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�سهد حفل تخريج الدفعة الثامنة من منت�سبي اخلدمة الوطنية والدورة ال�ساد�سة للإناث
حممد بن زايد: قواتنا امل�صلحة هي ح�صن 

الوطن املنيع وفخر كل بيت اإماراتي 
•• اأبوظبي-وام:

�شهد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لدفعة  تخريج  حفل  �م�س  �لعهود  و�أول��ي��اء  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 
مبدينة  للإناث  �ل�شاد�شة  و�ل��دورة  �لوطنية  �خلدمة  منت�شبي  من  �لثامنة 
ز�يد �لع�شكرية ..و�شط ح�شور كثيف من �أهايل �خلريجني وذويهم. وح�شر 
�حلفل �شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان �لقا�شمي ويل عهد ونائب 
حاكم �ل�شارقة و�شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان و�شمو 
�ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�شرقي ويل عهد �لفجرية و�شمو �ل�شيخ 

ر��شد بن �شعود بن ر��شد �ملعل ويل عهد �أم �لقيوين.   )�لتفا�شيل �س4(

مكتب �صوؤون اأ�صر ال�صهداء يدعو للوقوف دقيقة دعاء �صامت �صباح يوم ال�صهيد
•• اأبوظبي-وام:

دعا مكتب �شوؤون �أ�شر �ل�شهد�ء �لتابع لديو�ن ويل عهد �أبوظبي �أبناء �شعب 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�ملقيمني فيها للوقوف دقيقة دعاء �شامت 
�ملو�فق  �ل�شهيد  11:30 من �شباح يوم  �ل�شاعة  �ل�شهد�ء عند  �أرو�ح  على 
�لإمار�ت  �شهد�ء  بت�شحيات  �لع��ت��ز�ز  ت��وؤك��د  وطنية  كوقفة  نوفمرب   30

وكتعبري حي عن ت�شامن �أفر�د �ملجتمع �لإمار�تي مع �أ�شرهم وذويهم.
�أمام جميع فئات  �ل�شامت مفتوحة  �لدعاء  �مل�شاركة يف دقيقة  �أن  و�أو�شح 
�جلمهور يف �أنحاء �لدولة كافة .. د�عيا �جلهات �ملعنية �إىل �شرورة �للتز�م 
�ملحلية  �ملوؤ�ش�شات  على  يتوجب  حيث   .. عنه  �ل�شادر  �لإر���ش��ادي  بالدليل 
�ل�شاعة  مت��ام  يف  �لعلم  بتنكي�س  �لل��ت��ز�م  �خلارجية  و�لبعثات  و�لحت��ادي��ة 
11:31 �شباحا و�لكتفاء بتنفيذ �ملر��شم  �شباحا ورفعه عند �ل�شاعة   8

�ملذكورة دون ح�شور �لقياد�ت �ملوؤ�ش�شية و�ملوظفني يف يوم عطلة.

مواقــيت ال�صالة
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ماكرون خلل موؤمتره �ل�شحفي  )رويرتز(مي�شتور� ي�شافح وفد �ملعار�شة �ل�شورية  )رويرتز(

نائب رئي�س الدولة وويل عهد اأبوظبي يكرمان 46 من الأوائل وال�سخ�سيات واجلهات يف عام اخلري
حممد بن را�صد: الإمارات هي بالد اخلري والعطاء يف كافة ميادين العمل الإن�صاين 
حممد بن زايد : لي�ض هناك �صعور اأجمل من اأن تزرع اخلري والأمل يف ربوع الأر�ض

•• دبي-وام:

مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  كرم 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب 

�آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل  رع���اة 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
�مل�شلحة 46 من �لأو�ئ��ل يف �لعمل �خلريي و�لإن�شاين 
يف  متيزت  �لتي  و�جل��ه��ات  �ل�شخ�شيات  �إىل  بالإ�شافة 

دع���م �ل��ع��م��ل �لإن�����ش��اين خ���لل ع���ام �خل���ري وذل���ك يف 
مع  تز�منا  �أبوظبي  �لعا�شمة  يف  �أق��ي��م  وطني  حفل 
�ح��ت��ف��الت �ل���دول���ة ب��ال��ي��وم �ل��وط��ن��ي �ل���� 46 ذكرى 

تاأ�شي�س �لحتاد.

و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
�أن �لإمار�ت هي بلد �خلري و�لعطاء يف كافة ميادين 
�لعمل �لإن�شاين و�أن �لدور �لإن�شاين لدولة �لإمار�ت 
لي�س بجديد فهو توجه ر��شخ من �لآباء و�ملوؤ�ش�شني.

وفد احلكومة ال�سورية ي�سل جنيف اليوم

الأمم املتحدة تعر�ض حمادثات مبا�صرة على املفاو�صني
اإره���اب���ي���ا   11 م�������ص���رع 
�صيناء ���ص��م��ال   6 و���ص��ب��ط 

•• القاهرة-وكاالت: 

�مل�شرية  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  �أع��ل��ن��ت 
وم�شرع  �إرهابية  عنا�شر   6 �شبط 
����ش���ي���ن���اء.. وذل�������ك يف  ����ش���م���ال   11
قياد�ت  بع�س  حت��رك  ر�شد  �أع��ق��اب 
�ملجموعات �لإرهابية لتنفيذ �شل�شلة 
من �لعمليات �لعد�ئية �شد �ملن�شاآت 
�لعبادة  ودور  و�حل���ي���وي���ة  �ل��ه��ام��ة 
بيان  يف  �ل����وز�رة  وق��ال��ت  �مل�شيحية. 
�أي�شا  �شبط  مت  �إن��ه  �م�س  �أ�شدرته 
�شبكة م��ن �مل��ه��رب��ني �مل��ت��ورط��ني فى 
و�لدعم  �لل�شلكية  �لأجهزة  توفري 
�لإرهابية  للمجموعات  �للوجي�شتى 

�شمال �شيناء.
�أن  ب����ي����ان  يف  �ل�����������وز�رة  و�أ�����ش����اف����ت 
�مل��د�ه��م��ات ج��رت بعد ر���ش��د حترك 
لبع�س قياد�ت �ملجموعات �لإرهابية 
تنفيذ  ي�����ش��ت��ه��دف  ���ش��ي��ن��اء  ب�����ش��م��ال 
�لعد�ئية �شد  �لعمليات  �شل�شلة من 
�مل��ن�����ش��اآت �ل��ه��ام��ة و�حل���ي���وي���ة ودور 
�شلبا  ل��ل��ت��اأث��ري  �مل�����ش��ي��ح��ي��ة  �ل���ع���ب���ادة 
على �لأو�شاع �لأمنية و�لقت�شادية 

بالبلد.

•• جنيف -وكاالت:

قال مبعوث �لأمم �ملتحدة �خلا�س 
مي�شتور�  دي  ���ش��ت��اف��ان  ل�����ش��وري��ا 
�إن  �ل��ث��لث��اء  �م�����س  لل�شحفيني 
ومفاو�شي  �ل�����ش��وري��ة  �حل��ك��وم��ة 
يف  �شيجتمعون  �ل��ذي��ن  �ملعار�شة 
لهم  �شتتاح  �لأ�شبوع  ه��ذ�  جنيف 
مبا�شرة  حمادثات  �إج��ر�ء  فر�شة 
�إن  يت�شح  مل  لكن  �لأوىل  للمرة 

كانو� �شي�شتغلونها.
وقال دي مي�شتور� بعد �لجتماع 
م���ع �أع�������ش���اء وف����د �مل���ع���ار����ش���ة يف 
�لأمر.  عليهم  �شنعر�س  فندقهم 
�شيحدث.  ذل���ك  ك���ان  �إن  ���ش��رى 

لكننا �شنعر�شه.
�ل�شورية  �لعربية  �لوكالة  وقالت 
�حل���ك���وم���ة  وف�������د  �إن  ل�����لأن�����ب�����اء 
�ل�شورية �شي�شل �إىل جنيف �ليوم 
�ملتوقع  م���ن  ي����وم  ب��ع��د  �لأرب����ع����اء 
�لتي  �ل�شلم  حم��ادث��ات  حل�شور 

جتري هناك �لأ�شبوع �جلاري.

�ملزمع  �شفره  �أرج����اأ  �ل��وف��د  وك���ان 
للم�شاركة يف �ملحادثات �لتي تبد�أ 
�ملعار�شة  �إ�شر�ر  ب�شبب  �لثلثاء 

على تنحي �لرئي�س ب�شار �لأ�شد.
ب��ا���ش��م �لأمم  �مل��ت��ح��دث��ة  وق���ال���ت 
فيلوت�شي  �أل��ي�����ش��ان��در�  �مل��ت��ح��دة 
�إن  جنيف  يف  �شحفية  �إف�����ادة  يف 
�خلا�س  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  م��ب��ع��وث 

مي�شتور�  دي  ���ش��ت��اف��ان  ل�����ش��وري��ا 
تلقى تاأكيد�ت باأن وفد �حلكومة 

�ل�شورية �شي�شارك يف �ملحادثات.
م��ي��د�ن��ي��ا �أع���ل���ن م��ب��ع��وث �لمم 
�شوريا  �ىل  �خل����ا�����س  �مل���ت���ح���دة 
�شتافان دي مي�شتور� �ن �حلكومة 
�ل�������ش���وري���ة و�ف���ق���ت ع��ل��ى �ع���لن 
�لغوطة  �ل��ن��ار يف  وق���ف لط���لق 

للف�شائل  معقل  �آخ��ر  �ل�شرقية، 
و�مل�شمولة  دم�شق  قرب  �ملعار�شة 

باتفاق خف�س �لتوتر.
مع  لقاء  �ث��ر  مي�شتور�  دي  وق��ال 
وف����د �مل��ع��ار���ش��ة �ل�����ش��وري��ة: لقد 
�نه  �ل��رو���س  قبل  من  للتو  �بلغت 
�ل�����دول �خلم�س  �ج��ت��م��اع  خ���لل 
جمل�س  يف  �ل��ع�����ش��وي��ة  �ل���د�ئ���م���ة 
جنيف  يف  �ل�����ث�����لث�����اء  �لم����������ن 
�ق������رتح������ت رو������ش�����ي�����ا، وو�ف�����ق�����ت 
وقف  على  )�ل�شورية(  �حلكومة 

�طلق نار يف �لغوطة �ل�شرقية.
و�ل������غ������وط������ة �ل���������ش����رق����ي����ة �ل���ت���ي 
منذ  �ل�شوري  �جلي�س  يحا�شرها 
�ربع  م���ن  و�ح�����دة  ه���ي   2013
�لتفاق  مت  توتر  خف�س  مناطق 
ب�شاأنها �لعام �ملا�شي بهدف �ر�شاء 

هدنة يف �لبلد.
ورغم ذلك فقد كثف قو�ت �لنظام 
ت�شرين  منت�شف  م��ن��ذ  �ل�����ش��وري 
�ل���ث���اين ن��وف��م��رب ���ش��رب��ات��ه �شد 
نحو  يقطنها  �لتي  �ملنطقة  ه��ذه 

دعا اإىل علقة جديدة مع اأفريقيا 

ماكرون يعرتف بجرائم ال�صتعمار الأوروبي

تعرت�ض  رو���ص��ي��ة  م��ق��ات��ل��ة 
ط������ائ������رة اأم���ري���ك���ي���ة 

•• مو�سكو-وام:

�ل���دف���اع  وز�رة  يف  م�����ش��در  ق����ال 
من  رو�شية  مقاتلة  �ن  �لرو�شية 
طائرة  �ع��رت���ش��ت  �شو30-  ن���وع 
�����ش���ت���ط���لع �أم���ري���ك���ي���ة ح���اول���ت 
و�ملياه  �لأج�������و�ء  م���ن  �لق������رت�ب 
�ل���رو����ش���ي���ة يف �ل���ب���ح���ر �لأ�����ش����ود.

�لأمريكية  �لدفاع  وز�رة  �ن  غري 
بالد�نز�  ل�شان مي�شيل  نفت على 
�لناطقة با�شم �ل��وز�رة يف مقابلة 
ت���ل���ي���ف���زي���ون���ي���ة ق����ي����ام �ل���ط���ائ���رة 
��شتفز�زية  باأي مهمة  �لأمريكية 
و�أنها كانت تنفذ مهمة ��شتطلع 
يف �لأج�����و�ء �ل��دول��ي��ة ف���وق مياه 

�لبحر �لأ�شود.

•• واغادوغو-اأ ف ب:

�ميانويل  �لفرن�شي  �لرئي�س  �أكد 
خطاب  خ��لل  �لثلثاء  م��اك��رون 
جر�ئم  �ن  و�غ��ادوغ��و  جامعة  يف 
�لوروب������ي ل جد�ل  �ل���ش��ت��ع��م��ار 
علقة  �ر����ش���اء  �ىل  د�ع���ي���ا  ف��ي��ه��ا 

جديدة” مع �فريقيا.
وقال كانت هناك �خطاء وجر�ئم 
و����ش��ي��اء ك��ب��رية وت���و�ري���خ �شعيدة 
�لوروبي  �ل�شتعمار  جر�ئم  لكن 
ل جد�ل فيها م�شري� �ىل �ن ذلك 
ي�شكل ما�شيا يجب �ن مي�شي يف 

�شبيله.
و������ش����اف �ن م���ا ع��ل��ي��ن��ا �ر�����ش����اوؤه 
فرن�شي  ح���و�ر  جم���رد  لي�س  م��ع��ا 
�فريقي بل م�شروعا بني قارتينا، 
علقة جديدة يتم �لتفكري فيها 
�فريقيا  ب��ني  جيد  م�شتوى  على 

و�وروبا.
)قارة(  لي�شت  �فريقيا  �ن  وتابع 
���ش��ائ��ع��ة ول ن���اج���ي���ة، �ن���ه���ا ق���ارة 

كافة  ف���ي���ه���ا  ت���ل���ت���ق���ي  م����رك����زي����ة 
�لتحديات �ملعا�شرة.

وجدد تاكيد رغبته يف �قامة قوة 
للت�شدي  �خلم�س  �ل�شاحل  دول 
وقال  �مل��ت��ط��رف��ة.  ل��ل��م��ج��م��وع��ات 
�ل��ط��ري��ق �مام  �ل��وق��ت ل�شد  ح��ان 
د�عيا خ�شو�شا  �لديني  �لتطرف 
ق����ط����ر وت�����رك�����ي�����ا و�ي��������������ر�ن �ىل 

�لنخر�ط بحزم يف هذه �ملعركة.
�شيقرتح  �ن����ه  م����اك����رون  و�ع���ل���ن 
ل�شرب  �فريقية  �وروبية  مبادرة 
و�شبكات  �لج���ر�م���ي���ة  �مل��ن��ظ��م��ات 
�ملهاجرين  ت�شتغل  �لتي  �ملهربني 
�لفريقية  �ل�شحر�ء  جنوب  من 
ح��ت��ى ب��ل��غ �لم�����ر ب��ب��ع�����ش��ه��م حد 

�لرق.

2444 633 2 971+و���� ا��� �� ����� ا����ان
+971 2 633 5555
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أ�����- ا������� ��ار ا�����ي ���� ����� ��د��ت - �����ت - �����ت

+971 55 6695044
أ���ب ا����ة

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
فحص طبي مجاني للخادمة

Bin Awas General Service EST

من جميع أنحاء العالم 

نوفر خدم وعمالة

سيريالنكا - إندونيسيا - الفلبين 
بنغالدش - إثيوبيا

أبوظبي - شارع المرور - بجانب جريدة االتحاد

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

binawas1@yahoo.com

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

ليبيا تتفاو�ض مع جماعة قطعت املياه عن طرابل�ض 
•• طرابل�س-رويرتز:

�إن �ل�شلطات حتاول �لتفاو�س مع جماعة  قال م�شوؤول ليبي �م�س �لثلثاء 
�شهرين  خلل  �لثانية  للمرة  طر�بل�س  �لعا�شمة  عن  �ملياه  �م��د�د�ت  قطعت 

لل�شغط من �أجل �إطلق �شر�ح حليف لها م�شجون.
�إن  �ل�شويهدي  توفيق  �ل�شناعي  �لنهر  �إد�رة  ج��ه��از  با�شم  �مل��ت��ح��دث  وق���ال 
�أخ��رى على  �إىل طر�بل�س ومدن  �ملياه  �لتي ت�شخ  �لأنابيب  �أغلقت  �جلماعة 
�ل�شاحل عند �شبكة �آبار �حل�شاونة جنوبي طر�بل�س. و�أ�شاف �ل�شويهدي �ليوم 

�خلام�س على �لتو�يل متوقفة �ملياه ونحاول �لتفاو�س معهم.
وتطالب �جلماعة �ملوؤيدة ملعمر �لقذ�يف باإطلق �شر�ح �ملربوك �حني�س وهو 
زعيم ف�شيل م�شلح �حتجزته قوة �لردع �خلا�شة يف طر�بل�س �ل�شهر �ملا�شي.

وقوة �لردع متحالفة مع �حلكومة �لليبية �لتي تدعمها �لأمم �ملتحدة.
و�أ�شدر موؤيدو �حني�س تهديد�ت متعددة بتخريب بنية حتتية منها �مد�د�ت 
ملدة  �لعا�شمة  ع��ن  �مل��ي��اه  �لأول  ت�شرين  �أك��ت��وب��ر  يف  وقطعو�  و�ل��غ��از  �ل��وق��ود 

�أ�شبوعني تقريبا.
�إبان عهد  �أقيمت  �أنابيب  و�لنهر �ل�شناعي �لعظيم عبارة عن �شبكة خطوط 
�لقذ�يف ل�شخ �ملياه �جلوفية من �جلنوب �ل�شحر�وي �إىل �ملناطق �ل�شاحلية.
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رغم الرتباك القت�سادي:
يف �صنة انتخابية: رو�صيا ترفع �صقف اإنفاقها الأمني!

•• الفجر - خرية ال�سيباين

�شّوت �لربملان �لرو�شي على ميز�نية حيث ي�شتوعب 
�لم�����ن ح�����و�يل ث��ل��ث �ل��ن��ف��ق��ات. وم����ن غ���ري �ملوؤكد 
�نتخاب  �ع����ادة  ���ش��ي��دع��ون �ىل  �ل��ذي��ن  �ل��ن��اخ��ب��ني  �ن 
نف�س  يتقا�شمون  م��ار���س،   18 يف  بوتني  ف��لدمي��ري 
�ولويات �لرئي�س.                     )�لتفا�شيل �س15(

خالف بني ال�صلطة وحما�ض 
ب�صاأن املوظفني احلكوميني 

•• رام اهلل-اأ ف ب:

غزة  ق��ط��اع  يف  موظفيها  �ل��ث��لث��اء  �لفل�شطينية  �حل��ك��وم��ة  دع��ت 
على  حما�س  �شيطرة  منذ  ��شتنكافهم  بعد  عملهم  �ىل  ل��ل��ع��ودة 
�مل�شاحلة  لتفاق  خمالفة  حما�س  �عتربته  �ل��ذي  �لم��ر  �لقطاع، 
بني �حلركتني. وقالت �حلكومة يف بيان عقب �جتماعها �ل�شبوعي 
�إنها كلفت وزر�ءها برتتيب عودة �ملوظفني من خلل �آليات عمل 
ت�شمن تفعيل دور وعمل �حلكومة يف �ملحافظات �جلنوبية )غزة( 
كجزء من �لتمكني �لفعلي لتحقيق �مل�شاحلة �ن�شجاما مع �تفاق 
ع���ودة جميع �ملوظفني  ���ش��ددت على ���ش��رورة  �ل��ق��اه��رة. ويف ح��ني 
�أ�شارت �ىل �ن �خت�شا�س �للجنة �لقانونية  �إىل عملهم،  �لقد�مى 
�لإد�رية هو �لنظر يف و�شع �ملوظفني �لذين مت تعيينهم بعد 14 

حزير�ن 2007، يف �إ�شارة �ىل �ملوظفني �لذين عينتهم حما�س.
�لذي  �لقاهرة  لت��ف��اق  خمالفة  �ل��دع��وة  حما�س  حركة  و�ع��ت��ربت 

متت مبوجبه �مل�شاحلة بني حركتي فتح وحما�س.

حتالف دعم ال�صرعية اليمنية 
يحرر جبل الأ�صيدة من امليلي�صيات

•• عوا�سم-وكاالت:

جبل  �ليمن  يف  �ل�شرعية  ل��دع��م  �ل��ع��رب��ي  �لتحالف  ق���و�ت  ح���ررت 
�لأ�شيدة، �أحد �أهم �ملو�قع �جلبلية �ليمنية �لتي كانت ت�شيطر عليها 

ميلي�شيات �حلوثي و�شالح، و�لو�قع قبالة �حلدود �ل�شعودية.
مركز�ً  يعترب  ك��ان  �لأ�شيدة  جبل  �أن  �لعربية  قناة  مر��شل  وذك��ر 
�إد�رة  فيه  تتم  ك��ان��ت  �إذ  �لن��ق��لب��ي��ة،  �مليلي�شيات  لعمليات  خ��ا���ش��اً 
معاركها وخططها �لع�شكرية، ويتو�جد فيه خرب�ء ع�شكريون من 
�إير�ن وحزب �هلل �للبناين. كما كان �جلبل منطلقاً لتنفيذ هجمات 
لإطلق  ��شتخد�مه  بجانب  �ل�شعودية،  �حل��دود  على  �لنقلبيني 

�لقذ�ئف و�ل�شو�ريخ نحو �ملناطق �ل�شعودية �ملاأهولة بال�شكان.
�أن طائر�ت  �أف����ادت م�����ش��ادر �ل��ع��رب��ي��ة، �لأرب���ع���اء،  م��ن جهة �خ���رى 
من  ك��ب��رية  كميات  متتالية  غ���ار�ت   6 ب���  دم���رت  �لعربي  �لتحالف 
�شنعاء  �لعا�شمة  غرب  جنوب  عطان  جبل  يف  و�لذخائر  �لأ�شلحة 

كانت �مليلي�شيات �لنقلبية على و�شك نقلها �إىل جبهات �لقتال.

حممد بن ر��شد وحممد بن ز�يد مع عدد من �ملكرمني   )و�م(
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ك��رم 
ن��ائ��ب رئي�س  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي رعاة �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�مل�شلحة “46” من �لأو�ئل يف �لعمل 
�إىل  بالإ�شافة  و�لإن�شاين  �خل��ريي 
متيزت  �لتي  و�جلهات  �ل�شخ�شيات 
�لإن�شاين خلل عام  �لعمل  يف دعم 
�أقيم  �خل��ري وذل���ك يف حفل وط��ن��ي 
يف �ل��ع��ا���ش��م��ة �أب��وظ��ب��ي ت��ز�م��ن��ا مع 
�حتفالت �لدولة باليوم �لوطني �ل� 

�لحتاد. تاأ�شي�س  46ذكرى 
�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  و�أك��د �شاحب 
�لإم�����ار�ت  �أن  �آل م��ك��ت��وم  ر����ش��د  ب��ن 
ه��ي ب���لد �خل���ري و�ل��ع��ط��اء يف كافة 
ميادين �لعمل �لإن�شاين و�أن �لدور 
�لإن�������ش���اين ل���دول���ة �لإم�������ار�ت لي�س 
�لآباء  بجديد فهو توجه ر��شخ من 
و�ملوؤ�ش�شني و�أن �شهد�ئنا لن يزيدونا 
على  و������ش����ر�ر�  وت��لح��م��ا  ق����وة  �إل 
مو��شلة �لنهج يف م�شاعدة �ل�شعوب 
�ل�شقيقة و�ل�شديقة ومد يد �لعون 
ز�يد  �أن  للمحتاجني م�شيفا �شموه 
هو باين �لعطاء �لإن�شاين يف �لدولة 
وخليفة هو �لقدوة و�ملثال يف �لعطاء 
ل�شتمر�ر  �ل���د�ع���م  ه��م  و���ش��ه��د�ئ��ن��ا 

�خلري وتاأ�شله يف �ملجتمع.
وكرم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم يف بد�ية �حلفل 
ق��ائ��د �ل��ع��ط��اء و�لإن�����ش��ان��ي��ة �شاحب 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نائب  �أب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د 
وذلك لعطاء�ته ومبادر�ته �لنوعية 
يف جمال �لعمل �لإن�شاين و�خلريي 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  يوؤمن  حيث 
ب��اأن روح  نهيان  �آل  ز�ي��د  حممد بن 
�أث��م��ن م��ا يف �لوجود  �لإن�����ش��ان ه��ي 
ما  ب��ذل  جميعا  علينا  ينبغي  و�أن���ه 
ن�شتطيع يف �شبيل �إنقاذ �أرو�ح �لنا�س 
�لوقاية  ميكن  �لتي  �لأم��ر����س  من 
منها و�أن �ل�شتثمار يف �لق�شاء على 
لتحقيقه  ي�شعى  ه���دف  �لأم���ر�����س 
�لو�لد  م�شرية  لي�شتكمل  �شخ�شيا 
�شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور 
ث��ر�ه يف جمال  �هلل  نهيان طيب  �آل 
�خل���ري و�لإن�����ش��ان��ي��ة م��ن��ذ �أك���ر من 
�لدولة  تعهدت  حينما  ع��ام��ا   30
للق�شاء  �ل��ع��امل��ي��ة  �جل���ه���ود  ب���دع���م 
�شموه  وي���ق���دم  �لأم�����ر�������س..  ع��ل��ى 
لتعزيز  �ملمكنة  �لدعم  �أ�شكال  كافة 
للق�شاء  �ل��ر�م��ي��ة  �لعاملية  �جل��ه��ود 
�لوقاية  ميكن  �لتي  �لأمر��س  على 

منها.
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ي��وؤم��ن  كما 
باأنه  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  حم��م��د 
للق�شاء  �لفر�شة  �لعامل  قادة  لدى 
�لوقاية  ميكن  �لتي  �لأمر��س  على 
منها بل ومن و�جبهم �لقيام بذلك 
ومنذ  �لب�شرية..  معاناة  لتخفيف 
�شخ�شيا  �شموه  تعهد   2011 ع��ام 
لدعم  دولر  مليون   270 بتقدمي 
�جلهود �لعاملية �لر�مية ل�شتئ�شال 
�لأمر��س �لفتاكة و�ملقعدة و�لق�شاء 

ع��ل��ي��ه��ا وم��ك��اف��ح��ت��ه��ا مب����ا يف ذلك 
حملة  لدعم  دولر  مليني   205
�لأطفال  ���ش��ل��ل  م��ر���س  ����ش��ت��ئ�����ش��ال 
�للقاح  حتالف  ل�شالح  وم�شاهمات 
مليون   30 ج��ان��ب  �إىل  “جايف” 
على  �ل��ق�����ش��اء  ج��ه��ود  ل��دع��م  دولر 
دولر  مليون  و15  �مل��لري��ا  مر�س 

للق�شاء على مر�س دودة غينيا.
ويف نوفمرب هذ� �لعام �طلق �شاحب 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نائب  �أب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د 
بال�شر�كة مع موؤ�ش�شة بيل ومليند� 
ميل”  �آخ��ر  بلوغ  “�شندوق  غيت�س 
100 مليون  ي�شتهدف جمع  �لذي 
�لعاجلة  �جل���ه���ود  ل��ت��م��وي��ل  دولر 
للق�شاء على مر�س �لعمى �لنهري 
عدة  يف  �للمفاوي  �لفيلريات  ود�ء 
بلد�ن يف �أفريقيا و�ل�شرق �لأو�شط.

�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  وقال �شاحب 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
“ كل �ل�شكر و�لعتز�ز لأخي حممد 
بن ر��شد على �للفتة �لكرمية لهذ� 
�ل��ت��ك��رمي وه���و ت��ق��دي��ر ل��ن��ه��ج وطن 
على  جميعا  نحملها  لقيم  وتقدير 

هذه �لأر�س �لطيبة«.
“ لي�س هناك �شعور  و�أ�شاف �شموه 
�أجمل من �أن تزرع �خلري و�لأمل يف 
رب��وع �لأر�����س.. وتتقا�شم �ل��ف��رح يف 
�بت�شامة طفل فالتكرمي مع قياد�ت 
وطن وو�شط كوكبة من خرية �بناء 
�لمار�ت.. يبعث يف �لنف�س �ل�شرور 
و�لعتز�ز ويزيدنا �إ�شر�ر� يف �مل�شي 
ق��دم��ا مل��ا ف��ي��ه خ��ري وط��ن��ن��ا و�شالح 

�لب�شرية«.

و�أ�شاد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
�لإم����ار�ت  “رعاه �هلل” ب��اأب��ن��اء  دب��ي 
�إطلقها  �ل��ت��ي مت  �مل���ب���ادر�ت  وب��ك��ل 
خ�����لل ع�����ام �خل�����ري و�ل����ت����ي ج����اءت 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  �إع����لن  �أع���ق���اب  يف 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
�هلل” عام  “حفظه  �ل��دول��ة  رئ��ي�����س 
قال  ح��ي��ث  ل��ل��خ��ري  ع���ام���ا   2016
مع  كرمت   “ �ملنا�شبة  بهذه  �شموه 
46 �شخ�شية  �أخي حممد بن ز�يد 
�خلريي  �ل��ع��م��ل  يف  متميزة  وج��ه��ة 
و�لإن�����ش��اين من���اذج �إم��ار�ت��ي��ة تفخر 
ب��ه��ا ب���لد �خل���ري و�ل��ع��ط��اء يف كافة 
�ملحافل”.. م�شيفا �شموه “ تكرمي 
�أو�ئل �لإمار�ت يف عام �خلري من�شة 
عززت  �لتي  �ل��ع��ط��اء�ت  ك��ل  لتكرمي 
�لعمل �لإن�شاين يف �لدولة وقدمت 
�إ�شعاد  ���ش��ب��ي��ل  يف  و�ل��ث��م��ني  �ل���غ���ايل 
وخارجها  �لإم�������ار�ت  يف  �لآخ����ري����ن 
فعطاء�ت �لإمار�ت �لإن�شانية كبرية 

و�أياديها �خلرية و�شلت �جلميع.
و�شارك يف تكرمي �لأو�ئل جمموعة 
من �أ�شر �ل�شهد�ء يف لفتة تعرب عن 
�ل��ت��ق��دي��ر و�ل��ف��خ��ر ل�����ش��ه��د�ء �خلري 
و��شت�شعار ت�شحياتهم للوطن حيث 
عرب �شاحب �ل�شمو بهذه �ملنا�شبة “ 
�شاركنا �حلفل وبكل فخر جمموعة 
ن�شتمد  و�ل��ذي��ن  �ل�شهد�ء  �أ���ش��ر  م��ن 
و�لتقدير..  �لع��ت��ز�ز  معاين  منهم 
����ش���ه���د�وؤن���ا ���ش��ي��ب��ق��ون ب���ال���ق���رب منا 
د�ئما و�أبد� نكن لهم �حلب و�لوفاء 

ع����ام ونذكر  ك���ل  ب��ه��م يف  ون��ح��ت��ف��ي 
فخر  ه��م  �لأج���ي���ال..  لكل  �شريتهم 
�لإمار�ت وفخر كل �لأجيال و�لد�فع 

لنا ملزيد من �لعطاء«.
ر�ئدة  �شخ�شية  “ ك��ل  �شموه  وق��ال 
ك��رم��ن��اه��ا �ل���ي���وم ه���ي ق�����ش��ة جناح 
جديدة يف م�شرية دولة �لإمار�ت يف 
�لعطاء و�لعمل �لإن�شاين وجتاربهم 
�إل��ه��ام لكل �لأج��ي��ال يف  ه��ي م�شدر 
�حلا�شر و�مل�شتقبل ود�فع ملزيد من 

�لبذل خلدمة وطننا«.
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ودعا 
�أفر�د  خمتلف  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل�شتمر�ر  �إىل  وموؤ�ش�شاته  �ملجتمع 
يف م�شرية �لعطاء �لتي بد�أها �لرو�د 
�لإمار�تية  �لنماذج  و�لآب��اء وتقدمي 
�مل�����ش��رف��ة و�أ����ش���ح���اب �لإجن�������از�ت يف 
ومبا  و�لقطاعات  �ملجالت  خمتلف 
ي���ع���زز م���ن م���وق���ع دول�����ة �لإم�������ار�ت 
منوذجا  منها  ويجعل  وتناف�شيتها 
من  طاقتها  ت�شتدم  ر�ئ����د�  تنمويا 
�أبناء  م���ن  و�ل����ك����ف����اء�ت  �مل��ن��ج��زي��ن 

�لوطن.
وك����رم ���ش��م��وه ب��ع��د ت��ك��رمي �شاحب 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نائب  �أب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د 
�إىل عدد  �أو�ئ��ل �لإم��ار�ت بالإ�شافة 
�لفعالة  و�ل�شخ�شيات  �جلهات  من 
يف ع���ام �خل���ري خ���لل �حل��ف��ل حيث 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ك��رم 
بن ر��شد �آل مكتوم ير�فقه �شاحب 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 

نهيان كل من..
�ل�����ش��ي��خ حميد  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب   -

�ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن 
�لأع���ل���ى ح��اك��م ع��ج��م��ان.. �شاحب 
�لذي  �ل�شخ�شية  و�ملتابعة  �حلر�س 
ل��ل��خ��ري حيثما ما  ����ش��م��ه  ي�����ش��اح��ب 
�لو�شول  على  �شموه  ويحر�س  حل 
قام  حيث  كانو�  حيثما  للمحتاجني 
م��وؤخ��ر� ب��زي��ارة �ملخيم �لإم��ار�ت��ي - 
�لأردين للجئني �ل�شوريني و�فتتح 
�ملركز  ع��ي��اد�ت  منه  مبكرمة  هناك 
�ل��ط��ب��ي يف �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى �لإم����ار�ت����ي 
حميد  موؤ�ش�شة  �أ�ش�س  كما  �مليد�ين 
بهدف  �خلريية  �لنعيمي  ر��شد  بن 

تلبية �حتياجات �ملو�طنني.
�لذين  و�لإن�شانية  �خلري  �شهد�ء   -
ق�شو� نحبهم يف �لتفجري �لإرهابي 
و�جبهم  تاأديتهم  �أث��ن��اء  قندهار  يف 
�لإن���������ش����اين ب��ت��ن��ف��ي��ذ �مل�������ش���روع���ات 
و�لتنموية  و�لتعليمية  �لإن�شانية 
جمعة  “ غدير  وه��م  �أفغان�شتان  يف 
جمعة  �ل�شهيد  �ب��ن  �لكعبي  حممد 
حم��م��د �ل��ك��ع��ب��ي وع���ب���د�هلل حممد 
علي  حممد  �ل�شهيد  �ب��ن  �لب�شتكي 
زينل �لب�شتكي وحممد عي�شى عبيد 
�لكعبي و�لد �ل�شهيد عبد�هلل حممد 
وف���اط���م���ة خلفان  �ل��ك��ع��ب��ي  ع��ي�����ش��ى 
�ملزروعي �أرملة �ل�شهيد �أحمد ر��شد 
وعبد�لرحمن  �ملزروعي  علي  �شامل 
�ل�شهيد  و�ل�����د  �ل��ط��ن��ي��ج��ي  �أح���م���د 
�لطنيجي  ع���ب���د�ل���رح���م���ن  �أح����م����د 
�شلطان عبد�هلل �حلمادي  وعبد�هلل 
�شلطان  �ل�شهيد عبد�حلميد  �شقيق 
موؤ�ش�شة   - �حلمادي”  ع����ب����د�هلل 
للأعمال  نهيان  �آل  ز�يد  بن  خليفة 
�لتي نفذت خلل عام   .. �لإن�شانية 
د�خل  �مل�شاريع  م��ن  �لعديد  �خل��ري 

�لطلبة  دعم  مثل  وخارجها  �لدولة 
يف جامعتي �لإم��ار�ت وز�يد وكليات 
�أعباء  وت��خ��ف��ي��ف  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ت��ق��ن��ي��ة 
�ل���ع���لج ع���ن م��ئ��ات �مل��ر���ش��ى د�خل 
�لدولة بالإ�شافة �إىل م�شاعدة �آلف 
�ل��لج��ئ��ني ي��ت�����ش��ل��م �ل��ت��ك��رمي �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ 

رئي�س �ملوؤ�ش�شة.
بنت  ج�����و�ه�����ر  �ل�������ش���ي���خ���ة  ����ش���م���و   -
ق��ري��ن��ة �شاحب  �ل��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 
�لتي  �ل�������ش���ارق���ة..  ح���اك���م  �ل�����ش��م��و 
�أطلقت موؤ�ش�شة �لقلب �لكبري ل�شد 
�ل�شوريني  �ل��لج��ئ��ني  �ح��ت��ي��اج��ات 
�لآن  و�إىل   2013 م��ن��ذ  ل��ت��ن��ج��ح 
درهم  م��ل��ي��ون   57 �أك�����ر  ج��م��ع  يف 
�لإغاثية  و�مل���و�د  �ل�شحية  للرعاية 
و�مل���لب�������س و�ل���ب���ط���ان���ي���ات و�مل������اأوى 
�لتعليم..  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  و�ل��غ��ذ�ء 
بن  خ��ال��د  �ل�شيخ  �ل��ت��ك��رمي  وت�شلم 
�ملدير  �لقا�شمي  �شلطان  بن  �أحمد 
�لعام لد�ئرة �حلكومة �لإلكرتونية 

يف �ل�شارقة.
موؤ�ش�س  �مل���اج���د  ج��م��ع��ة  م���ع���ايل   -
�مل����د�ر�����س �لأه���ل���ي���ة �خل���ريي���ة �لتي 
�لتعليم  ل���ت���وف���ري   1983 ع������ام 
للمحتاجني من �ملقيمني يف �لدولة 
حيث تتكفل �ملدر�شة كل عام �شمن 
تتجاوز  نقدية  مببالغ  ميز�نيتها 
�لإن�شانية  للحالت  دره��م  مليوين 

مثل �لأيتام.
�أول  موؤ�ش�س  ح��ارب  �شعيد  عائ�شة   -
يركز  �ملنطقة  يف  �إل��ك��رتوين  متجر 
ع���ل���ى دع�����م �ل���ع���م���ل �خل������ريي وهو 
�لذي  �لجتماعية  �ل�شمادة  متجر 
يقوم بتمويل �حلملت �لجتماعية 

و�خل���ريي���ة �إل���ك���رتون���ي���ا م���ن خلل 
ت�شويق �ملنتجات �ملبتكرة.

�إبر�هيم عبيد �هلل �ملتربع  - حممد 
تخ�ش�شي  م�شت�شفى  �أول  لتاأ�شي�س 
�ل�شيخوخة  و�أم��ر����س  �ل�شن  لكبار 
ر�أ�س  يف  �هلل  عبيد  م�شت�شفى  وه��و 
 2009 ع��ام  �أ�ش�شه  و�ل��ذي  �خليمة 
�مل�شنني”  “د�ر  م��ف��ه��وم  ع��ن  ب��ع��ي��د� 
وخ����دم����ات����ه����ا �مل�������ح�������دودة و�����ش����ول 
و�لنف�شي  �ل�شحي  �لتاأهيل  لإع���ادة 

و�لبدين.
- �ملدينة �لعاملية للخدمات �لإن�شانية 
م�شتودعات  �شبكة  يف  م�شتودع  �أكرب 
�لأمم �ملتحدة لل�شتجابة للحالت 
�لإن�����ش��ان��ي��ة و�ل���ت���ي جن��ح��ت يف رفع 
م�شتوى و�شرعة �ل�شتجابة وتوجيه 
�ملعونات �لعاجلة للمناطق �ملت�شررة 
جر�ء �لكو�رث و�لأزمات يف خمتلف 
�أنحاء �لعامل. ت�شلم �لتكرمي يت�شلم 
�ل�شيباين  ع��ب��د�هلل  �شعادة  �لتكرمي 

ع�شو جمل�س �إد�رة �ملدينة.
�أول  �ل����ن����ظ����اري  ق���ا����ش���م  ف��ت��ح��ي��ة   -
�لأح����م����ر  �ل�����ه�����لل  م���ت���ط���وع���ة يف 
�لإمار�تي لها �لعديد من �لأن�شطة 
�ل���ع���م���ل �لإن���������ش����اين وت���و�����ش���ل  يف 
لت�شجل  �لتطوعي  �ملجال  يف  عملها 
 32 2016 م��ا ي��ق��ارب  ح��ت��ى ع���ام 
�أل���ف ���ش��اع��ة م��وث��ق��ة وح�����ش��ل��ت على 
ميد�لية �لعمل �لتطوعي من �شمو 
�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة 
رئي�شة  �ل���ع���ام  �ل��ن�����ش��ائ��ي  �لحت������اد 
�ملجل�س �لأعلى للأمومة و�لطفولة 
�لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى  �لرئي�شة 

�لأ�شرية.
- �ل����ر�ح����ل �ل�����ش��ي��خ ����ش���امل ب���ن حم 

بن  �شامل  بن  و�بنه م�شلم  �لعامري 
�لأب���ن م�شرية  �ل��ع��ام��ري يكمل  ح��م 
منذ  ر�ف�����ق  و�ل������ذي  �ل����ر�ح����ل  �لأب 
�ل�شيخ ز�ي���د بن  ل��ه  �مل��غ��ف��ور  ���ش��ب��اه 
�شلطان �آل نهيان وله م�شرية حافلة 
وم�شاعدة  �خل��ري  عمل  يف  بالعطاء 
�لأ���ش��ر و�لأف�������ر�د.. �أم���ا �لب���ن فقد 
لت�شمل  �لإن�شانية  �أن�شطته  تنوعت 
و�لثقافية  �ل���ع���ل���م���ي���ة  �ل������رب�م������ج 
و�لعينية  �ملالية  �مل�شاعد�ت  وتقدمي 
ومر�كز  �مل�شاجد  وبناء  للمحتاجني 
�لق�شر  ورع���اي���ة  �ل���ق���ر�آن  حت��ف��ي��ظ 

ودعم �لأطفال �ملر�شى.
�أول  �ل��ه��ا���ش��م��ي م��وؤ���ش�����س  ���ش��ون��ي��ا   -
متلزمة  ب������ذوي  م��ع��ن��ي��ة  ج��م��ع��ي��ة 
�لإم���ار�ت لذوي  د�ون وه��ي جمعية 
بعد  �أ�ش�شته  و�ل��ذي  د�ون  متلزمة 
�لأول من ذوي  �أن رزقت مبولودها 
�إىل  ��شطرها  م��ا  د�ون«  »متلزمة 
ت���رك �ل��ع��م��ل ل��له��ت��م��ام ب��ه ففكرت 
يف �إن�شاء جمعية متخ�ش�شة لرعاية 
ه����ذه �حل������الت ل���ع���دم وج�����ود جهة 

خم�ش�شة لهم.
- �لهلل �لأحمر �لإمار�تي .. كانت 
م��ن �أو�ئ����ل �جل��ه��ات �ل��د�ع��م��ة لعام 
�خلري و�أطلقت �لعديد من �ملبادر�ت 
�لعديد من  وتعاونت مع  و�لرب�مج 
�جل���ه���ات مل�����ش��اع��دة �مل��ح��ت��اج��ني من 
خم���ت���ل���ف �ل���ف���ئ���ات د�خ�������ل �ل����دول����ة 
�لأي���ت���ام و�لطلب  م��ث��ل  وخ��ارج��ه��ا 
و�لأ�شر �ملتعففة و�ملر�شى وغريهم. 
�لدكتور  ����ش���ع���ادة  �ل���ت���ك���رمي  ت�����ش��ل��م 
حممد عتيق �لفلحي �لأمني �لعام 

للهيئة.
�لرقباين  حم��م��د  �شعيد  م��ع��ايل   -
�خلريية  �ل��ف��ج��رية  جمعية  رئ��ي�����س 
وحتى  تاأ�شي�شها  منذ  تر�أ�شها  �لتي 
م�شار  ر�ف����ق  ت��ط��وع��ي  ك��ع��م��ل  �لآن 
خريية  م�������ش���اه���م���ات  ل�����ه  ح����ي����ات����ه 
و�إن�����ش��ان��ي��ة م��ت��ع��ددة خ��ا���ش��ة يف دعم 
م�شاركات  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ل��ط��ل��ب��ة 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وث���ق���اف���ي���ة م���ت���ن���وع���ة. - 
�ل���ر�ح���ل �ل�����ش��ي��خ �أح���م���د ب���ن دملوك 
�شبه  �أه��ل��ي��ة  م��در���ش��ة  �أول  م��وؤ���ش�����س 
عام   100 م��ن  �أك���ر  منذ  نظامية 
وهي �ملدر�شة �لأحمدية يف دبي �لتي 
بهدف   1912 ع��ام  بتاأ�شي�شها  ق��ام 
و�شاءت  جم��ت��م��ع��ه  يف  �ل��ع��ل��م  ن�����ش��ر 
�لأق��د�ر �أن يغيبه �ملوت قبل �كتمال 
�لبناء فا�شتكمل بناءها �بنه حممد 
تيمنا  �لأح��م��دي��ة  �مل��در���ش��ة  و�شماها 
�مل��ي��د�ل��ي��ة حفيده  ت�����ش��ل��م  ب����و�ل����ده. 

