهولندي  اأم�����س��ردام  اأياك�س 
رقم  اإىل  ���س��ع��ره  ارت���ف���ع  اأن  ب��ع��د  ل��ي��خ��ت 
االأندية  ك��ربي��ات  تناف�س  و���س��ط  خ��ي��ايل 

االأوروبية للفوز بتوقيعه.
اأن قيمة كيمي�س يف �سوق االنتقاالت  ُيذكر 
 60 تبلغ  تران�سفريماركت  موقع  بح�سب 
م��ل��ي��ون ي�����ورو، وي��رت��ب��ط ال���لع���ب ال���دويل 
لكن   ،2023 حتى  ميتد  بعقد  ب��اي��رن  م��ع 
م�سوؤويل  الإق��ن��اع  املبلغ  ه��ذا  يكفي  ه��ل 
ال����ب����اف����اري ل��ل��ت��خ��ل��ي ع����ن امل���داف���ع 

ال�ساب؟. 

االأملاين  ومدربهم  ليفربول  العبي  االإنكليزية  ال�سحف  حّيت 
اأنفيلد،  ملعب  على  “اخليالية”  مباراتهم  بعد  كلوب  ي��ورغ��ن 
اإياب  يف  -4�سفر  بر�سلونة  على  بالفوز  مذهلة  ع��ودة  وحتقيق 
بعد  ال��ق��دم،  ك��رة  اأوروب���ا يف  اأب��ط��ال  دوري  نهائي م�سابقة  ن�سف 
بلوغ  م���ن  م��ك��ن��ه��م  م���ا  ب��ر���س��ل��ون��ة،  ذه���اب���ا �سفر3- يف  اخل�����س��ارة 
باللقب  املتوج  ليفربول  وع��رب  تواليا.  الثاين  للمو�سم  النهائي 
تاريخه،  يف  التا�سعة  للمرة  النهائي  اىل  م���رات،  خم�س  ال��ق��اري 
حيث يلقي على ملعب واندا مروبوليتانو يف مدريد يف االأول 
الهولندي  اأم�����س��ردام  اأياك�س  ب��ني  الفائز  حزيران-يونيو،  م��ن 
وتوتنهام هوت�سرب االإنكليزي اللذين يلتقيان اإيابا م�ساء االأربعاء، 
والفريق الهولندي متقدم “-1�سفر” بفوز على اأر�س مناف�سه 
ذهابا االأ�سبوع املا�سي. وجنح “احلمر”، بغياب جنميه امل�سابني 
روبرتو فريمينو، يف حتقيق  والربازيلي  امل�سري حممد �سلح 
املفاجاأة بثنائية لكل من املهاجم البلجيكي ديفوك اأوريجي “7 
“54 و56«.  الهولندي جورجينيو فاينالدوم  و79” والبديل 
���س��داه��ا يف  اأن��ف��ي��ل��د  ع��ل��ى ملعب  ال�ساخبة  االح��ت��ف��االت  ول��ق��ي��ت 

ال�سحف االإنكليزية، اإذ كتبت “ذا غارديان”، 
تعدلوا الواقع. هذا حدث فعل.  “ال 

هناك  مباريات ك��ان��ت 
ة  جميد

وغري متوقعة يف تاريخ ليفربول االأوروبي، مبا فيها ذروة العودة 
القاري  بلقبه  ليفربول  تتويج  اىل  اإ���س��ارة  يف  ا�سطنبول”،  يف 
اأم��ام ميلن االإيطايل  تاأخره  2005، عندما قلب  االأخ��ري عام 
�سفر3- يف املباراة النهائية، اإىل تعادل ثم فوز بركلت الرجيح. 
وب�سراحة خطف  اإرادة،  كان خمتلفا، جهد  “ولكن هذا  وتابعت 
الفرق  اأكرث  دقيقة، حتول   79 “بعد م�سي  متابعة  االأنفا�س”، 
�سهرة يف الع�سر احلديث اإىل حفنة من املتفرجني ذوي القم�سان 
�سامويل،  م��ارت��ن  وراأى  بر�سلونة.  اىل  اإ���س��ارة  يف  ال�سفراء”، 
يف  ليفربول  حققه  م��ا  اأن  مايل”،  “دايلي  �سحيفة  يف  الكاتب 
ال�سابع من اأيار-مايو 2019 يتفوق ما حققه يف 25 من ال�سهر 
االإيطايل.  ميلن  �سد  ا�سطنبول  نهائي  يف   2005 ع��ام  ذات��ه 
“يف نهاية هذه املباراة الرائعة، التي ال ت�سدق،  وكتب �سامويل 
اخليالية، عانق يورغن كلوب العبيه، مبواجهة مدرج “ذا كوب” 
مثل اجلميع يف اأنفيلد ين�سدون “لن ت�سري مبفردك اأبدا«. وتابع 
“كان لدى املرء �سعور باأن هذه اللحظة التي كان يعمل من اأجلها 
“كلوب” منذ قدومه اىل مري�سي�سايد. هذه الروحية. هذا العمل 
اجلماعي. هذا االأداء، هذا ال�سغف، هذه العاطفة: كلها كانت هنا، 
حتى القطرة االأخرية ملا اأراد حتقيقه. ومع ذلك، ال يزال الطريق 
ط�������وي�������ل«. 