�أحمد بن دملوك.
- ف���اط���م���ة ع���ل���ي �إب����ر�ه����ي����م �أك����رب 
82 عاما  متطوعة تبلغ من �لعمر 
�لرعاية  �إد�رة  ب��ني  وق��ت��ه��ا  تق�شي 
و�أحفادها  عائلتها  و�أف���ر�د  �ملنزلية 
�لعمل  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ل�����ش��ارق��ة  يف 
لر�بطة  من�شمة  ف��ه��ي  �ل��ت��ط��وع��ي 
فخر �لوطن �لتطوعية ولها �لعديد 
من�شمة  �لتطوعية.  �لأن�شطة  من 
�لتابع  و�ل�����ربك�����ة  �خل�����ري  ل���ف���ري���ق 
ل��د�ئ��رة �خل��دم��ات �لج��ت��م��اع��ي��ة. - 
خان�شاحب  ع��ب��د�ل��رح��م��ن  ح�����ش��ني 
نا�شط يف جمال بناء �مل�شاكن للأ�شر 
�مل��و�ط��ن��ة �مل��ح��ت��اج��ة ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 

م�����ش��اع��دة �لأ���ش��ر ذ�ت 
�ل���دخ���ل �مل���ح���دود مع 

تكرمي ويل عهد اأبوظبي لعطاءاته ومبادراته النوعية يف جمال العمل الإن�ساين واخلريي 

حممد بن را�صد وحممد بن زايد يكرمان 46 من الأوائل وال�صخ�صيات واجلهات يف عام اخلري

يتبع
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

�أك����د �مل�����ش��ت�����ش��ار �ل��دك��ت��ور ح��م��د �شيف 
�ل�����ش��ام�����ش��ي �ل��ن��ائ��ب �ل��ع��ام ل��ل��دول��ة �أن 
ق����ر�ر ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خليفة 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن 
 645 ع���ن  ب����الإف����ر�ج  �هلل”  “حفظه 
�شجيناً ممن �شدرت بحقهم �أحكاماً يف 
ق�شايا خمتلفة وتكفل �شموه بت�شديد 
عليهم..  �مل��رتت��ب��ة  �مل��ال��ي��ة  �ل���غ���ر�م���ات 
وذلك مبنا�شبة �ليوم �لوطني �ل�شاد�س 
�إطار حر�س �شموه  و�لأربعني ياأتي يف 
على �إدخال �ل�شعادة و�ل�شرور يف قلوب 
�مل�شمولني بالعفو و�أ�شرهم و�إعطائهم 
جمتمعهم  يف  �لندماج  ملعاودة  فر�شة 
فاعلني على  �شاحلني  �أف��ر�د�ً  ليكونو� 
نحو �إيجابي يف م�شرية �لبناء و�لتنمية 

لدولتهم ملتزمني بقو�نينها.
و�أ�شار �لنائب �لعام �إىل �أن هذه �ملكرمة 
�ل�����ش��ام��ي��ة ل��ه��ا م��ع��ان ق��ي��م��ة يف نفو�س 
�لأمل  فيهم  توقظ  �إذ   .. عنهم  �ملفرج 

يدفعهم  مب���ا  ب��امل�����ش��ت��ق��ب��ل  و�ل���ت���ف���اوؤل 
لتطوير حياتهم لبناء م�شتقبل �أف�شل 
ف�����ش��ل ع���ن �أن���ه���ا حت��ف��ز غ���ريه���م من 
�لقومي  بال�شلوك  �ملحكومني لللتز�م 
هذ�  مثل  لنيل  عقوباتهم  تنفيذ  �أثناء 

�لعفو م�شتقبًل.
�أمر� فوريا بتوجيه  �أ�شدر  �أنه  و�أو�شح 
�ل��ن��ي��اب��ات يف �ل���دول���ة ب��ت��ن��ف��ي��ذ �لأم����ر 
�ل�������ش���ام���ي ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق م����ع �جل���ه���ات 

�ملخت�شة.

النائب العام: تن�صيق مع اجلهات 
املخت�صة لتنفيذ قرار رئي�ض الدولة 

العفو عن نزلء مبنا�صبة اليوم الوطني
•• اأبوظبي-وام: 

�أعلنت قو�فل ز�يد �خلري بدء �لت�شغيل �لتجريبي للم�شت�شفى 
بنجلدي�س  يف  �لتطوعي  �مل��ي��د�ين  �لبنجلدي�شي  �لإم��ار�ت��ي 
و�مل�شنني  �لأطفال  �لروهينغا من  �للجئني  ي�شتهدف  و�لذي 
�ملتحرك  �مل�شت�شفى  و���ش��ي��ع��م��ل  �لإم�������ار�ت.  �أط���ب���اء  ب���اإ����ش���ر�ف 
�ملخيمات  يف  �مليد�نية  �لإمار�تية  �مل�شت�شفيات  منظومة  �شمن 
�لربحية  وغ��ري  و�خلا�شة  �حلكومية  �جل��ه��ات  م��ع  بالتن�شيق 
�ن�شجاما مع نهج م�شرية �لعطاء يف �لعمل �لإن�شاين �لتطوعي 
�لذي �أر�شى قو�عده موؤ�ش�س �لدولة �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن 
�شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه و�لهتمام �لكبري�لذي توليه 
�لقيادة �لر�شيدة بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�ل�شمو  �شاحب  و�أخ��ي��ه  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
رع��اه �هلل وترجمة لروؤية �شاحب  �ل��وزر�ء حاكم دبي  جمل�س 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة لرت�شيخ ثقافة �لعمل �لتطوعي 
��شتكمال  �مل�شت�شفى  ت��اأ���ش��ي�����س  وي���اأت���ي  �لإن�������ش���اين.  و�ل��ع��ط��اء 
��شتطاعت  و�ل��ت��ي   “ �لعطاء  ز�ي��د   “ ل���  �لإن�شانية  للمبادر�ت 
من  �شل�شلة  خ��لل  م��ن  �شحية  مل�شاكل  و�قعية  حلول  تقدمي 
�لعياد�ت �ملتنقلة و�مل�شت�شفيات �مليد�نية �ملتحركة و�ملنت�شرة يف 
كل من �لإمار�ت وم�شر و�ل�شود�ن و�ل�شومال و�لأردن ولبنان 

وتنز�نيا وموريتانيا و�ملغرب وبنجلدي�س.
و�شيقدم �مل�شت�شفى نقلة نوعية يف م�شتوى �خلدمات للأطفال 
�للجئني من خلل وحد�ت طبية ميد�نية ومتحركة جمهزة 

باأحدث �لتجهيز�ت �لطبية �لتخ�ش�شية من وحدة لل�شتقبال 
ووح��دة للطو�رىء ووح��دة للعناية ووح��دة خمترب و�شيدلية 
لو�شع  �لر�شمية  �لقنو�ت  م��ع  بالتن�شيق  و�شيعمل  متكاملة. 
متطوعني  �أطباء  باإ�شر�ف  زمني  وق��ت  �شمن  ت�شغيلية  خطة 
لتقدمي �أف�شل �خلدمات �لت�شخي�شية و�لعلجية و�جلر�حية 
و�لوقائية للأطفال وذلك بالتن�شيق مع مركز �لإمار�ت للتطوع 
وباإ�شر�ف برنامج �لإمار�ت للتطوع �لجتماعي و�لتخ�ش�شي. 
و�أكد جر�ح �لقلب �لإمار�تي �لدكتور عادل �ل�شامري �لرئي�س 

�لتنفيذي ملبادرة ز�يد �لعطاء رئي�س �أطباء �لإمار�ت �أن �لدولة 
�شباقة يف جمال �ل�شتجابة للحالت �لإن�شانية خا�شة �ملجالت 
�لطبية من خلل فرقها �لطبية �لتطوعية وعياد�تها �ملتنقلة 

وم�شت�شفياتها �ملتحركة.
�لت�شغيلية  �ليوم �ملرحلة  �مليد�ين بد�أ  �مل�شت�شفى  �أن  �إىل  و�أ�شار 
�لأوىل بعد �لنتهاء من جميع �لإجر�ء�ت �لإد�رية و�لتجهيز�ت 
وتقدمي  �لروهينغا  �للجئني  من  �ملر�شى  ل�شتقبال  �لفنية 
و�لوقائية  و�لعلجية  �لت�شخي�شية  �ملجانية  �خلدمات  �أف�شل 

باإ�شر�ف �أطباء متطوعني يف خمتلف �لتخ�ش�شات �لطبية.
�لطبية  للفرق  �ملجانية  �لطبية  �خلدمات  �أهمية  على  و�شدد 
وم�شاندة  ل��دع��م  �مل��ت��ح��رك  �مل���ي���د�ين  و�مل�شت�شفى  �ل��ت��ط��وع��ي��ة 
�لروهينغا و�لذين تقدرر  �ملتدهور للجئي  �لإن�شاين  �لو�شع 

�أعد�دهم بنحو 800 �ألف لجئ.
�لإمار�تي  �لوفد  رئي�س  عبد�هلل  حممد  عمر�ن  �شعادة  و�أك��د 
جمعية  يف  �خلريية  �مل�شاريع  قطاع  رئي�س  �لتطوعي  �لطبي 
د�ر ح��ر���س ق��و�ف��ل ز�ي����د �خل���ري ع��ل��ى ت��ق��دمي ج��م��ي��ع �لدعم 
�ل�����لزم م���ع ���ش��رك��ائ��ه��ا يف �ل��ع��م��ل �لإن�������ش���اين �ل��ط��ب��ي لتمكني 
�آلف �للجئني  �لأطباء �ملتطوعني من �لتخفيف من معاناه 
لرتدي  نظر�  ما�شاوية  �أو���ش��اع��ا  يعانون  �ل��ذي��ن  �ملخيمات  يف 
�ملعدية و�لوبائية  �لأمر��س  �نت�شار  و�إمكانية  �ل�شحي  �لو�شع 

يف �لأطفال و�مل�شنني.
وق����ال ���ش��ع��ادة ���ش��ل��ط��ان �خل��ي��ال ع�����ش��و جم��ل�����س �أم���ن���اء مبادرة 
�ل�����ش��ارق��ة �خلريية  بيت  ملوؤ�ش�شة  �ل��ع��ام  �لأم���ني  �ل��ع��ط��اء  ز�ي���د 
�مل�شت�شفى  يف  للعمل  ل��لأط��ب��اء  �ل��ت��ط��وع  ب���اب  ف��ت��ح  �شيتم  �إن���ه 
و�قعية  حلول  �شيقدم  و�ل���ذي  �مل��ي��د�ين  �لتطوعي  �لإم��ار�ت��ي 
من  �لروهينغا  من  �للجئني  معاناه  من  للتخفيف  ميد�نية 
�لعمل يف وح��د�ت تخ�ش�شية ميد�نية وحافلت طبية  خلل 
متحركة وعياد�ت متنقلة وجمهزة باأحدث �لتجهيز�ت �لطبية 
�ملر�شى  �أه��م��ه��ا وح���دة ل�شتقبال  �ل��ت��ي  �مل��ع��اي��ري  �أف�����ش��ل  وف���ق 
ووحدة للطو�رئ ووحدة للعياد�ت �خلارجية ووحدة للإقامة 
للجر�حة و�شيدلية  �ملركزة ووحدة  للعناية  �لق�شرية ووحدة 
وخمترب متكامل ووحدة لتوليد �لكهرباء وعدد من �حلافلت 

�لطبية �ملتحركة و�ملجهزة وفق �ف�شل �ملعايري �لدولية.

طلبة  على  �أ�شا�شي  ب�شكل  �لرتكيز 
�ملد�ر�س و�جلامعات.

وعائلتها..  �جل���ن���ي���ب���ي  ف����وزي����ة   -
ع��ائ��ل��ة ت�������ش���ارك ب��ج��م��ي��ع �أف����ر�ده����ا 
وم�����ن خلل  �مل���ج���ت���م���ع  خ����دم����ة  يف 
م�������ش���روع �ل���رف���ق���ة �ل��ط��ي��ب��ة �ل����ذي 
�أ�ش�شته فوزية عام 1995 مع 20 
�مللب�س  لتقدمي  عائلتها  من  ف��رد� 
ل��لأ���ش��ر �مل��ح��ت��اج��ة ل��ي��ت��و���ش��ع لحقا 
�ملو�د  للملب�س  بالإ�شافة  وي�شمل 
�لرم�شانية  و�مل�شتلزمات  �لغذ�ئية 

و�مل�شتلزمات �ملدر�شية.
ب���ن ك����رم كانت  �أم�����رية  �ل���ر�ح���ل���ة   -
�ل�شاحلة  ل���ل���م���و�ط���ن���ة  من�����وذج�����ا 
بعطائها  و�ل�����ش��خ��ي��ة  و�ل��ط��م��وح��ة 
و�ل����ت����ي ت�������ش���ع م�����ش��ل��ح��ة �ل���وط���ن 
تز�ل  ول  �عتبار  كل  ف��وق  و�ملجتمع 
ل��ه��ا يف خمتلف  ت�����ش��ه��د  م��ب��ادر�ت��ه��ا 
�ملر�شى  م�شاعدة  خا�شة  �مل��ج��الت 
ت�شغل  ك���ان���ت  ح���ي���ث  و�مل���ح���ت���اج���ني 
“�أ�شدقاء  جمعية  م��دي��رة  من�شب 
ت�شلمت  �ل�شرطان”.  م���ر����ش���ى 

�لتكرمي �شقيقتها رمي بن كرم.
- عائلة �لبدو�وي �أقدم وقف خريي 
وه���و وقف  ح��ت��ا  م��دي��ن��ة  للنخيل يف 
 125 عمرها  لو�شية  يعود  خ��ريي 
عام وتن�س على وقف جمموعة من 
�أ�شجار �لنخيل مل�شجد بحيث ي�شتفاد 
من بيع ثمر �لنخيل يف �لنفقة على 
�مل�شجد �أو تخ�شي�شها للإمام ت�شلم 
�مليد�لية عبد�هلل خلفان �لبدو�وي.

�لظاهري  ر����ش��د  �شلطان  ���ش��ع��ادة   -
ك��ر���س ح��ي��ات��ه ل��ل��ع��ط��اء وق���دم دعما 
�ل��ع��ل��م حيث  لطلبة  غ��ري حم����دود� 
خ�ش�س وقف تعليمي لإن�شاء كر�شي 
�لإ�شلمي  �ل��ت��م��وي��ل  يف  �أك���ادمي���ي 
لربنامج  ت���ربع���ه  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
�لقادة �ل�شباب يف معهد م�شدر كما 
خارج  �لتعليم  لدعم  م�شاهمات  له 
�شعيد  �بنه  �لتكرمي  ت�شلم  �ل��دول��ة. 

�شلطان �لظاهري.

�أول  ���ش��اح��ب��ة  �جل���ا����ش���م  ف��اط��م��ة   -
مبادرة جمتمعية للتوعية بالتعامل 
مع �أ�شحاب �لهمم تعمل على تقدمي 
�إم����ار�ت  ور����س جم��ان��ي��ة يف خمتلف 
ت��ط��وع��ي بهدف  وب�����ش��ك��ل  �ل����دول����ة 
�أ�شحاب  م��ع  �ل��ت��ع��ام��ل  ث��ق��اف��ة  ن�شر 
�لق�شايا  ب��اأه��م  و�ل��ت��ع��ري��ف  �ل��ه��م��م 

و�لتحديات �لتي يو�جهونها.
�ملتربع  رفيع  عبد�ل�شلم  �لر�حل   -
تخ�ش�شي  م���رك���ز  �أول  ل��ت��اأ���ش��ي�����س 
�ل�شماء  و�لغدد  �ل�شكري  لأمر��س 
م�شت�شفى  يف  �ل�����ش��لم  م��رك��ز  وه���و 
لتاأ�شي�شه  ت���ربع  و�ل�����ذي  �ل���رب�ح���ة 
ليقدم خدماته لآلف   1998 عام 
�مل���ر����ش���ى ����ش���ن���وي���ا ك���م���ا ت�����ربع عام 
درهم  مليون   38 مببلغ   2012
�خلارجية  للعياد�ت  جممع  لإن�شاء 
ت�شلم  ب���دب���ي  ر�����ش���د  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  يف 
عبد�ل�شلم  حممد  �ب��ن��ه  �مل��ي��د�ل��ي��ة 

رفيع.
�أول م�شروع تطوعي  - حماكم دبي 
�ل�شت�شار�ت  ل��ت��ق��دمي  ل��ل��م��ح��ام��ني 
حمامني  ومب���������ش����ارك����ة  �مل���ج���ان���ي���ة 
متخ�ش�شني يتطوعون لهذه �لغاية 

�خلدمة  ت��ق��دمي  يف  �مل��ب��ادرة  لتنجح 
خلل  م��ن  متعامل  لأل���ف  �ملجانية 
يف دبي  معتمد  حماماة  مكتب   81
عيد  ط��ار���س  �شعادة  �لتكرمي  ت�شلم 

�ملن�شوري مدير عام حماكم دبي.
�ملتربع  �لعوي�س  �شلطان  �ل��ر�ح��ل   -
وهو  ع��ام  م�شت�شفى  �أول  لتاأ�شي�س 
م�شت�شفى �لرب�حة �لذي مت تاأ�شي�شه 
�لقلئل  م��ن  يعترب   .1988 ع���ام 
�لذين �أدركو� �مل�شوؤولية �لجتماعية 
وقت  منذ  لري�شد  �لأعمال  لرجال 
مبكر �لأمو�ل للعديد من �لأعمال 
بن  علي  �مليد�لية  ت�شلم  �خل��ريي��ة. 

حميد �لعوي�س.
- ���ش��م��ي��ة ع��ب��د�ل�����ش��لم �ل���زرع���وين 
�لهمم  �أ���ش��ح��اب  م��ن  متطوعة  �أول 
تكون  �أن  م��ن  �إع��اق��ت��ه��ا  متنعها  مل 
جمال  يف  ف��ع��ال��ة  ب�����ش��ورة  متطوعة 
�لعمل �خلريي خا�شة �لتي ت�شتهدف 
�لأيتام و�أ�شحاب �لهمم وكبار �ل�شن 
يف  �أي�شا  و�شاركت  �ملتعففة.  و�لأ�شر 
مع  بالتعاون  �لإم���ار�ت  �شقيا  حملة 

�لهلل �لأحمر.
- م��وؤ���ش�����ش��ة �ت�����ش��الت ���ش��اه��م��ت يف 

فعالياتها  عرب  �خلري  عام  مبادر�ت 
يف �مل�شوؤولية �لجتماعية بالإ�شافة 
�جلهات  من  ع��دد  مع  �ل�شر�كة  �إىل 
�ملبادر�ت. ت�شلم  �إطلق عدد من  يف 
�مل��ه��ن��د���س �شلطان  ���ش��ع��ادة  �ل��ت��ك��رمي 
�ل��ي��ب��ه��وين �ل���ظ���اه���ري م���دي���ر عام 

�ت�شالت.
كان  �لفهيم  عبد�جلليل  �ل��ر�ح��ل   -
�لعمل �خلريي من �أبجديات منهج 
�لر�حل لياأتي �أولده وي�شريو� على 
ه���ذ� �ل����درب وي��ق��وم��و� ب��ع��د رحيله 
باإن�شاء وقف عبد�جلليل �لفهيم بعد 
تنازلهم عن 360 مليون درهم من 
م�شاعد�ت  �لوقف  ق��دم  ح�ش�شهم. 
ت�شلم  م�شتحق.  مليون  م��ن  لأك��ر 
�ب��ن��ه حم��م��د عبد�جلليل  �مل��ي��د�ل��ي��ة 

�لفهيم.
��شتخدم  �إع���لم���ي  �مل��زك��ي  م��ن��ذر   -
�لتو��شل �لجتماعي لإبر�ز  و�شائل 
�حلالت �لإن�شانية وحلها حيث كان 
�لعديد من  م�شاعدة  �لف�شل يف  له 
�لإن�شانية و�إي�شال �شوتها  �حلالت 
�لأي����ادي  و�أ���ش��ح��اب  �ل��ق��ر�ر  ل�شناع 

�لبي�شاء.

جمعة  وحم���م���د  ���ش��ع��ي��د  ����ش���ع���ادة   -
�أول  لتاأ�شي�س  �مل��ت��ربع��ني  �ل��ن��اب��ودة 
وز�رة  م���رك���ز  وه�����و  ���ش��ح��ي  م���رك���ز 
�ل�شحة يف �شدنا بالفجرية. يعد�ن 
م���ن رج����ال �لأع����م����ال �ل���ب���ارزي���ن يف 
�إ�شهاماتهما  عنهما  وع��رف  �لدولة 
�خلريي  �لعمل  جم��ال  يف  �ل��ك��ب��رية 
يف �لدولة وخارجها. ت�شلم �مليد�لية 

حممد جمعة �لنابودة.
عائ�شة  ط���ب���ي���ب  رك������ن  �ل���ع���ق���ي���د   -
�لظاهري �أول �مر�أة تقود فرق �إغاثة 
�لطبي  �لإخ��لء  قائد  فهي  ن�شائية 
�مل�شرتك مب�شت�شفى ز�يد �لع�شكري 
وق��ام��ت ب��امل�����ش��ارك��ة م��ع ف��ري��ق��ه��ا يف 
خارج  ع��دة  �إغ��اث��ي��ة  ر�شمية  مهمات 
و�أفغان�شتان  كو�شوفو  مثل  �ل��دول��ة 

و�أريرتيا و�خري� �ليمن.
للخدمات  �ل���������ش����ارق����ة  م���دي���ن���ة   -
خريية  م��وؤ���ش�����ش��ة  �أول  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
ل����ذوي �لإع���اق���ة مت ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا عام 
يقدم  م����ن  �أول  ل���ت���ك���ون   1979
�لإعاقة  حل��الت  تخ�ش�شية  خدمة 
 1981 ع�����ام  يف  ومت  �ل����دول����ة  يف 
�ع��ت��م��اده��ا ك��م��وؤ���ش�����ش��ة �أه��ل��ي��ة تقدم 

خدمات لذوي �لإعاقة يف �لإمار�ت. 
ت�����ش��ل��م �مل��ي��د�ل��ي��ة �ل�����ش��ي��خ خ��ال��د بن 
�ملدير  �لقا�شمي  �شلطان  بن  �أحمد 
�لعام لد�ئرة �حلكومة �لإلكرتونية 

يف �ل�شارقة.
�ملتربع  ���ش��ل��وم  ب���ن  ع��ل��ي  �ل����ر�ح����ل   -
ع����ي����اد�ت  جم����م����ع  �أول  ل���ت���اأ����ش���ي�������س 
خدماتها  ت��ق��دم  و�ل���ت���ي  تخ�ش�شية 
للآلف �ملر�شى يف تخ�ش�شات بالأذن 
و�لأن�����ف و�حل��ن��ج��رة و�ل��ع��ي��ون وطب 
�شعيد  �بنه  �مليد�لية  ت�شلم  �لأطفال. 

بن علي بن �شلوم.
- ب���دري���ة ح�����ش��ن حم��م��د �جل���اب���ر �أول 
تعاين  �ل�شم  للطلب  �شماء  معلمة 
من �إعاقة �شمعية تعمل يف ق�شم �ل�شم 
يف م��رك��ز دب���ي لأ���ش��ح��اب �ل��ه��م��م منذ 
�ل�شيد�ت  ق�شم  رئي�شة  وهي  عاما   11
�لهمم.  لأ�شحاب  دب��ي  ن��ادي  �ل�شم يف 
�أبجدية  لب��ت��ك��ار  ل��ه��ا  �ل��ف�����ش��ل  ي��ع��ود 
�ملتحرك  �ل��ه��ات��ف  على  لل�شم  رقمية 
�خلليج  دول  يف  �أق��ر�ن��ه��ا  ي�شتخدمها 
موقع  �أول  ت�����ش��م��ي��م  ع���ل���ى  ع�������لوة 

�إلكرتوين لل�شم و�لبكم.
�ل��ق��از �م��ت��دت يد�ه  �ل��ر�ح��ل حممد   -

لإغ�����اث�����ة �ل����ف����ق����ر�ء وت���ف���ري���ج ك����روب 
�ملحتاجني وهو من �أو�ئ��ل �أه��ل �خلري 
�أ���ش�����ش��و� �جل��م��ع��ي��ات �خلريية  �ل���ذي���ن 
بالإ�شافة �إىل م�شاعدة �ملحتاجني من 
�بنه  �ل��ت��ك��رمي  ت�شلم  �ل��ف��ئ��ات  خمتلف 

�شعيد حممد �لقاز.
يبلغ  متطوع  �أك��رب  �ملن�شوري  �شيف   -
م���ن �ل��ع��م��ر �أك�����ر م���ن 80 ���ش��ن��ة له 
�لأن�شطة  م��ن  �ل��ع��دي��د  يف  م�شاهمات 
�أن  م��ن  ع��م��ره  مينعه  ومل  �لتطوعية 
يكون و�حد� من �لن�شطاء يف �حلملت 

�ملبادر�ت �لإن�شانية.
�أكرب  �لغرير موؤ�ش�س  �أحمد  - عبد�هلل 
وقف لدعم �لتعليم وهي موؤ�ش�شة عبد 
�إىل  تهدف  �لتي  للتعليم  �لغرير  �هلل 
�لتعليم  على  �حل�شول  فر�س  توفري 
�لعائلت  م��ن  للمتفوقني  �جل��ام��ع��ي 
حم��دودة �لدخل يف �لإم���ار�ت و�لعامل 
�أل��ف طالب   15 �لعربي وملا يزيد عن 
4.2 مليار  ب���  ت��ق��در  �أول��ي��ة  مب��ي��ز�ن��ي��ة 
عبد�لعزيز  �مل��ي��د�ل��ي��ة  ت�����ش��ل��م  دره�����م. 

عبد�هلل �لغرير.
بر�مج  ثمانية  �أطلقت  �لعطاء  دب��ي   -
بناء  ت�شمل  دول  ث��م��اين  يف  تعليمية 

للمعلمني  �ملهني  و�لتطوير  �مل��د�ر���س 
و�لجتماعي  �لنف�شي  �لدعم  وتقدمي 
وذل����ك متا�شيا  �ل��لج��ئ��ني  ل��لأط��ف��ال 
�لتكرمي  ت�����ش��ل��م  �خل�������ري«.  »ع������ام  م����ع 
طارق �لقرق �لرئي�س �لتنفيذي لدبي 

�لعطاء.
�أول  موؤ�ش�س  �لرقباين  �شعيد  ب��دور   -
وتاأهيل  ل��ت��ع��ل��ي��م  ت��خ�����ش�����ش��ي  م���رك���ز 
مركز  وهو  بال�شم  �مل�شابني  �لأطفال 
ك��ل��م��ات��ي �ل�����ذي �أ���ش�����ش��ت��ه رغ���ب���ة منها 
لإي���ج���اد و���ش��ي��ل��ة ن��اج��ح��ة ل��ع��لج �شم 
�بنتها نورة ليتحول �ملركز �إىل م�شروع 

خدمة جمتمعية.
�ل�شيخ  ���ش��م��و  �ل��ت��ك��رمي  ح�����ش��ر ح��ف��ل 
حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
بن  �ل�شيخ عمار  و�شمو  دب��ي  ويل عهد 
عجمان  ع��ه��د  ويل  �ل��ن��ع��ي��م��ي  ح��م��ي��د 
ومعايل �لدكتورة �أمل عبد�هلل �لقبي�شي 
رئ��ي�����ش��ة �مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �لحت����ادي 
�آل نهيان  و�شمو �ل�شيخ ه��ز�ع بن ز�ي��د 
�لتنفيذي لإمارة  �ملجل�س  رئي�س  نائب 
�شيف  �ل�شيخ  �شمو  و�لفريق  �أبوظبي 
بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�ل�شيخ  و�شمو  �لد�خلية  وزي��ر  �ل���وزر�ء 
من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
�لرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  �ل��وزر�ء  جمل�س 
و�شمو �ل�شيخ حامد بن ز�يد �آل نهيان 
رئي�س ديو�ن ويل عهد �أبوظبي و�شمو 
نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  عمر  �ل�شيخ 
�أمناء موؤ�ش�شة ز�يد بن  رئي�س جمل�س 
�خلريية  للأعمال  نهيان  �آل  �شلطان 
بن  خ��ال��د  �ل�شيخ  و���ش��م��و  و�لإن�����ش��ان��ي��ة 
�إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د 
موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا للرعاية �لإن�شانية 
و�شمو  �خل��ا���ش��ة  �لإح��ت��ي��اج��ات  وذوي 
�آل  ب��ن ز�ي���د  �ل�شيخ ذي���اب ب��ن حم��م��د 
باأبوظبي  �لنقل  د�ئ���رة  رئي�س  نهيان 
�لقرقاوي  ومعايل حممد بن عبد�هلل 
وزير �شوؤون جمل�س �لوزر�ء و�مل�شتقبل 
رئي�س �للجنة �لعليا لعام �خلري وعدد 

من �لوزر�ء و�مل�شوؤولني.

حممد بن را�صد: الإمارات هي بالد اخلري والعطاء يف كافة ميادين العمل الإن�صاين 
حممد بن زايد: لي�ض هناك �صعور اأجمل من اأن تزرع اخلري والأمل يف ربوع الأر�ض

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة حفظه �هلل برقية تعزية �إىل �أخيه خادم �حلرمني 
ملك  �شعود  �آل  عبد�لعزيز  ب��ن  �شلمان  �مل��ل��ك  �ل�شريفني 
�ململكة �لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة عرب فيها عن خال�س 
تعازيه و�شادق مو��شاته يف وفاة �ملغفور لها باإذن �هلل تعاىل 

�لأمرية م�شاوي بنت عبد�لعزيز �آل �شعود .. �شائل �ملوىل 
تعاىل �أن يتغمدها بو��شع رحمته وي�شكنها ف�شيح جناته.

كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه 
�هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة برقيتي 

تعزية مماثلتني �إىل خادم �حلرمني �ل�شريفني.

•• اأبوظبي -وام:

“حفظه �هلل” برقية  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  بعث �شاحب 
�إىل فخامة حممد ولد عبد �لعزيز رئي�س �جلمهورية �لإ�شلمية �ملوريتانية وذلك  تهنئة 
مبنا�شبة ذكرى ��شتقلل بلده. كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
“رعاه �هلل” و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ  �ل��وزر�ء حاكم دبي  نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
برقيتي  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�يد  بن  حممد 

تهنئة مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�س حممد ولد عبد �لعزيز.

•• اأبوظبي - وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” 
يوم  مبنا�شبة  وذل��ك  �ألبانيا  جمهورية  رئي�س  ميتا  �إل��ري  فخامة  �إىل  تهنئة  برقية 
�آل مكتوم نائب  ��شتقلل بلده. كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ  رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�مل�شلحة  �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت  �آل نهيان ويل عهد  حممد بن ز�يد 

برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�س �إلري ميتا. 

رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون خادم 
احلرمني بوفاة الأمرية م�صاوي بنت عبدالعزيز

رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�ض موريتانيا بذكرى ا�صتقالل بالده

رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�ض األبانيا بيوم ا�صتقالل بالده

قوافل زايد اخلري تعلن الت�صغيل التجريبي للم�صت�صفى الإماراتي لالجئني الروهينغا
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•• اأبوظبي-وام:

حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �شهد 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
تخريج  حفل  �م�س  �لعهود  و�أول��ي��اء 
�لدفعة �لثامنة من منت�شبي �خلدمة 
للإناث  �ل�شاد�شة  و�ل���دورة  �لوطنية 
..و�شط  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  ز�ي�����د  مب��دي��ن��ة 
�أه��ايل �خلريجني  ح�شور كثيف من 

وذويهم.
�شلطان  �ل�شيخ  �شمو  �حلفل  وح�شر 
بن حممد بن �شلطان �لقا�شمي ويل 
ع��ه��د ون��ائ��ب ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة و�شمو 
�ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل 
حممد  �ل�شيخ  و�شمو  عجمان  عهد 
ب��ن ح��م��د ب��ن حم��م��د �ل�����ش��رق��ي ويل 
ر��شد  �ل�شيخ  و�شمو  �ل��ف��ج��رية  عهد 
ر����ش��د �ملعل ويل عهد  ب��ن  ب��ن �شعود 
بن  �ل�شيخ حممد  �لقيوين و�شمو  �أم 
عهد  ويل  �لقا�شمي  �شقر  بن  �شعود 
حمد�ن  �ل�شيخ  و�شمو  �خليمة  ر�أ����س 
�حلاكم  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن 
�ل�شيخ  و���ش��م��و  �ل��ظ��ف��رة  م��ن��ط��ق��ة  يف 
ممثل  نهيان  �آل  حممد  بن  طحنون 
و�شمو  �ل���ع���ني  م��ن��ط��ق��ة  يف  �حل���اك���م 
نهيان  �آل  حم��م��د  ب��ن  ���ش��رور  �ل�شيخ 
و�شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان 
نائب رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة 
�أبوظبي و�شمو �ل�شيخ �شعيد بن ز�يد 
�آل نهيان ممثل حاكم �أبوظبي و�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  ن��ه��ي��ان  �ل�����ش��ي��خ 
رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد بن 
�آل نهيان للأعمال �خلريية  �شلطان 
�ل�شيخ  �شمو  و�ل��ف��ري��ق  و�لإن�����ش��ان��ي��ة 
�شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية و�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ 

�ل�����وزر�ء وزير  رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب 
حامد  �ل�شيخ  و�شمو  �لرئا�شة  �شوؤون 
�آل نهيان رئي�س دي��و�ن ويل  بن ز�يد 
بن  �ل�شيخ عمر  و�شمو  �أبوظبي  عهد 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  �أم��ن��اء 
نهيان للأعمال �خلريية و�لإن�شانية 
و�شمو �ل�شيخ خالد بن ز�يد �آل نهيان 
ز�يد  موؤ�ش�شة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
�ل��ع��ل��ي��ا ل��ل��رع��اي��ة �لإن�����ش��ان��ي��ة وذوي 
�لركن  و�للو�ء  �خلا�شة  �لإحتياجات 
بن  طحنون  ب��ن  �أح��م��د  �ل�شيخ  طيار 
حممد �آل نهيان رئي�س هيئة �خلدمة 
�لوطنية و�لحتياطية ومعايل حممد 
بن �أحمد �لبو�ردي وزير دولة ل�شوؤون 
�لركن حمد  �لفريق  ومعايل  �لدفاع 
�أركان  رئي�س  �لرميثي  ث��اين  حممد 
�لقو�ت  ق��ادة  وكبار  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت 
�لبعثات  روؤ���ش��اء  م��ن  وع���دد  �مل�شلحة 
�لع�شكريني  و�مللحقني  �لدبلوما�شية 
�ملعتمدين لدى �لدولة و�أولياء �مور 

�خلريجني.

�ل�شمو  �شاحب  عرب  �ملنا�شبة  وبهذه 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان عن 
�ملجندين  ب��ج��م��وع  وف��خ��ره  �ع���ت���ز�زه 
�لذين  �ل��وط��ن��ي��ة  �خل��دم��ة  منت�شبي 
ل���ب���و� ن������د�ء �ل����وط����ن، وق������ال ت�����زد�د 
ن����رى ه����ذه �لهمم  ���ش��ع��ادت��ن��ا ون��ح��ن 
و�جلباه �لعالية وكلها عزمية و�إر�دة 
تلك  بها  حتلت  كما  متاما  وت�شميم 
�ملكان  يف  �مل��ت��ط��وع��ني  م���ن  �لف�������و�ج 
�ملغفور  �م��ام   1990 ع��ام  نف�شه من 
�آل نهيان  له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�شموه  م�����ش��ري�  ثر�ه”،  �هلل  “طيب 
�إىل �ن هذ� �ملكان يحمل بني جنباته 

رمزية خالدة وذكرى باقية.
و�أ����ش���اف ���ش��م��وه ل��ي�����س ه��ن��اك �شعور 
و�لأب  �ل��ق��ائ��د  ي���رى  �أن  م���ن  �أج���م���ل 
يتخرجون  وه���م  �أب��ن��اءه��م  و�ل��وط��ن 
و�ثقي  و�ل�شرف..  �لعز  ميادين  من 
قيادتهم..  ح��ول  ملتفني  �خل��ط��ى.. 
وهويتهم  ب����ج����ذوره����م  ف����خ����وري����ن 

و�نتمائهم لهذه �لأر�س �لطيبة.
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وق��ال 

ب��ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان �ن��ن��ي ع��ل��ى ثقة 
�لوطنية و�حلما�س  �ل��روح  ه��ذه  ب��اأن 
���ش��ت��ت��و����ش��ل م����ع �خل���ري���ج���ني وهم 
�ل��وط��ن��ي يف �شتى  ي������وؤدون و�ج��ب��ه��م 
�مل�شوؤولية  ق���در  ع��ل��ى  لن��ه��م  �مل��و�ق��ع 
وي����درك����ون ع��ظ��م �لأم����ان����ة �ل���ت���ي يف 
�ع��ن��اق��ه��م وه���م ي���ع���ربون يف ك���ل يوم 
�حلب  م��ع��اين  ����ش��دق  ع��ن  باأفعالهم 
لقيادته  و�ل����ولء  للوطن  و�لن��ت��م��اء 
وهذ� ما ي�شعرنا بالفخر و�لطمئنان 

على م�شتقبل �لوطن.
و�أكد �شموه �أن دولة �لمار�ت �لعربية 
�ملتحدة بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
على  ت��ع��م��ل  �هلل”  “حفظه  �ل���دول���ة 
متكني و�إعد�د �أبناء �لوطن و�ك�شابهم 
و�ل�شتعد�د  �جلاهزية  مهار�ت  �على 
م�����ش��رية نه�شة  ل��ي��و����ش��ل��و�  �ل���د�ئ���م 
مكت�شباته  ع��ل��ى  و�حل���ف���اظ  �ل��وط��ن 

و�جناز�ته.
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وق��ال 
بن ز�يد �آل نهيان �ن قو�تنا �مل�شلحة 

كل  وفخر  �ملنيع  �ل��وط��ن  ح�شن  ه��ي 
جميعنا  ومعهم  ..بهم  �إم��ار�ت��ي  بيت 
نفدي �لوطن و�شيظل بعون �هلل قويا 
ت�شحيات  م��ن  يقدمونه  مب��ا  ع��زي��ز� 
و�أعمال جليلة ومو�قف م�شرفة وما 
ق�����در�ت ع�شكرية  م���ن  ب���ه  ي��ت��م��ت��ع��ون 

�حرت�فية.
بو�شول  بد�أ �حلفل  وكان �حلفل قد 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�لحتفال  م��ق��ر  �إىل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د 
�لركن  �للو�ء  ��شتقباله  حيث كان يف 
بن  طحنون  ب��ن  �أح��م��د  �ل�شيخ  طيار 
حممد  وم���ع���ايل  ن��ه��ي��ان  �آل  حم��م��د 
�لفريق  ومعايل  �لبو�ردي  �أحمد  بن 
�لرميثي  ث��اين  حممد  حمد  �ل��رك��ن 

وكبار قادة �لقو�ت �مل�شلحة.
وب���ع���د ع����زف �ل�����ش��لم �ل��وط��ن��ي قام 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�آل نهيان بتفقد طابور �خلريجني ثم 
ُتليت �آيات عطرة من �لذكر �حلكيم.