يف  �سيدون  ليفربول  جناح  اأن  “ذا تلغراف”  واعتربت �سحيفة 
للفوز  ليفربول  �سعي  اىل  اإ���س��ارة  يف  وتابعت  ال��ت��اري��خ.  �سجلت 
يفعل  “ال   1990 منذ  االأوىل  للمرة  االإنكليزي  ال��دوري  بلقب 
اأي فريق ذلك يف مباراة االإياب من الدور ن�سف النهائي لدوري 
القدر ال تب�سر لهم  اذا كانت يد  اأن يت�ساءل ما  ب��دون  االأب��ط��ال، 
ويبتعد  املو�سم«.  ط��وال  يطاردونه  ال��ذي  للمجد  بديل  بطريق 
ل��ي��ف��رب��ول ب���ف���ارق ن��ق��ط��ة واح�����دة ع���ن امل��ت�����س��در وح���ام���ل اللقب 
امل��و���س��م احلايل  االأخ�����رية م��ن  امل��رح��ل��ة  ق��ب��ل  ���س��ي��ت��ي،  مان�س�سر 
اأبعد  االث��ن��ني،  “ليلة  ال�سحيفة  واأردف�����ت  االأ���س��ب��وع.  ن��ه��اي��ة  يف 
املمتاز عن قب�سة ليفربول  الدوري االنكليزي  مان�س�سر �سيتي 
حيث  الثلثاء  ليلة  ج��اءت  ثم  من   - الهائل  باالثر  �سعر  ال��ذي 
�سحيفة  وراأت  ومذهل«.  �سريحا  اأنفيلد  ملعب  على  ال��رد  كان 
“عندما  وتابعت  خيالية.  ليلة  قدم  ليفربول  اأن  “اإندبندنت” 
املو�سم، ول�سنوات عدة مقبلة، �سريتبط  ال�ستار على هذا  ي�سدل 
جرى” هذه  “ملا  ت�سديقهم  وع��دم  باإميانهم  ليفربول  م�سجعو 
الليلة«. وختمت قائلة “�سيقولون “مباراة بر�سلونة”، و�سيكون 
هذا كل ما يحتاجون لقوله. يف ليلة عندما كان فيها اأنفيلد يرزح 

ذهابا”، حتت عبء امل�ستحيل  القا�سية  “اخل�سارة 
انغم�س  ومليني ح���ني  امل�سجعني  اآالف 

ال�سكرة  يف  امل��ت��اب��ع��ني 
اخلطرة لكرة القدم«.

مي�سي يطلب ترميم دفاعات بر�سلونة

ال�سحف االإنكليزية حتيي ليفربول اخليايل 

•• العني - الفجر

ب���رع���اي���ة م���ع���ايل ال�����س��ي��خ ���س��ع��ي��د بن 
م�ساء  ت��ن��ط��ل��ق  ن��ه��ي��ان  اآل  ط��ح��ن��ون 
الت�سامح  ع��ام  بطولة  اخلمي�س  اليوم 
النادي  ي��ن��ظ��م��ه��ا  ال��ت��ي  ال��رم�����س��ان��ي��ة 
16 ف��ري��ق��اً من  امل�����س��ري مب�����س��ارك��ة 
ف����رق اجل���ال���ي���ات ال��ع��رب��ي��ة واالأح���ي���اء 
�سعار  حتت  العني  مدينة  يف  ال�سكنية 
وت�ست�سيف  نت�سامح” ،  “ بالريا�سة 
م��لع��ب ا���س��ت��اد ط��ح��ن��ون ب���ن حممد 

بنادي العني  مباريات البطولة.

وجت��ري يف امللعب رق��م  1 مواجهتان 
والن�سف   العا�سرة  ال�ساعة  يف  االأوىل 
ب�����ني ف����ري����ق����ي ال������ن������ادي امل���������س����ري و 
املجموعة  ت�سفيات  �سمن  خالدينهو 
ع�سرة  احل��ادي��ة  يف  وتعقبها   ، االأوىل  
الرابعة  امل��ج��م��وع��ة  م��واج��ه��ة  وال��رب��ع 
ب����ني ف���ري���ق���ي اجل���ال���ي���ة االأردن������ي������ة و 

بوكاجونيورز.
العا�سرة  يف  يلتقي   2 رق��م  امللعب  ويف 
اللبنانية  اجل��ال��ي��ة  ف��ري��ق��ا  وال��ن�����س��ف 
املجموعة  مناف�سات  �سمن  واملقام   1
العني  ����س���رط���ة  وف���ري���ق���ا   ، ال���ث���ال���ث���ة 

ودراجون من املجموعة االأوىل.
اأك��د حممد جاهني رئي�س  من جانبه 
فرع  امل�����س��ري  ال���ن���ادي  اإدارة  جم��ل�����س 
العني اكتمال جاهزية االأطقم الفنية 
واالإداري��ة النطلق البطولة ، موؤكداً 
اأن النادي رمى بثقله من اأجل اإجناح 
البطولة التي ُتقام حتت رعاية كبرية 
ال�سيخ  معايل  م��ن  حري�سة  ومتابعة 

�سعيد بن طحنون.
معاليه  :” ن�����س��ك��ر  ج��اه��ني  واأ����س���اف 
ع���ل���ى رع����اي����ت����ه وق������د ع�����ودن�����ا دائ����م����اً 
فعاليات  ب��ك��ل  واه��ت��م��ام��ه  ب��ت��ق��دي��ره 

االجتماعية  العني  امل�سري يف  النادي 
واأن  خ�سو�ساً  والريا�سية  والثقافية 
البطولة تقام تزامناً مع عام الت�سامح 
الت�سامح  “ ب��ط��ول��ة  م�����س��م��ى  وحت����ت 
يف  را����س���خ���ة  ك��ق��ي��م��ة  الرم�سانية” 
جمتمع االإم��ارات«. واأردف :” نتمنى 

ال��ف��رق احل�سور  م��ن ج��م��اه��ري ه���ذه 
املبكر واملوؤازرة الراقية التي تعزز من 
قيمة ا�سم البطولة بالروح الريا�سية 
ال��رائ��ع��ة ال��ت��ي ت�����س��اع��د ع��ل��ى حتقيق 
االأهداف ال�سامية من تنظيمها حتت 

�سعار “ بالريا�سة نت�سامح« ».

حتت رعاية �ضعيد بن طحنون

النادي امل�سري بالعني ُيطلق بطولة الت�سامح الرم�سانية 
م�ساء اليوم با�ستاد طحنون بن حممد بالقطارة 

•• الظفرة-الفجر

اآل نهيان ممثل  زايد  ال�سيخ حمدان بن  حتت رعاية �سمو 
احلاكم يف منطقة الظفرة انطلقت على ا�ستاد حمدان بن 
االأول  اأم�س   الظفرة م�ساء  زاي��د يف منطقة  زاي��د مبدينة 

بطولة حمدان بن زايد -الظفرة 2019 لكرة القدم.
�سهد حفل االفتتاح .. معايل املهند�س عوي�سة مر�سد املرر 
رئي�س دائرة الطاقة و�سعادة �سلطان خلفان الرميثي وكيل 
اللجنة  رئي�س  ال��ظ��ف��رة  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  دي���وان 
املنظمة العليا للبطولة وممثلو ال�سركات الراعية و�سعادة 
اإدارة نادي الظفرة  �سالح جذالن املزروعي رئي�س جمل�س 
وع���دد م��ن م�����س��وؤويل ال���دوائ���ر وامل��وؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة يف 
منطقة الظفرة وعدد من كبار امل�سوؤولني وجمهور غفري 
اأهايل املنطقة. كما �سارك يف االفتتاح عدد من جنوم  من 
منتخب الوطني الذي تاأهل لكاأ�س العامل يف العام 1990 
باإيطاليا الذين حلوا �سيوفا على اللجنة املنظمة يرافقهم 

�سيخ املعلقني علي حميد.
بداأ حفل االإفتتاح بال�سلم الوطني لدولة االإمارات ثم تليت 
مطر  خليفة  �سعادة  بعدها  األقى  احلكيم  الذكر  من  اآي��ات 
للبطولة  املنظمة  اللجنة  كلمة  البطولة  مدير  الطنيجي 
اأن بطولة حمدان بن زايد  واأك��د  رحب خللها باحل�سور 
اأه��داف��ا جمتمعية  ج���اءت لتحقق   “  2019 ال��ظ��ف��رة   “

وتنموية وريا�سية و�سياحية يف منطقة الظفرة.
وقال الطنيجي اإن البطولة التي ا�ست�سافتها خم�س مدن 
قدرة  اأك���دت  فريقا   43 فيها  و���س��ارك  الظفرة  منطقة  يف 
واملناف�سة  الفعاليات  واإدارة  التنظيم  يف  املنطقة  �سباب 
يف  وتطويرها  املميزات  هذه  ا�ستمرار  متمنيا   .. ال�سريفة 

كل البطوالت املقبلة.
وثمن عاليا دعم واهتمام ورعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن 
زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة للأن�سطة 
التي  كافة  واالجتماعية  الريا�سية  والربامج  والفعاليات 
�سهدت تطورا كبريا  والتي  الظفرة  تقام يف خمتلف مدن 
ومتابعته  �سموه  وبتوجيهات  امل��ج��االت  ك��ل  يف  وملحوظا 

الدائمة جلميع م�ساريع التنمية باملنطقة.
لتوفري  للبطولة  املنظمة  اللجنة  �سعي  الطنيجي  واأك���د 
ج��م��ي��ع االإم��ك��ان��ي��ات امل��ت��اح��ة مل�����س��اع��دة ال�����س��ب��اب لتحقيق 
تطلعاتهم واأهدافهم وتطوير مهاراتهم الإكت�ساب اخلربات 
لتلبية  �سعيا  امل�ساركة  قاعدة  وتو�سيع  وتنميتها  املتنوعة 
احتياجاتهم الريا�سية واملجتمعية كافة وتنفيذا لتوجيهات 
بااالهتمام بجميع  اآل نهيان  ال�سيخ حمدان بن زايد  �سمو 
فئات املجتمع ومن �سمنها ال�سباب. واأبدى �سعادة اللجنة 
النهائية ميثلون  الت�سفيات  فريقا يف   12 بروؤية  املنظمة 
خم�س مدن باملنطقة يجتمعون على ا�ستاد حمدان بن زايد 
يف لوحة متثل وحدة م�سغره لغر�س غر�سه الوالد املغفور 

له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه«.
قدموا  الذين  البطولة  لرعاة  بال�سكر  الطنيجي  وتقدم 
ال��دع��م الإجن��اح��ه��ا ول��و���س��ائ��ل االإع����لم املختلفة ولكل  ك��ل 
العاملني باللجان املنظمة وللجماهري وللفرق امل�ساركة .. 

متمنيا التوفيق والنجاح للجميع.
خلفان  �سلطان  �سعادة  اأعلن  البطولة  مدير  كلمة  وعقب 
الرميثي وكيل بدء االفتتاح الر�سمي للبطولة بداأت بعده 
فقرات احلفل امل�سغر والذي احتوى على فقرات متنوعة 
منها جم�سم لعلم الدولة وعرو�س الليزر واالألعاب النارية 

التي نالت اإ�ستح�سان اجلميع.
بني  ا�ستعرا�سية  م��ب��اراة  اأقيمت  الر�سمي  االح��ت��ف��ال  بعد 
جنوم جيل 1990 وفريق اللجنة املنظمة انتهت ل�سالح 

جنوم 1990 باأربعة اأهداف دون مقابل.
بعد ذلك انطلقت املباراة الر�سمية االأوىل يف البطولة بني 
فريق  ف��از  حيث  ال�سرة  وح�سن  ال��ط��وى  حممية  فريقي 
مباراة  تلتها  ه��دف  مقابل  اأه���داف  ب�سبعة  ال�سرة  ح�سن 
احلمرا  فريق  فيها  ف��از  وال��ت��ي  واحل��م��را  مزيرعة  فريقي 

بثمانية اأهداف نظيفة.
ويف ختام احلفل قامت اللجنة املنظمة للبطولة بال�سحب 
على 15 جائزة متنوعة مقدمة من رعاة البطولة اإ�سافة 
ب��ه��ا زاك����ري ح�����س��ن رح��م��ن م���ن اجلن�سية  ���س��ي��ارة ف���از  اإىل 

البنغلدي�سية.