�ل�شحي  في�شل  �لركن  �للو�ء  و�ألقى 
�ل��ت��دري��ب �لن��ف��ر�دي بالقو�ت  ق��ائ��د 

ب�شاحب  فيها  رح��ب  كلمة  �مل�شلحة 
�ل�������ش���م���و �ل�������ش���ي���خ حم���م���د ب����ن ز�ي����د 
تخريج  ح��ف��ل  وت�����ش��ري��ف��ه  ن��ه��ي��ان  �آل 
جمندي  م�����ن  �ل����ث����ام����ن����ة  �ل����دف����ع����ة 
�ل�شاد�شة  و�لدفعة  �لوطنية  �خلدمة 
�ن  بعد  �لوطنية  �خلدمة  ملتطوعات 
�لتدريب  م��ن  �لأوىل  �ملرحلة  �ن��ه��و� 
�لأ�شا�شي بجد�رة و�قتد�ر حيث تلقو� 
�لتدريب  �أ�شبوعا  ع�شر  �شتة  خ��لل 
و�لرماية  �ل�����ش��لح  ����ش��ت��خ��د�م  ع��ل��ى 
�مليد�ن  وم���ه���ارة  �ل��ب��دن��ي��ة  و�ل��ل��ي��اق��ة 
�ملبنية  �ملناطق  يف  و�لقتال  و�ملعركة 
و�لمن �لد�خلي وتدريبات �مل�شاة ومت 
و�لتطبيقات  �لبيانات  على  �لرتكيز 
�مليد�ن  يف  �لتعاي�س  وكيفية  �لعملية 
ب���ه���دف خ��ل��ق �جل���ن���دي �مل���ق���ات���ل من 
ع��دة مت��اري��ن خارجية  تنفيذ  خ��لل 
ط���ب���ق���ت خ���لل���ه���ا ج���م���ي���ع �مل����ه����ار�ت 
و��شبحو�  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
�لتدريب  ملرحلة  للنتقال  جاهزين 

�لتخ�ش�شي يف �لوحد�ت.
و�أ���ش��اف �أن ه��ذ� �مل��ي��د�ن ميثل قيمة 

معنوية كبرية حيث �شهد هذ� �ملوقع 
�لدفعة  ت���خ���ري���ج   1990 ع�����ام  يف 
�لأوىل من �ملتطوعني برعاية كرمية 
من �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
و�ثبت  ث�����ر�ه  �هلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  �آل 
�آن�����ذ�ك م���ق���د�ر ولئهم  �مل��ت��ط��وع��ون 
�لنتماء  و�شدق  �حلكيمة  لقيادتهم 
لدولتهم وتلبيتهم لند�ء �لقائد وقد 
جاء قانون �خلدمة �لوطنية باأهد�ف 
توؤكد غر�س روح �لنتماء و�لت�شحية 

يف نفو�س �أبناء �لوطن.
�لإيجابي مع ند�ء  �لتفاعل  �ن  وقال 
�لقائد  غ���ر����س  ث���م���رة  ه���و  �ل����و�ج����ب 
�ملوؤ�ش�س من �لقيم �ل�شامية و�لتفاين 
و�لإخ��ل���س وه��ي �لقيم ذ�ت��ه��ا �لتي 
�حلكيمة  قيادتنا  وت��وؤك��ده��ا  تعززها 
�ل�شيخ  �ل�شمو  برئا�شة �شاحب  �ليوم 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
�لأعلى  �ل��ق��ائ��د  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة 

للقو�ت �مل�شلحة.
يتز�من  �ليوم  �حتفال  �ن  �ىل  و�أ�شار 
مع ذكريني عظيمتني، يوم �ل�شهدي 

�ملنا�شبتان  وه��ات��ان  �لوطني  و�ل��ي��وم 
وثيقا  �رتباطا  ترتبطان  �لوطنيتان 

يف حب �لوطن.
و�لهتاف  �لق�شم  �خلريجون  �دى  ثم 
�ل�شمو  �شاحب  بحياة  م���ر�ت  ث��لث 
نهيان،  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�����ش��ي��خ 
حفظه �هلل، مطيعني جلميع �لأو�مر 
منفذين  روؤ�شائهم،  عن  ت�شدر  �لتي 
ل��ه��ا يف �ل���رب و�ل��ب��ح��ر و�جل����و د�خل 
�لظروف  ك���ل  يف  وخ���ارج���ه���ا  �ل���ب���لد 
�أنف�شهم  و������ش����ع����ني  و�لأوق����������������ات، 
�لبلد، حامني  ومو�هبهم يف خدمة 
و�شلمة  و��شتقللها  �ل��دول��ة  ع��ل��م 
يعاديها،  م���ن  م���ع���ادي���ن  �أر�����ش���ي���ه���ا، 
م�شاملني من ي�شاملها ما د�مو� �أحياء، 

حمافظني على �شرفهم و�شلحهم.
ث�����م م�����ر ط�����اب�����ور �خل����ري����ج����ني من 
هيئة  ع��ل��ى  �لرئي�شية  �مل��ن�����ش��ة  �أم����ام 
��شتعر��س ع�شكري عك�س ما �كت�شبوه 

من مهار�ت ميد�نية عالية.
�ل���ع���ر����س عدد  و�����ش����ارك يف ط����اب����ور 
�لع�شكرية  و�مل�شفحات  �لآل��ي��ات  من 
م���ن عربات  �أج����ي����ال ج���دي���دة  وه����ي 
�ملهام  م���ت���ع���ددة  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �ل��ن��م��ر 
و�ل�شتخد�مات وتعد مناذج متقدمة 
لح��������دث �ل�������ش���ن���اع���ات �ل���دف���اع���ي���ة 
�ن���ط���ل���ق���ت منذ  �ل����ت����ي  �لإم�����ار�ت�����ي�����ة 
جمل�س  م���ن  ب��ت��اأ���ش��ي�����س  10�شنو�ت 

�لتو�زن �لقت�شادي.
�حل�شور  ���ش��اه��د  �حل��ف��ل  خ��ت��ام  ويف 
�لفوج  ت��خ��ري��ج  وق��ائ��ع  ي��وث��ق  فيلما 
لبو�  �ل��ذي��ن  �مل��ت��ط��وع��ني  م��ن  �لأول 
1990 و�ق����و�ل  �ل��وط��ن ع���ام  ن����د�ء 
�شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ  ل��ه  �مل��غ��ف��ور 
يثني  �لتي  ث��ر�ه  �هلل  نهيان طيب  �آل 
�لعالية  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل����روح  ع��ل��ى  فيها 
�لتي حتلى بها �شباب �لوطن يف تلك 

�ملرحلة من م�شرية �لبلد.

•• لندن-وام:

�فتتح �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد 
و�لتعاون  �خلارجية  وزير  نهيان  �آل 
�مل��ق��ر �جلديد  �لأول  �أم�����س  �ل���دويل 

ل�شفارة �لدولة يف لندن.
وب���������د�أ �حل����ف����ل ب����رف����ع ع���ل���م دول�����ة 
�لوطني  �لن�شيد  وع���زف  �لإم�����ار�ت 
�ل�شيخ  �شمو  �أز�ح  وبعدها  للبلدين 
ومعايل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل 
�ألي�شتري برت وزير �لدولة لل�شوؤون 
�خل���ارج���ي���ة �ل��ربي��ط��ان��ي��ة و����ش���وؤون 
�لدولية  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  �ل��ك��وم��ن��ول��ث 
�ل�شتار عن �للوحة �لتذكارية �إيذ�نا 

بافتتاح �ملقر �جلديد لل�شفارة.
ك��م��ا جت���ول ���ش��م��وه ي��ر�ف��ق��ه معايل 
�ألي�شتري برت وزير �لدولة لل�شوؤون 
�خل���ارج���ي���ة �ل��ربي��ط��ان��ي��ة و����ش���وؤون 
يف  �ل��دول��ي��ة  و�لتنمية  �ل��ك��وم��ن��ول��ث 

مر�فق �ملبنى �جلديد لل�شفارة.
ز�يد  بن  �ل�شيخ عبد�هلل  �شمو  و�أك��د 
و�لتعاون  �خلارجية  وزير  نهيان  �آل 
�جلديد  �مل��ق��ر  �ف��ت��ت��اح  �أن  �ل�����دويل 

يج�شد  ل��ن��دن  �ل���دول���ة يف  ل�����ش��ف��ارة 
حر�س حكومة �لإمار�ت على تعزيز 
�ل��ع��لق��ات �ل��ث��ن��ائ��ي��ة �مل�����ش��رتك��ة مع 
يف  �لتعاون  �أوج��ه  وتنمية  بريطانيا 

�لبلدين.  بني  �ملجالت  من  �لعديد 
بني  �لعلقات  �أن  �إىل  �شموه  و�أ���ش��ار 
ر��شخة  وبريطانيا  �لإم����ار�ت  دول��ة 
ومت���ت���د ل��ع��ق��ود م���ن �ل���زم���ن بدعم 

موؤكد�  �ل��ب��ل��دي��ن  ق��ي��ادت��ي  ورع���اي���ة 
لتوطيدها مبا يخدم  �لدولة  تطلع 
م�شالح �شعبي �لبلدين �ل�شديقني. 
�ألي�شتري  م��ع��ايل  �أع���رب  جانبه  م��ن 
برت وزير �لدولة لل�شوؤون �خلارجية 
�لكومنولث  و����ش���وؤون  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة 
�شعادته  ع���ن  �ل���دول���ي���ة  و�ل��ت��ن��م��ي��ة 
بح�شور �فتتاح �ملقر �جلديد ل�شفارة 
دول��ة �لإم���ار�ت يف لندن و�ل��ذي من 
�لبلدين  ب��ني  �لتو��شل  دع��م  ���ش��اأن��ه 
و�حلفاظ  �ل�����ش��دي��ق��ني  و�ل�����ش��ع��ب��ني 
�لقوية  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة  �ل���ع���لق���ات  ع��ل��ى 

و�ملتميزة �لتي جتمعهما.
ح�شر حفل �لفتتاح �شعادة �شليمان 
�شفري  �مل�������زروع�������ي  �����ش����امل  ح����ام����د 
وعدد  �ملتحدة  �ململكة  ل��دى  �ل��دول��ة 
�لدبلوما�شي  �ل�����ش��ل��ك  �أع�����ش��اء  م��ن 
و�لقن�شلي �ملعتمدين لدى بريطانيا 

بالإ�شافة �إىل �لعاملني بال�شفارة.

�سهد حفل تخريج الدفعة الثامنة من منت�سبي اخلدمة الوطنية والدورة ال�ساد�سة للإناث

حممد بن زايد: قواتنا امل�صلحة هي ح�صن الوطن املنيع وفخر كل بيت اإماراتي 

من�صور بن زايد ي�صتقبل �صفري جمهورية جزر القمر

عبداهلل بن زايد يفتتح املقر اجلديد ل�صفارة الدولة يف لندن

•• اأبوظبي-وام:

نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  ��شتقبل 
مبكتب  �لرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي���ر  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�شيد  طاهر  �شيد  �شعادة  �م�س  �لرئا�شة  ق�شر  يف  �شموه 
ن��ا���ش��ر �شفري ج��م��ه��وري��ة ج���زر �ل��ق��م��ر �لحت���ادي���ة لدى 

�لدولة. جرى خلل �للقاء بحث �لعلقات �لثنائية بني 
دولة �لمار�ت وجزر �لقمر و�ل�شبل �لكفيلة بتطويرها 
وتنميتها يف �ملجالت كافة، مبا يحقق �مل�شالح �مل�شرتكة 

للبلدين و�ل�شعبني �ل�شقيقني.
وز�رة  وكيل  �لعامري  �شعيد  ر��شد  �شعادة  �للقاء  ح�شر 

�شوؤون �لرئا�شة لقطاع �لتن�شيق �حلكومي.
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اأخبـار الإمـارات
حاكم عجمان ياأمر بالإفراج عن 79 �صجينا مبنا�صبة اليوم الوطني ويوم ال�صهيد

•• عجمان-وام: 

�أمر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم 
عجمان بالإفر�ج عن 79 �شجينا �أثبتو� ح�شن �ل�شرية و�ل�شلوك خلل تنفيذهم 
مدة �لعقوبة يف �ملن�شاآت �لإ�شلحية و�لعقابية يف �لقيادة �لعامة ل�شرطة عجمان 
خمتلفة  ق�شايا  يف  �أح��ك��ام  بحقهم  و���ش��درت  متفاوتة  ع��ق��وب��ات  يق�شون  مم��ن 
و�نطبقت عليهم �شروط �لعفو وثبتت �أهليتهم للتمتع بالعفو و�إعفائهم من مدة 
�ملحكومية �ملتبقية عليهم و�إبعاد من �شدر بحقه حكم �لإبعاد عن �لبلد وذلك 
�لإفر�ج  �أم��ر  وياأتي  �ل�شهيد.  وي��وم  �لوطني  باليوم  �لدولة  �حتفالت  مبنا�شبة 
حر�شا من �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان على �إدخال �لبهجة و�لأمل �إىل نفو�س 

لتكتمل  عامة  ب�شفة  و�أ�شدقائهم  و�أقربائهم  وعائلتهم  ب�شفة خا�شة  �لنزلء 
فرحة �لإفر�ج لديهم ومل �ل�شمل مع عائلتهم وذويهم وتاأكيد� لرعاية �شموه 
و�أو�شاعهم  �شر�ئحهم  �ملجتمع على �ختلف  �أفر�د  باأو�شاع  �لبالغني  و�هتمامه 
عنهم  للمفرج  متنياته  عن  عجمان  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  و�أع��رب  �لجتماعية. 
�أم�شو� مدة عقوبتهم  �أن  بعودة �شاحلة وقومية للمجتمع و�حلياة �لعامة بعد 
�ل�شيخ  �للو�ء  ورف��ع  �أ�شرهم.  �إىل  �لنزلء  بعودة  �لوطني  �ليوم  فرحة  ولتكتمل 
�شلطان بن عبد�هلل �لنعيمي قائد عام �شرطة عجمان بهذه �ملنا�شبة �أ�شمى �آيات 
�ل�شكر و�لتقدير �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي على مبادرة 
�ل�شجناء  منح  على  �شموه  حر�س  تعك�س  و�لتي  �ملحكومني  عن  بالعفو  �شموه 
�لفر�شة ليكونو� �أ�شخا�شا �أ�شوياء وليلتئم �شملهم مع عائلتهم. و�أو�شح �أن �أمر 

�أبو�ب  �أن يتمتع �لإن�شان بحريته و�أن تظل  �إح�شا�شا عميقا باأهمية  �شموه يوؤكد 
�لتي  و�لعرب  �لدرو�س  و�ل�شتفادة من  �لأخطاء  و�لرت�جع عن  مفتوحة  �لعودة 
مر بها �ل�شجناء خلل �لفرتة �ملا�شية و�شبيل �إىل �ل�شتقامة و�لتوبة �لن�شوح 
�لنعيمي عن متنياته باأن تكون فرتة �لعقوبة كافية  يف حياتهم. و�أعرب �للو�ء 
بدورهم يف خدمة  يقومون  �أ�شوياء  كاأ�شخا�س  للمجتمع  وعودتهم  لإ�شلحهم 
جهدهم  ق�شارى  لبذل  �لنو�يا  �إخ��ل���س  �إىل  �لعفو  �شملهم  من  ودع��ا  �ل��وط��ن. 
�شاحلني  �أع�شاء  �ملجتمع  �شفوف  �إىل  و�ل��ع��ودة  �ل��ق��ومي  بال�شلوك  �لل��ت��ز�م  يف 

و�لجتهاد يف كل ما يعود عليهم وذويهم بحياة وم�شتقبل �أف�شل.
�ملفرج  �لإف��ر�ج فور� عن  �إج��ر�ء�ت  �أنه �شتتم مبا�شرة  �إىل  �لنعيمي  �للو�ء  و�أ�شار 

عنهم لعودتهم �إىل �أ�شرهم.

ويل عهد ال�صارقة يرتاأ�ض اجتماع املجل�ض التنفيذي

مبنا�سبة اليوم الوطني
خمي�ض بوهارون: الإمارات م�صدر لالأمل وال�صعادة

•• ال�سارقة-وام:

رف����ع �مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي لإم����ارة 
�لتهاين  �آي������ات  �أ����ش���م���ى  �ل�������ش���ارق���ة 
�شاحب  م���ق���ام  �إىل  �ل���ت���ربي���ك���ات 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
و���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
�ل�شيخ  �ل�شمو  حاكم دبي و�شاحب 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�ل�شمو  و�شاحب  �مل�شلحة  للقو�ت 
�ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
�أ�شحاب  و�إخو�نهم  �ل�شارقة  حاكم 
�ملجل�س  �أع�����ش��اء  �ل�����ش��ي��وخ  �ل�����ش��م��و 
�لأعلى حكام �لإمار�ت و�شعب دولة 
وجميع  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت 
�ليوم  ع��ل��ي��ه��ا مب��ن��ا���ش��ب��ة  �مل��ق��ي��م��ني 
�لوطني �ل�شاد�س و�لأربعني لدولة 
�فتخار  م��ن��ا���ش��ب��ة  مي���ث���ل  و�ل�������ذي 

�جلل�شة  حم�شر  ع��ل��ى  �لت�شديق 
�ل�شابقة �أ�شدر �ملجل�س قر�ر�ً ب�شاأن 
رقم  للقانون  �لتنفيذية  �للئحة 
�لنظام  ب�����ش��اأن   2017 ل�شنة   4
وتاأتي  �ل�����ش��ارق��ة  حل��ك��وم��ة  �مل����ايل 
لآلية  �لتنفيذية مف�شلة  �للئحة 
ونظمت  �مل�����ايل  �ل���ق���ان���ون  ت��ن��ف��ي��ذ 
�ملالية  �لج���ر�ء�ت  �لقانونية  �مل��و�د 
و�لأ�ش�س �ملتبعة  يف كافة �جلو�نب 
�مل����ال����ي����ة.  و�ط����ل����ع �مل���ج���ل�������س على 
�ل�شحية  �ل�����ش��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  ت��ق��ري��ر 
�ل�شحي  �ل��ت��اأم��ني  منظومة  ح��ول 
�ل�شحية  �خل����دم����ات  وم�������ش���ت���وى 
�ملقدمة للم�شتفيدين من موظفي 
�شعادة  و�أو���ش��ح  �ل�����ش��ارق��ة  حكومة 
هيئة  رئي�س  �ملحيان  علي  عبد�هلل 
�ل�شتفادة  �ل�����ش��ح��ي��ة  �ل�������ش���ارق���ة 
�ملنظومة  خل�����دم�����ات  �ل����ك����ب����رية 
�ل�شحية من قبل �ملنتفعني م�شري�ً 
تتخذها  �ل���ت���ي  �لج����������ر�ء�ت  �إىل 
�خلدمات  م�شتوى  ملتابعة  �لهيئة 

و�لعمل على تطويرها.
�ل�شارقة  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������س  و�أورد   

لدولة  �ل��ع��ري��ق  بالتاريخ  و�ع��ت��ز�ز 
�لإم��ار�ت و�لجن��از�ت �لتي حققها 
�لثاين  م��ن  �نطلقاً  ه��ذ� �لحت���اد 

من دي�شمرب للعام 1971.
 ج��اء ذل��ك خ��لل �جتماع �ملجل�س 
�ل���ذي ع��ق��د ���ش��ب��اح �م�����س برئا�شة 
�شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد بن 
�شلطان �لقا�شمي ويل عهد ونائب 
�ملجل�س  رئ��ي�����س  �ل�����ش��ارق��ة  ح���اك���م 
�ل�شيخ  �شمو  وبح�شور  �لتنفيذي 
نائب  �لقا�شمي  �شامل  بن  عبد�هلل 
حاكم �ل�شارقة نائب رئي�س �ملجل�س 
�شمو  مكتب  يف  وذل���ك  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 

�حلاكم.
�ل��د�ئ��م وفق  و�أك��د �ملجل�س �لعمل   
توجيهات �لقيادة �لر�شيدة ومتابعة 
�لدكتور  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو 
�ل�شارقة  ح��اك��م  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س 
خمتلف  يف  �ل���ت���ن���م���ي���ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
�ملجالت مبا يوفر �حلياة �لكرمية 
و�لقاطنني  للمو�طنني  و�لآم���ن���ة 
ع����ل����ى �أر������������س �ل��������دول��������ة.  وب���ع���د 

�ل�شحية �لعديد من �لح�شائيات 
حول  �لعام  �لر�شا  مبدى  �ملتعلقة 
�ملنظومة �ل�شحية و�خلدمات �لتي 
حتتاج �إىل تطوير و�عتمد �ملجل�س 
�لتطويرية  �مل��ق��رتح��ات  م��ن  ع���دد�ً 
م�����ش��ي��د�ً ب��اجل��ه��ود �ل��ت��ي ت��ق��وم بها 
توفري  يف  �ل�شحية  �ل�شارقة  هيئة 
�أف�شل �خلدمات �ل�شحية ملوظفي 
�شعادة  وعر�س  �ل�شارقة.   حكومة 
رئي�س  �ل�شويجي  يو�شف  �ملهند�س 
عدد�ً  و�مل��و����ش��لت  �ل��ط��رق  هيئة 
حول  �لتطويرية  �مل��ق��رتح��ات  م��ن 
م�شروعات �لبنى �لتحتية وتطوير 
�ل�شبكة �لطرقية يف مدن ومناطق 
هيئة  رئي�س  و�أ�شار  �ل�شارقة  �م��ارة 
�لطرق و�ملو��شلت �إىل �أنه �شمن 
�لهيئة  قامت  �لتطويرية  �خلطة 
ب��در����ش��ة �ل��ع��دي��د م��ن �مل��ي��ادي��ن يف 
لتطويرها  وذل���ك  �ل�شارقة  �م���ارة 
�مل��ع��اي��ري ذ�ت �جلودة  �أف�����ش��ل  وف��ق 
�ن�شيابية  ي��وف��ر  مب��ا  و�مل��و����ش��ف��ات 
�لإم������ارة.  و�أ�شدر  �أك���ر يف ط���رق 
�ملجل�س قر�ر�ً بتعديل قر�ر �ملجل�س 

م����ن كل  دي�����ش��م��رب   2 ن��ح��ت��ف��ل يف 
بعد عام  عام بعيد �لحت��اد، وعاماً 
نتطلع  �لر�شيدة  قيادتنا  ظ��ل  ويف 
ل��ت��ح��ق��ي��ق �مل���زي���د م���ن �لإجن�������از�ت 
�لنمو  �إكمال م�شرية  و�مل�شاهمة يف 
�حلبيبة  دول���ت���ن���ا  ���ش��ه��دت��ه��ا  �ل���ت���ي 

�لمار�ت. 
ويف هذ� �ليوم �لغايل على قلوبنا، 
�لتهاين  �آي�������ات  ب���اأ����ش���م���ى  ن���ت���ق���دم 
�شيدي  م���ق���ام  �إىل  و�ل���ت���ربي���ك���ات 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان،  �آل  ز�ي�����د 
�شاحب  �أخ��ي��ه  و�إىل  �هلل،  ح��ف��ظ��ه 

ويف هذه �لذكرى �لأ�شمى و�لأجمل 
ن�شتح�شر  ن��ف��و���ش��ن��ا،  يف  و�لأه������م 
�ل��ت��ي قطعناها  �مل��ه��م��ة  �لأ����ش���و�ط 
منذ قيام �لحتاد، يف دعم �لتعليم 
�مل�����ر�أة، ف�شًل  و�ل�����ش��ح��ة ومت��ك��ني 
عن �لوز�ر�ت �جلديدة �لتي تخدم 
�ل�شباب  ب�����ش��وؤون  وت��ه��ت��م  �مل���و�ط���ن 
و�أج���ي���ال �مل�����ش��ت��ق��ب��ل، وت��ع��م��ل على 
�شطر  فقد  و�ملقيم.  �ملو�طن  ر�ح��ة 
�لتاريخ يف �شجلته �أجمل �لعبار�ت 
ع��ن م�����ش��رية �لحت����اد �ل��ت��ي �شكلت 
�شعوب  ت���اري���خ  يف  م��ه��م��ة  م��رح��ل��ة 
فريد�ً  من��وذج��اً  وق��دم��ت  �ملنطقة، 

�آل  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو 
مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
دب���ي رعاه  �ل�����وزر�ء ح��اك��م  جمل�س 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  �أخ��ي��ه  و�إىل  �هلل، 
نهيان  �آِل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �ب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
�مل�����ش��ل��ح��ة، و�إىل  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى 
�لأعلى  �ملجل�س  �أع�����ش��اء  �إخ��و�ن��ه��م 
و�أولياء  و�ل��ن��و�ب  �لإم����ار�ت،  حكام 
�لعهود، و�إىل �شعب دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة، �شائلني �ملوىل عز 
وقيادتنا  دول��ت��ن��ا  يحفظ  �أن  وج��ل 

�لر�شيدة و�شعبها �لطيب �ملعطاء.

عن �لتلحم �لغري م�شبوق لدولة 
جن��ح��ت ب��ف��ك��ر وروؤي�����ة ق��ي��ادت��ه��ا يف 
لفت �أنظار �لعامل �إليها، و�أو�شحت 

معنى �لوحدة �لوطنية. 
لنا  ه��و فر�شة  �ل��وط��ن��ي  �ل��ي��وم  �إّن 
�لإجن�����از�ت  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء  لن�شّلط 
�ل��ع��ظ��ي��م��ة �ل���ت���ي ���ش��ه��دت��ه��ا دول����ة 
م�شريتها  م��ن  ولنتعلم  �لإم�����ار�ت 
�مل�شرية  بالنجاحات. هذه  �حلافلة 
�ل���ت���ي مت مت��ي��ي��زه��ا ب���ق���درة دول���ة 
�لتحّديات  �لإم��ار�ت على مو�جهة 
ك��اّف��ة، وذل��ك بف�شل روؤي��ة قيادتنا 
�لر�شيدة �لتي تر�ّشخ مبادئ ثقافة 

وي���وق���ف ���ش��رف �مل�����ش��اع��دة ب���زو�ل 
للقر�ر  �لدخل ووفقاً  �نعد�م  �شبب 
�لجتماعية  �خلدمات  د�ئرة  تقوم 
ب��در����ش��ة �حل����الت �مل��ت��ق��دم��ة وفقاً 
لل�شو�بط و�ل�شروط �لتي و�شعها 
�ل��ق��ر�ر.   و�شمن م��ا ��شتجد على 
�طلع  �جل���ل�������ش���ة  �أع�����م�����ال  ج�������دول 
�ملجل�س على جدول �أعمال �جلل�شة 
ل���دور �لن��ع��ق��اد �لعادي  �خل��ام�����ش��ة 
�لتا�شع  �لت�شريعي  للف�شل  �لثالث 

 2011 ل�شنة   16 �لتنفيذي رقم 
�مل�شاعد�ت  م��ن��ح  ت��ن��ظ��ي��م  ب�������ش���اأن 
�لج��ت��م��اع��ي��ة ل��ع��دمي��ي �ل��دخ��ل يف 
�إمارة �ل�شارقة ون�س �لقر�ر على �أنه 
مع مر�عاة ما ورد باجلدول �ملر�فق 
 16 رقم  �لتنفيذي  �ملجل�س  لقر�ر 
ل�شنة 2011م �مل�شار �إليه ي�شرف 
�ملهجورة  �ل��دخ��ل  ع��دمي��ة  ل��ل��م��ر�أة 
م�شاعدة  ع��ائ��ل��ه��ا  م����ن  و�مل���ه���م���ل���ة 
مالية قدرها 5000 درهم �شهرياً 

ل��ل��م��ج��ل�����س �ل����ش���ت�������ش���اري لإم������ارة 
�ل�شارقة و�لتي �شتعقد غد�.

تعديلت  ع��ل��ى  �مل��ج��ل�����س  و�ط���ل���ع   
�مل���ج���ل�������س �ل�����ش����ت���������ش����اري لإم�������ارة 
قانون  م�������ش���روع  ح����ول  �ل�������ش���ارق���ة 
لل�شمان  �ل�شارقة  �شندوق  تنظيم 
�ملو�د  مناق�شة  وب��ع��د  �لج��ت��م��اع��ي 
�مل��ج��ل�����س برفع  �ل��ق��ان��ون��ي��ة وج����ه 
م�شروع �لقانون �إىل �شاحب �ل�شمو 

حاكم �ل�شارقة توطئة لإ�شد�ره.

�مل�شريف حيث  علينا غر�س وتعزيز 
و�لعمل  و�لتفكري  �لبتكار  ثقافة 

تقوم على �لإب��د�ع و�لبتكار، وهذ� 
هو ما نحتاج �إىل تطبيقه يف �لقطاع 

مميزة  عملء  خدمة  تقدمي  على 
تت�شم بال�شهولة و�ل�شفافية. 
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•• عجمان-وام:

�لدكتور  �ل�����ش��ي��خ  م���ع���ايل  ���ش��ه��د 
رئي�س  �لنعيمي  �شعيد  ب��ن  ماجد 
ديو�ن حاكم عجمان �م�س �حتفال 
�لوطني  باليوم  عجمان  �أكادميية 

للدولة. �ل� 46 
و�أ������ش�����اد رئ���ي�������س �ل�����دي�����و�ن عقب 
�لتي  ب���ال���ف���ع���ال���ي���ات  �لح����ت����ف����ال 
�شلطت �ل�شوء على �إجناز�ت دولة 
وثقافتها  وح�����ش��ارت��ه��ا  �لإم������ار�ت 
موؤكد�   .. وع���م���ر�ن���ه���ا  وت���ر�ث���ه���ا 
�لطلبة  م����ن  �ل����وط����ن  �أب����ن����اء  �أن 
مر�حلهم  ومبختلف  و�لطالبات 

�لأعلى  �ملجل�س  �أع�����ش��اء  �ل�شيوخ 
�لد�ئم  �لإم��ار�ت وحر�شهم  حكام 
�لوطنية  �مل�����ش��ال��ح  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى 

�لعليا ل�شعب �لإمار�ت.
ب���ن �شعيد  �ل�����ش��ي��خ م���اج���د  ون�����وه 
و�لطالبات  �ل����ط����لب  ب���ت���ف���اع���ل 
�ملنا�شبة  ه�����ذه  م����ع  و�لأط������ف������ال 
�لوطنية �خلالدة ما يوؤكد عمقها 
موؤكد�  ن��ف��و���ش��ه��م..  يف  وم��ك��ان��ت��ه��ا 
تقيمها  �لتي  �لحتفالت  هذه  �أن 
و�خلا�شة  �حل��ك��وم��ي��ة  �مل����د�ر�����س 
�أبنائنا  ف���رح���ة  م����دى  ع���ن  ت��ع��رب 
وبناتنا بذكرى تاأ�شي�س �لإمار�ت.

جلهود  ت����ق����دي����ره  ع�����ن  و�أع����������رب 

�آيات  باأ�شمى  �لتدري�شية  و�لهيئة 
�لتهاين و�لتربيكات بهذه �ملنا�شبة 
�ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �إىل �شاحب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
�أ�شحاب  و�إخ���و�ن���ه  �هلل«  »ح��ف��ظ��ه 
�ملجل�س  �أع�����ش��اء  �ل�����ش��ي��وخ  �ل�شمو 

�لأعلى حكام �لإمار�ت. 
وت�������ش���م���ن ب����رن����ام����ج �لح���ت���ف���ال 
�لنوعية  �لفعاليات  من  جمموعة 
و�ملبتكرة وقدم �لطلب و�لطالبات 
جت�شد  ��شتعر��شية  ل��وح��ات  ع��دة 
حب �لوطن من بينها ما يتحدث 
وتطورها  �لإم���������ار�ت  دول�����ة  ع���ن 
و�أخ������رى ت��ر�ث��ي��ة و وف���ق���رة حول 

مبا  ويفخرون  يعتزون  �لدر��شية 
ورقي  ت��ق��دم  م��ن  �ل��دول��ة  حققته 

ح�شاري يف كافة �مليادين.
وقال �إن هذه �لإجناز�ت تنبع من 
روؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
�ل�شمو  و���ش��اح��ب  �هلل«  »ح��ف��ظ��ه 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل������وزر�ء ح��اك��م دب���ي »رع�����اه �هلل« 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�ي��د 
للقو�ت  �لأع����ل����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
�مل�شلحة و�إخو�نهم �أ�شحاب �ل�شمو 

بديل عنه.
و�أ�شار �إىل �أن �لتجربة �لحتادية �� 
�لثاين من �شهر  �لتي �نطلقت يف 
و�أ�ش�شت   1971 ع���ام  دي�����ش��م��رب 
�� توؤكد عمق  �حتاد دولة �لإم��ار�ت 
وتعزز  �لدولة  �أبناء  بني  �لرت�بط 
م��ن ت��وح��ي��د �ل�����ش��ف خ��ل��ف قيادة 

هذ� �لحتاد �ل�شامخ.
بال�شلم  �حل���ف���ل  ب��رن��ام��ج  وب������د�أ 
�لوطني و�آيات من �لذكر �حلكيم 
ثم �ألقيت كلمة ترحيبية من �إد�رة 
�أل���ق���اه���ا ب��ي��رت رو�س  �لأك���ادمي���ي���ة 
ب���الإن���اب���ة تقدم  �مل���در����ش���ة  م���دي���ر 
�لأكادميية  و�إد�رة  با�شمه  خللها 

وطالباتها  وطلبها  �لأك��ادمي��ي��ة 
تنظيم  يف  ب�����ه�����ا  و�ل�����ع�����ام�����ل�����ني 
�لحتفالت باليوم �لوطني ب�شكل 
م��ت��ج��دد وم��ت��ن��وع و�أف���ك���ار حديثة 

ومتطورة.
و�أكد �أن �لحتفال باليوم �لوطني 
م��ن��ا���ش��ب��ة لتجديد  ي��ع��د  ع����ام  ك���ل 
�ل�����ولء ل��ل��ق��ي��ادة و�حل���ف���اظ على 
لدولتنا  �ملوؤ�ش�شني  �لآب��اء  م��ري�ث 
وتر�شيخ معاين �لحتاد يف نفو�س 
�لطلبة  م���ن  �حل���ال���ي���ة  �أج���ي���ال���ن���ا 
بثماره  ت��ن��ع��م  �ل���ت���ي  و�ل���ط���ال���ب���ات 
ي���ح���ف���زه���م على  م�����ا  وخ������ري�ت������ه 
�لتم�شك بالحتاد خيار� وحيد� ل 

تلبية �شباب �لوطن لأد�ء �لو�جب 
ت�شيد  �ل���ت���ي  �ل��ق�����ش��ائ��د  وب��ع�����س 

برئي�س �لدولة و�حلكام.
معايل  ك�����رم  �حل����ف����ل  خ����ت����ام  ويف 
�شعيد  ب��ن  ماجد  �لدكتور  �ل�شيخ 
�لنعيمي �ل�شركاء �ل�شرت�تيجيني 
�لعمل  وف�����ري�����ق  ل����لأك����ادمي����ي����ة 
و�لأ����ش���ر�ف  بت�شميم  ق���ام  �ل����ذي 
�ملدر�شة  م�������ش���روع  ت��ن��ف��ي��ذ  ع���ل���ى 
�لقرق  ف��ي�����ش��ل  ���ش��ع��ود  ت��ق��دم��ه��م 
�لقرق  ل�شركة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
باإهد�ئهم  ��شت�شاريون  مهند�شون 
مل��ا بذلوه  درع �لأك��ادمي��ي��ة ت��ك��رمي 

من جهود وتعاون مع �لإد�رة.

•• ابوظبي-الفجر:

�أكد �شعادة �شيف بدر �لقبي�شي �ملدير 
�أن  �أب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة  لبلدية  �ل��ع��ام 
�لريا�س”  “مدينة  م�شمى  �إط��لق 
على �أ�شخم و�أكرب م�شروع �إ�شكاين 
ي���وؤك���د ع��م��ق �ل���ع���لق���ات �لأخ���وي���ة 
�حلكيمتان  �لقيادتان  �أر�شتها  �لتي 
،م�شري�  و�ل�����ش��ع��ودي��ة  �لإم������ار�ت  يف 
�ل�شمو  ل�شاحب  �حلكيم  �لنهج  �أن 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
�هلل”  “حفظه  �ل�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
�أث���م���ر ع���لق���ات �أخ���وي���ة م��ت��ي��ن��ة مع 
و�لإ�شلمية  �لعربية  �ل���دول  كافة 
و�لعاملية ،وقد نالت �ململكة �لعربية 
ومكانة  خ�����ش��و���ش��ي��ة  �ل�������ش���ع���ودي���ة 
ووج������د�ن �شاحب  ق��ل��ب  ك��ب��رية يف 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ز�ي���د 
�ملنطلق  ه����ذ�  وم����ن   ، �هلل  ح��ف��ظ��ه 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  ج����اءت 
و�أو�مر  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 

�ل�شمانة  ه���و  �إمن�����ا  �ل�����ش��ق��ي��ق��ت��ني 
�حلقيقية ل�شتقر�رنا وحماية �أمننا 

ومناء بلدنا يف كل �لبلدين.
�ملتجدد  �لفكر  �إن  �شعادته:  وت��اب��ع 
و�ل����روؤي����ة �ل��ث��اق��ب��ة �حل��ك��ي��م��ة �لتي 
ي�شري وفقاً لنهجها �شاحب �ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
و���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
�هلل  حفظهما  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن 
للإ�شكان  ج��دي��دة  م��ب��ادئ  ر���ش��خ��ت 
من خلل حتديث �شيا�شة �لإ�شكان 
�أولوياتها  قمة  على  ت�شع  حيث   ،
�مل��و�ط��ن��ني ، وت��وف��ري كافة  �إ���ش��ع��اد 
�شبل �حلياة �لكرمية لهم ، ومتتني 
و�لأ�شرة  �لإم��ار�ت��ي  �ملجتمع  ع�شد 
�لإم��ار�ت��ي��ة م��ن خ��لل غ��ر���س قيم 
�مل�شتد�مة  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  �ل���ش��ت��ق��ر�ر 
مو�جهة  ع��ل��ى  ق��درت��ه��ا  وت��ع��زي��ز   ،
حت����دي����ات �حل���ا����ش���ر و�مل�����ش��ت��ق��ب��ل ، 
نفتخر  ك��م��و�ط��ن��ني  �أن���ن���ا  م�����ش��ري� 
�ل���ت���ي تبذل  �ل���ر����ش���ي���دة  ب��ق��ي��ادت��ن��ا 
�إ�شعاد  �أج���ل  م��ن  و�لنفي�س  �ل��غ��ايل 
���ش��ع��ب �لإم��������ار�ت وت��ر���ش��ي��خ �أرك����ان 
�لرفاهية  وحت���ق���ي���ق  �����ش���ت���ق���ر�ره 

يدل  وهذ�  وم�شتقبلهم،  حا�شرهم 
����ش��ت�����ش��ر�ف��ي��ة حر�شت  روؤي�����ة  ع��ل��ى 
ت�شمينها  ع��ل��ى  ���ش��م��وه  ت��وج��ي��ه��ات 
لتحديث  �ل��ع��ري�����ش��ة  �خل��ط��وط  يف 
�مللمح  �أن  كما   ، �لإ�شكان  �شيا�شات 
�شيا�شة  حت���دي���ث  ل����روؤي����ة  �ل���ع���ام���ة 
�لو�قع  �أن  بجلء  تو�شح  �لإ�شكان 
�إيجابيا  ت��ط��ور�  ي�شهد  �لإ���ش��ك��اين 
كبري� يتج�شد من خلل رفع �شقف 
تتيحها  �ل���ت���ي  �ل��ع��ق��اري��ة  �حل���رك���ة 
�شعيد  على  �شو�ء  �لتحديث  خطة 
للمتقدمني  �لنتظار  م��دة  خف�س 
�ل�شكنية  �ل��وح��د�ت  على  للح�شول 
�ل����ت����د�ول  ح���ري���ة  خ�����لل  م����ن  �أو   ،
، و�إم���ك���ان���ي���ة ����ش��ت��ب��د�ل �لأر������ش����ي 
�لإ�شافية  �لأر��شي  و�شر�ء   ، و�ملنح 
ب��اأ���ش��ع��ار ت�����ش��ج��ي��ع��ي��ة و���ش��م��ه��ا �إىل 
�لأر����ش��ي �لأ���ش��ا���ش��ي��ة، �لأم���ر �لذي 
مينح �ملو�طنني قدرة على مو�جهة 
وكذلك   ، �لأ�شري  �لنمو  متطلبات 
بحد  وه��ذ�  �لإ�شكانية،  �ملالية  �ملنح 
ذ�ت���ه �م��ت��ي��از كبري ���ش��وف ي��ك��ون له 
�ملو�طنني  �إ�شعاد  يف  �لعظيم  �لأث��ر 
و�لرفاهية  �ل����ش���ت���ق���ر�ر  وحت��ق��ي��ق 

���ش��م��و ويل ع��ه��د �أب���وظ���ب���ي )رع����اه 
�لإ�شكاين  �مل�����ش��روع  بت�شمية  �هلل( 
�أبوظبي مدينة �لريا�س  �لكبري يف 
ور�شالة  �مل���ك���ان���ة،  ل���ه���ذه  ت���ع���زي���ز� 
�أخ�����وي�����ة وت�������ش���ام���ن وت���ك���ات���ف مع 
�لعربية  �ململكة  �لكربى  �ل�شقيقة 
�شعادته: لقد  و�أ�شاف    . �ل�شعودية 
ت��ن��ام��ت وجت����ذرت ع��لق��ات �لأخ���وة 
�لعربية  �لإم������ار�ت  ب��ني  و�ل��ت��ك��ام��ل 
�ملتحدة و�ململكة �لعربية �ل�شعودية 
، وخ�شو�شا على �شعيد �لتحديات 
�لكبرية �لتي تو�جه �لأمة �لعربية، 
،و��شتطاعت  �مل�����ش��رتك  و�مل�����ش��ري 
�أن تر�شخا مفهوم  قيادتا �لدولتني 
�لبيت متوحد من خلل مو�قفهما 
�حلازمة و�ل�شارمة و�لتي ت�شتهدف 
و�لت�شامح  �ل�����ش��لم  دع��ائ��م  �إر����ش���اء 
ومع   ، �مل��ن��ط��ق��ة  يف  و�ل����ش���ت���ق���ر�ر 
مبادرة ت�شمية مدينة ��شرت�تيجية 
�لريا�س  مدينة  با�شم  �أبوظبي  يف 
و��شحة  موؤ�شر�ت  يعطي  ه��ذ�  ف��اإن 
�لفعالة  �لثنائية  ه���ذه  �م��ت��د�د  �أن 
و�لتاآزر �لذي مل ي�شبق له مثيل بني 
و�لقيادتني  و�ل�شعبني  �ل��دول��ت��ني 

توؤ�شر  �لإ���ش��ك��ان  �شيا�شات  حت��دي��ث 
�إىل دللت عميقة توؤكد �أن متكني 
�أب���ن���اء �لإم��������ار�ت وت��وط��ي��د �أرك�����ان 
حتظى  �لإمار�تية  �لأ�شرة  ��شتقر�ر 
باهتمام �لقيادة �حلكيمة ورعايتها، 
لنهج  ����ش��ت��م��ر�ر  �مل���ب���ادرة  ه���ذه  و�أن 
�ل��ت��ي يطلقها  و�مل����ب����ادر�ت  �ل��ع��ط��اء 
وتاأكيد  �لإم��������ار�ت،  لأب���ن���اء  ���ش��م��وه 
على �لإخل�س للنهج �لأبوي �لذي 
�ختطه �ملغفور له باإذن �هلل، �ل�شيخ 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل 
ثر�ه، وحر�س �لقيادة �لر�شيدة على 
�لكرمية  �حل��ي��اة  �شبل  كافة  ت��اأم��ني 

للمو�طنني.
�لمتياز�ت  �أن  ���ش��ع��ادت��ه  و�أ����ش���اف 
�ل���ت���ي ي��ح��ت��وي��ه��ا حتديث  �ل��ك��ب��رية 
تنويع  يف  تتمثل  �لإ���ش��ك��ان  �شيا�شة 
تت�شمنها  �لتي  �لإ�شكانية  �ملنتجات 
�ل��ت��ح��دي��ث �لتي  م���وؤ����ش���ر�ت خ��ط��ة 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �أط��ل��ق��ه��ا 
ب�����ن ز�ي����������د، وه�������ي متنح  حم����م����د 
�ختيار  �أك����رب يف  خ���ي���ار�ت  �مل���و�ط���ن 
�ل�����ذي يتلءم  �لإ����ش���ك���اين  �ل��ن��م��ط 
�أ�شرته  وو�ق�������ع  �ح���ت���ي���اج���ات���ه  م����ع 

و�إن  ل���ل���م���و�ط���ن���ني..  و�ل�����ك�����ر�م�����ة 
ب��ه��ا قيادتنا  �ل��ت��ي جت���ود  �مل��ك��رم��ات 
�ل��ر���ش��ي��دة ه��ي �أب��ل��غ ر���ش��ال��ة ومعنى 
وق��ي��م��ة ع��ل��ى �أن���ن���ا ن��ع��ي�����س يف ظل 
وموؤمنة  متما�شكة  �إمار�تية  �أ���ش��رة 
تاألو  ل  و�لتي   ، �حلكيمة  بقيادتها 
�مل�شتمر  �لرت���ق���اء  �شبيل  يف  ج��ه��د� 
للمو�طنني  �مل��ع��ي�����ش��ي  ب��امل�����ش��ت��وى 
، وف���ت���ح �آف�������اق �حل����ي����اة �أم���ام���ه���م ، 
�لأكيدة  �ل�شمانة  �إي��ج��اد  وك��ذل��ك 
�لأمان  دول���ة  يف  �مل�شتقبل  لأج��ي��ال 

و�ل�شتقر�ر و�لرفاهية .
وقال �شعادته :�إن �لأو�مر �ل�شامية 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  من 
ن���ه���ي���ان ح��ف��ظ��ه �هلل  �آل  ز�ي������د  ب����ن 
بتحديث �شيا�شات �لإ�شكان تنم عن 
�مل�شتقبل  با�شتحقاقات  كبري  وع��ي 
كبرية  �أمانة  �ملو�طنني  حياة  و�أن   ،
�أبنائه  جت���اه  ع��ات��ق��ه  ع��ل��ى  يحملها 
قيادتنا  �أن  ي��وؤك��د  كما   ، �مل��و�ط��ن��ني 
�أولويتها  ق��م��ة  يف  ت�شع  �ل��ر���ش��ي��دة 
و�شمان  ورفاهيته،  �ملو�طن  �إ�شعاد 
�حل����ي����اة �ل���ك���رمي���ة ل����ه ولأ����ش���رت���ه 
�أن  مو�شحا   ، وم�شتقبل  ح��ا���ش��ر� 

لكافة �أفر�د �ملجتمع. 
�إن �إطلق �شركة  و�ختتم �شعادته : 
مدن �لعقارية و�لتي �شتتوىل مهمة 
تنفيذ �ل�شيا�شة �لإ�شكانية �جلديدة 
�لر�شيدة  قيادتنا  حر�س  عن  يعرب 
على �إجناح وتطوير مفهوم �لإ�شكان 
مب��ا ي��ت��لءم م��ع ت��ط��ل��ع��ات �ملجتمع 
وما يتو�فق مع طموحات �لقيادة يف 
�إيجاد بنية حتتية �إ�شكانية عملقة 
�لتطويرية  �خلطة  تلبية  ت�شتطيع 

�ل�شاملة وقيم �لتنمية �مل�شتد�مة.