انطالق مناف�سات »بطولة حمدان بن 
زايد - الظفرة 2019 « لكرة القدم 

•• بورتيمايو-الفجر

ي�سارك فريق اأبوظبي يف بطولة العامل للدراجات املائية 
اليوم  الربتغالية  بورتيماو  مدينة  ت�ست�سيفها  ال��ت��ي 
مب�ساركة  اجل��اري  مايو   12 حتى  مناف�ساتها  وت�ستمر 

اأبرز حمريف الدراجات املائية يف العامل.
وي�����س��ع��ى ال��ف��ري��ق االإم����ارات����ي اإىل احل���ف���اظ ع��ل��ى لقب 
البطولة عن فئة احلركات اال�ستعرا�سية والذي حققه 
اإىل  اإ�سافة  املا�سي  املو�سم  يف  امل��ل  را�سد  الفريق  بطل 
م�ساركة جنم الفريق را�سد الطاير يف فئة “جال�س جي 
بي 1 “ واأي�سا م�ساركة البطل ال�ساب �سلمان العو�سي 

يف فئة “�سكي جي بي«.
ويعي�س فريق اأبوظبي ن�سوة الفوز باأحد االألقاب املهمة 
اأ���س��ب��وع م��ن االآن  اأق��ل م��ن  ال��ب��ط��والت البحرية قبل  يف 

روان  ج��ول��ة  الكل�سيكي يف  ال�����س��ب��اق  ل��ق��ب  ح��ق��ق  ح��ي��ث 
حقق  اأن  بعد   2 ال��ف��ورم��وال  زوارق  ل��ق��ي��ادة  الفرن�سية 

الزورق “اأبوظبي 35 “ اللقب بقيادة را�سد الطاير.
الدويل  اأبوظبي  ن��ادي  ع��ام  الرميثي مدير  �سامل  واأك��د 
وب�سكل  بجدية  يعمل  الفريق  اأن  البحرية  للريا�سات 
متوا�سل يف كل البطوالت البحرية ومنذ بداية املو�سم 
امل��ائ��ي��ة لتكون  ل��ل��دراج��ات  ت��اأت��ي حمطة االف��ت��ت��اح  حيث 
بداية قوية له يف مو�سم هذه الريا�سة وحت�سريا اأي�سا 

للمو�سم اجلديد.
اأبوظبي  ف��ري��ق  م���ن  امل��ت�����س��اب��ق��ني  ط��م��وح  اأن  واأ�����س����اف 
امل�ساركني يف البطولة حتقيق الفوز وح�سد النجاحات 
خلل م�سوارهم .. معربا عن تطلعه الأن ينهي الفريق 
هذه اجلولة باإجناز جديد على غرار ما حتقق يف جولة 

روان الفرن�سية لقيادة زوارق الفورموال 2.

فريق اأبوظبي ي�سارك يف بطولة 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كليد اند كو ال ال بيالعامل للدراجات املائية بالربتغال

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

بتاريخ:  8 اأغ�سط�س 2٠١2   املودعة حتت رقم: ١77698 
 تاريخ اإيداع االأولوية  ١٠ فرباير 2٠١2 

 با�س��م:  وين اآند كولز اإنرنا�سيونال ليمتد 
وعنوانه:دين�سو هاو�س، ت�ساِبل رود، لندن، اإ�س ئي27 ٠تي اآر، بريطانيا العظمى 

 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
و�سبه  اجل��اه��زة  �سبه  اال�سطناعية  والراتنجات  البل�ستيك  منتجات  ؛  ع��زل  واأل���واح  �سفائح  ال��ع��زل؛  م��واد 

املعاجلة.
 الواق�عة بالفئة:  ١7 

و�سف العلمة:  كلمة "DENSO" كلمة مبتكرة لي�س لها معني باللغة العربية.
 اال�س��راطات:   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 3٠ يوماً من هذا االإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 9 مايو  2019 العدد 12627 



كارثة يف الدماغ ب�سبب عود االأذن
اإذا كنت ممن يقومون بتنظيف االأذن عن طريق عود القطن، فاإنك 
العادة اخلطرية، بح�سب خرباء  ف��ورا عن هذه  بالتوقف  مطالب 

ال�سحة.
يف  رجل  فاإن  الربيطانية،  "ديلي ميل"  ووفق ما نقلت �سحيفة 
احل��ادي��ة وال��ث��لث��ني م��ن ع��م��ره، اأ���س��ي��ب  ب��اأع��را���س خ��ط��رية بعد 

ا�ستخدامه عود القطن لتنظيف االأذن.
وتعر�س ال�سحية ل�سداع �سديد واأ�سيب بفقدان موؤقت للذاكرة، 
ثم فقد الوعي ب�سكل كامل، وحني خ�سع للفحو�س ر�سد االأطباء 

ُخّراجني على �سطح دماغه.
منطقة  يف  اخل��ط��رية  امل�ساعفات  ه��ذه  اأن  اإىل  املعاجلون  وخل�س 
داخل  اإىل  القطن  ت�سلل قطعة من  باالأ�سا�س عن  الدماغ، جنمت 
اإىل  االأذن  ق��ن��اة  م��ن  التعفن  انتقل  ث��م  وتعفنت،  الي�سرى  االأذن 

الدماغ.
ال�����س��غ��رية من  ال��ق��ط��ن  ا���س��ت��خ��راج قطعة  اإىل  وا���س��ط��ر االأط���ب���اء 
التخدير،  فيه  ا�ستخدم  جراحي  تدخل  بعد  املري�س،  ال�ساب  اأذن 

وا�ستغرق متاثله لل�سفاء الكامل ما يقارب 8 اأ�سابيع.
القطن  عيدان  ا�ستخدام  من  �سديدة  حت��ذي��رات  االأط��ب��اء  ويوجه 
اأي�سا  اأع�ساب الوجه قد تت�سرر  اأن  اإىل  لتنظيف االأذن، وينبهون 
قاتل يف  اإىل م�سري  ت��وؤدي  اأن  ال�سيئة  للعادة  فيما ميكن  ب�سببها، 

بع�س االأحيان.
وحني يقوم االأ�سخا�س بتنظيف االأذن، فاإنهم يدفعون ال�سمع اإىل 
الداخل يف العادة، ويف بع�س االأحيان، يوؤدي حتريك العود بقوة اإىل 

اإحلاق اأ�سرار كارثية باالأذن التي متتاز بح�سا�سية �سديدة.

حتذير.. اإخفاء االأموال حتت االأ�سّرة �سروري
زلزال نقدي يف ال�سويد، فهذا البلد اال�سكندنايف الذي كان �سباقا 
اأ�سبح االآن حذرا جدا من االأمر  يف جمال الدفع عرب االإنرنت، 

واأ�سدر قرارا غريبا.
وطبقا للتفا�سيل التي اأوردتها �سحيفة "تاميز "الربيطانية، فقد 
اأ�سدرت وكالة الطوارئ املدنية يف ال�سويد توجيها يدعو العائلت 
فئات �سغرية  نقدية من  وقطع  ب���اأوراق  االحتفاظ  اإىل  البلد  يف 

حتت االأ�سّرة.
اإىل  ال�سويد  بنوك  تعر�س  اخل�سية من  اإث��ر  التوجيه،  هذا  وياأتي 
هجمات اإرهابية اإلكرونية اأو دخولها يف نطاق حرب "ال�سايرب"، 

االأمر الذي قد يعطل احلوا�سيب فيها.
وت���زده���ر يف ال�����س��وي��د امل��دف��وع��ات ال��رق��م��ي��ة ع��و���س��ا ع��ن نظريتها 
ملا  االإن��رن��ت  طريق  ع��ن  ال��دف��ع  ال�سويديون  يف�سل  اإذ  النقدية، 
يوفره من راحة لكل من الباعة وامل�سرين على حد �سواء، بح�سب 
الدولة  اأك��رث  م��ن  كانت  ال�سويد  اأن  اإىل  اأ���س��ارت  التي  ال�سحيفة، 

حما�سة لتبني التكنولوجيا يف جمال املدفوعات.
بالقلق من احتمال ترك  ال�سويدية  وي�سعر اخل��رباء يف احلكومة 
الكثريين بل اأموال، يف حال تعر�ست �سبكات حوا�سيب البنوك اإىل 

هجمات اإلكرونية.
وبح�سب ال�سحيفة الربيطانية، فاإن هذا التحذير يف ال�سويد قد 

يلقى �سداه يف العامل.
ال�سويديني  م��ن  امل��ئ��ة  يف   15 اأن  اإىل  ح��ك��وم��ي��ة  ت��وق��ع��ات  وت�����س��ري 
�سيجدون �سعوبات كبرية يف حياتهم، اإذا مل يتمكنوا من الت�سرف 
يف اأموالهم. يذكر اأن ال�سويد هي اأول دولة اأوروبية ت�سدر االأوراق 
البنك  تاأ�سي�س  مت  كما   ،1661 ع��ام  يف  وذل��ك  ال��ورق��ي��ة،  النقدية 
التعامل  ال�سنوات االأخ��رية انخف�س  املركزي بعد �سنوات. لكن يف 
التعامل مع  باتت ترف�س  اأن حمال جتارية  درج��ة  اإىل  النقد  مع 

النقود، مف�سلة الدفع الرقمي.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

بلدة حتظر النميمة ملنع ال�سائعات
النميمة مبوجب  200 كيلو مر �سمال مانيل،  التي تبعد حوايل  الفلبينية  بينالونان  ال�سلطات يف بلدة  حظرت 

قانون حملي جديد يهدف اإىل منع انت�سار ال�سائعات داخل املجتمع. 
وخ�س�ست ال�سلطات عقوبة جمع القمامة من �سوارع البلدة ملن تثبت عليه تهمة التحدث عن �سخ�س اآخر ب�سكل 
اأمريكية، بهدف جعل النا�س يتحملون امل�سوؤولية عن االأ�سياء التي  4 دوالرات  اإىل دفع غرامة تبلغ  اإ�سافة  �سلبي 

يقولونها. 
وطرح عمدة البلدة رامون جيكو اأمثلة على نوعية النميمة املحظورة مبا يف ذلك التحدث عن العلقات ال�سخ�سية 

ل�سكان البلدة اأو اأحوالهم املادية. 
وعلى الرغم من اأن القانون اجلديد قد يبدو غريباً، اإال اأن ال�سلطات بداأت بتطبيقه بالفعل يف حي مورينو منذ عام 
2017، وخ�سع الكثري من االأ�سخا�س للغرامة املالية وجمع القمامة كعقاب على القيل والقال يف االأماكن العامة. 
يذكر باأن تنفيذ احلملة على انت�سار القيل والقال وال�سائعات يتم تنفيذه خلل ف�سل ال�سيف الذي يعترب اأ�سواأ وقت 
يف ال�سنة ملثل هذا ال�سلوك، حيث جترب احلرارة ال�سكان املحليني على التجمع يف الظل والتحدث فيما بينهم عن 

اأ�سياء كثرية مت�س �سمعة االآخرين، وفق ما ورد يف موقع "اأوديتي �سنرال" االإلكروين. 
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وظائف ال ميكن للروبوتات القيام بها
الذكاء اال�سطناعي  والروبوتات وتقنيات  الكمبيوتر  اأجهزة  اأن  املوؤكد  من 

�ستجعل بع�س الوظائف من املا�سي يف امل�ستقبل القريب. 
 ،2030 ع��ام  اأن��ه بحلول   2017 ع��ام  اأجريت  درا�سة  ال��واق��ع، افر�ست  ويف 
العامل عن  اأنحاء  800 مليون وظيفة يف جميع  اإدارة ما يقرب من  ميكن 

طريق الروبوتات بداًل من الب�سر.
وبالفعل، اأ�سبحت الروبوتات تتوىل بع�س املهن مثل ال�سرافني وامل�سوقني 

يف جمال االت�ساالت الهاتفية ب�سكل متزايد.
الكفاءة -  الب�سري وزي��ادة  الق�ساء على اخلطاأ  التكنولوجيا   ويعني تقدم 

فما الذي مينعنا من اأمتتة العامل من حولنا بالكامل؟ 
االإجابة تكمن يف حقيقة اأن هناك بع�س الوظائف التي لن تكون الروبوتات 
واملراعاة  التعاطف  تتطلب  التي  الوظائف  واأهمها  بها.  القيام  على  ق��ادرة 
وال��غ��ري��زة وم��ه��ارات ال��ع��لق��ات االجتماعية ال��ت��ي ق��د ت��ك��ون يف م��اأم��ن من 
الروبوتات.  وهذا يعني اأن مقدمي الرعاية ال�سحية، واملمر�سات، واالأطباء، 
وحتى مندوبي املبيعات، ال داعي الأن يقلقوا ب�ساأن فقدان وظائفهم ل�سالح 

الروبوتات.
والتوا�سل  ق��رارات معقدة،  واتخاذ  التفاو�س على �سفقة،  القدرة على  اإن 
مع االأ�سخا�س، �سيء ال متلكه الروبوتات حتى االآن. وتفتقر الروبوتات اإىل 
مهارات التخطيط وو�سع اال�سراتيجيات التي يتمتع بها الب�سر، مما يعني 
واال�ست�سارات  ال�سيا�سة  من احل�سول على وظيفة يف  اأب��داً  تتمكن  لن  اأنها 

واالأعمال، بح�سب موقع "اإن دي تي يف".