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

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

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

ام القوين
�شيدلية �حلرم                       7660292

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

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة



األربعاء   29   نوفمبر    2017  م   -   العـدد  12186  
Wednesday  29   November   2017  -  Issue No   12186

06

اأخبـار الإمـارات
وزارة �صوؤون الرئا�صة حتتفل باليوم الوطني وتكرم موظفيها 

•• اأبوظبي- وام: 

�أكد معايل �أحمد حممد �حلمريي �لأمني �لعام لوز�رة �شوؤون �لرئا�شة 
�أن دولة �لإمار�ت مت�شي يف م�شريتها �لناجحة بخطى ثابتة ور��شخة، 
حمّققة �إجناز�ت ح�شارية وتنموية و�إن�شانية م�شهودة، ونه�شة وتطّور 
و�لعدل  �لتنمية  يف  ُي��ح��ت��ذى  من���وذج  �إىل  ح��ّول��ت��ه��ا  ك��اف��ة،  �مل��ج��الت  يف 

و�ل�شلم.
برعاية  �لرئا�شة،  ���ش��وؤون  وز�رة  نّظمته  �ل��ذي  �حلفل  خ��لل  ذل��ك  ج��اء 
كرمية من �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�ل�شاد�س  �لوطني  �ليوم  وذلك مبنا�شبة  �لرئا�شة،  �شوؤون  وزير  �ل��وزر�ء 
�لوظيفية،  و�جباتهم  �أد�ء  �ملتمّيزين يف  كرم خلله  و�ل��ذي  و�لأربعني، 

و�حلا�شلني على �شهاد�ت علمية، و�أ�شحاب �خلدمة �لطويلة، وخريجي 
�خلدمة �لوطنية.

ع��ر���س لفيلم وثائقي  ت��له  �ل��وط��ن��ي،  بال�شلم  ب���د�أ  ق��د  وك���ان �حل��ف��ل 
يرتجم روؤية وز�رة �شوؤون �لرئا�شة ور�شالتها، �لتي �أثمرت عن كثري من 
�لإجناز�ت و�ملبادر�ت و�ل�شيا�شات �لوطنية، �لتي ت�شّب يف خدمة �لوطن 
�لرئا�شة، كلمة  �شوؤون  ل��وز�رة  �لعام  �لأم��ني  �ألقى معايل  و�مل��و�ط��ن، ثم 
�آيات �لتهاين و�لتربيكات �إىل مقام �شاحب �ل�شمو  �أ�شمى  رفع خللها 
و�أخيه  “حفظه �هلل”،  �لدولة  �آل نهيان، رئي�س  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن 
�آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �شاحب �ل�شمو 
“رعاه �هلل”، و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ  رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 

�لأعلى  �ملجل�س  �أع�شاء  �ل�شيوخ  �ل�شمو  �أ�شحاب  و�إخ��و�ن��ه��م  �مل�شّلحة، 
و�لأربعني  �ل�شاد�س  �لوطني  �ليوم  مبنا�شبة  �لإم���ار�ت،  حّكام  للحتاد 

لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
ونقل معايل �لأمني �لعام حتيات �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان، 
جلهود  وتقديره  �لرئا�شة،  �شوؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء،  جمل�س  رئي�س  نائب 
بالتوفيق  للجميع  ومتنياته  للمكّرمني،  وتهنئته  �ل����وز�رة،  موظفي 
�لرئا�شة حري�شون على  �شوؤون  “ �إننا يف وز�رة  و�لنجاح، وقال معاليه 
روح  وتن�شر  بها،  �لعاملني  ت�شعد  و�إيجابية،  حمّفزة  عمل  بيئة  توفري 
م��وؤه��لت��ه��م، مبا  وت��ط��ّور  ق��در�ت��ه��م،  وت��ع��ّزز  بينهم،  و�ملناف�شة  �لإب����د�ع 

ميّكنهم من تاأدية مهامهم وو�جباتهم على �لوجه �لأكمل”.
�ل�شيخ من�شور بن ز�يد  �إىل �شمو  بال�شكر و�لمتنان  كما تقّدم معاليه 

و�لأد�ء  �ملثمرة  �لإجن��از�ت  وتقدير  �لد�ئمة  توجيهاته  ، على  نهيان  �آل 
�لتوفيق  لهم  متمنًيا  ك��اف��ة،  �مل��ك��ّرم��ني  �إىل  بالتهنئة  وت��ق��ّدم  �ملتميز، 

و�لنجاح و�ل�شد�د.
وقام معاليه يف نهاية �حلفل بتقدمي �ل�شهاد�ت و�جلو�ئز لهم.

�شوؤون  وز�رة  يف  �مل�شت�شار  �مل��زروع��ي،  حممد  فار�س  معايل  �حلفل  �شهد 
�لرئا�شة، و�شعادة حممد �لرميثي، وكيل �لوز�رة لقطاع �ل�شوؤون �ملالية 
�لتن�شيق  لقطاع  �ل���وز�رة  وكيل  �ل��ع��ام��ري،  ر����ش��د  و�شعادة  و�مل�شرتيات، 
�خلدمات  لقطاع  �ل��وز�رة  وكيل  �حلمريي،  �شلطان  و�شعادة  �حلكومي، 
�مل�شاندة، و�شعادة جمعة �لرميثي، وكيل �لوز�رة لقطاع �ملر��شم �لرئا�شية، 
و�لدكتور عبد�هلل مغربي، مدير قطاع �لدر��شات و�لبحوث، وعدد من 

�مل�شت�شارين، وموظفي وز�رة �شوؤون �لرئا�شة.

مع مرور 50 عامًا على تاأ�سي�سها توا�سل م�سريتها بزخم اأكرب

غرفة جتارة راأ�ض اخليمة تعي�ض يوبيلها الذهبي

•• راأ�س اخليمة – حم�سن را�سد 

وعلى  �خليمة  ر�أ����س  �إم���ارة  �شهدت 
وج�����ه �خل�������ش���و����س غ���رف���ة جت����ارة 
، وعلى  ر�أ������س �خل��ي��م��ة  و���ش��ن��اع��ة 
مدى �ليومني �ملا�شيني �حتفالت 
�لذهبي  بيوبيلها  ب��دء  تنقطع  مل 
تاأ�شي�شها  ع��ل��ى  ع��ام��ا   50 وم����رور 
كثاين غرفة جتارة و�شناعة تنطلق 
يف دول����ة �لم������ار�ت ح��ام��ل��ة  �شعار 
»خ��م�����ش��ون ع��ام��اً م��ن �لإجن�����از�ت«، 
�لوطني  بالعيد  �حتفالتها  وك��ذ� 
، حيث    46 �ل����  �لم������ار�ت  ل���دول���ة 
�زد�ن��ت مد�خل �لم��ارة و�شو�رعها 
�حلكومية  م��وؤ���ش�����ش��ات��ه��ا  وك����اف����ة 
م��ن��ه��ا و�خل���ا����ش���ة ب��ح��ل��ة حت��م��ل يف 
طياتها �شعار روح �لحتاد ، وغطت 
�لغرفة   م��ب��ن��ى  و�لن������و�ر  �لع�����لم 
تعبري�ً عن م�شاركة غرفة �لتجارة 
و�ل�شناعة  بهذه �ملنا�شبة �لوطنية، 
و�لتفاعل  �ل�شر�كة  لنهج  وتعزيز�ً 
�ملنا�شبات  ج��م��ي��ع  يف  �مل��ج��ت��م��ع  م��ع 
بيوم  �حتفالتها  وك��ذ�   ، �لوطنية 
�ل�����ش��ه��ي��د ت��ت��ذك��ر ف��ي��ه �لإم�������ار�ت 
دفعو�  �ل��ذي��ن   ، �لأب����ر�ر  �ُشهد�ئها 
حياتهم دفاعا عن وطنهم ، ون�شرة 
لإخ���و�ن���ه���م وج���ري�ن���ه���م �ل���ع���رب ، 
فجاءت �حتفالت �لغرفة باليوبيل 
�ل��ذه��ب��ي ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة وح�شور 
بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�ملجل�س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي  ���ش��ق��ر 

�لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة .
حاكم  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وهّناأ 
ر�أ�س �خليمة، ��شرة �لغرفة وجميع 
�لب�شرية  و�ل������ك������و�در  �ل����ق����ي����اد�ت 
�حلالية و�ل�شابقة �لتي عملت فيها 
كاأع�شاء وروؤ�شاء ، على ما حققوه 
من �إجناز�ت قّيمة يف م�شريتها منذ 
كانت  حيث   ،1967 ع��ام  ن�شاأتها 
م��ه��م��اً يف حتقيق  ت���ز�ل ر�ف����د�ً  ول 
و�لقفز�ت  �ل��ع��م��لق��ة  �ل���ت���ط���ور�ت 
�قت�شاد  ي�شهدها  �ل��ت��ي  �ل��ن��وع��ي��ة 
على  �شموه  موؤكد�   ، �خليمة  ر�أ���س 
و�ملكت�شبات  �لإجن�������از�ت  ه���ذه  �أن 
لي�شت �شوى بد�ية مرحلة جديدة 
وو�عدة عنو�نها �إ�شعاد �أبناء �لإمارة 
معترب�ً  ل��ه��م،  �ل��رف��اه��ي��ة  وحتقيق 
�ل�شاملة  للتنمية  �ن��ع��ك��ا���س  �أن���ه���ا 
�لإم��ار�ت على  �لتي ت�شهدها دولة 
كافة �مل�شتويات حتت قيادة �شاحب 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل«.

كبري�  ح�������ش���ور�  �حل����ف����ل  و����ش���ه���د 
ملركز  �لكربى  بالقاعة  ��شت�شافته 
مقر  يف  للمعار�س  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س 
�ل��غ��رف��ة ، ب��ح�����ش��ور �ل�����ش��ي��خ �حمد 
د�ئرة  رئي�س  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن 
�جلمارك رئي�س جمل�س �إد�رة هيئة 
�لقت�شادية  �خليمة  ر����س  مناطق 
كايد  ب��ن  عبد�مللك  و�ل�شيخ  ر�ك���ز 
�ل���ق���ا����ش���م���ي �مل�������ش���ت�������ش���ار �خل���ا����س 
ل�������ش���اح���ب �ل�������ش���م���و ح����اك����م ر������س 
عبد�هلل  بن  عمر  و�ل�شيخ  �خليمة 
�لقا�شمي و�ل�شيخ حممد بن كايد 
�لتنمية  د�ئ����رة  رئ��ي�����س  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
�لق��ت�����ش��ادي��ة و�ل�����ش��ي��خ ���ش��ق��ر بن 
وعدد  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن  حممد 
�لوطني �لحتادي  �ملجل�س  �ع�شاء 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل��ه��ي��ئ��ات  وم�����ش��وؤويل 
�إىل جانب  �لم����ارة  �حل��ك��وم��ي��ة يف 
�شعادة حممد علي م�شبح �لنعيمي 
ر�أ�س  غ��رف��ة  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س 
�خليمة ومبادرته �لطيبة وحر�شه 
�ح���ت���ف���الت  ي�������ش���ارك���ه���م  �أن  ع���ل���ى 
 50 �ل���  �لذهبي  بيوبيلها  �لغرفة 
، ك��اف��ة روؤ����ش���اء و�أع�����ش��اء جمال�س 
�إد�رة �لغرفة �حلاليني و�ل�شابقني، 
و�ل�شناعة  �لتجارة  غرف  وروؤ�شاء 
�لفعاليات  ومم��ث��ل��ي  �ل����دول����ة،  يف 
موؤ�ش�شات  وك��ربي��ات  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
�لغرفة  �خلا�س وموظفي  �لقطاع 
علي  حممد  �شعادة  حر�س  حيث   ،

�خلا�س  �لقطاع  دور  وتعزيز  دع��م 
�لقت�شادية،  �لتنمية  عملية  يف 
�لكرمية  �ل��رع��اي��ة  بف�شل  وذل����ك 
للقيادة  �ل���ط���م���وح���ة  و�ل�������روؤي�������ة 
دور�ً  �ل��غ��رف��ة  ف��ل��ع��ب��ت  �ل��ر���ش��ي��دة، 
�لتعاون  �أو����ش��ر  تر�شيخ  يف  ك��ب��ري�ً 
و�لتن�شيق مع �ملوؤ�ش�شات و�ل�شركات 
و�ملنظمات �لدولية، ودعم م�شاريع 

وخطط و��شرت�تيجيات �لإمارة.
�لحتفال  �أن  �ل��ن��ع��ي��م��ي  و�أ����ش���اف 
ب��ال��ي��وب��ي��ل �ل��ذه��ب��ي ل��غ��رف��ة ر�أ�����س 
نربز  �أن  ع��ل��ي��ن��ا  مي���ل���ي  �خل���ي���م���ة 
م�����ش��ريت��ه��ا �حل��اف��ل��ة ب���الإجن���از�ت، 
ُي�����ش��ّج��ل ل��ه��ا �ل��ي��وم متّيزها  ح��ي��ث 
من  �لعديد  �إط��لق  يف  و�أ�شبقيتها 
تن�شيط  يف  �شاهمت  �لتي  �ملبادر�ت 
�حل��رك��ة �لق��ت�����ش��ادي��ة، و�ل��ت��ي كان 
�شجل  �أول  �إ�����ش����د�ر  �أب����رزه����ا  م���ن 
للعلمات  ق���ان���ون  و�أول  جت�����اري 
�لدولة،  م�شتوى  ع��ل��ى  �ل��ت��ج��اري��ة 
وكذلك �إطلق مركز ر�أ�س �خليمة 
�إطلق  �إىل  بالإ�شافة  للمعار�س، 
لتنمية  �شقر  ب��ن  �شعود  موؤ�ش�شة 
�مل�شاريع �لتي �أ�شبحت نو�ة لتنمية 
و�ملتو�شطة  �ل�����ش��غ��رية  �مل�����ش��اري��ع 
�إىل  �ل�شباب،  �لأع��م��ال  رو�د  ودع��م 
جانب تاأ�شي�س مركز ر�أ�س �خليمة 
�لتجاري  و�ل��ت��ح��ك��ي��م  ل��ل��ت��وف��ي��ق 
�لتجارية،  �مل��ن��ازع��ات  يف  للف�شل 
وغ��ري ذل��ك �ل��ع��دي��د م��ن �ملبادر�ت 
باتت  لقد  �لنعيمي:  وتابع  �ملهمة. 
غرفة جتارة و�شناعة ر�أ�س �خليمة 
�أب�����رز وجهات  �ل���ي���وم و�ح�����دة م���ن 
�لأعمال، بف�شل �لروؤية �لطموحة 
�ل�شمو  ل�����ش��اح��ب  و�مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
�لقا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  �ل�شيخ 
، �مل��رت��ك��زة على �لب��ت��ك��ار و�لإب����د�ع 
و�ملعرفة يف �شتى �جلو�نب، م�شري�ً 
م��ا بني  �ل��زم��ن��ي��ة  �مل��رح��ل��ة  �أن  �إىل 
�نطلقت  �لتي  �لتاريخية  �للحظة 
�خل��ي��م��ة وحتى  ر�أ�����س  غ��رف��ة  فيها 
�لتاأمل  علينا  ت��وج��ب  ه���ذ�،  يومنا 
يف ت���ل���ك �ل���ع���ق���ود �ل���ت���ي جت�����اوزت 
�لتاأ�شي�س  مرحلة  �لغرفة  خللها 
مرحلة  ث���م  �ل���ب���ن���اء  م��رح��ل��ة  �إىل 
�لتقدم، و�شوًل �إىل مرحلة �لتميز 
و�لتطور و�لريادة وح�شد �جلو�ئز 

�ملحلية و�لإقليمية.
ر�أ�س  غرفة  حر�س  �لنعيمي  و�أك��د 
�خل��ي��م��ة ع��ل��ى �مل�����ش��ي ق���دم���اً نحو 
حت��ق��ي��ق �لأه������د�ف �مل��ر���ش��وم��ة لها 
خلدمة جمتمع �لأعمال و�قت�شاد 
مكت�شباته  وت��ع��زي��ز  �خليمة  ر�أ����س 
ل�شاحب  �حل��ك��ي��م��ة  �ل���روؤي���ة  وف���ق 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ع��ود ب���ن �شقر 
�ل�شديدة،  وتوجيهاته  �لقا�شمي 
بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  ومتابعة 
�شعود بن �شقر �لقا�شمي ويل عهد 
ر�أ�س �خليمة معرباً عن �شكره لكل 
�ل��غ��رف��ة م��ن��ذ �نطلقها  م��ن دع���م 
�لذهبية،  حمطتها  �إىل  و����ش���وًل 
تعزيز  �لغرفة  تو��شل  ب��اأن  و�ع���د�ً 
ر�أ�س  يف  �لأع���م���ال  بيئة  ����ش��ت��د�م��ة 
��شتقطاب  خ�����لل  م����ن  �خل���ي���م���ة 
وجذب ��شتثمار�ت جديدة ودعمها 
وت�شجيع �لأفكار �ملبدعة و�خللقة 

ملو��شلة م�شار �لنمو �لقت�شادي.
غرف  ب�������ادرت  �حل���ف���ل  خ���ت���ام  ويف 
�لدولة  يف  و�ل�����ش��ن��اع��ة  �ل���ت���ج���ارة 

تاأ�شي�شها  م��ن��ذ  �ل��غ��رف��ة   م�����ش��رية 
مبوجب   1967 �أك��ت��وب��ر   22 يف 
�ملغفور له  �أ�شدره  �أم��ريي  مر�شوم 
�لقا�شمي  حممد  بن  �شقر  �ل�شيخ 
على  �ل�شوء  وي�شلط  �هلل«،  »رحمه 
من  �ل��ع��دي��د  �إط���لق  يف  �أ�شبقيتها 
�ملبادر�ت وعلى �أبرز ما حققته من 
�إجن�����از�ت ك���ان ل��ه��ا �إ���ش��ه��ام مبا�شر 
يف ت��ع��زي��ز حت���ول دول����ة �لإم������ار�ت 
�قت�شادية  وق���وة  ع��امل��ي  م��رك��ز  �إىل 
�إقليمية وت�شنيفها يف �أعلى مر�تب 
�ل�����دول م���ن ح��ي��ث �ل���ن���اجت �ملحلي 

�لإجمايل للفرد.
ب��ع��د ذل����ك ت��ف�����ش��ل ر�ع�����ي �حلفل 
�شاحب �ل�شمو حاكم ر��س �خليمة 
ير�فقه رئي�س جمل�س �إد�رة �لغرفة 
، بتكرمي قياد�ت �لغرفة وعدد من 
�أبرز �شركائها �ل�شرت�تيجيني من 
تثميناً  وخ��ا���ش��ة،  حكومية  ج��ه��ات 
جل��ه��وده��م ودع��م��ه��م وت��ع��اون��ه��م ، 
حاكم  �ل�شمو  �شاحب  تف�شل  ث��م 
عن  �ل�شتار  ب��اإز�ح��ة  �خليمة  ر�أ����س 

م�����ش��ب��ح �ل��ن��ع��ي��م��ي رئ��ي�����س جمل�س 
على  �خل��ي��م��ة  ر�أ������س  غ��رف��ة  �إد�رة 
جمال�س  وروؤ�شاء  �ع�شاء  ��شتقبال 
�مل�شرح  باب  على  �ل�شابقني  �لد�رة 
من  قدموه  مبا  و�ع��رت�ف��ا  عرفانا 
توليهم  ����ش���ن���و�ت  خ����لل  ل��ل��غ��رف��ة 
�ل�شمو  �شاحب  و�شاهد   . مهامهم 
�لقا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  �ل�شيخ 
�حلفل  م�����ش��ت��ه��ل  يف  و�حل���������ش����ور 
ن�شاأة  تاريخ  ي�شرد  لل�شور  معر�شاً 
�ل���غ���رف���ة وت����ط����وره����ا ع���ل���ى م���دى 
ثاين  تعترب  ح��ي��ث  ع��ق��ود،  خم�شة 
�نطلقت  �لدولة  يف  جتارية  غرفة 
و�شل  فيما  فقط،  ومدير  برئي�س 
�أكر من  �إىل  �أع�شائها �ليوم  عدد 
ع�شو بفريق عمل ي�شم  �ألف   33

. وموظفة  موظفاً   86
و�فتتحت فعاليات �حلفل بال�شلم 
�ل��وط��ن��ي، وك��ل��م��ة ل�����ش��ع��ادة حممد 
رئي�س  �ل���ن���ع���ي���م���ي  م�����ش��ب��ح  ع���ل���ي 
�خليمة  ر�أ���س  غرفة  �إد�رة  جمل�س 
يلخ�س  وث��ائ��ق��ي  لفيلم  وع��ر���ش��ا   ،

�ملوؤ�ش�شية  وهويتها  �لغرفة  �شعار 
�إطلقهما  مت  �للذين  �جلديدين، 
�لتحول  م�����ش��رية  م���ع  �ن�����ش��ج��ام��اً 
ت�شهده  �ل�������ذي  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي 
�زدهارها  ملر�حل  ومو�كبة  �لغرفة 
مقومات  لتعزيز  �ل��دوؤوب  و�شعيها 
وتر�شيخ  �خل��ي��م��ة  ر�أ������س  �ق��ت�����ش��اد 
مكانته على �خلريطة �لقت�شادية 

�لدولية.
و�أع��رب �شعادة حممد علي م�شبح 
�لنعيمي ، يف كلمته خلل �حلفل، 
برعاية  �لغرفة  �أ���ش��رة  �ع��ت��ز�ز  ع��ن 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وت�شريف 
�ل��ق��ا���ش��م��ي، حفل  ب��ن �شقر  ���ش��ع��ود 
�ل��ي��وب��ي��ل �ل��ذه��ب��ي ل��ل��غ��رف��ة، ودعم 
�لذي مكنها  �لغرفة  مل�شرية  �شموه 
م�شهودة  �إجن��������از�ت  حت��ق��ي��ق  م���ن 
و�لوطني  �ملحلي  �مل�شتويني  على 
وكذلك �لإقليمي و�لدويل ،  وقال 
�إن غرفة جتارة و�شناعة  �لنعيمي 
تاأ�شي�شها  ر�أ�س �خليمة عملت منذ 
1967 ع��ل��ى �لإ���ش��ه��ام يف  يف ع���ام 

�شوؤونهم وبناء �ل�شر�كات وت�شليط 
�ل�شناعي  �مل���ن���ت���ج  ع���ل���ى  �ل�������ش���وء 
ل����لإم����ارة و�ل���ف���ر����س �مل���ج���زي���ة يف 
خم���ت���ل���ف ق���ط���اع���ات���ه���ا �حل���ي���وي���ة 
ق���اع���دة �شلبة  �لأخ������رى، ووف�����رت 
�أد�ء  من  �لأعمال  جمتمع  لتمكني 
مهامه ودوره ك�شريك ��شرت�تيجي 
�ل���ت���ن���م���ي���ة  خ�����ط�����ط  ت����ن����ف����ي����ذ  يف 
وبر�جمها  �ل�شاملة  �لقت�شادية 
�خل�شبة  �لبيئة  تهيئة  خ��لل  من 
�أم����ام م��وؤ���ش�����ش��ات �ل��ق��ط��اع �خلا�س 
للإ�شهام �لفاعل يف م�شرية �لعمل 

�لتجاري و�لقت�شادي يف �لإمارة.

ب��ت��ك��رمي غ��رف��ة ر�أ������س �خل��ي��م��ة، ،، 
و�إجناز�تها  �لغرفة  ل��دور  تقدير�ً 
وم�شاهماتها �جلليلة على �مل�شتوى 
�لإمار�ت  روؤي��ة  �لوطني يف حتقيق 
�قت�شاد«  »�أف�شل  بناء  �إىل  �لر�مية 
وتعزيز  �لأع��م��ال  و�إ���ش��ع��اد جمتمع 
�ل�شر�كة بني �لقطاعني �حلكومي 
، وق����د ح��ر���ش��ت غرفة  و�خل���ا����س 
ر�أ�������س �خل��ي��م��ة ع��ل��ى �لإ����ش���ه���ام يف 
�ل��ت��ي �شهدها  �ل��ق��وي��ة  �لن��دف��اع��ة 
�ق��ت�����ش��اد �لإم��������ارة ب��ف�����ش��ل روؤي����ة 
ق��ي��ادت��ه��ا �حل��ك��ي��م��ة، ح��ي��ث عملت 
وت�شهيل  �مل�شتثمرين  ج��ذب  على 

يف  �خليمة  ر�أ����س  غ��رف��ة  و�شاهمت 
�ملتنامية  �لإم������ارة  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز 
ل�شّيما  ل���ل���ت���ج���ارة  م���ه���م  ك���م���رك���ز 
�لبحرية، وخا�شة يف ظل �إمكاناتها 
�ملتمثلة  �ل�����ش��خ��م��ة  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
و�شناعاتها  �حل����رة  منطقتها  يف 
�ل�شياحي  م��ال��ه��ا  ور�أ�����س  �ملختلفة 
�لب�شرية عالية  �ل�شخم ومو�ردها 
�لكفاءة، �إىل جانب �متلكها �أكرب 
معمل لل�شري�ميك يف �لعامل »ر�ك 
»جلفار«  وم�����ش��ن��ع  ����ش���ري�م���ي���ك« 
ل�����لأدوي�����ة �لأك�������رب م����ن ن���وع���ه يف 

منطقة �ل�شرق �لأو�شط.

برعاية كرمية وح�سور حاكم راأ�س اخليمة 
الغرفة ت�سهد الحتفالت باليوبيل الذهبي واليوم الوطني الـ 46  ويوم ال�سهيد تعزيزًا لنهج ال�سراكة والتفاعل 
مع املجتمع مل�سة وفاء وتكرمي اع�ساء وروؤ�ساء جمال�س الإدارة على مدى خم�سون عاما عرفانا مبا قدموا لوطنهم 

�ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة يكرم رئي�س غرفة التجارة ال�سبق

�ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة اأثناء حتية ال�سلم الوطني

النعيمي يتو�سط �سيوفه يف الحتفال باليوم الوطني

نتاج 46 عامًا من الإجنازات مرجعه قيادة حكيمة 
ذات نظرة ثاقبة وتالحم القادة وال�صعب

بالتز�من مع �حتفالت �لدولة بالعيد �لوطني �ل� 46 
، �حتفلت �لغرفة بيوبيلها �لذهبي  كموؤ�ش�شة وطنية 
، ومن  حتر�س على �لن�شهار يف �لتوجهات �لوطنية 
رئي�س  �لنعيمي  م�شبح  حم��م��د  ���ش��ع��ادة  وج���ه  جهته 
جمل�س �د�رة غرفة �لتجارة بر�أ�س �خليمة  كلمة هناأ 
�آل نهيان  فيها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل ، و�أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي حفظه �هلل ، و�ىل �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س 
للدولة  �لوطني  بالعيد  �خليمة  ر�أ����س  حاكم  �لأع��ل��ى 
�حلكيمة  و�ل��ق��ي��ادة  �لثاقبة  �ل��روؤي��ة  �أن  على  م��وؤك��د�   ،
�مل��ت��ح��دة يف م�شاف  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة  جعلت 
م�شري�   ، �ملالية  �خل��دم��ات  قطاع  يف  �ملتقدمة  �ل���دول 
�ىل ن��ت��اج �ل���� 46 ع��ام��ا م��ن �ل��ن��ج��اح��ات و�لإجن�����از�ت 
�لكبرية �لتي �شطرتها دولة �لمار�ت ، و�شاهمت  كافة 
�ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�خلا�شة يف تلك �لنجاحات من 
�لتنمية  م�شرية  دع��م  ح��ي��وي يف  ب���دور  قيامها  خ��لل 
ر�أ���س �خليمة على  �إم���ارة  �ل��دول��ة ويف  �لقت�شادية يف 
وج��ه �خل�شو�س ، مما جعل من دول��ة �لم���ار�ت بيئة 

و�لدويل،  �لإقليمي  �مل�شتوى  على  غنية  ��شتثمارية 
دولة  تعترب  �إذ   ، �لعامل  يف  �لبلد�ن  �أف�شل  من  وباتت 
�لإمار�ت منوذجاً لل�شتقر�ر �ل�شيا�شي و�لأمني ، لفتا 
ملا  �مل�شتمر  �لتطوير  رحلة  �شتو��شل  �لغرفة  �ن  �ىل 
بد�أته منذ �نطلقها منذ 50 عاما بكو�درها �لوطنية 

�ملتميزة . 
موؤ�ش�شة  ك��اأي  �لغرفة  �شاهمت  »لقد   : �لنعيمي  وق��ال 
وط��ن��ي��ة  يف ت��دع��ي��م �لق��ت�����ش��اد �ل��وط��ن��ي ودع���م عجلة 
�لإمار�ت  دول��ة  يف  و�لجتماعية  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعربية �ملتحدة ومن ثم يف �لمارة ، م�شتندة يف ذلك 
، حر�شا منها  �لدولية  و�ملمار�شات  �ملعايري  �أرق��ى  �إىل 
باخلدمات  �ملتعاملني  و���ش��ع��ادة  ر�شا  قمة  ك�شب  على 
�مل��ت��ق��دم��ة �مل��ت��اح��ة ل��ه��م ، ، و�حل���ر����س ع��ل��ى �إط����لق 
مبادر�ت جديدة ، م�شيفا �أن �لغرفة حققت جناحات 
ك��ب��رية م��ن ق��ب��ل ن��ع��م  ، و���ش��ت��و����ش��ل جن��اح��ات��ه��ا يف �أن 
حتقق �ملكا�شب تلو �لخرى  ، و�ل�شتماع لآر�ء �ل�شركاء 
�لتي  �خلدمات  وزي��ادة  متطلباتهم  وتقييم  و�لعملء 
ويف   ، وعملئنا  و�أعمالنا  �مار�تنا  على  باملنفعة  تعود 
نف�س �لوقت نف�شه  تفعيل ن�شاطات �لغرفة عرب خطة 

متكاملة تغطي �ملرحلة �لقادمة.

احتفال بيوم ال�سهيد 

النعيمي : �صهداوؤنا اختاروا اأق�صر الطرق نحو رحاب املجد واخللود
غرفة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لنعيمي  م�شبح  حممد  �أك��د 
جتارة و�شناعة ر�أ�س �خليمة على �أن �أ�شر �شهد�ء �لإمار�ت 
، م�شري�  �لوطن  و�لفخر وحب  لل�شمود،  يعدون عنو�ناً 
�ىل  �إن �لإم��ار�ت حتمل يف كل �شرب من �أر��شيها رو�ية، 
نحو  �لطرق  �أق�شر  �ختار  ل�شهيد  ق�شة  منطقة  كل  ويف 
رحاب �ملجد و�خللود، لفتا �ىل �أنه ورغم �لأمل و�حلزن 
عنو�ناً  �لإم����ار�ت  �شهد�ء  �أ���ش��ر  وج���اءت  �حل��ي��اة،  ��شتمرت 
�ل�شهيد  ي��وم  ف�شيعد  �ل��وط��ن،  وح��ب  و�لفخر  لل�شمود، 
بني  و�ل���ش��ر�ر  �لتما�شك  م��ب��ادئ  تر�شخ  وطنية  ملحمة 
�لقيادة  �أف��ر�د �ملجتمع، وتوؤكد على �لتلحم �لقوي بني 
لل�شهد�ء  يوماً  تخ�شي�س  �أن  م�شيفا   ، �ملجتمع  و�أف���ر�د 
�لوطن  ل�شهد�ء  تكرميا  وطنية  منا�شبة  ميثل  �شنوياً، 

�مل��ت��اأ���ش��ل��ة،  يف �ملجتمع  �ل��وف��اء و�ل��ع��ط��اء  و�إع����لء لقيم 
�لإمار�تي، وتعد �أحد �أهم رو�فد ��شتقر�ره على �مل�شتويات 
حدث  يعد  �ل�شهيد«  »ي���وم  �أن  �لنعيمي  و�أ���ش��اف   . ك��اف��ة 
مدعاة فخر علينا، فهو فر�شة  ي�شتطيع �بناء �ملجتمع �ن 
يدركو� من خلله مفاهيم �أد�ء �لو�جب، وقيم �ل�شهادة، 
و��شتقر�ر  �أم��ن  �أج��ل  �ل��ذي ي�شحي من  �ل�شهيد  ومكانة 
�أهمية هذ� �ليوم للمجتمع �لمار�تي يف  وطنه،  وتكمن 
�شرد  ق�ش�س �ل�شهد�ء  عظماء �لوطن، وما قدموه من 
ت�شحية يف �إطار حب �لوطن و�لدفاع عن �حلق،  ليتعلم 
ف�شًل  �هلل،  عند  �ل�شهيد  و�أج���ر  �ل�شهادة  ف�شل  �أب��ن��اءن��ا 
عن �لفعاليات و�لأن�شطة �لتي ت�شم �لأنا�شيد �لوطنية، 

وفقر�ت ومقاطع فيديو تروي ماآثر �ل�شهد�ء.

البن الرئي�س احلايل للغرفة م�ستقبل ومرحبا بالوالد الرئي�س الأ�سبق للغرفة
م�ساعر حب فّيا�سة يف ليلة وفاء

الأب والبن توليا مهام رئي�ض غرفة التجارة
ر�أ�س  ب��ادرة ر�ئعة حقا من غرفة جت��ارة و�شناعة  كانت 
�خليمة ، جتاه من ي�شتحق �لتكرمي يف ليلة وفاء مليئة 
�شهدها  م��ن  ك��ل  وعا�شها   ، وب  �ل��ق  ك��ل  �شكنت  ب��احل��ب 
في�س من م�شاعر خمتلطة باحلب و�لوفاء من رئي�س 
�لنعيمي  م�شبح  حممد  �لب��ن  �حل��ايل  �لإد�رة  جمل�س 
رئي�س  ن��ائ��ب  �لنعيمي  م�شبح  ع��ب��د�هلل  ع��ل��ي  ل��ل��و�ل��د   ،
جمل�س �لد�رة ثم رئي�س جمل�س �لإد�رة �لأ�شبق لأكر 
��شطفت  عندما   ،  67 �ل��ع��ام  ب��د�أه��ا   ع��ام��ا   39 م��ن 
مقر  �أم��ام  �لنعيمي  م�شبح  عبد�هلل  علي  �لو�لد  �شيارة 
�لحتفال بالقاعة �لكربى ملركز ر�أ�س �خليمة للمعار�س 
رئي�س  �لب��ن  لي�شاهد  ، فوقف �جلميع  �لغرفة  يف مقر 

جمل�س �لإد�رة �حلايل يرك�س لياأخذ بيد و�لده.

�شاهدناه رجل مليء بالن�شانية خرب من جتارب �حلياة 
�لكثري، وحر�س على �إي�شال خربته تلك لأبنائه ، ينزل 
�لد�رة  جمل�س  رئي�س  �لب���ن  لي�شتقبله  �ل�����ش��ي��ارة  م��ن 
�حلايل مم�شكا بيده بكل �حلب و�لوفاء حتى و�شل به 
وف��اء ود�ئما  ، فكانت حلظة  �ملكرمني  �ىل جمل�شه بني 
�لده�شة  ت�شعل   ، �ل��وف��اء  ي�شتحق  مل��ن  �ل��وف��اء  حل��ظ��ات 
وتر�شم �لب�شمة على وجوه �جلميع ، فقد كانت بحق ليلة 
جميلة �متلأت �أمامها قاعة �مل�شرح وغ�شت باملحبني ملن 
زرع حبا يف دروبهم وملن زرع �حلب يف �شنو�ت من �أيامهم 
 ، روؤ�شاء  �أو  بها  �أع�شاء  �شو�ء  �لغرفة  قيادة  فيها  تولو� 
و�لوفاء  �ل��ف��رح  �ل���و�ن  ك��ل  فيها  �م��ت��زج��ت  ليلة  فكانت 

و�لبت�شام و�شوف تظل حمفورة يف ذ�كرة �لزمن.

فقدان جواز �سفرت
/ن���ور مرعى  �مل��دع��و  فقد 
مبخوت �لكثريي ، �ليمن   
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
  )05334550( رق����م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/6713330

فقدان جواز �سفرت
ف�����رح   / �مل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
عبد�لأمري عطيه ، لبنان 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )0372085( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/9989820

فقدان جواز �سفرت
�لتاج  ع���ز   / �مل���دع���و  ف��ق��د 
�لدكانى ، فرن�شا �جلن�شية 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج�����������و�ز   -
 )16306AR12 (
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/1742732

فقدان جواز �سفرت
/ليليان  �مل�����دع�����و  ف����ق����د 
ن���ي���ي���وجن���اب���و ك���ي�������ش���ورو ، 
ك���ن���د� �جل��ن�����ش��ي��ة - ج���و�ز 
�شفره رقم )911816( 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 055/8960293



األربعاء   29   نوفمبر    2017  م   -   العـدد  12186  
Wednesday  29   November   2017  -  Issue No   12186

07

اأخبـار الإمـارات
الداخلي��ة حت���دد ا�صت��راط���ات تزيي���ن املركب���ات يف الي��وم الوطن��ي 

•• اأبوظبي- وام:

 - �مل����روري  للتن�شيق  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  يف  ممثلة   - �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  ح���ددت 
باليوم  �لحتفال  �أث��ن��اء  �ملركبات  تزيني  يف  �تباعها  �ل��و�ج��ب  �ل���ش��رت�ط��ات 
 4 30 نوفمرب �جل��اري وحتى  46 للدولة خلل �لفرتة من  �ل�  �لوطني 
دي�شمرب �ملقبل مبا ميكن خمتلف �شر�ئح �ملجتمع من �لتعبري عن فرحتهم 
بهذه �ملنا�شبة �لوطنية �لعزيزة وبروح ح�شارية دون �رتكاب �أي خمالفات 

لقو�عد �ل�شري و�ملرور.
�مل��روري يف وز�رة  �لتن�شيق  �لزعابي مدير عام  �لعميد غيث ح�شن  و�أو�شح 
�لد�خلية �أن �ل�شرت�طات �لو�جب �تباعها تتمثل يف �شرورة �حل�شول على 

�إد�ر�ت �ملرور و�لدوريات بامل�شاركة يف �لفعالية �مل�شرية.. فيما  ت�شريح من 
مينع �إقامة �مل�شري�ت مهما كانت �لأ�شباب و�شرورة �لتز�م �ملحتفلني باليوم 

�لوطني بقو�عد �ل�شري و�ملرور وتعليمات �لعنا�شر �ل�شرطية.
�لوطنية  �ملنا�شبة  بهذه  �لح��ت��ف��ال  على  ت�شجع  �لد�خلية  وز�رة  �إن  وق��ال 
بكتابة عبار�ت وطنية  ي�شمح  ب�شكل ح�شاري حيث  و�لتعبري عنها  �لغالية 
ل تخد�س حياء �لآخرين وتركيب �لعلم �لوطني على �ملركبة مع �للتز�م 
ب�شو�بط تركيب �لعلم وو�شع �ملل�شقات على جو�نب �ملركبة .. بينما ي�شمح 

بتلوين ج�شم �ملركبات �جلانبي خلل �ليوم �لوطني.
�ليوم  خ��لل  �ملمنوعة  �ل�شيار�ت  تزيني  قو�عد  �أن  �لزعابي  �لعميد  وذك��ر 
و�لأم��ام��ي و�خللفي  �ملركبة �جلانبي  زج��اج  تلوين  تتمثل يف عدم  �لوطني 

وعدم و�شع �شم�شية �أمامية وعدم حتميل �ملركبة بالأفر�د �أكر من �لعدد 
�مل�شموح لها �أو �خلروج من �لنو�فذ وفتحة �شقف �ملركبة وعدم �لوقوف فوق 

�شطح �ملركبة �أو مقدمتها �أو خلفها �أو �جللو�س على نو�فذها.
�أو  بهلو�نية  بحركات  �لقيام  ع��دم  �ملركبات  تزيني  ��شرت�طات  ت�شمل  كما 
عرقلة  �أو  تعطيل  وع���دم  �ل��ط��رق  ع��ل��ى  وي���لت  تفحي�س  �أو  ��شتعر��شية 
�لطريق  �إغ��لق  �أو  �ملمنوعة  �لأم��اك��ن  �لوقوف يف  �أو  و�مل��رور  �ل�شري  حركة 
على �لآخرين وعدم تزويد �ملركبات مب�شخمات �ل�شوت �أو �إدخال �إ�شافات 
�أو  �لأمامية  �لأرق���ام  �أو طم�س  �ملركبة  ل��ون  تغيري  وع��دم  �ملحرك  يف هيكل 
 “ م��ادة  �أن��و�ع  ��شتعمال  �أو  �ل��روؤي��ة  �خللفية وع��دم و�شع مل�شقات حتجب 

�لر�س” من قبل �ل�شائق �أو �لركاب ومنع �إلقاء �ملخلفات على �لطريق.

و�أو�شح �أنه �شيتم - يف حال خمالفة هذه �ل�شرت�طات - تطبيق �لعقوبات 
�لتنفيذية  ولئحته  �لحت���ادي  و�مل���رور  �ل�شري  قانون  يف  عليها  �ملن�شو�س 
�شهر و12 نقطة  مل��دة  �مل��رك��ب��ة  �مل��خ��ال��ف��ات حجز  بع�س  ت���رت�وح يف  و�ل��ت��ي 
مروية وغر�مة مالية.. �إ�شافة �إىل �لعقوبات �لأخرى على كل من يخالف 
�لعميد  �لوطني. ودعا  باليوم  �ملركبات خلل �لحتفال  ��شرت�طات تزيني 
باليوم  �لحتفال  �أثناء  �ل�شرت�طات  بهذه  �للتز�م  �إىل  �ل�شائقني  �لزعابي 
ب��ه��دف توفري  �ل��دول��ة  �ل��ع��ام��ة على م�شتوى  �لأم��اك��ن  �ل��وط��ن��ي يف جميع 
�ل�شلمة و�حلد من �ملخالفات و�حل��و�دث �ملرورية حفاظا على �شلمتهم 
قانون  يف  عليها  �ملن�شو�س  للعقوبة  لتعر�شهم  وجتنبا  �لآخرين  و�شلمة 

�ل�شري و�ملرور �لحتادي.

حاكم اأم القيوين ي�صهد الحتفال باليوم الوطني ال� 46
•• اأم القيوين-وام:

�شهد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعل ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم 
�أم �لقيوين �م�س- بح�شور �شمو �ل�شيخ ر��شد بن �شعود بن ر��شد �ملعل ويل 
عهد �أم �لقيوين - فعاليات �لحتفال �لذي تنظمه �للجنة �لعليا للحتفالت 

يف �لإمارة مبنا�شبة �ليوم �لوطني �ل� 46 للدولة.
كما ح�شر �لحتفال - �لذي �أقيم يف �ملركز �لثقايف يف �أم �لقيوين - معايل 
د�ئرة  رئي�س  �ملعل  ر��شد  بن  �شيف  و�ل�شيخ  �ملعل  �أحمد  بن  حميد  �ل�شيخ 
رئي�س  نائب  �ملعل  ر��شد  بن  �شعود  بن  �أحمد  و�ل�شيخ  �لقت�شادية  �لتنمية 
ر��شد  بن  �شعود  بن  ماجد  و�ل�شيخ  �لقيوين  �أم  لإم���ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س 
�ملعل رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�ش�شة �شعود بن ر��شد �ملعل للأعمال �خلريية 
�لبلدية يف  و�لإن�شانية و�ل�شيخ على بن �شعود بن ر��شد �ملعل رئي�س د�ئرة 
�أم �لقيوين و�ل�شيخ �شقر بن �شعود بن ر��شد �ملعل و�ملهند�س �ل�شيخ �أحمد 

�أم �لقيوين وعدد من  بن خالد �ملعل رئي�س د�ئ��رة �لتخطيط و�مل�شاحة يف 
�ل�شيوخ بجانب �شعادة نا�شر �شعيد �لتلي مدير �لديو�ن �لأمريي و�شعادة 
�لغفلي  ر��شد  حممد  علياء  و�شعادة  �لت�شريفات  مدير  �أحمد  حممد  ر��شد 
�ل��دو�ئ��ر �ملحلية  �أم �لقيوين وم���در�ء  مدير ع��ام د�ئ���رة �لآث���ار و�ل���رت�ث يف 

و�لحتادية وجمع غفري من �ملو�طنني و�ملقيمني.
و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعل �أن �لحتفال باليوم �لوطني 
�لر�شيدة  للقيادة  و�لن��ت��م��اء  �ل���ولء  لتجديد  غالية  منا�شبة  يعد   46 �ل��� 
�ملوؤ�ش�شني لدولتنا وتر�شيخ  للدولة و�حلفاظ على مري�ث �لآباء و�لأج��د�د 
معانى دولة �لحتاد يف نفو�س �لأجيال �حلالية �لتي تنعم بثماره وخري�ته 
وتو��شل مل�شرية �لتقدم و�لزدهار باإر�دة قوية وخطى و�ثقة لتحقيق �ملزيد 
من �لرقى للوطن و�ملو�طنني يف ظل �لقيادة �لر�شيدة ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” و�أخيه �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 

حاكم دبي “رعاه �هلل” و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة و�إخو�نهم �أ�شحاب �ل�شمو 
حكام �لإمار�ت. وقال �شموه �إن ما حققته �لقيادة من �إجناز�ت عظيمة يج�شد 
�ل�شيا�شة  تنتهجها  �لتي  �لتخطيط  و�شلمة  �ل��روؤي��ة  ويو�شح  �ملثابرة  روح 
�لوطن وذلك  ث��رو�ت  و�أع��ز  �أغلى  �لذي هو  �لإن�شان  �حلكيمة للدولة جتاه 
ثر�ه”.  �هلل  “طيب  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور  نهج  على 
ورفع �شاحب �ل�شمو حاكم �أم �لقيوين �أ�شمى �آيات �لتهاين و�لتربيكات �إىل 
مقام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
و�ملقيمني على  �لإم��ار�ت  �لإم��ار�ت و�شعب  �ل�شمو حكام  �أ�شحاب  و�إخو�نهم 
�أن �لثاين من دي�شمرب لي�س  �إىل  �أر�س هذه �لدولة �ملعطاءة. و�أ�شار �شموه 
جمرد �حتفالية �أو منا�شبة وطنية غالية علينا جميعا فح�شب بل هو �شعور 
بالفخر و�لعتز�ز بحلم حققة لنا �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 

“طيب �هلل ثر�ه” يف �إيجاد وطن يكفل ل�شعبه رفاهية �لعي�س �لكرمي ويفتح 
�أمامه �آفاق �لتطور و�لنماء يف خمتلف �لقطاعات و�مليادين. ووقع �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعل على وثيقة �لحتاد. وكان �لحتفال قد 
بد�أ بو�شول �شاحب �ل�شمو حاكم �أم �لقيوين ير�فقه �شمو �ل�شيخ ر��شد بن 
�شعود بن ر��شد �ملعل و�ل�شيوخ و�مل�شوؤولني ثم عزف �ل�شلم �لوطني للدولة 

وتلوة �آيات من �لذكر �حلكيم.
وطنية  و�أنا�شيد  �لوطن  حب  عن  تعرب  وفعاليات  �أن�شطة  �حلفل  وت�شمن 

و�أبريت غنائي عن حب �لإمار�ت و�لقيادة.
�أم �لقيوين و�شمو ويل �لعهد �لإع��لن عن  كما �شهد �شاحب �ل�شمو حاكم 
�لورق  “ يف فن لف  �لقيا�شية  ل��لأرق��ام  “ مو�شوعة جين�س  �لإم���ارة  دخ��ول 
للفنانة �لت�شكيلية �آمنة حميد �لفر�س �لتي �أهدت هذ� �لإجناز �إىل �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعل بعد �أن جنحت يف لف �ألف و540 دمية 

ورقية م�شنوعة يدويا خمتلفة �ل�شكل.

م�صت�صفيات مبادرات رئي�ض الدولة حتتفي باليوم الوطني 46 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

نظمت  �مل�شت�شفيات �لتابعة ملبادر�ت 
رئ��ي�����س �ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه �هلل ع���دد�ً 
و�لرت�ثية  �لوطنية  �لفقر�ت  من 
�ل�شاد�س  �لوطني  باليوم  �بتهاجاً 
�لكو�در  وع��ربت مئات  و�لأرب��ع��ني، 
و�لإد�ري�����ة  و�لتمري�شية  �لطبية 
خليفة  �ل�شيخ  م��دي��ن��ة  م��ن  ك��ل  يف 
وم�شت�شفى  ع��ج��م��ان  يف  �ل��ط��ب��ي��ة 
�أم �لقيوين  �ل�شيخ خليفة �لعام يف 
خليفة  �ل���������ش����ي����خ   وم�������ش���ت�������ش���ف���ى 
عن  �خليمة،  ر�أ���س  يف  �لتخ�ش�شي 
�ليوم  بهذ�  �لحتفال  يف  �شعادتهم 
�لذي يج�شد روح �لولء و�لنتماء 

للوطن وقادته �لعظماء.
�لدكتور  ق�����ال  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  وب����ه����ذه 
�لها�شمي  رئي�س  �ل�شيد  م�شطفى 
و�لعلقات  �حل��ك��وم��ي  �لت�������ش���ال 
�ل�شيخ  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  يف  �ل���دول���ي���ة 
خليفة �لتخ�ش�شي يف ر�أ�س �خليمة 
ي�شعدنا �ليوم ونحن نحتفل باليوم 
�ل��وط��ن��ي �ل�����ش��اد���س و�لأرب���ع���ني �أن 
على  �لعزيزة  �ملنا�شبة  ه��ذه  نغتنم 
بالتهنئة  ل��ن��ت��ق��دم  جميعا  ق��ل��وب��ن��ا 
�لقلبية �ل�شادقة �إىل مقام �شيدي 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�ل���دول���ة،  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س  �آل  ز�ي�����د 

خمتلف  يف  �ل��دول��ة  حققتها  �ل��ت��ي 
�مل��ج��الت وعلى �لأخ�����س يف �ملجال 
وفرته من  ما  �ل�شحي من خلل 
�لأجهزة  و�أح�����دث  ط��ب��ي��ة  م��ن�����ش��اآت 
و�مل���ع���د�ت و�ل��ط��و�ق��م و�ل���ك���و�در يف 

خمتلف �لتخ�ش�شات �لطبية. 
م�شت�شفى  �ح��ت��ف��الت  �أن  وذك����رت 
�أم �لقيوين  �ل�شيخ خليفة �لعام يف 
باليوم �لوطني �ل�شاد�س و�لأربعني 
يف هذ� �لعام ت�شادف  مع �لذكرى 
لفتتاح  �خل���ام�������ش���ة  �ل�������ش���ن���وي���ة 
�مل�شت�شفى و�لذي جاء مببادرة من 
�ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه �هلل �لذي  رئ��ي�����س 
ل�شعب  هدية  �مل�شت�شفى  ه��ذ�  ق��دم 
�أن  ل�شعبها  يكفل  مب��ا  �لإم������ار�ت، 
ب��ال�����ش��ح��ة و�ل��ع��اف��ي��ة وفقا  ي��ه��ن��ئ 
وباحلياة  �لعاملية  �مل��ع��اي��ري  لأع��ل��ى 
�لكرمية ويفتح �أمامه �آفاق �لتطور 

و�لنه�شة �ل�شاملة.
من  �ل���ي���وم  نعي�شه  م���ا  �إن  وق���ال���ت 
�ملجالت  ب��ج��م��ي��ع  وت���ط���ور  ن��ه�����ش��ة 
و�نت�شار  و����ش���ع���ادة  ورخ�����اء  و�أم�����ن 
ل��ل��ع��ل��م و�مل��ع��رف��ة يف ���ش��ائ��ر �أرج����اء 
�لإم������ار�ت ه��و ث��م��رة م��ن ث��م��ار ما 
ب��اإذن �هلل  �ملغفور له  �لو�لد  غر�شه 
نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ 

طيب �هلل ثر�ه.
وذكرت �أن �لثاين من دي�شمرب لي�س 

�ل��غ��ايل ب��الأم��ن و�ل���ش��ت��ق��ر�ر و�أن 
خطاهم  ي�شدد  و�أن  قادتنا  يحفظ 
و�لتنمية  �لبناء  م�شرية  تعزيز  يف 
�ل�������ش���ام���ل���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق �مل����زي����د من 
ويلبي  و�مل��ك��ت�����ش��ب��ات  �لإجن����������از�ت 
�لوطن  �أبناء هذ�  �أماين وتطلعات 

�ملعطاء.
�ل���ع���ام���ل���ني يف  �ن ج���م���ي���ع  وذك�������ر 
ب�شعادة  ي�������ش���ع���رون  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى 
�ليوم، وذل��ك نظر�  غامرة يف ه��ذ� 
�ل��ت��ي حتققت يف ظل  ل���لجن���از�ت 
�لحتاد وما ��شتطاعت �لدولة  من 

�ل�شمو  حفظه �هلل، و�أخيه �شاحب 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي، رعاه �هلل، و�إىل 
�ل�شيوخ  �ل�شمو  �أ�شحاب  �إخو�نهما 
للحتاد  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  �أع�����ش��اء 

حكام �لإمار�ت، حفظهم �هلل.
و�أ�شاف »نتوجه باأحّر �لتهاين �إىل 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د 
د�عياً  �ل��ويف،  �لإم���ار�ت  و�إىل �شعب 
�أن مين على وطننا  �لقدير  �لعلي 

�لدولة  مو�طني  ل�شعاد  حتقيقه 
�أر�شها  ع��ل��ى  يعي�شون  م��ن  وك��اف��ة 

�لطيبة. 
بدور  �ل�شيخة  ق��ال��ت  جهتها  م��ن 
�لعامة  �ل��ع��لق��ات  م���دي���رة  �مل��ع��ل 
�ل�شيخ  م�شت�شفى  يف  و�حل��ك��وم��ي��ة 
�ن  �ل��ق��ي��وي��ن  �أم  �ل���ع���ام يف  خ��ل��ي��ف��ة 
�لبلد  ت��ع��ي�����ش��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل���ف���رح���ة 
مب���ن���ا����ش���ب���ة �ل������ذك������رى �ل�������ش���اد����س 
و�لأرب������ع������ني  ل��ت��اأ���ش��ي�����س �لحت�����اد 
على  يعي�س  م��ن  ك��ل  على  تنعك�س 
�أر�س �لدولة، م�شيدة  بالإجناز�ت 

و�ل��ت��ي حمل لو�ءها   ر�ي���ة و�ح����دة، 
ب���اإذن �هلل  ل��ه  �ملغفور  �لأّم���ة  حكيم 
�آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  تعاىل 
نهيان عام 1971.  ولفت �إىل �أن 
روح �لإحّتاد تتج�شد يف �لثاين من 
دي�شمرب من كل عام و�لذي يفخر 
به كل مو�طن وكل من يعي�س على 
�أر�س �لدولة من خلل �لإجناز�ت 
�لتي حتققت يف ظل  �لأخ���رى  تلو 
وعاملًيا  و�إق��ل��ي��م��ّي��اً  �لحت���اد حم��ل��ّي��اً 
و�لتي  تربهن على �أهمية  �خلطوة 
�لأج����د�د  �ّت��خ��ذه��ا  �ّل��ت��ي  �حلكيمة 
و�ّلتي نه�شت بهذ� �لوطن وجعلته 
�لب�شر من  �أن��ظ��ار م��لي��ني  حم��ط 

كاّفة �جلن�شّيات.
�ل�شحي يف  �لقطاع  �ن   �إىل  و�أ�شار 

جمرد �حتفالية �أو منا�شبة وطنية 
غالية علينا جميعاً فح�شب بل هو 
و�لعتز�ز  بالفخر  ب��ه  ن�شعر  ي��وم 
بحلم حققه لنا و�لدنا �ل�شيخ ز�يد 
بن �شلطان �آل نهيان رحمه �هلل يف 
وطن يكفل ل�شعبه رفاهية �لعي�س 
�لكرمي ويفتح �أمامه �آفاق �لتطور 

يف خمتلف �لقطاعات و�مليادين .
�لت�شال  م��دي��ر  �أع���رب  م��ن جهته 
�حلكومي يف مدينة �ل�شيخ خليفة 
�ل��ط��ب��ي��ة يف ع��ج��م��ان ���ش��ال��ح حمد 
�ملو�طنني  �ع���ت���ز�ز  ع���ن  �جل��ن��ي��ب��ي 
و�مل���ق���ي���م���ني ع���ل���ى �أر��������س �ل���دول���ة 
قلوب  على  �لعزيزة  �ملنا�شبة  بهذه 
�شعب دول��ة �لإم����ار�ت، و�ل��ت��ي تعد 
�ل���ذك���رى �لأه�����م و�لأج����م����ل  حتت 

مهماً  �شهد تطور�ً  �لإم���ار�ت  دول��ة 
يف ظل دولة �لحت��اد وقد حر�شت 
هذ�  �عطاء  على  �لر�شيدة  �لقيادة 
من  ي�شتحقه  ما  �حليوي  �لقطاع 
�ل��رع��اي��ة و�له��ت��م��ام �مي��ان��ا منها 
�ملو�طنني  جلميع  �ل�شحة  باأهمية 

و�ملقيمني على �أر�س �لإمار�ت.
بال�شلم  �لح���ت���ف���الت  و����ش��ت��ه��ل��ت 
��شتعر��س  وت�����ش��م��ن��ت  �ل���وط���ن���ي 
�لع�شكرية  �مل��و���ش��ي��ق��ى  ل��ل��ف��رق��ة 
و�نا�شيد وطنية وم�شابقات تر�ثية 
وذلك  �شعبية،  و�أك���لت  للجمهور 
�لعاملني  م��ن  كبري  ع��دد  بح�شور 
كما  �مل�شت�شفيات،  على  و�ملرتددين 
�مل�شاركني  على  �لهد�يا  ت��وزي��ع  مت 

و�حل�شور.

ريد الظاهري: يوم ال�صهيد منا�صبة لالحتفاء بت�صحيات �صهدائنا يف �صبيل رفعة الوطن
•• اأبوظبي- الفجر:

�ل��ظ��اه��ري ع�شو  �ل�����ش��ري��اين  �لأع��م��ال ري��د حمد  ق��ال��ت �شيدة 
جمل�س �إد�رة غرفة جتارة و�شناعة �أبوظبي : �إن �لحتفال بيوم 
�ل�شهيد �لذي ي�شادف 30 نوفمرب من كل عام يعترب منا�شبة 
هامة للحتفاء بهم بكل فخر و�عتز�ز على ت�شحياتهم �جلليلة 
و�لولء  �ل��وف��اء  معايل  �أع��ل��ى  وجت�شيد  �ل��وط��ن  رفعة  �شبيل  يف 
�لدفاع  �ملنا�شبة تخلد بطولتهم يف �شبيل  و�لنتماء، و�ن هذه 
عن �حلق ، و�لذود عن �لوطن وحمايته بكل �إخل�س وتفاين. 

وتوجهت �لظاهري بال�شكر و�لتقدير �ىل مقام �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة -حفظه �هلل – 
على تخ�شي�س هذ� �ليوم تكرميا وتقدير� لل�شهيد، و تاأكيد� �ن 
�أبناءها �ملخل�شني و�لأوفياء.  �لمار�ت تقدر جهود وت�شحيات 
و�أ�شافت �لظاهري: �أن �أبناءنا �لذين �شحو� باأنف�شهم لريتقو� 
�شهد�ء يف �شبيل �ملحافظة على �أمن و��شتقر�ر بلدنا و�ملنطقة، 
�شيبقون رمز�ً خالد�ً نتذكر د�ئماً ت�شحياتهم وعطاءهم، ونبقى 
د�ئماً نحيي ذكر�هم تكرمياً وتخليد�ً لأرو�ح من قدمو� دماءهم 

فد�ًء للإمار�ت ون�شرة للحق. 

 مبنا�سبة اليوم الوطني 46 
�صائقو املركبات يح�صلون على هدايا مرور راأ�ض اخليمة 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

 – – فرع �لتوعية و�لإع��لم �مل��روري  �إد�رة �ملرور و�لدوريات  46 وزعت  مبنا�شبة �ليوم �لوطني 
ب�شرطة ر�أ�س �خليمة �لهد�يا على �شائقي �ملركبات ومرتادي �لطريق. وقام وفد من �لإد�رة برئا�شة 
بتوزيع  و�لأف���ر�د  �ل�شباط  وع��دد من  �مل�شاندة  ف��رع �خلدمات  �شيف بن حجر مدير  �أول  �مل��لزم 
 ، �جلميع  على  �لغالية  �ملنا�شبة  بهذه  و�لتربيكات  �لتهنئة  لهم  مقدمني  �ل�شائقني  على  �لهد�يا 
و�أكد بن حجر �أن �ليوم �لوطني يعد منا�شبة عزيزة على قلب كل مو�طن ومقيم لأن �جلميع ينعم 
بالأمن و�لأمان ونتذكر فيه �لجناز�ت �لكبرية و�ل�شعور بالوفاء و�لولء و�شرورة �لتكاتف حول 

�لقيادة �لر�شيدة و�لحتفال مبا حققته من �جناز�ت وما نتطلع �ليه �جناز�ت يف �مل�شتقبل.

عقابية راأ�ض اخليمة حتتفل بيومي ال�صهيد والوطني 46
•• راأ�س اخليمة – الفجر

�أحيت �إد�رة �ملوؤ�ش�شة �لعقابية و�لإ�شلحية ب�شرطة 
 46 �ل�  �لوطني  و�ليوم  �ل�شهيد  ر�أ�س �خليمة يوم 
لدولة �لإمار�ت يف �حتفال �شهده �لعميد عبد�هلل 
ر�أ�س  �شرطة  ع��ام  ق��ائ��د  ن��ائ��ب  �حل��دي��دي  خمي�س 
مدير  �أبوليلة  يو�شف  يعقوب  و�لعميد   ، �خليمة 
�لأفرع  وم��در�ء  �لأق�شام  روؤ�شاء  بح�شور  �ملوؤ�ش�شة 
و�ل�شباط و�ملوظفني باملوؤ�ش�شة ومب�شاركة �لنزلء 
و�أ���ش��ره��م ، ج���اء حت��ت ���ش��ع��ار »ك��رن��ف��ال �لإم�����ار�ت 
ر�أ�س  �شرطة  عام  قائد  نائب  و�أك��د   .»46 �لوطني 
�خليمة �أن �لحتفال �ليوم بهذه �ملنا�شبات �لوطنية 
من  و�لمتنان  �حل��ب  من  نابعاً  �شامياً  رم��ز�ً  يعد 
خلل  درج��ت  �ملوؤ�ش�شة  �إن  وق��ال   ، �جلميع  جانب 
�لأعو�م �ملا�شية على تنظيم فعاليات تليق باملنا�شبة 
وتظهر دورها يف �لتفاعل مع �ملنا�شبات �لوطنية و 
�لتو��شل عرب �لأن�شطة �لرت�ثية و �ل�شعبية �لتي 
�أ���ش��ال��ة ���ش��ع��ب �لإم������ار�ت وت��رب��ط �لأجيال  ت��ع��رب 

�جلديدة برت�ث �لإمار�ت �لغني. 
مدير  �أبوليلة  يعقوب  �لعميد  يقول  جانبه  وم��ن 
�ملنا�شبة  لهذه  �ليوم  �ملوؤ�ش�شة  �إح��ي��اء  �أن  �ملوؤ�ش�شة 
�مل�شاركة  على  حر�شها  م��ن  ي��اأت��ي  �إمن���ا  �لوطنية 
تعبري�ً عن فرحة �جلميع بهذه �ملنا�شبة �لوطنية 
وهي منا�شبة عزيزة على قلوبنا جميعا و�مل�شاركة 

�نتمائنا  و  بهويتنا  �لع��ت��ز�ز  لإظهار  فر�شة  فيها 
ل��ه��ذ� �ل��وط��ن �مل���ع���ط���اء.      وب����د�أت وق��ائ��ع �حلفل 
�ل�شلم  ثم  �لدولة  علم  لت�شكيل  �لنزلء  مب�شرية 
�ل��وط��ن��ي ل��دول��ة �لإم�����ار�ت ت���له �ل���ق���ر�آن �لكرمي 
وفقرة  �لأم���ر«  �أويل  »طاعة  بعنو�ن  دينية  وفقرة 
�لفنون  وح��ي  من  ��شتعر��شية  وف��ق��ر�ت   ، �شعرية 
تزينت  مي��ا   ، تر�ثية  ب��اأغ��اين  �مل�شاحبة  �ل�شعبية 
لها  �لتابعة  �لأب��ن��ي��ة  وجميع  ومر�فقها  �ملوؤ�ش�شة 
�ملوؤ�ش�شة على مد�ر  باألو�ن علم �لإم��ار�ت، و�أع��دت 
بالأن�شطة  ح��اف��ًل  ب��رن��اجم��اً  �ملتتالية  �أي���ام   3 �ل��� 

مبنا�شبة  �لحت�����اد  روح  ت���ربز  �ل��ت��ي  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�ليوم �لوطني ت�شمنت ��شتعر��س فرقة مو�شيقى 
و�لنزلء  �ملوظفني  على  �لهد�يا  توزيع   ، �ل�شرطة 
و�أ�شرهم ، نق�س �حلناء ، تقدمي �لوجبات �ل�شعبية، 
و�أهازيج  متنوعة  وطنية  ف��ق��ر�ت  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
بهذه �ملنا�شبة �ل�شعيدة ، وكرنفاًل ثقافياً عن دولة 

�لإمار�ت و�آخر تر�ثياً.
�ملوظفني  من  عدد  �ملوؤ�ش�شة  كرمت  �حتفالها  ويف 
�حتفاًء  �مل�شاركني  و�أ���ش��ره��م  و�ل��ن��زلء  �ملتميزين 

بهذه �ملنا�شبة.
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اإعــــــــــلن
للحفريات  �لعاملية  �شي  �ي  �ل�ش�����ادة/بي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�ملقاولت  رخ�شة رقم:CN 1759936 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لعلن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ بي �ي �شي �لعاملية للحفريات و�ملقاولت

B I C INTERNATIONAL DREDGING & CONTRACTING

�ىل/ب�شت للحفريات 

BEST DREDGING

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29

اإعــــــــــلن
�مار�ت�س  �ل�ش�����ادة/فاين  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لتجارة �لجهزة ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1010266 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء
كونيل ��شرف كونيل �بر�هيم من 20% �ىل %38

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف فاريامكاتيل عبد�لنا�شر
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف فارينغاتيل ماد�ر حممد ب�شري

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مركز هول�شتك �لطبي ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1890818 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/نهيان عبود �شليمان هلل من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ نهيان عبود �شليمان هلل من 50% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف نبيهه عمر عبد�هلل با�شويد

تعديل لوحة �لعلن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 3*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م 

تعديل ��شم جتاري من/ مركز هول�شتك �لطبي ذ.م.م
HOLISTIC MEDICAL CENTRE LLC

�ىل/مركز هول�شتك �لطبي  - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م 
HOLISTIC MEDICAL CENTRE- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لطاقة �لنقية للمقاولت �لكهروميكانيكية 

ملالكها جابر عاي�س عو�س �لحبابي - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
 رخ�شة رقم:CN 1774030 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/جابر عاي�س عو�س �شنان من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/جابر عاي�س عو�س �شنان من 100% �ىل %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شودهي ر�د�كر�شنان بيلي كونات %49
تعديل ر��س �ملال/من null �ىل 150000

تعديل لوحة �لعلن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/ �لطاقة �لنقية للمقاولت �لكهروميكانيكية ملالكها جابر عاي�س 
عو�س �لحبابي - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

 PURE ENERGY ELECTROMECHANICAL CONTRACTING OWNED BY
JABER AYEDH AWADH AL AHBABI - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

�ىل/�لطاقة �لنقية �لكهروميكانيكية ذ.م.م 
PURE ENERGY ELECTROMECHANICAL LLC

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

حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فيوت�شر 
CN 1188286:فيجني خلدمات �لنظافة رخ�شة رقم

قد تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�شة

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــلن
للطابوق  رحمن  مانور  حممد  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�ل�شري�ميك  رخ�شة رقم:CN 1196972 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعلن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ موؤ�ش�شة حممد مانور رحمن للطابوق و�ل�شري�ميك
MOHAMMED MAMUNUR RAHMAN BLOCK & CERAMIC WORKS EST

�ىل/مطعم حممد مامونور رحمن 
MOHAMMED MAMUNUR RAHMAN RESTAURANT

تعديل عنو�ن/من �لعني �لعني �شناعية �لعني بناية:عاي�س م�شفر عاي�س �لحبابي �ىل 
�لعني �ملنطقة �ل�شناعية �لعر��س 72827 72827 حممد �شاملني ر��شد و�خرين

تعديل ن�شاط/��شافة مطعم )5610001(
تعديل ن�شاط/��شافة خدمات تو�شيل �لطلبات )8299010(

تعديل ن�شاط/حذف �عمال تبليط �لر�شيات و�جلدر�ن )4330019(
تعديل ن�شاط/حذف �عمال �لطابوق )4330001(

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

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

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون جليتز لل�شيد�ت  

رخ�شة رقم:CN 1756712 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة نا�شر حممد �شامل �لكعبي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عبد�هلل �لع�شري عمر�ن جمعة �لظاهري
د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن 

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

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لربق �ل�شريع لل�شيانة 

�لعامة  رخ�شة رقم:CN 1193358 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شامل قر�ن �لنوبي مزينة �لعامري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد �خلباب مر�شد مكتوم �ملن�شوري
د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون �لقمة لل�شيد�ت و�شبا

رخ�شة رقم:CN 1476182 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعلن/�جمايل من م�شاحة 1*4.53 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ �شالون �لقمة لل�شيد�ت و�شبا
TOP LADIES SALOON & SPA

�ىل/مركز �لقمة �لتجميلي لل�شيد�ت 
TOP LADIES BEAUTY CENTRE

تعديل ن�شاط/حذف ق�س وت�شفيف �ل�شعر و�حللقة للن�شاء فئة ثالثة )9602201.3(

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

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

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم فورتر�س �مللكي

رخ�شة رقم:CN 2110873 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لعلن/�جمايل من م�شاحة 1*4.53 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ مطعم فورتر�س �مللكي

RESTAURANT FORTRESS ALMALKI

�ىل/مطعم ومطبخ مدنية ز�يد �ل�شعبي - فرع 1 

BRANCH1

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بقالة �لقلعة �لذهبية

 رخ�شة رقم:CN 1221935 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شياح حمد �شيف حممد �ملن�شوري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �بر�هيم غريب ر��شد دروي�س �ملن�شوري
د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29

اإعــــــــــلن
�ل�ش�����ادة/رويال   بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 2218860:ديز�ين للعلنات رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29

اإعــــــــــلن
للهو�تف  فون  �ل�ش�����ادة/فيلو  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ملتحركة رخ�شة رقم:CN 2314940 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شليمان علي �شامل حريز %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف خالد �شعيد �شامل �شعيد �ل�شوكري
د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن 

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

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لري�س �لذهبي لتبديل 

�لزيوت  رخ�شة رقم:CN 2270602 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة خمي�س حممد خلفان بن خ�شيبه �لظاهري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�نرتنا�شيونال مارين لل�شتثمار - ملالكها �ك�شاب 

لل�شتثمار ذ.م.م - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
 رخ�شة رقم:CN 2349674 قد تقدمو� �لينا بطلب

�خلليج  ملالكها  �لبحرية  �لعمليات  و�د�رة  للملحة  وبيع/��شافة �خلليج  تنازل  �ل�شركاء  تعديل 
للملحة �لقاب�شة ذ.م.م

 GULF NAVIGATION MARITIME AND OPERATIONS MANAGEMENT
OWNED BY GULF NAVIGATION HOLI

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �ك�شاب لل�شتثمار ذ.م.م
AKSAB INVESTMENTS LLC

تعديل لوحة �لعلن/�جمايل من م�شاحة null*null �ىل 1*1
�ك�شاب لل�شتثمار ذ.م.م -  ��شم جتاري من/ �نرتنا�شيونال مارين لل�شتثمار - ملالكها  تعديل 

�شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
 INTERNATIONAL MARINE INVESTMENTS OWEND BY AKSAB

INVESTMENTS LLC - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
�ىل/�نرتنا�شيونال مارين لل�شتثمار - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م 

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

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

منوذج اعلن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك:مهيلة ربد�ن

طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية : مهيلة ربد�ن 
�ملودعة بالرقم :282296     بتاريخ : 2017/11/5

با�ش������م :مهيلة ربد�ن
وعنو�نه:�بوظبي - �مل�شفح م 0- 25 - عبد�هلل �شعيد عامر حمد - هاتف:0567255490

MD-ANTAR@OUTLOOK.COM :مييل� 
�سورة العلمة

و�لوجبات  �ل�شاخنة  للم�شروبات  كافية  بالفئة:43  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذل��ك 
�ل�شريعة.

و�شف �لعلمة:عبارة عن �شورة خيل ود�له قهوه.
�ل�شرت�طات:.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن .

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  29  نوفمرب 2017 العدد 12186

منوذج اإعلن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 

�ملالك : �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 103953  
باإ�شم : �ل�شركة �لوطنية لل�شمان  �ل�شحي-�شمان

وعنو�نه : �س.ب. 128888 ،  �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.  ت 6149555 – ف 6149755
بتاريخ:2008/03/11 و�مل�شجلة حتت �لرقم : 86849 

�سورة العلمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :36
�إد�رة خدمات �لتاأمني �ل�شحي ملو�طني دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�نتهاء �حلماية يف:  تاريخ  من  �عتبار�ً  �أخ��رى  �شنو�ت  ملدة ع�شر  �ملفعول  نافذة  و�شتظل �حلماية 
2017/12/05 وحتى تاريخ: 2027/12/05. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  29  نوفمرب 2017 العدد 12186

EAT 115339

منوذج اإعلن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 

�ملالك : �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 103949  
باإ�شم : برميونت و�ت�س كومباين  ليمتد 

وعنو�نه : 10 كرومويل رود ،  هنلي �أون ثيمز ، �أوك�شون ،  �آر جي9 1 جيه �إت�س ، �إجنلرت�.
بتاريخ:2010/06/03 و�مل�شجلة حتت �لرقم : 104041 

�سورة العلمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :18
 ، �شفر  ، حقائب  للجنود  �ملوؤونة  ، ج��ر�ب  ، حقائب مدر�شية  ، حقائب ظهر  �ل�شناديق   ، ، �حلقائب  �لأمتعة 
حقائب ظهر ، حقائب ريا�شية ، جر�ب ، حمافظ ، حمافظ جيب ، حمافظ نقود ، جر�بات جلدية للحزم ، 

وحقائب يد ، حمافظ مفاتيح جلدية جميعها مت�شمنة بالفئة 18.
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف: 2017/12/05 

وحتى تاريخ: 2027/12/05.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  29  نوفمرب 2017 العدد 12186

EAT 34718

منوذج اإعلن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 

�ملالك : �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 103948  
باإ�شم : برميونت و�ت�س كومباين  ليمتد 

وعنو�نه : 10 كرومويل رود ،  هنلي �أون ثيمز ، �أوك�شون ،  �آر جي9 1 جيه �إت�س ، �إجنلرت�.
بتاريخ:2010/06/03 و�مل�شجلة حتت �لرقم : 104042 

�سورة العلمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :14
�لكبرية  �ل�شاعات   ، �ل�شابقة  ل��لأدو�ت  �أج��ز�ء وتركيبات   ، �لدقيقة  �لوقت  و�أدو�ت قيا�س  �لوقت  �أدو�ت قيا�س 
�ل�شاعات جميعها م�شنوعة من معادن نفي�شة و/ ، علب  �ل�شاعات  �شيور   ، �ل�شاعات  �أحزمة   ، �ليد  �شاعات   ،

�أو كل خليط منها.
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف: 2017/12/05 

وحتى تاريخ: 2027/12/05.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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EAT 34719منوذج اعلن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك:مب�شر �فتخار �شايف

 THE COMFORT STORE : طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية
�ملودعة بالرقم :276945     بتاريخ : 2017/7/23

با�ش������م :مب�شر �فتخار �شايف
وعنو�نه: دبي - معر�س 01 ملك حممد ور��شد خليفة �ملهريي - �لقوز �ل�شناعية - بردبي 

 هاتف:0501877601 - فاك�س:043466020 - �شندوق �لربيد:126745
muhammad.awais@symbolmattressind.com :مييل� 
�سورة العلمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:20 �لثاث و�ملر�يا و�طار�ت �ل�شور و�ملنتجات غري �لو�ردة 
يف فئات �خرى �مل�شنوعة من �خل�شب �و �لفلني �و �لغاب �و �خليزر�ن �و �ل�شف�شاف �و �لقرون �و �لعظام �و 
�لعاج �و عظم �حلوت �و �ل�شدف �و �لكهرمان �و �ملحار �و �ملر�شوم و�ملو�د �لبديلة لكل هذه �ملو�د �و من �ملو�د 

�لبل�شتيكية.
 COMFORT مكتوبة بحروف لتينية مميزة باللون �لبي�س يليها كلمة THE و�شف �لعلمة:كلمة
مكتوبة بحروف لتينية مميزة باللون �لبي�س يليها كملة STORE يليها لعلى حريف TM مكتوبني 

بحروف �شغرية باللون �لبي�س.
�ل�شرت�طات:.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن .

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  29  نوفمرب 2017 العدد 12186
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احتاد الكتاب يحتفل باليوم الوطني
•• اأبوظبي - الفجر

نظم �حت���اد ك��ت��اب و�أدب����اء �لإم����ار�ت يف �أب��وظ��ب��ي �أم�����س �لأول �لإث��ن��ني 27 
نوفمرب �حتفالية �شعرية وطنية �فتتحها  �ل�شاعر �شامل �أبو جمهور رئي�س 

�لفرع بكلمة للحتاد مبنا�شبة �ليوم �لوطني .
وقدم كل من �ل�شعر�ء ربا �شعبان،طلل �شامل،كرمي معتوق، هدى �ل�شعدي 
عدد من �لق�شائد �لوطنية. قدم �لحتفالية �لإعلمي عبد �لرحمن نقي 

�لب�شتكي رئي�س �للجنة �لإعلمية باحتاد �لكتاب.
ومتت �لأم�شية بح�شور كل من �لرو�ئي �لإمار�تي علي �أبو �لري�س و�لأ�شتاذ 
للدبلوما�شية  �ل���دويل  �ملعهد  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ملعيني  ك��ام��ل  حممد 

�لثقافية، وعدد من �لأدباء و�ملثقفني وحمبي �ل�شعر.

�صفارة الدولة يف كولومبو تقيم عر�صا 
جماعيا لعدد من ال�صباب ال�صريالنكي

•• كولومبو-وام:

�شعادة  رعاية  حتت  و�ل�شابات  �ل�شباب  من  لعدد  جماعيا  عر�شا  كولومبو  يف  �ل��دول��ة  �شفارة  �أق��ام��ت 
�لدولة  وزي��ر  عبد�حلميد  ف��وزي  حممد  وم��ع��ايل  �شريلنكا  ل��دى  �ل��دول��ة  �شفري  �مل��ل  عبد�حلميد 

للتكامل �لوطني و�مل�شاحلة �ل�شريلنكي وذلك يف �إطار مبادرة عام �خلري.
وياأتي تنظيم �لعر�س �جلماعي متا�شيا مع �لنهج �خلريي و�لإن�شاين لدولة �لإمار�ت يف مد يد �لعون 

للأ�شر �لفقرية حول �لعامل لرفع �ملعاناة �ملعي�شية عنهم.
وكان لهذ� �حلدث �شدى طيبا لدى �أو�شاط �مل�شوؤولني و�ل�شعب �ل�شريلنكي.

حمدان بن را�صد : جهود املتقاعدين يف خدمة الوطن حمل فخر واعتزاز من قيادتنا الر�صيدة
•• دبي-وام: 

�ملالية  �آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير  �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد  كرم �شمو 
�لجتماعية  و�لتاأمينات  للمعا�شات  �لعامة  �لهيئة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
�أط��ول مدة عطاء يف خدمة دولة �لإم��ار�ت وذلك  �أ�شحاب  �ملتقاعدين من 

خلل �حلفل �لذي �أقيم �م�س مبتحف د�ر �لحتاد يف دبي .
و�أع��رب �شموه - يف كلمة خلل �حلفل - عن بالغ �شكره وتقديره جلهود 
�أبناء �لوطن �ملخل�شني �لذين �شاهمو� يف تبوء �لإمار�ت �ملر�كز �ملرموقة يف 

خمتلف تقارير �لتناف�شية �لعاملية.
قيادتنا  و�ع��ت��ز�ز من  تبقى حمل فخر  ه��ذه �جلهود  �ن  �ىل  �شموه  م�شري� 
�لر�شيدة �لتي تويل �ملو�طن �لإمار�تي �لهتمام و�لرعاية �لفائقة باعتباره 
حا�شر  بناء  نحو  �ل�شلبة  ودعامتها  �لرئي�شي  وهدفها  �لتنمية  ركائز  �أهم 

�لأمة وم�شتقبلها.
�ملتقاعدين �لذين  باإخو�ننا  �ليوم  “ �إننا نوؤمن ونحن نحتفل  وقال �شموه 
قدمو� للوطن خدمات جليلة على مد�ر 40 عاماً �أن �لعطاء �شمة متاأ�شلة 
�ل��وط��ن و�لإخل�س  ت��رب��ى ع��ل��ى ح��ب  �ل���ذي  �لأ���ش��ي��ل  ���ش��م��ات �شعبنا  م��ن 
نهيان طيب  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور  قيم  ذلك  م�شتلهما يف 
�هلل ثر�ه �لذي جنح يف بناء دولة ع�شرية حترتم قيم �حل�شارة �لإن�شانية 
وت�شون منجز�تها وتدعم �أركانها �ملبنية على �لت�شامح و�لتعاي�س و�لتاآخي 
�أن تكون حم��ط تقدير و�حرت�م  ب��ني �جلميع، وم��ّك��ن دول��ة �لإم����ار�ت م��ن 

�لعامل �أجمع.
�لقادر  �لإمار�تي  �ملو�طن  بناء  نحو  �حلكومة  توجهات  باأن  �شموه  و�أ�شاف 
على خدمة وطنه ل ُينظر لها مبعيار �ل�شن فقط و�إمنا بالكفاءة و�لقدرة 

من �ملتقاعدين دروعا تذكارية منهم 42 من �لذكور و10 من �لإناث من 
خمتلف �إمار�ت �لدولة.

وقال �شعادة حممد �شيف �لهاملى مدير عام �لهيئة �إن �لغاية من �لتكرمي 
�ليوم هو �لتاأكيد على �أن جهود �ملتقاعدين �لطيبة يف خدمة �لوطن كان لها 
�إليه دولة �لإمار�ت على �ل�شعيدين �لإقليمي  �لف�شل �لأكرب فيما و�شلت 
هيئة  وتقدير  �شكر  عن  لهم  لنعرب  �ملنا�شبة  هذه  ننتهز  ونحن   .. و�لعاملي 
�ملعا�شات لهذه �جلهود و�عتز�زها وفخرها مبا قدموه حيث �أثبتو� �ن رهان 

�لوطن عليهم كان يف حمله.
و��شاف �إن دولة �لإمار�ت من �أكر �لدول �لتي تقدر قيمة �لعمل وت�شجع 
عليه ولذ� عملت �حلكومة على توفري �لبيئة �مللئمة ل�شتمر�ر �ملوظفني 
يف عملهم لأطول فرتة ممكنه، وعندما تلقت �أهد�ف �لدولة مع طموحات 
�أبنائها كانت �لنتيجة هي �ملزيد من �لرفعة و�لتقدم و�لزدهار لهذ� �لوطن 

�لذي نفخر جميعا بالنتماء �إليه.
وقال �إن جهود �لدولة ممثلة من خلل هيئة �ملعا�شات يف توفري �حلماية 
قانون  يعد  حيث  �لإقليمي،  حميطنا  يف  �لأب���رز  تظل  لأبنائها  �لتاأمينية 
�ملعا�شات من �لقو�نني �لتكافلية �مل�شهود له بال�شخاء على م�شتوى �ملنافع 
و�لمتياز�ت �لتي يوفرها للموؤمن عليهم �أو �ملتقاعدين و�مل�شتحقني .. وهو 
�شعادتهم  �أبنائها وحر�شها على حتقيق  �لدولة جتاه  �لتز�م  ياأتي من  �أمر 

ونيل ر�شاهم.
و�أكدت �ن �لإم��ار�ت هي وطن �ل�شعادة �لتي يتطلع �إىل �لعي�س فيه �لكثري 
من �لنا�س حول �لعامل .. ومن ح�شن حظنا �أننا ولدنا فيه ونهلنا من خريه 

.. وتربينا على حبه.
بدوره �أعرب �لدكتور حممد عبد�هلل خلفان �لنقبي مدير وحدة �لدر��شات 

توفر  �ل��دول��ة  �أن  �إىل  ..م�����ش��ري�  و�لب��ت��ك��ار يف حتقيقه  �لإجن���از  على �شنع 
لتويل  يوؤهلهم  ما  �لوظيفية  وحتى  �لدر��شية  �ملر�حل  كافة  عرب  لأبنائها 

زمام �ملبادرة نحو �كت�شاف �مل�شتقبل.
ولفت �شموه �ىل �ن خطط �لإمار�ت تعدت �ل�شتثمار يف �لأر�س �إىل �لف�شاء 
�ل��ذي عليه  �ل���دور  �لتفكري يف طبيعة  م��ن �جلميع  ي�شتدعي  �ل��ذي  �لأم���ر 
�لقيام به للم�شاركة بفاعلية و�إيجابية يف هذه �مل�شرية �ملباركة �لتي تناف�س 
بها �لإمار�ت دول �لعامل �ملتقدمة. و�أ�شاد �شموه بروؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�أخيه �شاحب  �لدولة حفظه �هلل وجهود  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل يف �لتمكني للوطن و�ملو�طن من خلل �لرتكيز 
على تعزيز �لقدرة �لتناف�شية لقت�شاد �لإمار�ت �لقائم على �ل�شتثمار يف 
فعال،  ب�شكل  �أد�ئ��ه��ا  وتطوير  �لحت��ادي��ة  �حلكومة  دعائم  و�إر���ش��اء  �ملعرفة، 
وتوفري �لبيئة �مللئمة ل�شتمر�ر �خلرب�ت �ملو�طنة يف �شوق �لعمل لأطول 
فرتة ممكنه عرب ت�شجيع �لتميز و�لبتكار و�إ�شد�ر �لت�شريعات �لتي ت�شمن 
�مل�شاو�ة يف �حلقوق و�لو�جبات، و�شمان حقوق �ملر�أة يف �ملجتمع من خلل 
�جلن�شني  بني  �ل��ت��و�زن  يحقق  مبا  �ل��دول��ة،  موؤ�ش�شات  يف  ح�شورها  تعزيز 

وغريها من �ملحفز�ت.
موؤكد� �شموه �ن حكومتنا وبف�شل هذه �ل�شيا�شات خطت خطو�ت م�شهودة 
وثقافية  �قت�شادية  كقوة  �لإم����ار�ت  دول��ة  ومكانة  �لحت���اد  �شمعة  كر�شت 
دون حدود  و�حل�شار�ت  �لثقافات  كافة  على  منفتحة  و�إن�شانية وح�شارية 

�أو قيود.
وقدم �شموه خلل حفل �لتكرمي �لدروع �لتذكارية للمتقاعدين تعبري� عن 
 52 ت�شلم  حيث  لوطنهم  جليلة  خدمات  من  قدموه  ملا  و�لمتنان  �ل�شكر 

�ملوؤ�ش�شية �ل�شابق بجامعة �لإمار�ت يف كلمة �ألقاها بالنيابة عن �ملتقاعدين 
عن �ل�شكر و�لمتنان لهذه �ملبادرة �لطيبة من هيئة �ملعا�شات.

موؤكد� �أن ما قدمه �ملتقاعدون يف خدمة دولة �لإمار�ت �إمنا هو مبثابة رد 
كافة مر�حل حياتهم، مثمناً  و�هتمام يف  رعاية  به من  �أولتهم  ملا  �جلميل 

كافة �ملبادر�ت �حلكومية �لتي تقدر �لعطاء وتكافئ �لإجناز.
وثمن �لنقبي دور هيئة �ملعا�شات يف رعاية �ملتقاعدين و�أ�شرهم من خلل 
توفري مظلة �حلماية �لتاأمينية لهم �شد خماطر �حلياة �ملحتملة ..لفتاً 
�لدولة  حر�س  يوؤكد  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف  �لتقاعد  �شناديق  تكافلية  �أن  �إىل 
بغريب على حكومة  لي�س  �أم��ر  وه��و  �ل���دو�م،  �أبنائها على  و�لتز�مها جت��اه 
�لإم��ار�ت �لتي توؤكد يف كل منا�شبة �أن �ملو�طن �لإمار�تي حمور �هتمامها 

�لرئي�شي، و�لهدف �ل�شمي �لذي تعمل من �أجل �إ�شعاده ورفاهيته.

حماكم دبي حتتفل باليوم الوطني ال�46
•• دبي –الفجر:

نظمت حماكم دبي �حتفالية كبرية مبنا�شبة �ليوم �لوطني �ل� 46 للدولة 
دبي،  �لتمييز مبحاكم  رئي�س حمكمة  �إم��ام  علي  �لقا�شي  �شعادة  مب�شاركة 
و�لهيئة �لق�شائية و�لإد�رية وجميع �ملوظفني و�ملتعاملني مع حماكم دبي، 
�ملنا�شبة �لوطنية  �لغامرة بهذه  �مل�شاركون عن بهجتهم و�شعادتهم  �إذ عرب 

�لغالية.
و�ألقى �لدكتور عارف �ل�شيخ م�شت�شار �لأمور �لأ�شرية مبحاكم دبي ق�شيدة 
�لتهاين  �آي���ات  �أ�شمى  ورف���َع  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  ع��ن  وطنية 
و�لتربيكات �إىل مقام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة حفظه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�شاحب �ل�شمو 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ 
للقو�ت �مل�شلحة و�إخو�نهم �أ�شحاب �ل�شمو �أع�شاء �ملجل�س �لأعلى للحتاد 
�لعزيز  �لإم��ار�ت  �لعهود و�شعب دول��ة  �أولياء  �لكر�م و�شمو  �لإم��ار�ت  حكام 

مبنا�شبة �لذكرى �ل�شاد�شة و�لأربعني لليوم �لوطني.
و�أ�شار �شم�س �لدين �لبدوي رئي�س جلنة �لفعاليات مبحاكم دبي، �إن حماكم 
دبي وجميع موظفيها ي�شاركون �لدولة �ليوم �حتفالتها باإجناز�تها �لكربى 

�لتي حتققت بف�شل �لروؤية �لثاقبة للقيادة �لر�شيدة وتلحم �ل�شعب معها، 
لدولة  و�لتقدم  و�لتطور  �لنمو  ��شتمر�رية  يف  �أهمية  من  لذلك  ما  مبيناً 
و�لدولية،  �لإقليمية  �ملحافل  يف  و�ملوؤثر  �ل�شتثنائي  وح�شورها  �لم��ار�ت 
�أبناء �لوطن، ن�شتذكر �لآباء  �أن �لثاين من دي�شمرب تاريخ غاٍل على  و�أكد 
�لأ�شيلة،  وقيمنا  وتر�ثنا  مبا�شينا  ونحتفي  �لحت��اد  و�شانعي  �ملوؤ�ش�شني 
�أن  معترب�ً  �ل��و�ع��دة،  وروؤي��ت��ن��ا  ومب�شتقبلنا  �لآن��ي��ة  و�جن��از�ت��ن��ا  وبحا�شرنا 
ودياناتهم  و�أع��ر�ق��ه��م  جن�شياتهم  مبختلف  �لم����ار�ت  �أر����س  على  م��ن  ك��ل 
�أر�س �لأمن و�لأمان و�ل�شعادة، وهو  يتعاي�شون بحب وت�شامح ورخاء على 

ما مييز دولتنا �حلبيبة ذلك �للتفاف و�لتمازج �لفريد من نوعه.
وفنية  وم�شرحية  فلكلورية  عرو�شا  �لعام  ه��ذ�  �حتفالت  ت�شمنت  حيث 
وم�شابقات ثقافية وتر�ثية وغريها من �لأن�شطة �لتي جت�شد روح �لحتاد 
بهذه  م�شاعرهم  ع��ن  �لتعبري  ومتعاملني  موظفني  م��ن  للجميع  وتتيح 
�ملنا�شبة �لوطنية �لغالية حيث �زد�ن �ملقر �لرئي�س ملحاكم دبي بعلم دولة 
�لإمار�ت و�شعار �ليوم �لوطني و�ل�شعار�ت �لوطنية وكذلك �لفروع �لأخرى 
�لتي متلأ نفو�س  �لبهجة و�لفرحة  �لتابعة ملحاكم دبي وذلك تعبري� عن 

�أبناء �لإمار�ت و�ملقيمني على �أر�شها.
�لقرهود  مبنطقة  دب��ي  مبحاكم  �ل�شخ�شية  �لأح����و�ل  حمكمة  و�حتفلت 
�ملنا�شبة وتاأثريها  �أهمية هذه  �ل�46 للدولة، للتعبري عن  باليوم �لوطني 

�لفعاليات  ه��ذه  ومتلئ  �لر�شيدة،  حكومتنا  ظ��ل  يف  �لحت���اد  م�شرية  على 
م�شاعر حب �لوطن و�لنتماء و�لفخر.

دبي،  مبحاكم  �لفعاليات  جلنة  رئي�س  �ل��ب��دوي  �ل��دي��ن  �شم�س  �أ���ش��ار  حيث 
ويذّكر  و�لفخر،  �لعزة  م�شاعر  يجدد  �ل�46،  �لوطني  باليوم  �لحتفال  �إن 
بت�شحيات �لآباء �ملوؤ�ش�شني يف بناء �حتاد �أر�شى قو�عده و�أ�ش�شه �ملغفور له، 
باإذن �هلل، �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان، طّيب �هلل ثر�ه، وقادة �لإمار�ت 

�ملجد  قمم  يعتلي  وطناً  �ل�شديدة  روؤيتهم  بف�شل  �شنعو�  �لذين  �لأوف��ي��اء، 
ويحتل موقع �ل�شد�رة يف �ملجالت كافة.

وهي فر�شة نعرب فيها عن حبنا و�نتمائنا للدولة وقيادتها �لر�شيدة و هذ� 
�ليوم ن�شتذكر فيه ماآثر موؤ�ش�س �لدولة �ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن 
�شلطان �آل نهيان، �لذي �حتد و�إخو�نه حكام �لإمار�ت لبناء دولة ننعم فيها 

�ليوم جميعاً بثمر�ت �حتادهم وولئهم لدولتهم.

�صعيد العامري: �صهداء الإمارات ر�صموا بت�صحياتهم خارطة امل�صتقبل لالأجيال املقبلة
•• اأبوظبي - الفجر

�أكد �شعادة �شعيد �لبحري �لعامري 
م��دي��ر ع��ام ج��ه��از �أب��وظ��ب��ي للرقابة 
منا�شبة  �ل�شهيد  ي��وم  �أن  �لغذ�ئية 
�أبناء  ق���ل���وب  ع��ل��ى  ع���زي���زة  وط��ن��ي��ة 
قيم  �أروع  ف��ي��ه��ا  ت��ت��ج��ل��ى  �ل����وط����ن 
و�لبطولة،  و�ل�����ف�����د�ء  �ل��ت�����ش��ح��ي��ة 
�لإم����ار�ت  �أب��ن��اء  ت�شحيات  وجت�شد 
باأرو�حهم  ج����ادو�  �ل��ذي��ن  �ل��ب��و����ش��ل 
�أ�شقائهم  ون�شرة  �أوطانهم  لفتد�ء 
�شهد  و�شجاعة  بعزمية قل نظريها 
�شاربني  و�ل�������د�ين،  �ل��ق��ا���ش��ي  ل��ه��ا 
بذلك للعامل �أجمع �أمثلة م�شرفة يف 

لدولتنا  وم��زده��ر  م�شرق  م�شتقبل 
�لغالية، فهم من �شدقو� ما عاهدو� 
�هلل ع��ل��ي��ه، وع��م��ل��و� خم��ل�����ش��ني هلل 
ل��ي��ظ��ل وطنهم  و�ل��ق��ي��ادة �حل��ك��ي��م��ة 
�لإم���������ار�ت ع�����ش��ي��اً ع��ل��ى ك���ل حاقد 
وج���اح���د، ول��ي��ب��ق��ى �لأم����ن و�لأم����ان 
ع��لم��ة ف��ارق��ة مت��ت��از بها �لإم����ار�ت 
ل�شاحب  �حلكيمة  �ل��ق��ي��ادة  ظ��ل  يف 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س �ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه �هلل 

ورعاه.
�ل�شهيد  ي��وم  �أن  �إىل  �شعادته  و�أ���ش��ار 
فر�شة لأبناء وبنات �لوطن ل�شتذكار 
�لأبطال  �لإم���ار�ت  �شهد�ء  بطولت 

للوحدة و�لتلحم و�لتكاتف، ود�فعاً 
ل��ب��ذل �مل��زي��د م��ن �ل��ع��م��ل و�لإجن����از 
ونه�شته،  �لوطن  بناء  يف  و�لتفاين 
�أج���ي���ال مفعمة  لإع������د�د  وم���رت���ك���ز�ً 
وطنهم  ب���ت���اري���خ  و�ل���ف���خ���ر  ب��ال��ث��ق��ة 

�ملجيد.
وت����وج����ه ����ش���ع���ادت���ه ب���اأ����ش���م���ى �آي������ات 
�لتقدير و�لعرفان �إىل �أ�شر �ل�شهد�ء 
ع���ري���ق���ة تخرج  م���در����ش���ة  ل��ك��ون��ه��م 
لهم  �مل�شهود  �ل��وط��ن  ���ش��ه��د�ء  منها 
بالوفاء و�لإخل�س لق�شايا وطنهم 
و�حل�س  �أ�شلت �لهوية  و�أم���ت���ه���م، 
�لنبيلة  �ل��ق��ي��م  �لوطني وغر�شت 
طلبتها  نفو�س  يف  �لأ�شيلة  و�ملبادئ 

�لأوطان و�شون مكت�شباتها،  �فتد�ء 
�لإم��������ار�ت  ����ش���ه���د�ء  �أن  �إىل  لف����ت����اً 
بت�شحياتهم خارطة  ر�شمو�  �لأبر�ر 
ور�شخو�  �ملقبلة  للأجيال  �مل�شتقبل 
لدولة  �لعريقة  �ملكانة  ببطولتهم 
للإن�شانية  حت��م��ل  �ل��ت��ي  �لإم������ار�ت 
و�ملحبة  �ل�������ش���لم  ر����ش���ال���ة  ج���م���ع���اء 
و�خلري، و�شطرو� يف تاريخ �لأمتني 
�شفحات  و�لإ����ش���لم���ي���ة  �ل���ع���رب���ي���ة 
�لإي���ث���ار و�ل��ب��ط��ول��ة يف  م�شيئة م��ن 

�شبيل �لدفاع عن ق�شاياها.
�شهد�ء  ك��وك��ب��ة  �إن  ���ش��ع��ادت��ه:  وق����ال 
���ش��م��ائ��ن��ا تبدد  �لإم��������ار�ت جن����وم يف 
�أمام  �ل��ط��ري��ق  وت�����ش��يء  �ل��ي��ل  عتمة 

و��شتقاء �لدرو�س يف حمبة �لأوطان 
حماها،  ع����ن  و�ل��������ذود  و�ف���ت���د�ئ���ه���ا 
�لتلحم  لرت�شيخ  ك��ذل��ك  وف��ر���ش��ة 
�ل��وط��ن��ي و�ل��ت��ع��ب��ري �حل�����ش��اري عن 
للقيادة  و�ل�����ولء  ل��ل��وط��ن  �لن��ت��م��اء 
�ل���ت���ي ت�����ش��ع ����ش���ع���ادة �مل����و�ط����ن على 
وت�شعى  و�أولوياتها،  خططها  قائمة 
�أ�شعد  �لإمار�تي  �لإن�شان  يكون  لأن 

�إن�شان على وجه �لب�شيطة.
�ل�شهد�ء  �أن ت�شحيات  و�أكد �شعادته 
خالدة  �شت�شل  �لكبرية  وبطولتهم 
يف ذ�ك����رة �ل��وط��ن و�مل���و�ط���ن وحمل 
ف��خ��ر و�ع����ت����ز�ز ل��ك��ل �لإم���ار�ت���ي���ني، 
معزز�ً  �شتبقى  �لزكية  دماءهم  و�أن 

�لذين �رتقو� �إىل علياء �ملجد �شهد�ء 
لتبقى ر�ية وطنهم عالية خفاقة يف 

ميادين �لعزة و�لإباء.  

بلدية مدينة العني تكثف عملياتها الرقابية خالل احتفالت اليوم الوطني 46
•• العني  - الفجر

مدينة  ببلدية  و�لتفتي�س  �لرقابة  �إد�ر�ت  كثفت 
�لعني ��شتعد�د�تها �لرقابية ل�شتقبال �حتفالت 
�ملدينة باليوم �لوطني 46، وذلك حر�شا وحفاظاُ 
على نظافة �ملظهر �لعام للمدينة تز�مناُ مع هذه 
�ملنا�شبة ،  مبا يعك�س حر�س �لبلدية على توفري 
بيئة نظيفة تكون مو�شع ر�شا ور�حة لكافة �شكان 

�ملدينة وزو�رها.
وقال حممد مرزوق �ملزروعي مدير �إد�رة �لرقابة 
على  ح��ف��اظ��ٌا  �مل��دي��ن��ة،  و���ش��ط  ب��ق��ط��اع  و�لتفتي�س 
مبدينة  يليق  �ل��ذي  �حل�شاري  و�ملظهر  �ل�شورة 
�لعني يف مثل هذه �ملنا�شبات �لوطنية �لتي ي�شارك 
،  حيث  و�ل���زو�ر  �ل�شكان  م��ن  �أع���د�د كبرية  فيها 
�لتفتي�شية  �لأع��م��ال  تكثيف  على  �لبلدية  عملت 
وفق  �لعمل   ف��رق  تق�شيم  خ��لل  و�لرقابية  من 
فرت�ت  �شباحية وم�شائية  طو�ل فرتة �حتفالت 
�ليوم �لوطني ،  جتنباُ  للتجاوز�ت �ل�شارة ب�شحة 
�لتفتي�شية  �حلملت  وتفعيل   ، و�أف���ر�ده  �ملجتمع 
�شتتو�جد  �مل��زروع��ي،  وتابع   �ملدينة.  مظهر  على 

ج��م��ي��ع �حلد�ئق  و�ل��ت��ف��ت��ي�����س يف  �ل���رق���اب���ة  ف����رق 
 ، �لزو�ر  �لتي ت�شهد �قباُل و��شعاُ من  و�ملنتزهات 
مبزرة  حديقة  �لرقابية  �لعمليات  �شتغطي  حيث 
وم�شائية  �شباحية  ف��رت�ت  ثلث  على  �خل�شر�ء 
 ، �ل��ع��ام��ة للمنطقة  �ل��ن��ظ��اف��ة  ول��ي��ل��ي��ة يف جم���ال 
وت��وع��ي��ة �أ���ش��ح��اب �مل���ح���لت ب�����ش��رورة �لإل���ت���ز�م 

ب�شروط  و�لتقيد  �ملنطقة  يف  �ل��ع��ام��ة  بال�شحة 
�إ�شافة �إىل �مل�شاركة  ومعايري �ل�شلمة �ملطلوبة، 
للحديقة،  �ل�������زو�ر   دخ����ول  ت��ن��ظ��ي��م  ع��م��ل��ي��ات  يف 
�ل�شياحية يف  �لوجهات  �أب��رز  �أح��د  �ملبزرة  باعتبار 
�ل���زو�ر من  �ل��ع��ني  و�ل��ت��ي  يتو�فد عليها  مدينة 

د�خل �ملدينة و�شو�حيها و�لإمار�ت �لأخرى.

علي �صعيد بن حرمل 
الظاهري: �صهداء الوطن 
نربا�ض تهتدي به الأجيال

•• العني - الفجر

�أكد �شعادة علي �شعيد بن حرمل �لظاهري رئي�س جمل�س جامعة �أبوظبي 
�لتنفيذي على �أن �شهد�ء �لوطن �لأبر�ر �لذين جادو� باأرو�حهم �لذكية يف 
�شبيل ن�شرة �حلق ورد �لظلم �شيظل كل منهم نرب��شاً تهتدي به �لأجيال 

ون�شر  �ل��ع��دل  لرت�شيخ  م�شريتها  يف 
و�ل�شتقر�ر،  �لأم���ن  و�إق���ر�ر  �ل�شلم 
�أ�شبحو�  �لأب����ر�ر  �ل�����ش��ه��د�ء  ف��ه��وؤلء 
فخر  �أو�شمة  �لعظيمة  بت�شحياتهم 
يف جبني �لوطن، وطن �لعز و�لإباء، 
�لقائد  �أر����ش���ى  �ل����ذي  �ل���وط���ن  ذل����ك 
تعاىل  �هلل  ب���اإذن  ل��ه  �ملغفور  �ملوؤ�ش�س 
نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ 
على  دع��ائ��م��ه  ث����ر�ه-  �هلل  ط��ي��ب   –
ون�شر  و�لكر�مة  �لعزة  وم��ب��ادئ  قيم 

�خلري.
قيادتنا  �إن  ح���رم���ل:  �ب����ن  و�أ�����ش����اف 
�ل�شمو  �شاحب  يف  متمثلة  �لر�شيدة 

و�شاحب   ، �هلل-  �لدولة -حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة 
رئي�س  �ل��دول��ة،  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  دب��ي،  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س 
�مل�شلحة، و�إخو�نهم  �لقائد �لأعلى للقو�ت  �أبوظبي نائب  نهيان ويل عهد 
�لإمار�ت،  حكام  للحتاد  �لأعلى  �ملجل�س  �أع�شاء  �ل�شيوخ  �ل�شمو  �أ�شحاب 
لذوي  �لرعاية  كل  و�أول��ت  للأجيال  منارة  �ل�شهد�ء  ت�شحيات  من  جعلت 
�لذي  �لإم���ار�ت  جمتمع  قيم  جت�شد  عظيمة  �شورة  يف  و�أ�شرهم  �ل�شهد�ء 
وت�شحياتهم  �ل�شهد�ء  بعطاء  ومعتز�ً  �لر�شيدة فخور�ً  قيادته  �لتف حول 

يف �شبيل رفعة �لوطن.
وقال �بن حرمل: �إن ذكرى �شهد�ء �لوطن �لأبر�ر لي�شت منا�شبة ن�شتذكر 
بها  يزهو  منا�شبة  بل هي  �لوطن  �أبناء  �لكوكبة من  ف��ر�ق هذه  �أمل  فيها 
تقدمو�  �ل��ذي��ن  ب��اأب��ن��اءه  �ل��ع��امل  ويفاخر  و�شعباً،  وحكومة  ق��ي��ادة  �ل��وط��ن 
�شتظل  �جلبهات،  خمتلف  يف  �لن�شر  و�شجلو�  �ملعارك  وخا�شو�  �ل�شفوف 
رح��م �هلل  �ل�شاخمة،  �ل��وط��ن  ر�ي���ة  م��ع  ت��رف��رف خفاقة  �لذكية  �أرو�ح��ه��م 

�شهد�ئنا �لأبر�ر، وحفظ �هلل �لوطن وقيادته �لر�شيدة.

�صرطة عجمان ت�صارك املر�صى مب�صت�صفى 
خليفة فرحتهم باليوم الوطني

•• عجمان-وام:

علي  �لعقيد  �شعادة  برئا�شة  عجمان  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  من  وفد  قام 
�إىل  بزيارة  �مل�شاندة  للخدمات  �لعامة  �لإد�رة  مدير  نائب  �مل�شيبي  حميد 
م�شت�شفى خليفة بعجمان وذلك �نطلقا من حر�س �لقيادة �لعامة ل�شرطة 
عجمان على م�شاركة كافة �أفر�د �ملجتمع فرحتهم باليوم �لوطني �ل� 46 .

�لعامودي  عبد�لرحمن  �لر�ئد  ير�فقه  �مل�شيبي  حميد  علي  �لعقيد  وق��ام 
مدير فرع �لرقابة �للكرتونية بجولة على نزلء �مل�شت�شفى من �لأطفال 
�لهد�يا  وتقدمي  �ل�شحية  �أحو�لهم  على  �لطمئنان  خللها  مت  و�لرجال 
متنيات  نقل  جانب  �ىل  �لوطني  �ليوم  مبنا�شبة  و�لتهنئة  لهم  �لتذكارية 
جميع �لعاملني ب�شرطة عجمان باأن مين �هلل عليهم بال�شفاء �لعاجل و�أن 

يعودو� �إىل ذويهم وقد �أكملو� �لعلج وهم ب�شحة وعافية.
�إطار  يف  ج��اءت  �ل��زي��ارة  ه��ذه  �ن  �مل�شيبي  حميد  علي  �لعقيد  �شعادة  وق��ال 
عجمان  ب�شرطة  �لعامة  و�لعلقات  �لإع��لم  ق�شم  نظمها  �لتي  �لفعاليات 
بهذ�  �لفرحة  �ملر�شى  مل�شاركة  للدولة   46 �ل���  �لوطني  باليوم  للحتفال 
يف  و�ل�شرور  �لفرح  و�إدخ��ال  �ملجتمعية،  �مل�شوؤولية  وتعزيز  �لوطني،  �ليوم 
�لآخرين  جتاه  بامل�شوؤولية  و�لإح�شا�س  �لرت�ح�م  مفهوم  وغر�س  نفو�شهم، 

�لتي يدعو لها ديننا �لإ�شلمي �حلني�ف.
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اليابان تر�صد اإ�صارات لحتمال اإجراء كوريا ال�صمالية جتربة �صاروخية

عدد اجلنود المريكيني يف ال�صرق 
الو�صط يتخطى الرقام املعلنة 

•• طوكيو-وا�سنطن-رويرتز:

قال م�شدر باحلكومة �ليابانية �م�س �لثلثاء �إن �ليابان ر�شدت �إ�شار�ت 
ل�شلكية ت�شري �إىل �أن كوريا �ل�شمالية رمبا ت�شتعد لإجر�ء جتربة جديدة 
على �شاروخ بالي�شتي رغم �أن مثل هذه �لإ�شار�ت عادية ومل ُتظهر �شور 
�لأقمار �ل�شناعية �أي �أن�شطة جديدة. وبعد �إطلق �شو�ريخ مبعدل نحو 
�شاروخني �أو ثلثة �شهريا منذ �أبريل ني�شان، توقفت كوريا �ل�شمالية يف 
�شبتمرب �أيلول عن �إطلق �أي �شو�ريخ بعد �أن �أطلقت �شاروخا مر فوق 
جزيرة هوكايدو ب�شمال �ليابان. وقال �مل�شدر لرويرتز “هذ� لي�س كافيا 
لتحديد �إن كان من �ملحتمل �لقيام بعملية �إطلق قريبا«. وذكرت وكالة 
كيودو �ليابانية للأنباء يف وقت متاأخر �أم�س �لول �لثنني �أن �حلكومة 

�ليابانية يف حالة ��شتنفار بعد �لتقاط �إ�شار�ت ل�شلكية توحي باأن عملية 
�إطلق قد تتم يف خلل ب�شعة �أيام. وقال �لتقرير �أي�شا �إن �لإ�شار�ت قد 
تكون متعلقة بتدريبات ع�شكرية �شتوية جلي�س كوريا �ل�شمالية. وتو��شل 
حتد  يف  و�ل�����ش��اروخ��ي��ة  �ل��ن��ووي��ة  للأ�شلحة  ب��ر�جم��ه��ا  �ل�شمالية  ك��وري��ا 
لعقوبات جمل�س �لأمن �لدويل ومل تخف م�شاعيها لتطوير �شاروخ قادر 
على �لو�شول �إىل �لرب �لأمريكي. و�أطلقت �شاروخني مر� فوق �ليابان. 
قوله  باحلكومة  م�شدر  عن  �جلنوبية  �لكورية  يونهاب  وكالة  ونقلت 
�ملتحدة وكوريا �جلنوبية و�ليابان  �إن م�شوؤويل خمابر�ت من �لوليات 
ر�شدو� يف �لآونة �لأخرية �إ�شار�ت على �حتمال �إجر�ء جتربة �شاروخية 
�جلنوبي  �لكوري  �لوحدة  وزي��ر  وق��ال  �لق�شوى.  �لتاأهب  حالة  ورفعو� 
ت�شو ميوجن جيون لل�شحفيني �م�س �لثلثاء �إنه كانت هناك حتركات 

�شاروخية  جتربة  �آخ��ر  منذ  �ل�شمايل  �ل��ك��وري  �ل�شطر  م��ن  ملحوظة 
ملمو�س  دليل  �أي  هناك  لي�س  ولكن  �أيلول  �شبتمرب  مبنت�شف  �أجرتها 
�أخ��رى. و�أ�شاف يف موؤمتر �شحفي يف  �أو �شاروخية  على جتربة نووية 
�شول “مل جتر كوريا �ل�شمالية جتارب نووية �أو �شاروخية جديدة ولكن 
با�شتمر�ر حمركات وجتري �ختبار�ت وقود.  �لآونة �لأخرية تخترب  يف 
»لكننا بحاجة ملزيد من �لوقت ملعرفة ما �إذ� كانت مرتبطة ب�شكل مبا�شر 
بالتجارب �ل�شاروخية و�لنووية«. وعند �شوؤ�ل �لكولونيل روبرت مانينج 
�لتقارير  �لبنتاجون عن هذه  �لأمريكية-  �لدفاع  وز�رة  با�شم  �ملتحدث 
�إن �لوليات �ملتحدة تو��شل مر�قبة كوريا  �لإعلمية قال لل�شحفيني 
�ل�شمالية عن كثب. و�أ�شاف “هذه م�شاعي تقودها �لدبلوما�شية يف هذه 
�ملرحلة وتدعمها �خليار�ت �لع�شكرية«. وتابع “جمهورية كوريا -كوريا 

لأي  �لت�شدي  على  وق���ادر�  قويا  يظل  �لأمريكي  و�لتحالف  �جلنوبية 
��شتفز�ز�ت �أو هجمات من كوريا �ل�شمالية«. وقال م�شدر�ن باحلكومة 
كوريا  و�أن�شطة  لقدر�ت  �لر�شمية  �لتقدير�ت  على  مطلعان  �لأمريكية 
�ل�شمالية �إنهما لي�شا على در�ية يف هذه �للحظة باأي تقارير خمابر�تية 
ت�شري �إىل �أن كوريا �ل�شمالية ت�شتعد لإجر�ء جتربة �شاروخية جديدة. 
لكنهما �أ�شار� �إىل �أن �حلكومة �لأمريكية لن تفاجاأ �إذ� �أجرت بيوجنياجن 
مثل هذه �لتجربة يف �مل�شتقبل �لقريب جد�. و�أ�شار م�شوؤولو خمابر�ت 
�أمريكيون �آخرون �إىل �أن كوريا �ل�شمالية تعمدت من قبل �إر�شال �إ�شار�ت 
م�شللة للتح�شري لتجارب �شاروخية ونووية وذلك من ناحية لإخفاء 
�ل�شتعد�د�ت �حلقيقية ومن ناحية �أخرى �ختبار مدى �نتباه �ملخابر�ت 

�لأمريكية وخمابر�ت �لدول �ملتحالفة معها لأن�شطتها.

بع�س النجاحات
 عمليا يف عام

   يف �ل��ب��ي��ت �لأب���ي�������س، ك����ان من 
�إيفانكا  جت�����ش��د  �أن  �مل���ف���رت����س 
�جلناح  كو�شر  وج��اري��د  ت��ر�م��ب 
�لأمريكي(  )ب��امل��ع��ن��ى  �ل��ل��ي��رب�يل 
عام  خ��لل  ولكن  ت��ر�م��ب،  لإد�رة 
�حل��ك��وم��ة، مل يحقق  ت��ق��ري��ب��ا يف 
للرئي�س  �لرئي�شيان  �مل�شت�شار�ن 
�لقليل  ���ش��وى  ع��م��ل��ّي��ا  �لأم���ريك���ي 
تروي�س،  يف  ي��ن��ج��ح��ا  ومل  ج����د�، 
على �لتو�يل، �لأب و�ل�شهر ودفعه 
غيابهما  �أن  ك��م��ا  �لع���ت���د�ل.  �ىل 
�ث����ار حفيظة  �أوق�����ات ح��ا���ش��م��ة  يف 

�لكثريين يف �لبيت �لأبي�س.
تر�مب  دون����ال����د  وّق�����ع  ع��ن��دم��ا    
رعايا  دخ�����ول  ب��ح��ظ��ر  م��ر���ش��وم��ه 

�إىل  �إ�����ش����لم����ي����ة  ب�����ل�����د�ن  ����ش���ب���ع���ة 
�لوليات �ملتحدة، مل يكن جاريد 
هناك،  ت��ر�م��ب  و�إي��ف��ان��ك��ا  كو�شر 
�ل�شبت  ع���ط���ل���ة  يف  ك����ان����ا  ح���ي���ث 
�أ�شهر،  ب�����ش��ع��ة  وب���ع���د  �مل���ق���د����س. 
كان  بينما  �أ���ش��ن  يف  للتزلج  ذهبا 
دون���ال���د ت���ر�م���ب ي���ح���اول مترير 
مرة.  لأول  �ل�����ش��ح��ي  �إ����ش���لح���ه 
�أزم��ة ما  �أغ�شط�س، يف خ�شم  ويف 
يتمتعان  كانا  �شارلوت�شفيل،  بعد 

باإجازة بيومني يف فريمونت.
    ولئن جنحا فب �لتخل�س من 
ع��دوي��ه��م��ا ���ش��ت��ي��ف ب���ان���ون ور�ي���ن 
ج���اري���د كو�شر  ف����ان  ب��ري��ب��و���س، 
و�إيفانكا تر�مب ��شطدما برف�س 
ك��ب��ري �مل���وظ���ف���ني �جل���دي���د جون 
ك��ي��ل��ي، منحهما ح��ق �خل��و���س يف 

يف �لبيت �لأبي�س: �لنظام ي�شمح 
و�أولويتي  يعمل،  ب��اأن  �ملكان  لهذ� 
ي�شتغل  �أب��ي�����س  بيت  ه��ي  �ملطلقة 
يكامل طاقته، لأن قناعتي ر��شخة 

باأولويات �لرئي�س.

�سيف داموكلي�س
 الف�سيحة الرو�سية

يتم  مل  �ل�����ر�ه�����ن،  �ل����وق����ت  يف     
�ملدعي  قبل  م��ن  بعد  ��شتجو�به 
�أن  �إل  م���ول���ر،  روب������رت  �خل���ا����س 
�لتقدم �لأخري يف �لتحقيق ُيظهر 
�مكانية �أن ي�شكل �لتقدم �ل�شريع 
تهديد�  �خل���ا����س  ل��ل��م��دع��ي  ج���د� 
�تهام  ف��ق��د مت  ك��و���ش��ر.  جل��اري��د 
�ل�شابق  �مل��دي��ر  م���ان���اف���ورت،  ب���ول 
حل��م��ل��ة دون����ال����د ت����ر�م����ب، و�أح����د 

مع  مبا�شرة  �ل�شيا�شية  �لق�شايا 
�لرئي�س ت��ر�م��ب. وك��ان ه��ذ� �أحد 
�ل�شروط �لتي و�شعها جون كيلي 

لقبول �لوظيفة. 
   وُنقل عنه قوله يف جمل�س خا�س 
وقد  ع����ن����دي،  ي��ع��م��ل  ج����اري����د  �ن 
ع��ل��ن��ا ع��ن �مكانية  ي��ك��ون حت���دث 
ج���اري���د كو�شر  ع���ن  �لن��ف�����ش��ال 
ف��ى نهاية هذ�  ت��ر�م��ب  و�ي��ف��ان��ك��ا 
�ل��ع��ام، ح�شب م��ا ذك��رت��ه �شحيفة 
نفاها  تاميز. معلومات  نيويورك 
�أفكر  “ب�شر�حة، مل  كيلي:  جون 
�لتخل�س  يف  حلظة  �أي  ويف  ق��ط، 

من جاريد و�إيفانكا«.
بو�شت،  و����ش��ن��ط��ن  �شحيفة  يف     
يقول جاريد كو�شر �إنه ر��س عن 
ه���ذه �ل��ط��ري��ق��ة �جل��دي��دة للعمل 

�شركائه. كما �ن �أحد �مل�شت�شارين 
�ل�شابقني لدونالد تر�مب، مايكل 
ف��ل��ني، رمب���ا ب����د�أ يف �ل��ت��ع��اون مع 
�ملحققني مما قد يعّر�س �ملقّربني 

من دونالد تر�مب للخطر.
   وح�شب عدة م�شادر، يهتم روبرت 
باجتماعات  خا�شة  ب�شفة  مولر 
�مل�شوؤولني  م���ع  ك��و���ش��ر  ج���اري���د 
وبعدها.  �لنتخابات  قبل  �لرو�س 
ك��م��ا ل��ع��ب ���ش��ه��ر دون���ال���د تر�مب 
مبدير  �لإط����اح����ة  يف  ه��ام��ا  دور� 
�لفيدر�يل  �ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات  م��ك��ت��ب 
جيم�س كومي، وهو ما قد ُيعترب 
مب��ث��اب��ة ع��رق��ل��ة ل���ل���ع���د�ل���ة، وقد 
حتكيم  جلنة  �أم��ام  �مل�شالة  تنتهي 

كربى.
عن لوجورنال دو دميان�س

اأحد اأكرث امل�ست�سارين تاأثريا يف البيت الأبي�س:

هكذا خ�صر �صهر ترامب، جاريد كو�صرن، نفوذه...!
انتزع منه جون كيلي حق اخلو�س مبا�سرة يف الق�سايا ال�سيا�سية مع الرئي�س ترامب

��شهم جاريد كو�شر يف �نحد�ر

جون كيللي فر�س �لن�شباط على �شهر �لرئي�س و�بنته

�ملدعي �خلا�س قد يلحق �شهر �لرئي�س

�يفانكا ف�شلت يف تروي�س �بيها

•• الفجر – خرية ال�سيباين

ــذي كلفه دونــالــد ترامب  ال الــرجــل     هــو 
بــتــحــقــيــق الــ�ــســلم بـــني ال�ــســرائــيــلــيــني 
الرئي�س  �سهر  ُيــعــتــرب  والفل�سطينيني، 
الأمـــريـــكـــي جـــاريـــد كــو�ــســر اأحــــد اأكـــرث 

امل�ست�سارين تاأثريا يف البيت البي�س، ولكنه 
اي�سا اأحد اأكرث املتكتمني.