اتهامات االقتبا�ص تالحق اإعالن عمرو دياب 
دي���اب على �سا�سات  اإذاع����ة االإع����لن اجل��دي��د لعمرو  بعد وق��ت وج��ي��ز م��ن 
�سهر  م��ع  ت��زام��ن��ا  م�سرية  ات�����س��االت  ل�سركة  حملة  اإط����ار  يف  ال��ت��ل��ف��زي��ون، 
االإعلن  منتجي  االجتماعي  التوا�سل  ملواقع  م�ستخدمون  اتهم  رم�سان، 
اأبرز مطرب  ب�"�سرقة الفكرة". وتقوم فكرة االإع��لن الذي يلعب بطولته 
م�سري، على ا�سرجاع ذكريات الطفولة وال�سباب مع االأ�سدقاء القدامى، 

وترتيب املقابلت مع املعارف والزملء املحببني يف املنا�سبات.
و"توير"،  "في�سبوك"  وخا�سة  االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على  لكن 
جون،  اإلتون  الربيطاين  الغناء  الأيقونة  م�سابه  اإع��لن  انت�سر  ما  �سرعان 

وبنف�س الفكرة تقريبا.
واالإعلن امل�سار اإليه نفذه جون ل�سل�سلة متاجر "جون لوي�س" الربيطانية 
ملو�سم عيد امليلد، وي�ستعر�س مراحل من حياة املطرب �ساحب ال�72 عاما 

ي�ستعيد خللها الكثري من ذكرياته.
واأثارت اتهامات االقتبا�س، ا�ستياء م�ستخدمي مواقع التوا�سل االجتماعي، 
الذين اأبدوا ده�ستهم مما قالوا اإنه "ا�ست�سهال" املنتجني، فيما األقى اآخرون 

اللوم على بطل احلملة االإعلنية نف�سه.

رئي�ص وزراء يتلقى 
ر�سقة بي�ص

االأ�سرالية  ال�����س��رط��ة  اع��ت��ق��ل��ت 
�سابة ر�سقت رئي�س الوزراء �سكوت 
موري�سون ببي�سة، خلل م�ساركته 

يف لقاء ر�سمي.
"ديلي  �سحيفة  ن��ق��ل��ت  وح�����س��ب��م��ا 
ال�سابة  ف��اإن  الربيطانية،  ميل" 
التي تبلغ 24 من عمرها، فاجاأت 
لكنها  ببي�سة،  بر�سقه  موري�سون 

مل تتمكن من اإ�سابته يف الراأ�س.
للن�ساء  جمعية  يف  احل���ادث  ووق���ع 
جنوبي  األ�������ب�������وري،  م���ن���ط���ق���ة  يف 

اأ�سراليا.
توقيف  اإىل  احل�����را������س  و������س�����ارع 
عن  ت��داف��ع  نا�سطة  وه��ي  ال�سابة، 
اأ�سيبت  فيما  احل��ي��وان��ات،  ح��ق��وق 
ال��ع��م��ر جراء  ام�����راأة م��ت��ق��دم��ة يف 
زعيم  و�����س����ف  ف���ي���م���ا  ال����ه����ج����وم، 
ح�سل  ما  �سورتن،  بيل  املعار�سة، 

ب�"املقرف" والفظيع.
ال�سابة  اع��ت��ق��ال  ال�سرطة  واأك����دت 
من  "كرتونة"  حتمل  كانت  التي 
اإل���ي���ه���ا تهمة  ال��ب��ي�����س، ووج���ه���ت 
"القنب  م��ادة  وحيازة  اعتداء  �سن 

الهندي".
الفتى  امل��ا���س��ي، حظي  م��ار���س  ويف 
االأ���س��رايل وي��ل ك��ون��ويل، ب�سهرة 
بالبي�س  ر����س���ق  ب��ع��دم��ا  وا����س���ع���ة، 
عن�سري  بت�سريح  اأدىل  �سيناتورا 
ا�ستهدف  اإره����اب����ي  ه���ج���وم  ع��ق��ب 
م�����س��ج��دي��ن يف ن��ي��وزي��ل��ن��دا واأوق����ع 

خم�سني قتيل.
االأ�سرايل،  ال��ق�����س��اء  ي��وج��ه  ومل 
وقتها، اأي اتهامات لل�سبي الأنه ما 
يزال قا�سرا يف ال�سابعة ع�سرة من 
تربعات  ع��دة  على  وح�سل  عمره، 
�سيقدمها  اإن����ه����ا  وق������ال  م���ال���ي���ة، 

لعائلت ال�سحايا.

خدعة كبرية يف بطاريات اآيفون
ك�سف خرباء يف جمال التكنولوجيا، عما عّدوه 
ال�سركة  ت��ق��دم  ح��ي��ث  "اأبل"،  م���ن  "خدعة" 
ت��ق��دي��را م��غ��ل��وط��ا وم��ب��ال��غ��ا ف��ي��ه ب�����س��اأن �سحن 

البطاريات يف هواتف "اآيفون".
�سحن  ف����اإن  نيوز"،  "فوك�س  م��وق��ع  وب��ح�����س��ب 
"اآيفون" ينفد يف مدة اأق�سر من تلك التي تعلن 
اإ�سدار جديد  كل  االأمريكية، مع  ال�سركة  عنها 
حلقوق  "ويت�س"  جمعية  واأج�����رت  ل��ل��ه��وات��ف. 
امل�ستهلكني يف بريطانيا، جتربة ل�8 من هواتف 
اآيفون، ووجدت اأن ال�سحن ي�سمد لوقت اأقل من 

املعلن بن�سبة تراوح بني 15 و51 باملئة.
واأظهرت النتائج اأن هاتف اآيفون "اإك�س اآر" من 
ففي  م�ستخدميها،  ت�سلل  التي  االأج��ه��زة  اأك��رث 
ت�سرب  بطاريته  "اأبل" اإن  ت��ق��ول  ال���ذي  ال��وق��ت 
ال  اأنها  تبني  امل�ستمرة،  املكاملات  من  �ساعة  ل�25 

ت�سمد �سوى 16 �ساعة و32 دقيقة.  
اإنه  هيت�سنز،  ناتايل  الرقمية،  اخلبرية  وتقول 
بات من ال�سروري اأن يتحقق امل�ستخدمون من 
الأن  الهواتف،  ي�سرون  حينما  البطارية  كفاءة 

ال�سركات قد تروج لنف�سها ب�سكل غري دقيق.

تفقد ذاكرتها يوميًا ب�سبب حالة نادرة
عاماً"،   16" ليتل  كيتلني  عانت  العام،  ون�سف  عام  منذ 
وهي طالبة يف مدر�سة جنوب �سرق غيلفورد الثانوية يف 
املخ  يف  ارجت��اج  من  كارولينا،  ن��ورث  بوالية  غرينزبورو، 
جنم عن حادث �سيارة وت�سبب لها ب�سكل نادر من فقدان 
الذاكرة. وتتمثل حالة كيتلني، مبحو ذكرياتها الق�سرية 
املدى كل ليلة، وت�ستيقظ كل �سباح معتقدة باأنها ال تزال 
الثاين ع�سر من  2017.  ففي  ع��ام  اأكتوبر من  �سهر  يف 
�سيارة  حل��ادث  كيتلني  تعر�ست   ،2017 ع��ام  من  اأكتوبر 
ال��دم��اغ، و ظن االأط��ب��اء يف  ب��ارجت��اج يف  ت�سبب باإ�سابتها 
نتائجه مع مرور  �ستزول  ارجت��اج حاد  باأنه  االأم��ر  بداية 
ذلك  م��ن��ذ  تتح�سن  مل  كيتلني  ح��ال��ة  اأن  غ��ري  ال���وق���ت.  
احلني وبات يتعني على والديها اإيقاظها بلطف كل �سباح 
لها.  وقد واجهت كيتلني �سعوبات  واإخبارها مبا حدث 
يف التعلم طوال الفرة املا�سية، الأن ذاكرتها ال ت�ستطيع 
االحتفاظ بجميع املعلومات التي تتعلمها يف املدر�سة كل 
يوم، وعلى الرغم من املحاوالت امل�ستمرة لعلجها، عجز 

االأطباء حتى االآن عن اإيجاد اأي حل حلالتها. 
يذكر باأن والدا ال�سابة بدءا اأخرياً بجمع التربعات عرب 
دعم  على  وح�سل  االإل��ك��روين،  "غو فاند مي"  موقع 
اإيت"،  ف��وك�����س  " م���اي  ت�سمى  م��ن من�سة مت��وي��ل  م���ايل 

بح�سب ما نقل موقع "اأوديتي �سنرال" االإلكروين. 

اأ�سرتاليا تبحث عن الل�ص �سبيه ترامب
التقطت كامريات مراقبة يف مدينة بريزبن االأ�سرالية، 
ظهر  اإذ  الفكاهة،  طابع  �سرقته  على  غلب  حمتاال  ل�سا 
جموهرات  حم��ل  واج��ه��ة  يحطم  وه��و  فيديو  مقطع  يف 
وجه  ي�سبه  قناعا  ي��رت��دي  وه��و  اأخ���رى  منتجات  وي�سرق 
ال��رئ��ي�����س االأم���ريك���ي دون���ال���د ت���رام���ب. ون�����س��رت �سرطة 
كوينزالند االأ�سرالية مقطع الفيديو، الذي اأظهر الل�س 
وهو يحطم واجهة حمل للمجوهرات با�ستخدام ما يبدو 
اأن  وكاأنه مطرقة، ثم اأكمل حتطيم الزجاج بقدمه، اإىل 
و�سرقتها.  املعرو�سة  امل��ج��وه��رات  اإىل  الو�سول  يف  جن��ح 
اآخ��ر، ظهر الل�س الذي ي�سبه ترامب  ويف مقطع فيديو 
وهو ي�سرق اأجهزة اإلكرونية من حمل اآخر، والتي �سقط 
خللها قناعه لوهلة وظهر وجهه احلقيقي. ويف نهاية 
الفيديو، وقف الل�س خارج املحل وجمع م�سروقاته، وقد 
ظهر وجهه ب�سكل وا�سح، مما دفع ال�سرطة لن�سر مقطع 
الفيديو يف حماولة لدفع النا�س لتقدمي معلومات عنه، 

يف حال تعرف عليه اأحدهم.