   مقّرب من �سهره اثناء احلملة النتخابية، 
اثار و�سوله اإىل البيت الأبي�س، مع زوجته 
الــوليــات  رئي�س  ابــنــة  تــرامــب،  اإيــفــانــكــا 
عام  مــرور  وبعد  كــبــريا.  متلمل  املــتــحــدة، 

على ا�ستقراره يف وا�سنطن، يبدو ان جاريد 
يف  مو�سح  هو  كما  اليوم،  ــاأزق  م يف  كو�سر 
�سحيفة  والحد  ال�سبت  ن�سرتهما  مقالتني 
وا�سنطن بو�ست و�سحيفة نيويورك تاميز. 
ملاذا �ساءت كل امور ال�سهر اجلمهوري املثايل 

يف امريكا؟

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• ماثيو كروا�سندو
   �لكرم ل ينفع يف �ل�شيا�شة.. وها �ن �أجنيل مريكل 
ت��دف��ع ث��م��ن��ه. يف و���ش��ع ���ش��ع��ب ج����د�، م��ن��ذ فوزها 
�لنتخابي �ملتو��شع يف �شبتمرب �ملا�شي، مل تتمكن 
�لأملانية �ىل �لن من ت�شكيل �لئتلف  �مل�شت�شارة 
ت��اأم��ل يف حت��ق��ي��ق��ه. جرميتها؟  �ل����ذي  �حل��ك��وم��ي 
�أوروبا بو�جباتها، يف  �نها �أعطت �لنموذج، وذّكرت 
خ�شم �أزمة �لهجرة، بينما كان �للجئون يغرقون 
باملئات، �أ�شبوعا بعد �أ�شبوع، يف �ملياه �لزرقاء للبحر 

�لأبي�س �ملتو�شط.
كانت    »وير �شافني د��س!” “�شن�شل �إىل هناك”، 
قد �أطلقت يف ذلك �لوقت، و�عدة بفتح بلدها �إىل 
�وروب���ا يف  “�ن  ي��ق��ارب مليون لج���ئ، م�شيفة  م��ا 
و�شع ل يليق باأوروبا، يجب بكل ب�شاطة �ن نقول 

ذلك«.

بادرة تاريخية
�آن��ذ�ك لندرك  وعلينا �أن نتذكر �جل��دل �ل��ذي د�ر 
حجم و�بعاد هذه �لبادرة �لتاريخية، ونذّكر �أنه يف 
�لنم�شا �أو �ملجر �عتمد �آخرون خيار �إقامة �لأ�شو�ر 
�نه  �ل�شائكة على عجل، و�لإ���ش��ارة �ىل  و�لأ���ش��لك 
يف فرن�شا قبل �لرئي�س فرن�شو� هولند با�شتحياء، 
��شت�شافة �حلد �لدن��ى من �للجئني، بينما كان 
موجة  ���ش��رح  يف  ي�شهبون  م��ف��ك��رون  �أو  �شيا�شيون 
�ل��ه��ج��رة ب��ال��ط��ول و�ل��ع��ر���س، وخ�����ش��و���ش��ا ب�شكل 
طالب  كل  ور�ء  �لنتهازي  يطاردون  وهم  خاطئ، 
�خلفية  �ل��دو�ف��ع  ومف�شرين  منتقدين  �أو  جل��وء، 
�شوى  �مل��اأ���ش��اة  ت��ل��ك  يف  ت��ر  مل  �ل��ت��ي  للم�شت�شارة، 
و�شيلة للتغلب على �لنق�س يف �ليد �لعاملة و�أزمة 

�خل�شوبة ... �ن �لتاريخ، �ذن، �شيذكر �أنه يف ذلك 
�أوروب��ي فقط ب�شوت  �لع�شر حتدث �شمري زعيم 
عال وو��شح ، و�أنه كان �أملانيا، وكانت �مر�أة، ميكن 

�أن ن�شيف.
�ل�شيا�شة.  �لكرم ل ينفع يف  نعم، ولكن، كما قلنا، 
�أملانيا من  فقد مّر �لإره��اب من هناك، ومل ت�شلم 
�شروره. كما مرت �لخبار �ملتفرقة �ي�شا، ونتذكر 
�لعتد�ء�ت �جلن�شية ليلة ر�أ�س �ل�شنة �مليلدية يف 
كولونيا و�لتي ت�شببت يف موجة �شبهات على نطاق 

و��شع. 
خطاب  نتيجة  �لأمل����اين  �ل��ع��ام  �ل���ر�ي  �نقلب  لقد 
�أو حمافظة يف �ملجتمع،  �أكر �لأط��ر�ف عن�شرية 
�إىل �لبوند�شتاغ  �لنهاية  وعاد �ليمني �ملتطرف يف 
�لثانية،  �ل��ع��امل��ي��ة  �حل�����رب  م��ن��ذ  �لأوىل  ل��ل��م��رة 
من  و�ح��دة  �ملهاجرين  ��شتقبال  م�شاألة  و�أ�شبحت 
لت�شكيل  للم�شت�شارة،  بالن�شبة  �لرئي�شية،  �لعقبات 

�لأغلبية.

ل ندم
�أجنيل  �مل�شت�شارة  ت��اأم��ل��ه  ك��ان��ت  م��ا  عك�س  وع��ل��ى 
مريكل، مل ي�شل �لأملان... وعندما �شئلت �ل�شيف 
�ملا�شي ح��ول ه��ذ� �مل��و���ش��وع، �شرحت �أن��ه رغ��م ما 
كلفها ذلك من �لناحية �ل�شيا�شية، فاإنها لن تندم 

على فتح ذر�عيها للجئني.
�لعديد  �ل�شعبوية  �د�رت �شفار�ت  �أوروب��ا حيث  يف 
�شُيطلق  �لي�شار،  وعلى  �ليمني  على  �لروؤو�س،  من 
و�ل�شهامة  �ل�����ش��ج��اع��ة..  در�����س يف  �ن���ه  ه���ذ�  ع��ل��ى 

و�لكر�مة.
ترجمة خرية �ل�شيباين

املهاجرون: در�ض اأجنيال مريكل يف ال�صجاعة ال�صيا�صية

* مدير حترير جملة لونوفال �وب�شرفاتور �لفرن�شية 

ترامب يواجه نهاية حا�صمة لعام عا�صف  ••وا�سنطن-اأ ف ب:

عاد �لرئي�س �لأمريكي دونالد �إىل جدول �أعماله �ملزدحم يف �لبيت �لأبي�س 
�شيتوجب عليه  �لتي  �لأم��ور  يو�جه لئحة طويلة من  �لأ�شبوع حيث  هذ� 
�جنازها و�شتحدد �إن كان �شينهي عامه �لأول يف �ل�شلطة بن�شر �شيا�شي �أو 

هزمية.
وبعد ق�شائه معظم �ل�شهر �جلاري يف �شرق �آ�شيا وفلوريد�، عاد تر�مب �إىل 
�لباليه  �مليلد وو�شط عرو�س  �ملزينة مبنا�شبة عيد  �لأبي�س  �لبيت  �أروقة 
نهائية عدة خلله يف كانون  يت�شبب جتاوز مهل  �شهر� �شعبا قد  ليو�جه 
�شقف  �لأمريكية. و�شتكون م�شاألة  بتعطيل عمل �حلكومة  �لأول دي�شمرب 
تر�مب  يلتقي  عندما  �لأع��م��ال  ج��دول  على  �حلكومية  و�مليز�نية  �ل��دي��ن 
قادة �لكونغر�س من �حلزبني �جلمهوري و�لدميوقر�طي �لثلثاء. وياأتي 
 12 بتاريخ  �شتجري  ت�شهد مناف�شة حادة  �نتخابات  �لجتماع على خلفية 
�شعبية  مدى  �ىل  موؤ�شر�  و�شتكون  �ألباما  ولي��ة  يف  دي�شمرب  �لأول  كانون 

تر�مب وقد يفقد �جلمهوريون �شيطرتهم على جمل�س �ل�شيوخ.

�أك����رب خف�س  “�شيكون  ب��ث��ق��ة �لث��ن��ني  ت��ر�م��ب  �مل��ان��ح��ة. وق����ال  و�جل���ه���ات 
و�لدخل ما  �لوظائف  “�شيدر علينا  م�شيفا  تاريخ بلدنا”،  لل�شر�ئب يف 

�شي�شاعد على �شر�ء �ملنتجات وما �إىل ذلك«.
�لكونغر�س،  �لأبي�س وجمل�شي  �لبيت  مع �شيطرة �حلزب �جلمهوري على 

يفرت�س �أن تكون �ملهمة �شهلة. لكن ل �شيء �شهل هذه �لأيام يف و��شنطن.
�لبيت  وكبري م�شاعدي  �شتيف منوت�شني  �لأمريكي  وزير �خلز�نة  وح��اول 
�لأب��ي�����س �لقت�شاديني غ���اري ك��وه��ني ج��اه��دي��ن لإق��ن��اع �لم��ريك��ي��ني باأن 

خف�س �ل�شر�ئب �شي�شاعد �لعائلت متو�شطة �لدخل كما ي�شر تر�مب.
��شتطلع  �أظهر  �لتفا�شيل،  حتديد  على  جاريا  �لعمل  ي��ز�ل  ل  وق��ت  ويف 
يعار�شون  �لناخبني  �أغلبية  �أن  هاري�س”  “هارفرد  مركز  �أج���ر�ه  ل��ل��ر�أي 
جهتهم،  من  ماديا.  �شتوؤذيهم  باأنها  لعتقادهم  �ل�شريبية  تر�مب  خطة 
عمل �لدميوقر�طيون على ت�شوير �لقرت�حات على �أنها مفيدة للأعمال 

�شفوف  ت�شق  قد  للجدل  �ملثرية  �مل�شائل  ب��اأن  جمهوريون  م�شوؤولون  ويقر 
�لناخبني �ليمينيني، ما �شيقدم �نت�شار� مل يكن متوقعا للدميوقر�طيني 

يف هذه �لولية �لتي تعد من معاقل �حلزب �جلمهوري.
ورمى تر�مب بثقله خلف مر�شح �حلزب �جلمهوري روي مور �لذي رف�س 
�أو  بالتحر�س  �تهامات  �شل�شلة  مو�جهته  رغ��م  �لنتخابات  من  �لن�شحاب 

�لعتد�ء جن�شيا على مر�هقات عندما كان يف �لثلثينات من عمره.
و�أكد �لبيت �لأبي�س �أن تر�مب لن يدعم حملة مور �إل �أنه طرح ت�شاوؤلت 

ب�شاأن �لتهامات وحث �لناخبني على معار�شة �لدميوقر�طي دوغ جونز.
غري  ��شمه  مر�شح  ل�شالح  للت�شويت  يخططون  �جلمهوريني  بع�س  لكن 

و�رد يف �لقرت�ع ويقومون هم بكتابته.
وحتى قبل ذلك، �شتتمثل مهمة تر�مب �لأوىل يف مترير قانون �ل�شر�ئب 
�لناخبني  لإر�شاء  �لأهمية  غاية  �أن��ه يف  �جلمهوريون  يرى  �ل��ذي  �جلديد 

�لتجارية �لكربى وم�شرة بالن�شبة للمو�طنني �لأمريكيني �لعاديني.
�شتزد�د  �ل�شر�ئب  �أن  �مل�شتقل  �لأمريكي  �ل�شر�ئب  �شيا�شات  مركز  ويقدر 
على نحو ت�شعة باملئة من د�فعيها بحلول �لعام 2019 و50 باملئة بحلول 
عن  �ل�شيوخ  جمل�س  يف  جمهوريني  �ع�����ش��اء  �شتة  نحو  و�أع����رب   .2027
ن�شخته  �لنو�ب  جمل�س  مرر  �لتي  �ل�شر�ئب  خف�س  خطة  حيال  �شكوكهم 
منها. ويخ�شى �لبع�س �أن تت�شبب �لقرت�حات بزيادة �لدين �لقومي بنحو 
1،4 ترليون دولر بحلول �لعام 2027، وفقا ملكتب �مليز�نية يف �لكونغر�س 

�لذي يعمل ب�شكل م�شتقل.
وي�شر �لبيت �لأبي�س على �أن خف�س �ل�شر�ئب �شي�شاهم يف زيادة �لنمو ما 
�لقت�شاد. لكن ل  يتفق معه معظم خ��رب�ء  ر�أي ل  �شيعزز عائد�تها، وهو 

ميكن لرت�مب �أن يخ�شر �أكر من �شوتني جمهوريني.
ومع ف�شله حتى �لآن يف مترير قانون �لرعاية �ل�شحية و�لإ�شلحات على 
�لهجرة و�لبنى �لتحتية، ف�شي�شكل ف�شله يف مترير قانون خف�س �ل�شر�ئب 
�لنو�ب، �جلمهوري بول  �شربة جديدة له. من جهته، قال رئي�س جمل�س 

ر�يان �إن �لبلد تعي�س “حلظة حتدد �شكل جيل” كامل.

•• وا�سنطن-اأ ف ب:

�لمريكية  �ل���دف���اع  وز�رة  ن�����ش��رت 
ف�شليا  ت���ق���ري���ر�  )�ل���ب���ن���ت���اغ���ون( 
يك�شف �ن عدد �جلنود �لمريكيني 
�مل��ن��ت�����ش��ري��ن يف م��ي��ادي��ن ح����رب يف 
�لأرقام  يتخطى  �لأو���ش��ط  �ل�شرق 

�لر�شمية �ملعلنة حتى �لآن.
و�شعه  �ل��������ذي  �ل���ت���ق���ري���ر  وق��������ال 
�لبنتاغون على موقعه �للكرتوين 
�نه يف 30 �أيلول �شبتمرب �ملا�شي، 
ع�شكريا  و298  �ل���ف���ا   15 ك����ان 
و8892  �فغان�شتان  منت�شرين يف 
يف  و1720  �ل���ع���ر�ق  يف  �آخ���ري���ن 
�لرق������ام خمتلفة  وه����ذه  ����ش���وري���ا. 
وز�رة  ن�شرتها  �لتي  تلك  عن  ج��د� 
�ل�شهر  يف  �لم���ريك���ي���ة  �ل����دف����اع 
�لخ��رية. فقد �ف��ادت هذه �لرقام 
ر�شميا  تن�شر  �ملتحدة  �لوليات  �ن 
����ش���وري���ا  يف  ع�������ش���ك���ري���ني   503

و5262 يف �لعر�ق.
وكانت تلك �لرقام متثل ما ي�شميه 
�لبنتاغون “م�شتوى �د�رة �لقو�ت” 
وهو �جر�ء �تخذ يف عهد �لرئي�س 
ب����ار�ك �وباما  �ل�����ش��اب��ق  �لأم���ريك���ي 
�لع�شكريني  ل��ع��دد  �شقفا  وي��ح��دد 
�ل�شرق  يف  �ملنت�شرين  �لمريكيني 
حر�س  �لبنتاغون  لكن  �لو���ش��ط. 
على �ح��رت�م هذ� �لج��ر�ء �ىل حد 

ما -مع �ن عدد �جلنود على �لر�س 
�كرب بكثري من �لرقام �لر�شمية-، 
وذلك عرب ��شتبعاده من �لح�شاء 
ع��م��ل��ي��ات �لن��ت�����ش��ار لأم�����د ق�شري 
وبع�س �لفئات �لعاملة يف �جلي�س.

�لفارق،  ه��ذ�  ع��ن  ���ش��وؤ�ل  ورد� على 
با�شم  �ل��ن��اط��ق  م��ان��ي��ن��غ  روب  ق���ال 
جتعلنا  نقطة  يف  ل�شنا  �لبنتاغون 
عما  خمتلفا  ر�شميا  �علنا  ن�شدر 

ذكر �شابقا.
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  �ن  �ك���د  �ن���ه  �ل 
جلنودها  �ل��دق��ي��ق  �ل��ع��دد  �شتعلن 
�لتي  �ل�����دول  �مل��ن��ت�����ش��ري��ن يف ه���ذه 
يذكر  �ن  ب����دون  ن����ز�ع����ات،  ت�����ش��ه��د 

مانينغ  وق�������ال  ل����ذل����ك.  م����وع����د� 
من  مم��ك��ن  ق����در  �ك����رب  “�شنلتزم 
�ل�شفافية بدون �ن نك�شف قدر�تنا 
�لو�شع  م���و�ج���ه���ة  ويف  ل���ل���ع���دو«. 
�مل�����������رتدي ل����ل����ق����و�ت �حل���ك���وم���ي���ة 
�لرئي�س  و�ف�����ق  �ف��غ��ان�����ش��ت��ان،  يف 
�لم���ريك���ي دون���ال���د ت���ر�م���ب على 
زي��ادة عدد �جلنود �لمريكيني يف 
هذ� �لبلد. وقد خول وزير �لدفاع 
جيم ماتي�س �شلحية حتديد عدد 

�جلنود �لذين �شيتم �ر�شالهم.
�لبنتاغون  �علنه  رق��م  �آخ���ر  وك���ان 
حتدث عن وجود 14 �لف ع�شكري 

�مريكي يف �فغان�شتان.
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�أع��ل��ن �ل��رئ��ي�����س �ل��رو���ش��ي ف��لدمي��ري ب��وت��ني �ل��ث��لث��اء �شل�شلة من 
�ل�شلحات �لهادفة �ىل زيادة معدل �لولد�ت يف �لبلد حيث ي�شتمر 

تر�جع عدد �ل�شكان يف �عقاب فرتة من �لتح�شن.
وقال بوتني �ثناء �جتماع يف مو�شكو حول �ل�شيا�شة �ملتعلقة بالطفال 

“�ليوم ... ي�شهد �لو�شع �لدميوغر�يف لرو�شيا تدهور� جديد�«.
و��شاف �ن هذ� �ملنحى كان متوقعا وهو مرتبط بالعو�قب �لناجمة 
�ىل  و����ش��ار  ومتد�خلة.  عميقة  �شابقة  دميوغر�فية  ت��ر�ج��ع��ات  ع��ن 
تر�جع عدد �ل�شكان �لرو�س نتيجة للحرب �لعاملية �لثانية و”تقريبا 
نف�س �لرت�جع يف منت�شف ت�شعينيات �لقرن �ملا�شي ب�شبب �مل�شكلت 
�لقت�شادية �لهائلة وتفكك �لف�شاء �لجتماعي بحكم �لمر �لو�قع«. 
�لدميوغر�فية  للتنمية  �شيا�شتها  �طلق  �شتعيد  �حلكومة  �ن  وقال 
وبوتني  �ملنخف�س.  �لدخل  ذ�ت  بالعائلت  خا�س  �هتماما  و�شتويل 
�ل��دمي��وغ��ر�يف للبلد  �ل��و���ش��ع  ك��ان ق��د ح��دد م�شالة حت�شني  �ل���ذي 
كاولوية يف ولياته �لرئا�شية �لثلث، �أعلن عن خم�ش�شات �شهرية 
جديدة لكل مولود بكر، يبد�أ تطبيقها �عتبار� من �لول من كانون 
 2،4 �شتخ�ش�س  حكومته  �ن  �لرو�شي  �لرئي�س  وقال  يناير.  �لثاين 
مليار دولر للخطة �لتي �شتقدم للن�شاء �لرو�شيات مبلغ 180 دولر 
لفرتة 18 �شهر� بعد ولدة �لطفل �لبكر. ورو�شيا �لبالغ عدد �شكانها 
خم�شة  م��ن  ب��اأك��ر  �شكانيا  تر�جعا  �شجلت  ن�شمة  مليون   146،9

مليني ن�شمة منذ �نهيار �لحتاد �ل�شوفياتي عام 1991.
 

تركية  حمكمة  �إن  �م�����س  ت���رك(  )�����ش����ي.�إن.�إن  تلفزيون  ق��ن��اة  ق��ال��ت 
�ملعار�شة  من  �شابق  نائب  بينهما  �شخ�شني  باعتقال  �أم��ر�  �أ���ش��درت 

لتهامات بتقدمي �أدلة ووثائق مزيفة ملحكمة �أمريكية.
�ل�شعب  ح��زب  ع��ن  �ل�شابق  �لنائب  هما  �لرجلني  �إن  �لقناة  وق��ال��ت 
�إردميري ومدقق �حل�شابات �مل�شرفية عثمان زكي  �أيكان  �جلمهوري 
حماكمة  يف  �ل�شهود  قائمة  �شمن  كانا  ��شميهما  �أن  وذك��رت  كانتيز 
�أمريكية ملحمد خاقان عطا �هلل �ملدير �لتنفيذي �ل�شابق خللق بنك.

وذكرت �إد�رة �لإعلم يف مكتب مدعي �إ�شطنبول �أنه لي�س لديها �أي 
تاجر  �لأمريكية  �ل�شلطات  وتتهم  �لعتقال.  �أو�م���ر  عن  معلومات 
وزير  بينهم  �آخرين  وثمانية  ر�شا �شر�ب  �لإي��ر�ين  �لرتكي  �لذهب 
للدولة  �ململوك  بنك  �شابق وثلثة مديرين يف خلق  تركي  �قت�شاد 
�ل��دولر�ت نيابة عن �حلكومة  بتن�شيق �شفقات مبئات �ملليني من 
�لإير�نية وكيانات �إير�نية يف �لفرتة من 2010 �إىل 2015 بهدف 
�لتهرب من �لعقوبات �لأمريكية. وتقول �ل�شلطات �لرتكية �إن بع�س 
�لأدلة �لتي قدمت للإدعاء ملفقة وحركتها دو�فع �شيا�شية وذكرت 
بد�أت حتقيقا مع  �ل�شلطات  �أن  �أ�شبوعني  ر�شمية منذ  �إعلم  و�شائل 

�ملدعني �لذين حركو� �لدعوى �لأمريكية.

قلقا  لي�س  �إن��ه  �م�س  �لرو�شية  �خلارجية  ب��وز�رة  كبري  م�شوؤول  ذك��ر 
�آل��ي��ات �لدفاع  ب�شاأن حت��رك �لحت��اد �لأوروب���ي لإح���د�ث تكامل بني 
�لأوروبية قائل �إن �ملبادرة جمرد كلمات ول ت�شتهدف مو�شكو على 
ما يبدو. ودعا كرييل لوجفينوف، رئي�س ق�شم حلف �شمال �لأطل�شي 
�إىل  للأمن  �ل�شنوي  برلني  موؤمتر  يف  �لرو�شية،  �خلارجية  ب��وز�رة 
�إع��ادة بناء �لثقة بني �لدول �لأوروبية ورو�شيا عرب  ��شتئناف جهود 
�إن �حللف جدد �لتوتر �لذي كان  �حلو�ر و�لتعاون �لع�شكري. وقال 
�لباردة من خلل تو�شيع نطاق ع�شويته �لأمر  �إبان �حلرب  �شائد� 
منفتحة  مو�شكو  �أن  و�أ���ش��اف  �لرو�شي.  �لقومي  �لأم��ن  يهدد  �ل��ذي 
بتنفيذ  ملتزمة  ت��ز�ل  ول  �لثقة  بناء  و�إع���ادة  �حل��و�ر  ��شتئناف  على 
طاملا  �أوكر�نيا  �شرق  يف  �لعنف  �إنهاء  �إىل  �لهادفة  مين�شك  �تفاقيات 
لل�شحفيني جمرد  وقال  �لتفاق.  بوعودها مبوجب  �أوكر�نيا  �أوفت 

�جللو�س �إىل طاولة �شيكون خطوة مهمة للعودة باجتاه بناء �لثقة.
�لدول  من   23 بني  �تفاق  ب�شاأن  قلقة  رو�شيا  كانت  �إذ�  عما  و�شئل 
ب�����ش��اأن مت��وي��ل م�شروعات  للتعاون  �لأوروب�����ي  �لحت���اد  �لأع�����ش��اء يف 
وقياد�ت ع�شكرية م�شرتكة فقال �إن مو�شكو ترحب باأي خطو�ت من 

�شاأنها �أن توحد �أوروبا.

عوا�سم

بنغازي

برلني

انقرة

طعن رئي�ض بلدية املانية 
ب�صبب �صيا�صته املوؤيدة لالجئني 

•• برلني-اأ ف ب:

يف  ب�شكني  طعنه  �ث��ر  ب��ج��روح  �مل��ان��ي��ا  غ��رب  يف  �لتينا  بلدية  رئي�س  ��شيب 
�لرقبة من رجل �ر�د على ما يبدو �لحتجاج على �شيا�شة �لبلدية �ملوؤيدة 
للجئني، بح�شب ما �أفادت �ل�شلطات �م�س �لثلثاء. وقال �لوزير ورئي�س 
�لأول  �م�س  م�شاء  �لعتد�ء  �شجل  حيث  ريناين-دو-نور-وي�شتفايل  ولية 
�لثنني “�ن �جهزة �لمن تنطلق من مبد�أ �ن هذ� �لهجوم د�فعه �شيا�شي” 
بالنظر �ىل ما تفوه به �ملعتدي. ونددت �مل�شت�شارة �لملانية �نغيل مريكل 
�شباح �لثلثاء بالعتد�ء على رئي�س �لبلدية �ندريا�س هول�شتني وهو ع�شو 
يف حزبها �ملحافظ �لحتاد �لدميقر�طي �مل�شيحي. و��شيب رئي�س �لبلدية 
و�لذي  �ملعتدي )56 عاما(  و�شاأله  كباب.  �م��ام مطعم  كان  �لعنق حني  يف 
بد� ثمل ح�شب �شهود وكان يحمل �شكينا طولها 30 �شم، “هل �نت رئي�س 
�ملهاجرين،  ��شتقبال  يف  �شيا�شته  على  بحدة  ينتقده  �ن  قبل  �لبلدية؟” 
هب  �ملطعم  يف  عامل  ��شاب  كما  طعنه  ثم  �ملانية.  �ع��لم  و�شائل  بح�شب 
�لعلج  تلقيه  بعد  �مل�شت�شفى  �لبلدية  رئي�س  �لبلدية. وغادر  رئي�س  لنجدة 
م�شاء �لثنني. و�شلطت �ل�شو�ء �لعلمية لفرتة على مدينة �لتينا )18 
عدد�  منهم  و��شتقبلت  �ملهاجرين.  �ز�ء  بكرمها  عرفت  �لتي  �شاكن(  �ل��ف 

يفوق ما هو حمدد لها وفق نظام �حل�ش�س �لوطني.
وتذكر �حلادثة بالعتد�ء �لذي تعر�شت له رئي�شة بلدية كولونيا هرييت 
على  خطرة  بجروح  �أ�شيبت  �لتي   2015 �كتوبر  �لأول  ت�شرين  يف  ريكر 
�ىل  جل��وء  طالبي  بو�شول  �لتنديد  �ر�د  �ملتطرف  �ليمني  �ن�شار  �ح��د  يد 

�ملدينة.

هل ت�سمد امل�ساحلة الأخرية اأم تتجه نحو م�سري �سابقاتها

ت�صليم غزة لل�صلطة الفل�صطينية اجلمعة و�صط �صكوك بتح�صن الو�صع 

البابا فرن�سي�س يدعو ميامنار اإىل احرتام حقوق الإن�سان 

اوك�صفورد ت�صحب و�صاما منحته ل�صو ت�صي ب�صبب اأزمة الروهينغا 

الكونغر�ض يتجه اىل ت�صديد معاقبة املتهمني  .. �صناتور اأمريكي متهم بالتحر�ض يعتذر ويرف�ض ال�صتقالة

ا�صرتاليا تعتقل رجال خطط لإعتداء ليلة راأ�ض ال�صنة  تن�صيب اوهورو كينياتا رئي�صا لولية ثانية لكينيا 
وقبيل تن�شيب �لرئي�س، �أطلقت �ل�شرطة �لكينية �لغاز 
�مل�شيل للدموع و��شتبكت مع �أن�شار للمعار�شة و�حلزب 

�حلاكم على حد �شو�ء �شباح �لثلثاء يف نريوبي.
وقال مر��شلو وكالة فر�ن�س بر�س يف �ملكان �ن �حلو�دث 
وقعت يف حميط ملعب كا�شار�ين حيث �أطلقت �ل�شرطة 
�لغاز �مل�شيل للدموع على �أن�شار للرئي�س كانو� يحاولون 
�لدخول �ىل �ملدرجات �ملكتظة باحل�شور ��شل. و��شفرت 

هذه �ملو�جهات عن �شقوط عدد من �جلرحى.
�أر�شا يف جنوب �شرق  �لثلثاء  �ل�شرطة �شباح  وطوقت 
ت�شرين  �نتخابات  �لتي قاطعت  �ملعار�شة  نريوبي كانت 

�لول �كتوبر، تعتزم تنظيم جتمعها فيها.

•• نريوبي-اأ ف ب:

ن�شب �وهورو كينياتا �م�س �لثلثاء رئي�شا لكينيا لولية 
�نتخابيا  م�شل�شل  تختتم  م��ر����ش��م  يف  و�خ����رية  ث��ان��ي��ة 
بانق�شاماتها  طويل �شهد تطور�ت عديدة ذكرت كينيا 

�لتنية و�جلغر�فية و�لجتماعية.
و�أدى كينياتا �لذي �عيد �نتخابه رئي�شا يف �قرت�ع جرى 
�ليمني  �ملعار�شة،  وقاطعته  �كتوبر  �لأول  ت�شرين  يف 
و�شط ت�شفيق نحو �شتني �لف �شخ�س جتمعو� يف ملعب 
يف �لعا�شمة نريوبي وبح�شور روؤ�شاء 13 دولة معظمها 

�فريقيا.

•• وا�سنطن-اأ ف ب:

�أك����������د �ل���������ش����ن����ات����ور �لأم������ريك������ي 
�م�س  فر�نكن  �آل  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي 
ب�العار  ي�شعر  �أن���ه  �لث��ن��ني  �لأول 
و�شيعمل على ��شتعادة ثقة �لنا�س 
ب��ع��دم��ا �ت��ه��م ب�����ش��ل��وك غ���ري لئق 
جن�شيا يف وقت حترك �لكونغر�س 
ملكافحة هذه �لظاهرة بعد �تهامات 

طالت عدد� من �لنو�ب.
وقدم �ل�شناتور �لي�شاري �لذي كان 
ممثل كوميديا يف �ل�شابق �عتذ�ره 
لدى عودته من عطلة عيد �ل�شكر 
�لنائب  �إع�������لن  م����ن  ي�����وم  وب���ع���د 
كونيريز  ج����ون  �ل���دمي���وق���ر�ط���ي 

�آ�شف”.  �أن��ا  لكم جميعا:  �أق��ول  �ن 
وع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �ع���رت�ف���ه باأنه 
وتعهده  و�ل���ع���ار  ب�����اخل��ج��ل  ي�شعر 
�ل��ت��ح��ق��ي��ق، رف�س  ب��ال��ت��ع��اون م���ع 

فر�نكن �ل�شتقالة.
�أي  ت��وج��د  ل  �أن����ه  “�أعرف  وق����ال 
���ش��ح��ري��ة مي��ك��ن��ن��ي قولها  ك��ل��م��ات 
هذه  �أن  و�أع���رف  ثقتكم  ل�شتعادة 

م�شاألة �شتحتاج وقت«.
بالتحر�س  �لت����ه����ام����ات  وه�������زت 
�جل��ن�����ش��ي �ل�����ش��اح��ة �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة يف 
عن  �لك�شف  مت  ب��ع��دم��ا  و����ش��ن��ط��ن 
هوليوود  يف  جن�شي  ���ش��ل��وك  ���ش��وء 

و�لو�شط �لإعلمي.
وز�د من عدم �لرتياح يف و��شنطن، 

�لق�شائية  �للجنة  م��ن  �ن�شحابه 
طالته  �أن  بعد  �ل��ن��و�ب  جمل�س  يف 

�تهامات م�شابهة.
بعدما  م��ر�ر�  �عتذر  وكان فر�نكن 
�لأزي���اء  �مل��ذي��ع��ة وع��ار���ش��ة  �تهمته 
بتقبيلها  ت��وي��دن  ل��ي��ان  �ل�����ش��اب��ق��ة 
ومل�شها دون مو�فقتها �ثناء نومها 
يف  م�شاركتهما  خ��لل  �لطائرة  يف 
رحلة لرتفيه �جلنود �لأمريكيني 
�حلني  ذل��ك  ومنذ  �فغان�شتان.  يف 
فر�نكن  ����ش���ي���د�ت  ث����لث  �ت��ه��م��ت 

بلم�شهن ب�شكل غري لئق.
و����ش���رح ف��ر�ن��ك��ن �م����ام م��ك��ت��ب��ه يف 
جمل�س �ل�شيوخ “�أعلم �أنني خذلت 
�أري��د فقط  �ل��ن��ا���س...  �لعديد من 

دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س  تاأكيد 
�ل�����ذي و�ج�����ه ه���و نف�شه  ت���ر�م���ب 
خلل �حلملة �لنتخابية �تهامات 
ب�شوء �ل�شلوك، عن دعمه للمر�شح 
جمل�س  يف  مل���ق���ع���د  �جل����م����ه����وري 
�ل�����ش��ي��وخ ع��ن ولي����ة �آلب���ام���ا روي 
بالتحر�س  ك���ذل���ك  و�مل���ت���ه���م  م����ور 

مبر�هقات.
لكن يف �إ�شارة �إىل ح�شا�شية ق�شية 
م����ور �ل�����ذي ت��خ��ل��ى ق�����ادة �حل���زب 
�لبيت  �أع���ل���ن  ع���ن���ه،  �جل���م���ه���وري 
�أن تر�مب لن يد�فع عن  �لأبي�س 

�لقا�شي �ل�شابق �ملثري للجدل.
�إل �أن م��ور �أ���ش��ر �م��ام �أن�����ش��اره يف 
�آلباما �لثنني �أن �لتهامات �شده 

•• ملبورن-اأ ف ب:
متعاطفا  �عتقلت  �نها  �لثلثاء  �م�س  �ل�شرت�لية  �ل�شرطة  �أعلنت 
�لنار على  مع تنظيم د�ع�س �لإرهابي خطط ل�شر�ء �شلح و�ط��لق 
�حل�شود خلل ليلة ر�أ�س �ل�شنة يف مدينة ملبورن. وذكرت �ل�شرطة 
�ن �مل�شتبه به �لبالغ من �لعمر 20 عاما و�ملولود باأ�شرت�ليا لأبوين 
�ل�شرطة  ��شتهدفت  ده��م  عملية  خ��لل  �لثنني  �عُتقل  �شوماليني، 
��شرت�ليا.  بجنوب  ملبورن  �شو�حي  �ح��دى  ويريبي  يف  منزل  فيها 
ويفرت�س �ن توجه �لتهمة �ليه يف �ليام �ملقبلة. وقال �شني باتون، 
�لرجل  �ن  ملبورن،  وعا�شمتها  فيكتوريا  ولية  �شرطة  رئي�س  نائب 
على  �شي�شكل  ك��ان  له  خطط  �ل��ذي  و�لهجوم  د�ع�س  مع  “متعاطف 
بالن�شبة  ج��ًد�  �ملقلق  ملن  �إّن��ه  باتون  و��شاف  كارثيا.  �عتد�ء  �لأرج��ح 

�إلينا �ن تكون هناك خلل مو�شم �لعطلت موؤ�مرة حمتملة لرتكاب 
�إز�ل���ة خطر.  �ن��ه مت  يعني  �ل�شاب  توقيف  �ن  م��وؤك��د�  �ره��اب��ي،  عمل 
و��شارت �ل�شرطة �ىل �ن �مل�شتبه به ت�شّفح دليل على �لنرتنت من 
و�رتكاب  نارية  ��شلحة  ��شتخد�م  كيفية  حول  �لقاعدة  تنظيم  �نتاج 

�عتد�ء�ت، لكن مت توقيفه قبل �ن يتمكن من �شر�ء بندقية �آلية.
على  �لنار  لإط��لق  ن��اري  �شلح  ��شتخد�م  يعتزم  “كان  باتون  وق��ال 
�كرب عدد ممكن من �لنا�س يف فيدري�شن �شكوير �شاحة �لحتاد ليلة 
ر�أ�س �ل�شنة” هذ� �لعام. وتقع �شاحة �لحتاد يف و�شط ملبورن قرب 
حمطة �لقطار�ت فليندرز �شرتيت وكاتدر�ئية �شانت بول. وهي �حد 
�لماكن �لرئي�شية يف ملبورن �لتي يحت�شد فيها �لنا�س يف 31 كانون 

�لأول دي�شمرب �حتفال بحلول �لعام �جلديد.

�م�س مع زعيمة  �شابق  وق��ت  �جتمع يف  �لبابا قد  وك��ان 
ميامنار �أوجن �شان �شو كي و�لتقى �لرئي�س هتني كياو.

و�لتقى �لبابا يف وقت �شابق مع زعماء دينيني يف �لبلد 
�ل��وح��دة يف  �أن  و�أك���د على  ب��وذي��ة  �ل��ذي تقطنه غالبية 

�لتنوع لكنه مل يذكر كلمة �لروهينجا.

خطوة مهمة عرب ت�شليم �ل�شلطة م�شوؤولية �ملعابر مع 
��شر�ئيل وم�شر. لكن م�شوؤولني فل�شطينيني ل يز�لون 

يتحدثون عن عدم ��شتكمال �ل�شيطرة فعليا.
وع�شو  �مل��دن��ي��ة  ل��ل�����ش��وؤون  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة  رئي�س  وق���ال 
حديث  يف  �ل�شيخ  ح�شني  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة 
يف  م��ت��اأخ��رون  “نحن  �أخ����ري�  “فل�شطني”  لتلفزيون 
 5% م�شاألة �لتمكني، وحتى هذه �للحظة مل نتجاوز 
قطاع  يف  �لوطني”  �ل��وف��اق  حكومة  متكني  ن�شبة  من 

غزة.
و�ع��ت��رب �أن �دع����اء ح��رك��ة ح��م��ا���س �أن��ه��ا ق��ام��ت بتمكني 

حكومة �لوفاق �لوطني “مناورة غري مقبولة«.
�لآن  حتى  �لفل�شطينية  �ل�شلطة  ترفع  مل  �ملقابل،  يف 
بهدف  �مل��ا���ش��ي��ة  �لأ���ش��ه��ر  �ل��ت��ي فر�شتها يف  �ل��ع��ق��وب��ات 
هذ�  يف  �لوعود  من  �لرغم  على  حما�س،  على  �ل�شغط 

�لطار �لتي تر�فقت مع توقيع �مل�شاحلة.
وبني هذه �لتد�بري �لتي ينتظر �شكان قطاع غزة بفارغ 
يف  �ل�شلطة  موظفي  رو�ت���ب  خف�س  �إل��غ��اءه��ا،  �ل�شرب 

•• عوا�سم-وكاالت:

�أعلن �ملجل�س �لبلدي لأوك�شفورد عن �شحب �أعلى و�شام 
متنحه �ملدينة �لربيطانية من �لزعيمة �لبورمية �ونغ 
�أقلية  �أزم��ة  �إد�رة  �شان �شو ت�شي ب�شبب عدم حتركها يف 

�لروهينغا �مل�شلمة.
باي  يف  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  للمدينة  �ل��ب��ل��دي  �ملجل�س  وق���ال 
“عندما تلقت �ونغ �شان �شو ت�شي -و�شام حرية �ملدينة 
�لتي  و�لعاملية  �لت�شامح  قيم  جت�شد  كانت   ،1997 يف 

تتبناها �وك�شفورد.
وتابع �ليوم �تخذنا قر�ر� غري م�شبوق ب�شحب �لتكرمي 
�قلية  �م��ام قمع  ب�شبب عدم حتركها  �ملدينة  �لأعلى يف 
�لروهينغا، وذلك يف بيان ن�شر غد�ة �لت�شويت بالإجماع 

على هذ� �لقر�ر م�شاء �م�س �لأول �لثنني.
يف �خر �أيلول �شبتمرب قررت جامعة �وك�شفورد �ملرموقة 
�ز�لة لوحة متثل �لزعيمة �لبورمية، �لطالبة �شابقا يف 

هذه �ملوؤ�ش�شة.
ب�شبب عدم  �نتقاد�ت حادة  ت�شي  �شو  �شان  �ونغ  وتو�جه 
من  تعترب  �لتي  �مل�شلمة  �لروهينغا  �قلية  مع  تعاطفها 
�لأكر عر�شة لل�شطهاد حول �لعامل وتو�جه بح�شب 

�لمم �ملتحدة تطهري� عرقيا.
ه��ذه �لتنية يف  �ل��ف �شخ�س من   900 ويقيم ح��و�ىل 
�أ�شخم خميم للجئني يف �لعامل يف جنوب بلنغلد�س. 

�أو�خ��ر �ب �غ�شط�س  620 �لفا بينهم منذ  وفر حو�ىل 
م��ن ق��ر�ه��م يف ولي���ة ر�خ���ني )غ���رب ب��ورم��ا( ع��رب��ا من 

حملة عنف يخو�شها �جلي�س �شدهم.
�ىل ذلك قال �لبابا فرن�شي�س �م�س �لثلثاء �إن ميامنار 
ت��ع��اين م��ن ���ش��ر�ع م��دين وع����د�و�ت “طالت �أك���ر من 
كلمة مل  وذل��ك يف  �نق�شامات عميقة”  و�شببت  �ل��لزم 

ي�شر فيها �إىل �أقلية �لروهينجا �مل�شلمني.
�لعملية  “�إن  ميامنار  عا�شمة  يف  كلمة  يف  �لبابا  وق��ال 
ميكن  ل  �لوطنية  و�مل�شاحلة  �ل�شلم  لتحقيق  �ل�شاقة 
�أن حترز تقدما �إل من خلل �للتز�م بالعدل و�حرت�م 

حقوق �لإن�شان«. 
ميامنار  زعيمة  �ألقته  بعد خطاب  يتحدث  �لبابا  وك��ان 

�أوجن �شان �شو كي.
�لدينية  �لخ��ت��لف��ات  ت��ك��ون  �أل  “ينبغي  �ل��ب��اب��ا  وق���ال 
للوحدة  د�فعة  قوة  و�إمن��ا  و�لرتياب  م�شدر� للنق�شام 

و�لت�شامح و�ل�شفح وبناء �لأمم بحكمة«.
جاءت زيارة �لبابا مليامنار بعد فر�ر �أكر من 620 �ألفا 
من �لروهينجا من ولية ر�خني �إىل �لطرف �جلنوبي 
�لوليات  و�شفتها  للجي�س  حملة  �إث��ر  بنجلد�س  م��ن 

�ملتحدة �لأ�شبوع �ملا�شي باأنها تطهري عرقي.
م�شت�شاري  بع�س  �أن  حتى  باحل�شا�شية  �لزيارة  وتت�شم 
يثري  ك��ي ل  �لروهينجا  كلمة  ذك��ر  م��ن  ح���ذروه  �ل��ب��اب��ا 
على  و�حل��ك��وم��ة  �جلي�س  يقلب  ق��د  دبلوما�شيا  خ��لف��ا 

�لأقلية �مل�شيحية يف �لبلد.
ومل يذكر �لبابا كلمة �لروهينجا يف خطابه.

�أع�شاء  �أو  بالروهينجا كمو�طنني  ول تعرتف ميامنار 
يف جماعة عرقية وترف�س ��شتخد�م كلمة �لروهينجا.

•• غزة -اأ ف ب:

يفرت�س �أن ت�شلم حركة حما�س �لإ�شلمية قطاع غزة 
�ملقبل،  �لفل�شطينية يوم �جلمعة  لل�شلطة  ب�شكل كامل 
ولكن �لحباط و�ل�شكوك تكاد تطغى على �لمل بحياة 
�أف�شل �لذي كان �شعر به �شكان �لقطاع يف �ليام �لوىل 

بعد توقيع �مل�شاحلة �لفل�شطينية.
�شنو�ت على �لنق�شام، وقعت حما�س وفتح  فبعد ع�شر 
ت�شرين   12 يف  �مل�شرية  �لعا�شمة  يف  م�شاحلة  �تفاق 
�لفل�شطينية مبوجبه  �ل�شلطة  �كتوبر، وت�شلمت  �لأول 

�لوز�ر�ت و�ملعابر يف �لقطاع.
دي�شمرب،  �لأول  كانون  من  �لول  موعد  �ق��رت�ب  وم��ع 
كامل  �لفل�شطينية  �ل�شلطة  ل�شتعادة  �ملحدد  �لتاريخ 
من  و�خل���وف  �لح��ب��اط  يحّل  �لقطاع،  على  �ل�شيطرة 
ف�شل ج��دي��د، م��ك��ان �لم���ل و�ل��ف��رح �ل���ذي دف���ع �شكان 

�لقطاع �ىل �لحتفال يف �ل�شو�رع عقب �لتفاق.
ك��ان يعمل خياطا  �ل��ذي  �ب��و �شلطان  �لعبد  �ب��و  ويقول 
يف م�����ش��ن��ع ي��ق��وم ب��ال��ت�����ش��دي��ر �ىل ����ش��ر�ئ��ي��ل ق��ب��ل �ن 
وبحريا  وجويا  بريا  ح�شار�  �لعربية  �ل��دول��ة  تفر�س 
�لو�شع  به هو حت�شن يف  “كل ما نرغب  �لقطاع،  على 
�لقت�شادي وفتح �ملعابر. ل نطلب �لكثري. كل ما نريد 

فقط �ن نعي�س كباقي �لعامل«.
�لبطالة،  و�نت�شار  �لقت�شادي  �لو�شع  ت��ردي  وب�شبب 
على  و�ل�شاي  �لقهوة  بيع  يف  حاليا  �شلطان  �ب��و  يعمل 
من  �ملكونة  عائلته  لإع��ال��ت��ه  غ��زة  مدينة  و���ش��ط  ع��رب��ة 

�شبعة �أفر�د.
هذه  تف�شل  �ن  “خائف  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  وي��ق��ول 

�مل�شاحلة كاملر�ت �ل�شابقة«.
و���ش��ي��ط��رت ح��م��ا���س ع��ل��ى ق��ط��اع غ���زة م��ن��ت�����ش��ف �لعام 
للرئي�س  �ملو�لني  فتح  عنا�شر  ط��ردت  �ن  بعد   2007

�لفل�شطيني حممود عبا�س �إثر ��شتباكات د�مية.
ووقعت حركتا فتح وحما�س �تفاق م�شاحلة يف ني�شان 
�ل  وطني.  وف��اق  حكومة  ت�شكيل  ت��له   2014 �بريل 
�ن �حلركتني �أخفقتا يف ت�شوية خلفاتهما، ومل تن�شم 

حما�س عمليا �ىل �حلكومة.
�ىل  �لقطاع  لإد�رة  �ل�شلطة  ت�شلم  ي��وؤدي  �ن  ويفرت�س 

��شر�ئيل منذ  �ملحا�شر من  �لقطاع  �ل�شلطة يف  �نتقال 
���ش��ي��ط��رة ح��م��ا���س ع��ل��ي��ه، م��ن ح��رك��ة ي��رف�����س ج���زء من 
معرتف  �شلطة  �إىل  معها،  �لتعامل  �ل��دول��ي��ة  �ل���ش��رة 
مليونان  �لبالغ عددهم  غ��زة  �شكان  وي��اأم��ل  دول��ي��ا.  بها 
و�لذين �أنهكتهم �حلروب و�لفقر و�حل�شار، يف حت�شن 

و�شعهم.
وبالإ�شافة �ىل �حل�شار �ل�شر�ئيلي، تقفل م�شر معرب 
تهريب  ملنع  �خل���ارج  �ىل  �لوحيد  �لقطاع  منفذ  رف���ح، 

�ل�شلح و�لرجال، بح�شب �ل�شلطات �مل�شرية.
وعقد ممثلون عن كل �لف�شائل �لفل�شطينية �جتماعا 
يف �لقاهرة �ل�شبوع �ملا�شي للبحث يف نقاط �خرى يف 
من  حكومة،  وت�شكيل  �نتخابات  تنظيم  بينها  �لتفاق 

دون �أن يخرجو� بقر�ر�ت ملمو�شة.
�لق�شايا  يف  �خلو�س  �لفل�شطينية  �لف�شائل  وجتنبت 
�ل�شائكة مثل �لمن يف �لقطاع وم�شري �جلناح �لع�شكري 
�لفل�شطيني  �ل��رئ��ي�����س  �ن  ع��ل��م��ا  و���ش��لح��ه��ا،  حل��م��ا���س 
“جتربة  �أنه �شريف�س تكر�ر  حممود عبا�س كان �علن 
حزب �هلل” يف غزة، مبعنى تو�جد قوة ع�شكرية جلهة 

غري �شرعية �ىل جانب �لقوة �مل�شلحة لل�شلطة.
وين�س �لتفاق �لذي مت توقيعه يف �لقاهرة على ت�شكيل 
حكومة وفاق، �ل �ن ��شر�ئيل ترف�س م�شاركة حما�س 
عن  وتتخلى  باإ�شر�ئيل  تعرتف  مل  �ذ�  حكومة  �ي  يف 

�شلحها.
نقا�س  باأي  ت�شمح  �نها لن  �لثنني  لكن حما�س جددت 

حول �شلحها.
وقال نائب رئي�س حما�س يف قطاع غزة خليل �حلية �إن 
هذ�  للنقا�س،  قابل  وغري  �أحمر  خط  �ملقاومة  “�شلح 
�ل�شلح �شينتقل لل�شفة �لغربية ملقارعة �لحتلل، من 

حقنا �ن نقاوم �لحتلل حتى ينتهي«.
�لم�شاك  ����ش���اأن  يف  ت��ف��ا���ش��ي��ل  �لت���ف���اق  ي��ت�����ش��م��ن  ومل 

بالأمن.
�لعقبات  م��ن  و�ح����دة  �لفل�شطيني  �لن��ق�����ش��ام  وي�شكل 
�لرئي�شية يف طريق �ل�شلم مع ��شر�ئيل. وميكن لعودة 
�ىل  لإ�شر�ئيل،  �ملحاورة  �جلهة  �لفل�شطينية،  �ل�شلطة 

غزة، �أن يفتح �آفاق ت�شوية.
نوفمرب  �لثاين  ت�شرين  �لول من  و�أجن��زت حما�س يف 

و�شيزور �لبابا �أي�شا بنجلد�س �لتي فر �إليها �لروهينجا 
باأنها جر�ئم  �لدولية  �لعفو  و�شفته منظمة  هربا مما 

�شد �لإن�شانية.
�إليه  �ملوجهة  �لتهامات  �شحة  ميامنار  جي�س  وينفي 

بارتكاب �أعمال قتل و�غت�شاب وت�شريد.

�لقطاع، و�لتوقف عن دفع فاتورة �لكهرباء �لتي تزود 
لعملية  �خل��ا���س  �ملن�شق  وك���ان  �ل��ق��ط��اع.  ����ش��ر�ئ��ي��ل  بها 
حذر  ملدينوف  نيكولي  �لو�شط  �ل�شرق  يف  �ل�شلم 
من �نه ل يجب �ل�شماح بف�شل جهود �مل�شاحلة، حمذر� 

من �ندلع مو�جهة م�شلحة �خرى مع ��شر�ئيل.
و�أ�شاف “يف حال ف�شلها، فاإن هذ� �شيوؤدي على �لرجح 

�ىل �شر�ع مدمر �آخر«.
عام  ��شر�ئيل منذ  ح��روب مع  و�شهد قطاع غزة ثلث 

.2008
يف   2006 ع���ام  م��ن��ذ  ت�شريعية  �ن��ت��خ��اب��ات  تنظم  ومل 
حققت  �لتي  �لنتخابات  وهي  �لفل�شطينية.  �لر��شي 
�ىل  بالن�شبة  �إره��اب��ي��ة  �مل�شنفة  ح��م��ا���س  ح��رك��ة  فيها 
�لوروب���ي، فوز�  �ملتحدة و�لحت��اد  و�ل��ولي��ات  �إ�شر�ئيل 

�شاحقا �أثار �شدمة كبرية.
ورف�س �ملجتمع �لدويل قبول حكومة حما�س، وطالبها 
�أول ب��ن��ب��ذ �ل��ع��ن��ف و�لع������رت�ف ب��اإ���ش��ر�ئ��ي��ل و�ح����رت�م 

�لتفاقات بني �لفل�شطينيني و�لإ�شر�ئيليني.

وكاذبة”،  خبيثة  “هجمات  ه��ي 
وف���ق���ا مل���ا ن��ق��ل��ت و����ش���ائ���ل �لإع�����لم 

�ملحلية عنه.
�ل�شيوخ  من جهته، �شوت جمل�س 
�لتدريب  ج��ع��ل  ل�����ش��ال��ح  م���وؤخ���ر� 
�شد �لتحر�س �إجباريا بحق جميع 
�ع�شائه وموظفيه فيما �شي�شوت 
جمل�س �لنو�ب على �جر�ء مماثل 

هذ� �لأ�شبوع.
ج���دي���دة  �ت����ه����ام����ات  ورود  وم������ع 
ي���ذك���ر  ن����ائ����ب����ني مل  ت�������ش���ت���ه���دف 
�ع�شاء  �ح��دى  عر�شت  ��شماهما، 
م�شروع  �شباير  جاكي  �لكونغر�س 
ق���ان���ون ي��ح��دث ت��غ��ي��ري� ك��ب��ري� يف 
بالتحر�س  ب�شكوى  �لتقدم  عملية 

�ل�شفافية  م���ن  ب��امل��زي��د  ل��ل�����ش��م��اح 
و�ملحا�شبة و�لدعم لل�شحية.

ومي���وج���ب �ل��ق��و�ع��د �مل��ع��م��ول بها 
�جلهات  ع���ل���ى  ي���ت���وج���ب  ح���ال���ي���ا، 
توقيع  ب���ال�������ش���ك���اوى  �مل���ت���ق���دم���ة 
�تفاقات بعدم �لإف�شاح عما ح�شل 
يتم  مالية  ت�شوية  �أي  تكون  فيما 
ويتو�لها  ���ش��ري��ة  �إل��ي��ه��ا  �ل��ت��و���ش��ل 

د�فعو �ل�شر�ئب �لأمريكيني.
لكن م�شروع �لقانون �لذي تقدمت 
ب��ه م��اي��ر �ل��ت��ي ك��ان��ت ه��ي نف�شها 
يف  �شابة  كموظفة  حتر�س  �شحية 
�لذي  �لنائب  �شيجرب  �لكونغر�س، 
يرغب بت�شوية �أمر من هذ� �لنوع 

على تعوي�س �حلكومة ماليا.
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اإعلن جتديد 
يعلن ق�شم �لعلمات �لتجارية عن تقدم �ملحامي/ عبا�س �حلو�ي 

بطلب لتجديد ت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرق�م: 102368
با�ش������م :   �س. ونو ليمتد

وعنو�ن����ه:  �س . ب  521، كاجننم ، �شيوؤول، كوريا.
و�مل�شجلة حتت رقم:      )94960(     بتاريخ: 2009/05/21 

�نت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���ري  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلم��اية يف : 2017/11/11

هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �أخرى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت وفقاً للأو�شاع 
و�ل�شروط �ملن�شو�س عليها باملادة )19( من �لقانون �لحتادي رقم 1992/37 �ل�شادر يف 

�شاأن �لعلمات �لتجارية.
�ل�شرت�طات: بدون

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  29  نوفمرب 2017 العدد 12186

يعلن ق�شم �لعلمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي : عبا�س �حلو�ى
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية :

بتاريخ : 2017/04/12 �ملودعة حتت رقم :  271388 
با�ش��م : نيو �ير� جلف للتجارة �لعامة )�س ذ م م(                                              

وعنو�نه: �س ب 43575، دبي، �أ ع م
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لبرية )�شر�ب �ل�شعري( و�ملياه �ملعدنية و�لغازية وغريها من �مل�شروبات غري �لكحولية، م�شروبات م�شتخل�شة 
من �لفو�كه وع�شائر �لفو�كه، �شر�ب وم�شتح�شر�ت �أخرى �لو�ق�عة بالفئة   :32

و�شف �لعلمة : هي عبارة عن �شكل بي�شاوي باللون �لأ�شود و�لأبي�س مكتوب بد�خلة كلمة SO وحتتها 
مكتوب كلمة COOL  باللغة �للتينية وبطريقة مبتكرة وباللون �لأ�شود.

ل�شيوع   cool �لكلمة  عن  ح�شري  بحق  �ملطالبة  ع��دم  و  جمملها  يف  للعلمة  �حلماية   : �ل�ش��رت�طات   
��شتخد�مها على �لفئة

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة ، 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خلل 30 يوماً من هذ� �لإعلن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  29  نوفمرب 2017 العدد 12186

يعلن ق�شم �لعلمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي : عبا�س �حلو�ى

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية :

بتاريخ : 2017/04/30 �ملودعة حتت رقم :  272391 

با�ش��م : �يه �شي �ي �نرتنا�شيونال للتجارة �لعامة )�س ذ م م(

وعنو�نه: �س ب 116197، دبي، �أ ع م

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�أخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي �مللب�س، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل  �لأقم�شة ومو�د  م�شتح�شر�ت تبيي�س 

وجلي وك�شط، �شابون، عطور وزيوت عطرية، م�شتح�شر�ت جتميل، غ�شول )لو�شن( لل�شعر، منظفات �أ�شنان

�لو�ق�عة بالفئة   :3

و�شف �لعلمة : هي عبارة عن كلمة Best Lady مكتوبة باللغة �للتينية وباللون �لأ�شود، ويوجد �إلأى 

جانبها �لأي�شر ر�شم لوجه �إمر�أة باللون �لأ�شود.

�ل�ش��رت�طات   : دون �شرط 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة ، 

�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خلل 30 يوماً من هذ� �لإعلن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  29  نوفمرب 2017 العدد 12186

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �إ�شناد للملكية �لفكرية .
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:  HTE موؤ�ش�شة ح�شان �لتجارية.

�ملودعة حتت رقم : 273646          بتاريخ :21  / 2017/05
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  20م

باإ�ش��م:   موؤ�ش�شة ح�شان �لتجارية.
وعنو�نه : دبي – �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات …
 �لإعلن و�لأعمال �لتجارية و�لإد�رة �لعامة و�إد�رة �ملكاتب وخدمات �ل�شتري�د و�لت�شدير.    

�لو�ق�عة بالفئة :   )35(
 )HTE ( و�شف �لعلمة :  �لعلمة عبارة عن �إ�شم �ملوؤ�ش�شة ) ح�شان �لتجارية مع لوجو و�أحرف لتينية
مكتوبة د�خل �شكل هند�شي باللون �لأخ�شر ، وب�شكل مميز على خلفية بي�شاء �للون وكل ذلك حماط ب�شكل 
هند�شي �أخر ، )قو�س( مر�شوم ب�شكل مميز وبخط مزدوج باللون �لأبي�س و�لأخ�شر كما هو مو�شح بال�شكل 

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  29  نوفمرب 2017 العدد 12186

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �إ�شناد للملكية �لفكرية .
MSA PERFUMES :بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم : 273673          بتاريخ :21  / 2017/05
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  20م

باإ�ش��م:   علي بدر �ل�شايغ ل�شناعة �لعطور.
وعنو�نه: �ل�شارقة    -  �لأم�ار�ت �لعربي�ة �ملتح�دة

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات …
 �مل�شتح�شر�ت �خلا�شة بتبيي�س �لأقم�شة، وغريهان من �ملو�د �لتي ت�شتخدم يف غ�شيل �مللب�س، وم�شتح�شر�ت 
�لتزيني  وم��و�د  �لطيارة  و�ل��زي��وت  �لعطرية  �مل��و�د  �ل�شابون  و�لك�شط،  �لأو���ش��اخ  و�إز�ل���ة  و�ل�شقل  �لتنظيف 

)�لكوزمتيك( وحماليل �ل�شعر، ومعاجني �لأ�شنان، وم�شتح�شر�ت �لتجميل، و�لعطور و�لبخور.    
�لو�ق�عة بالفئة :   )03(

و�شف �لعلمة :  �لعلمة عبارة عن �شكل و كلماتMSA PERFUMES( ( مكتوبة بحروف لتينية، 
�أما �ل�شكل فهو عبارة عن  ر�شم هند�شي ل�شكل  بي�شاوي مكتوب بد�خله كلمة )MSA(  باللون �لأبي�س 
على خلفية �شود� �للون، ومكتوب كلمة PERFUMES، خارج �ل�شكل من �لأ�شفل باللون �لأ�شود كما هو 

مو�شح بال�شكل �لعام للعلمة.
�ل�ش��رت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  29  نوفمرب 2017 العدد 12186

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �إ�شناد للملكية �لفكرية .
MSA PERFUMES :بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم : 273671          بتاريخ :21  / 2017/05
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  20م

باإ�ش��م:   علي بدر �ل�شايغ ل�شناعة �لعطور.
وعنو�نه: �ل�شارقة    -  �لأم�ار�ت �لعربي�ة �ملتح�دة

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات …
 �مل�شتح�شر�ت �خلا�شة بتبيي�س �لأقم�شة، وغريهان من �ملو�د �لتي ت�شتخدم يف غ�شيل �مللب�س، وم�شتح�شر�ت 
�لتزيني  وم��و�د  �لطيارة  و�ل��زي��وت  �لعطرية  �مل��و�د  �ل�شابون  و�لك�شط،  �لأو���ش��اخ  و�إز�ل���ة  و�ل�شقل  �لتنظيف 

)�لكوزمتيك( وحماليل �ل�شعر، ومعاجني �لأ�شنان، وم�شتح�شر�ت �لتجميل، و�لعطور و�لبخور.    
�لو�ق�عة بالفئة :   )03(

و�شف �لعلمة :  �لعلمة عبارة عن  �شكل وكلمات  ANNA  COOPER AC( ( مكتوبة باأحرف 
لتينية باللون �لأ�شود ، �أما �ل�شكل فهو عبارة عن  ر�شم هند�شي ل�شكل  د�ئري خمطط من �لد�خل بخطوط 
�أفقية باللون �لأ�شود و�لأبي�س، يوجد بد�خله �شكل هند�شي �أخر يعلوه تاج ملكي مزخرف ومكتوب بد�خله 
هو  كما  �ل��ل��ون،  بي�شاء  �لأ���ش��ود  على خلفية  باللون    )ANNA COOPER AC(  لعلمة� �إ���ش��م 

مو�شح بال�شكل �لعام للعلمة.
�ل�ش��رت�طات:

 فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  29  نوفمرب 2017 العدد 12186

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �إ�شناد للملكية �لفكرية .
WEBER PARTS :بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم :        273633          بتاريخ :21  / 2017/05
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  20م

باإ�ش��م:   حم�زة �لربيعي للتج�ارة )�س.ذ.م.م(   .
وعنو�نه: دبي   -  �لأم�ار�ت �لعربي�ة �ملتح�دة.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات …
�أذرع تو�شيل للألت و�ملحركات و�ملكائن - وقاء�ت لعربات �لنقل- مولد�ت �لتيار- مر�شحات )فلتر( �أجز�ء 
للألت  تو�شيل  �أذرع  هيدرولية-  وحمركات  مكائن  و�ملكائن-  للمحركات  وق��ود  مقت�شد�ت  ومكائن-  �ألت 
و�ملكائن- �ألت تعبيد �لطرق- ر�فعات لل�شاحنات- حمامل لأعمدة نقل �حلركة- �أليات نقل حركة للألت-

وكلها و�قعة �شمن.    
�لو�ق�عة بالفئة :   )07(

و�شف �لعلمة :  �لعلمة عبارة عن �شكل و كلمات  )WEBER PARTS( مكتوبة باللغة �للتينية 
باللون �لأزرق �لد�كن د�خل �شكل بي�شاوي  مر�شوم باللون �لأزرق ويوجد د�خل �ل�شكل �لبي�شاوى  �شكل �خر 
على هيئة رجل مر�شوم باللون �لأبي�س و�لأ�شود ، مم�شك بيدية مطرقة للدللة على �لقوة و�لتحدي وب�شكل 

مميز ، كما هو مو�شح بال�شكل.
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  29  نوفمرب 2017 العدد 12186

يعلن ق�شم �لعلمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي : عبا�س �حلو�ى
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية :

بتاريخ : 2017/04/30 �ملودعة حتت رقم :  272379 
با�ش��م : �أندو كونت �ند�شرتيز ليمتد                                               

منطقة   � هاكاجنال   � تالوكا   � كومبهوج  �شارع   � �لتي  فيلج   �266 رق��م  �أر���س  قطعة   ،1 رق��م  مكتب  وعنو�نه: 
كولهابور � 416109، مهار��شرت� � �لهند

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ملن�شوجات ومنتجات �لن�شيج غري �لو�ردة يف فئات �أخرى، �أغطية �لفر��س و�ملو�ئد

�لو�ق�عة بالفئة   :24
و�شف �لعلمة : هي عبارة عن �شكل وردة باللون �لأ�شود مكتوب حتتها كلمة PURITY باللغة �لتينية 
وجميعها  خط  وحتتها  �لأ���ش��ود  وباللون  �للتينية  بللغة   Home كلمة  مكتوب  وحتتها  �لأ���ش��ود  وباللون 

باللون �لأ�شود.
�ل�ش��رت�طات   : دون �شرط 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة ، 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خلل 30 يوماً من هذ� �لإعلن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  29  نوفمرب 2017 العدد 12186

اإعلن جتديد 
يعلن ق�شم �لعلمات �لتجارية عن تقدم �ملحامي/ عبا�س �حلو�ي 

بطلب لتجديد ت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرق�م: 102938
با�ش������م : باتريك�س للتجارة )�س ذ م م( 
وعنو�ن����ه:  : �س ب 34254، دبي، �أ ع م.

و�مل�شجلة حتت رقم:      )95128(     بتاريخ: 2009/05/27
�نت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���ري  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 

�حلم��اية يف : 11/20//2017
هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �أخرى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت وفقاً للأو�شاع 
و�ل�شروط �ملن�شو�س عليها باملادة )19( من �لقانون �لحتادي رقم 1992/37 �ل�شادر يف 

�شاأن �لعلمات �لتجارية.
�ل�شرت�طات: بدون

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  29  نوفمرب 2017 العدد 12186

�لعدد 12186 بتاريخ 2017/11/29

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/1991 جتاري جزئي
�مل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه/1- م���وزة �شيف ل��ت��ج��ارة �مل���و�د �لغذ�ئية �����س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  �ىل 
�لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/8/14 يف �لدعوى 
�ملذكورة �عله ل�شالح/ مهتاب للخ�شار و�لفو�كه �س.ذ.م.م �ول: بالز�م �ملدعي عليها 
 %9 بو�قع  عنه  �لتاخريية  و�لفائدة  دره��م(   414.758.75( مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان 
�لدعوى  بر�شوم  و�لزمتها  �ل�شد�د  متام  وحتى  يف:2015/9/30  �ل�شتحقاق  تاريخ  من 
وم�شروفاتها ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�شوري 
قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعلن �شدر 
با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/2040 جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه/1- ك �م �لتجزئة �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
مهتاب للخ�شار و�لفو�كه �س.ذ.م.م نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة 
بتاريخ 2017/8/20 يف �لدعوى �ملذكورة �عله ل�شالح/ مهتاب للخ�شار و�لفو�كه 
�س.ذ.م.م �ول: بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ مقد�ره )324873.01 
�ل�����ش��د�د و�لزمتها  ت���اري���خ:2017/6/8 وحتى مت��ام  دره���م( وف��ائ��دة 9% �شنويا م��ن 
ما  ورف�شت  �ملحاماة  �تعاب  مقابل  دره��م  خم�شمائة  ومبلغ  و�مل�شاريف  بالر�شوم 
عد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعلن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3779  جتاري جزئي
حممد   -2 ���س.ذ.م.م  �ل�شحفيه  للعلنات  كون�شبت�س  /زيليون  عليه  �ملدعي  �ىل 
دي�شابريا  جاكات   -3  N2075166:جلو�ز� رق��م   - �لدين  �شهاب  �لدين  حليم 
�ملدعي/ �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  ليانار��ش�شيجي  �شامار�ويكر�ما  �بيتوجنا 

بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  ��شرف  �ظهر حممد  فاطمه 
�ملدعي عليهم مببلغ وقدره )52500( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
يوم  لها جل�شة  وح���ددت  �ل��ت��ام.  �ل�شد�د  �ملطالبة وحتى  ت��اري��خ  م��ن   %12 و�ل��ف��ائ��دة 
�لثنني �ملو�فق 2017/12/18  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �لأقل   . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3427  جتاري جزئي
�ملدعي/�شركة  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  علي  �شبيل  /علي  عليه  �ملدعي  �ىل 
�ل��دع��وى ومو�شوعها  �أق���ام عليك  ق��د  �����س.ذ.م.م  �لفنية  ل��لع��م��ال  �مل���دين  ���ش��لح 
ب��اد�ء مبلغ وق��دره )26000( درهم  �ملدعي عليه  و�ل��ز�م  �شيكات  با�شرتد�د  �ملطالبة 
�خلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.  �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة  �ملو�فق 2017/12/14  
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �لأقل   . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3758  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه /�لف مرحبا خلدمات �لتنظيف جمهول حمل �لقامة 
ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  ���ش��رتب��ارول  �ملدعي/جايا  �ن  مب��ا 
و�لر�شوم  دره��م   )260000( وق���دره  مبلغ  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة 
و�مل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2017/12/10  �ل�شاعة 
من  �أو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch1.C.14 بالقاعة  ���س   8.30
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �لأقل   . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/06091/2017 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/06562/2017  �سكني- ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �شده : �يكام للنقليات - �س ذ م م -    جمهول حمل �لقامة   
حيث تقدم طالب �لتنفيذ : �شركة مدينة �لعمال �لكويتية �لعقارية فرع دبي 

�ل�شادر ل�شاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عله و�لقا�شي بالتي:
�لتنفيذ خالية من  وت�شليمها �ىل طالب  �ملوؤجرة  �لعني  باخلء  �ملنفذ �شده  �ل��ز�م   -1

�ل�شو�غل 
2- �لز�م �ملنفذ �شده بان يوؤدي �ىل طالب �لتنفيذ مبلغ وقدره 14208 درهم عن �لقيمة 

�ليجارية �ملتاأخرة 
3- �لز�م �ملنفذ �شدها بان توؤدي مبلغ 17760 درهم ما ي�شتجد من قيمة �يجارية من 

تاريخ 2017/8/1 وحتى تاريخ 2017/10/30 حتى تاريخ �لخلء �لفعلي 
تاريخ  م��ن  ي��وم  ع�شر  خم�شة  خ��لل  �حلكم  ه��ذ�  بتنفيذ  مكلفون  �نكم  نعلمكم  لذلك 
�لن�شر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خلل �ملهلة �ملبينة �شوف يتم �تخاذ �لجر�ء�ت 
�لقانونية �ملنا�شب لتنفيذه  - )ملحظة / �شيتم �إغلق ملف �لتنفيذ تلقائيا حال عدم 
�يام من تاريخ ��شتلمه وفقا للقر�ر رقم  �ف��ادة �لإع��لن بالن�شر خلل ع�شرة  ت�شليم 

21 ل�شنة 2017( 
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/09682/2017 / جتاري 

�ىل �ملدعى عليه : مطعم ريد�شتارووك كوم 
 مبا �أن �ملدعي : يو�شينج زهاجن   

قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/09682/2017 /جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
وحتى   2016/2/21 م��ن  للفرتة  للماأجور  �لج���رة  ���ش��د�د  ع��ن  ميتنع  عليه  �مل��دع��ي  �ن   - عقار  �خ��لء 
2017/6/20 فرت�شد بذمته مبلغ 66667 درهم وميتنع عن �شد�ده رغم �خطاره بالن�شر بال�شد�د �و 

�لخلء يف 2016/6/29 وما ي�شتجد حتى �لخلء �لتام 
مطالبة مالية - �نه تر�شد بذمة �ملدعي عليه مبلغ كقيمة �يجارية للفرتة من 2016/2/21 وحتى 
2017/6/20 ورغم �خطاره بالن�شر يف 2016/6/29 ميتنع عن �ل�شد�د وما ي�شتجد حتى �لخلء �لتام 
�لفو�تري  و�ملياه وجميع  �لكهرباء  ��شتهلك  بقيمة  �مللزم  �مل�شتاجر هو  �ن   - بت�شليم م�شتند�ت  �ل��ز�م 

�مل�شتحقة ولبد من تطهري �ملاأجور من تلك �لإلتز�مات ليمكن �عادة �لإنتفاع به
مطالبة مالية - ما ي�شتجد من �يجار بو�قع )4167( �شهريا وحتى �لخلء �لفعلي 

 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 
وقررت �للجنة �لق�شائية �علنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2017/12/11  �ل�شاعة 
ف�س  مركز  مبقر  و�ملنعقدة  �لإبتد�ئية  بالد�ئرة  �خلام�شة(  )�للجنة  �لق�شائية  �للجنة  �م��ام  2.30م 
�ملنازعات �لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثلثة �يام من تاريخ �لن�شر. 

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

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/09471/2017 / جتاري 

�ىل �ملدعى عليه : ينغ كوو هوو قينغ للتجارة - �س ذ م م  
 مبا �أن �ملدعي : بنك دبي �لتجاري - �س م ع   

�ملركز بطلب  �م��ام  �يجار�ت  �لدعوى 02/09471/2017 /جت��اري  �أق��ام �شدكم  قد 
�لز�مكم بالتايل

مطالبة مالية - تر�شد بذمة �ملدعي عليه مبلغ 15252 درهم ، كاآخر دفعة م�شتحقة 
من �أ�شل قيمة �ل�شيك �ملحرر بتاريخ 2016/6/25 كبدل �يجار و�مل�شحوب على بنك 
ر�أ�س �خليمة �لوطني ، مببلغ 50505 درهم ، حيث قام ب�شد�د مبلغ 35253 درهم ، 

ومل يفي ب�شد�د ب�شد�د باقي �لقيمة �ملرت�شدة ، فتبني �ن �حل�شاب مغلق. 
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

�ملو�فق  بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم �لثنني  �لق�شائية �علنكم  �للجنة  وقررت 
2017/12/11  �ل�شاعة 2.30م �مام �للجنة �لق�شائية )�للجنة �خلام�شة( بالد�ئرة 
، وقد  �لدعوى  �لإيجارية لنظر  �ملنازعات  �لإبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س 
�أمر بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثلثة �يام من تاريخ �لن�شر. فاأنت مكلف باحل�شور 

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

مركز ف�س املنازعات اليجارية

فقدان جواز �سفرت
�مل���دع���و/ ع���ام���ر جربيل  ف��ق��د 
�ع��ب��ي��د �ل��ط��لل��ع��ه �ل���ق���ر�ل���ه ، 
�شفره  ج��و�ز  �لردن  �جلن�شية 
يرجى   -  )244046( رق���م 
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���ر  مم����ن 
ب��ال�����ش��ف��ارة �لردن���ي���ة  �و �قرب 

مركز �شرطة بالمار�ت.   

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د �مل��دع��و / حم��م��د عبد 
علم،  ت���اه���اجن���ري  �ل�������ش���لم 
�جلن�شية  ب����ن����غ����لدي���������س 
رق������م  �������ش������ف������ره  ج�������������و�ز   -
يجده  من   )0201409(
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

056/5947163

فقدان جواز �سفرت
جفرى   / �مل�����دع�����و  ف���ق���د 
�نثونى كرو�س ، بريطانيا 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )801757335( رقم 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 056/9931996

فقدان جواز �سفرت
ي���و����ش���ف حممد   / �مل����دع����و  ف���ق���د 
فل�شطني   ، ف���رو�ن���ه  ع��ب��د�ل��ق��ادر 
���ش��ف��ره رقم  �جل��ن�����ش��ي��ة - ج�����و�ز 
و�مل����دع����وة/   )00040617(
�لعقاد  �ح���م���د  ح���م���دى  ب���ك���ري���ه 
، ج����و�ز  ف��ل�����ش��ط��ني �جل��ن�����ش��ي��ة   ،
�شفرها رقم )1513857( من 
بتليفون  �لت�����ش��ال  عليه  ي��ج��ده 

رقم 050/2684422 

فقدان جواز �سفرت
حممود   / �مل����دع����و  ف���ق���د 
، م�شر  �شمري علي ح�شن 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )7727434( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 055/9022772

فقدان جواز �سفرت
�ل�شى   / �مل�����دع�����و  ف����ق����د 
ريلورتا  فر�نكو ، �لفلبني   
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )5385428EB( رقم
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/9144460
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عربي ودويل
ال�صني تنفي اي دور لها يف الإطاحة مبوغابي  

•• بكني-اأ ف ب:

�مير�شون  �جل��دي��د  زمي��ب��اب��وي  رئي�س  �لث��ن��ني  �لأول  �م�����س  �ل�شني  ه��ن��اأت 
منانغاغو� نافية لعب �ي دور يف و�شوله �ىل �ل�شلطة �و رحيل �شلفه روبرت 
موغابي. وكان قائد جي�س زميبابوي �جلر�ل كون�شتانتني �شيوينغا يف زيارة 
�أثار تكهنات  �أيام من �شيطرة قو�ته على �لبلد، ما  ر�شمية �ىل بكني قبل 
با�شم �خلارجية  �ملتحدث  �ل��ق��ر�ر. ونفى  ه��ذ�  لعبته يف  �ل��ذي  �ل��دور  ب�شاأن 
�ل�شينية غينغ �شو�نغ �ي علقة لبلده يف �لحد�ث �ل�شيا�شية يف زميبابوي 
م�شيفا �ن زيارة قائد �جلي�س كانت مقررة م�شبقا. ��شاف “مت �لتخطيط 
موؤكد� �ن  �ل�شابق موغابي”،  �لرئي�س  لها قبل فرتة طويلة وو�ف��ق عليها 
“حتر�س دوم��ا على م��ب��د�أ ع��دم �لتدخل يف ���ش��وؤون �ل���دول �لخرى  ب��لده 

�لد�خلية وهذ� مل يتغري«. ولل�شني علقة طويلة �لأمد مع موغابي وباتت 
�كرب �شريك جتاري بعدما ناأى عنه �لغرب ب�شبب �نتهاكات حكومته حلقوق 
�لن�شان. وبقيت �ل�شني على �حلياد عندما فر�س �جلي�س �لقامة �جلربية 
على موغابي يف د�ره يف وقت �ل�شابق من �ل�شهر �جلاري. و�ل�شهر �لفائت 
ك�”�شديق  به  م�شيدة  �ل�شتقالة  ق��ر�ره  �ح��رت�م  �ل�شينية  �خلارجية  �كدت 
جيد” لل�شني. وتعود �لعلقات بني �لبلدين �ىل فرتة �ل�شتينيات، عندما 
و�لتدريب.  بال�شلح  �مل�شلحة  �لف�شائل  ق��ادة  كبار  ع��دد� من  �ل�شني  زودت 
“نهنئ  �ملتحدث  وقال  �ل�شني.  �لتدريب يف  تلقى منانغاو�  �لفرتة  تلك  يف 
�لرئي�س منانغاو� على تن�شيبه«.  وتابع “�ننا ندعم بحزم م�شي زميبابوي 
يف طريق تدعم ظروفها �لوطنية �خلا�شة ونعتقد �ن قيادة منانغاو� �شتعزز 

�لتنمية �لوطنية لزميبابوي«.
 

انقاذ �صتني مهاجرًا يف البحر الأ�صود قبالة ال�صواحل الرومانية 
•• بوخار�ست-اأ ف ب:

�أعلنت �شرطة �حلدود �لرومانية �إنقاذ �شتني مهاجر�ً قبالة �شو�حل �لبلد ليلة �م�س �لأول �لثنني يف �لبحر 
�لأ�شود فيما كان قاربهم يعاين من �شعوبات. و�شحبت �شفينة حر�س �ل�شو�حل �لقارب �لقادم من تركيا و�لذي 
كان مر�قبا على بعد 35 كلم من �ل�شو�حل �لرومانية و�شط بحر هائج، �إىل ميناء كون�شتانا )�شرقاً(. و�شرحت 
�لناطقة با�شم خفر �ل�شو�حل �إيونيل با�شات لوكالة فر�ن�س بر�س بني �ملهاجرين �أطفال، لكن ل تز�ل عملية 
�لإح�شاء جارية، كما مل يتم حتديد جن�شيات �ملهاجرين غري �لقانونيني بعد. و�أ�شافت با�شات “يتوجب على 
�ملهاجرين �خل�شوع لفح�س طبي قبل ت�شليمهم ل�شلطات �لهجرة �ملخت�شة«. وهو �أول قارب يحمل مهاجرين 
�لأ�شود من  �لبحر  �لعبور عرب  عمليات  ت�شارعت  عندما  �ملا�شي  �ل�شيف  منذ  �لرومانية  �ل�شلطات  تعرت�شه 
570 مهاجر�  �أكر من  �إنقاذ يف حينه  �أيلول �شبتمرب.  وقد مت  �أغ�شط�س ومنت�شف  �آب  تركيا بني منت�شف 
ي�شتقّلون خم�شة قو�رب. ويقول خرب�ء �إن هذه �لرحلت توقفت، و�إن �لعبور عرب �لبحر �ل�شود يعترب �أ�شد 

خطر�ً بع�شر مر�ت من �لعبور عرب �لبحر �لأبي�س �ملتو�شط خلل مو�شم �لربد ب�شبب �لعو��شف.

با�شم  �ملتحدثة  هاري�س،  وكولني   
 1998 ب����ني  ت�������ش���ارل���ز  �لأم�������ري 
�ل�شخ�شيات  ب��ني  م��ن  و2003، 
منطقة  يف  �مل������ول������ودة  �ل������ن������ادرة 
�لكاريبي �لتي و�شلت �إىل من�شب 
وند�شور.  م��وؤ���ش�����ش�����������������ة  يف  رف���ي���ع 
عاملا  ب���اك���ن���غ���ه���ام  ق�����ش��ر  “يبقى 
للتنوع  ح�شا�س  غي���������ر  ه��رم��ي��ا، 
تق����������ول كولني هاري�س  �لثقايف” 
غلبة  �لفرن�شية.  لوب�������و�ن  ملجلة 
�ل�������ولء و�لأق�����دم�����ي�����ة، و�ل����ع����ادة، 
و�خلوف من �ملجه���������ول، و�لهو�س 
ت�����ش��ج��ع على  �ل�������ش���ح���اف���ة،  م����ن 

�جلمود«. 
ت�شريحات  ع���ل���ى  �ل����ربه����ان      
�ل�شيدة هاري�س نعر عليه يف فوج 
�ل�شهري  �حل��م��ر�ء  �ل��ب��زة  �أ�شحاب 
ظ�������ل  �ل�����ذي  �مل��ل��ك�����ة  ح���ر����س  يف 
لتجنيد  معادي�����ا  طويل������ة  لفرتة 
ع�شكريني من �لكاريبي �أو قادمني 
م��ن ���ش��ب��ه �ل���ق���ارة �ل��ه��ن��دي��ة، رغم 

�حلملة �لدوؤوبة لأمري ويلز. 
ومل ينتدب هذ� �لفوج �لقائم منذ 
�أكر من ثلثة قرون �أول �شابط 

�أ�شود �ل عام 2007.
من  ي���������اأت  مل  �لأخ����������ري  وه���������ذ�   
غ���ي���ت���و ب���ري���ك�������ش���ت���ون، و�من�������ا هو 
نيجريي،  ت��ق��ل��ي��دي  زع���ي���م  جن���ل 
�خلا�شة  ه�����ارو  م���در����ش���ة  خ���ري���ج 
�لع�شكرية  و�لأكادميية  �ملرموقة 
تكوينه  مت  حيث  �شاندهري�شت، 

�ىل جانب �لأمري وليام. 
�ل�شمر�ء  �ل��ب�����ش��رة  ذوي  وج���وه     
ن������ادرة ع��ن��د ت��غ��ي��ري �حل���ر����س كل 
�شباح يف ق�شر باكنغهام. وحاليا، 
ب���ري���ط���اين فقط  ������ش����ود  ي���ح���ت���ل 
م�شاعد  وه�����ي  ه����ام����ة،  وظ���ي���ف���ة 

للملكة.
وق����د   ،2017 ي����ول����ي����و  ف����ف����ي   
كويف  نانا  �لر�ئ����������د  تعيني  �حتل 
�أ�شل  توما�شي-�أنكر�، �شابط من 
غاين، يف هذ� �ملن�شب �لرئي�شي يف 
�ل�شفحات  �حتل  باكنغهام،  ق�شر 
�لربيطانية،  ل��ل��ج��ر�ئ��د  �لأوىل 
جنوم  من  جنم��������ا  ك����������ان  لو  كما 

�لبوب.

ق���ر�ءة  �لأ����ش���و�ء  عليها  وت�����ش��ل��ط 
�مل��ل��ك��ة على  وحت��ل��ي��ل، مل جت�����ر�أ 
�لتمييز  �شد  ملحظات  ت�شمني 

�لعن�شري.

ق�سر حمافظ
تعي�س  �ل��ع��رق��ي،  �مل�شتوى  على     
�إل����ي����ز�ب����ي����ث �ل���ث���ان���ي���ة م���ف���ارق���ة: 
لإنهاء  �إي���دي���ول���وج���ي���ا  م��ن��ا���ش��رة 
ت����ز�ل،  ل  �ن���ه���ا  �ل  �ل����ش���ت���ع���م���ار، 
ك��م��ا ك���ل ج��ي��ل��ه��ا، �أ�����ش����رية ذك���رى 
فيها.     ن�شاأت  �لتي  �لإمرب�طورية 
�لربيطاين  باملجتمع  تقبل  وه��ي 
�مل���ت���ع���دد �ل���ث���ق���اف���ات، ول��ك��ن��ه��ا ل 

تفهمه.
 �شوء فهم تتقا�شمه مع “بي�س” 
�لتقليديني  �ل��د�ع��م��ني  �مل��م��ل��ك��ة، 

للنظام �مللكي.
   كما �أن �لق�شر، يف �إطار جهوده 
على  �لن����ف����ت����اح  �إىل  �ل����ر�م����ي����ة 
�لأقليات، هو �شحية طريقة عمل 
�لفريقية  �أو  �ل��ك��اري��ب��ي��ة  �لأ����ش���ر 
�لآباء  يف�شل  حيث  �لآ�شيوية  �أو 
�لأك