براغيث تغزو مركز �سرطة يف باري�ص
اأدى تدفق كبري حل�سرات طفيلية على مركز �سرطة يف 
باري�س اإىل اإغلقه، بعدما ا�ستكى ال�سباط من تعر�سهم 
بهم  املرغوب  ال�سيوف غري  انتقال  للدغات، ف�سل عن 

اإىل منازلهم.
وقالت احتاد ال�سرطة يف فرن�سا اإن امل�سوؤولني مل يتعاملوا 
ب�سعة  منذ  الرباغيث،  انت�سار  تف�سي  مع  �سحيح  ب�سكل 

اأ�سابيع، واأن ظروف العمل كانت موؤ�سفة.
وغرد االحتاد النقابي يطالب باإجلء املوظفني، قائل: 
ال�سرطيون لغزو من الرباغيث، مما  اأيام، خ�سع  "لعدة 

اأ�سفر عن ظروف عمل غري م�سموح بها". جورج كلوين مع زوجته اأمل خالل ح�ضورهما العر�ض االأول لفيلم "كات�ض 22" . "رويرتز" 

مليون نوع من 
الكائنات احلية 

مهددة باالنقرا�ص
االأمم  م��ن  م��دع��وم  تقرير  ك�سف 
130 حكومة  واأك��رث من  املتحدة 
اإىل  ي�����س��ل  م���ا  اأن  ال���ع���امل  ح����ول 
احلية  الكائنات  م��ن  ن��وع  مليون 
وقت  يف  ب���االن���ق���را����س،  م����ه����ددة 
تدهور  م��ن  الطبيعة  فيه  تعاين 

م�سبوق". "غري 
رئي�س  وات�������س���ون  روب������رت  وق�����ال 
الهيئة احلكومية الدولية املعنية 
والتي  ال���ب���ي���ول���وج���ي،  ب���ال���ت���ن���وع 
:"اإننا  ال��ت��ق��ري��ر،  ع��ل��ى  ���س��ادق��ت 
واأرزاقنا  اقت�سادنا  على  نق�سي 
وجودة  و�سحتنا  الغذائي  واأمننا 

احلياة حول العامل".
ويرجع ال�سبب الرئي�س وراء هذا 
تغيريات  ح����دوث  اإىل  ال��ت��ده��ور 
والبحار.  االأرا���س��ي  ا�ستخدام  يف 
وجاء اال�ستخدام الب�سري املبا�سر 
املرتبة  يف  واحل��ي��وان��ات  للنباتات 
الثانية، بينما جاء التغري املناخي 
يف املرتبة الثالثة �سمن االأ�سباب 

الرئي�سة لفقدان االأنواع.
اجلن�س  اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  ول��ف��ت 
اتخاذ  اإىل  ب���ح���اج���ة  ال���ب�������س���ري 
وخف�س  حتويلي"،  "تغيري 
اال���س��ت��ه��لك وال��ن��ف��اي��ات، بهدف 

حتقيق اال�ستدامة.

ديزين توؤجل اأفاتار 2 وتعلن مواعيد حرب النجوم 
اأج��ل��ت �سركة وال���ت دي���زين م��وع��د ���س��دور اجلزء 
اجلديد من الفيلم الذي حققت اإيرادات عالية يف 
�سباك التذاكر "اأفاتار" للمخرج ال�سهري جيم�س 
ك��ان��ون االأول  مل��دة ع��ام حتى دي�سمرب-  ك��ام��ريون 
جديدة  اأف��لم  عر�س  مواعيد  واأعلنت   ،2021
من �سل�سلة "حرب النجوم" "�ستار وورز" اأولها يف 

دي�سمرب- كانون االأول 2022.
وح�سلت ديزين على حقوق اإنتاج "اأفاتار" واأفلم 
اأ�سوال للإنتاج  �سرائها  اأخرى عديدة من خلل 
من  االأخ���رية  االآون���ة  يف  والتلفزيوين  ال�سينائي 
وعززت  م��ردوك،  لروبرت  اململوكة  فوك�س  �سركة 

بذلك موقفها املهيمن يف دور العر�س.
وفيلم "اأفاتار 2" هو اجلزء الثاين للفيلم الناجح 
الذي حقق اأعلى االإيرادات على االإطلق يف تاريخ 
2009. وك��ان من  ال�سينما وال��ذي �سدر يف عام 
العر�س  دور  اإىل  اجلديد  اجل��زء  ي�سل  اأن  املقرر 
عام  حتى  اأوال  ت��اأج��ل  ذل��ك  لكن   2014 ع��ام  يف 

2017 ثم اإىل دي�سمرب -كانون االأول 2020.
وبناء على املوعد اجلديد دي�سمرب- كانون االأول 
 "3 "اأفاتار  اأفلم  عر�س  ديزين  اأخرت   ،2021
حتى دي�سمرب 2023 و"اأفاتار 4" اإىل دي�سمرب 

و"اأفاتار 5" حتى دي�سمرب 2027.  2025
وكان املخرج كامريون قد قال لل�سحفيني العام 
اإنه بداأ ت�سوير اجلزءين الثاين والثالث  املا�سي 

من ال�سل�سلة وكتب الفيلمني الرابع واخلام�س.
ي�سبه  اأزرق  ع��رق  ق�سة  "اأفاتار"  فيلم  ويحكي 
الب�سر يعي�س على كوكب خ�سب تك�سوه النباتات 
اإي��رادات هي  "باندورا". وحقق الفيلم  هو كوكب 
االأعلى يف تاريخ ال�سينما اإذ بلغت 2.8 مليار دوالر 
على م�ستوى العامل، لكن خرباء يقولون اإنه قد 
احتفظ  الذي  القيا�سي  الرقم  قريبا هذا  يخ�سر 
"املنتقمون:  الناجح  فيلم ديزين  اأمام  به طويل 
اإنتاج  من  جيم"  اإن��د  "اأفنجرز:  النهاية"  لعبة 

ا�ستديوهات مارفل والذي يعر�س حاليا.

كاترينا كيف تف�سح 
رانبري كابور

النجم  ال�سابق  حبيبها  عن  �سّرا  كيف   العاملية  كاترينا  النجمة  ك�سفت 
الهندي  رانبري كابور ، وهو اأنه يلحق االأ�سخا�س على مواقع التوا�سل 

االجتماعي من خلل ح�ساب مزيف وذلك بهدف الت�سلية واملزاح.
واأ�سافت كاترينا خلل مقابلة تلفزيونية لها اأن كابور هو من عّلمها 
وجود  نفت  اأنها  كما  االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على  العمل  كيفية 

ح�ساب مزيف لها على هذه املواقع.
اجلدير ذكره اأن كيف تقوم حاليًّا بت�سوير فيلمها ال�سينمائي اجلديد 
 ، خان  �سلمان  املمثل  بطولته  ي�ساركها  حتت عنوان "Bharat" الذي 

و�سونيل غروفر وعدد كبري من املمثلني.


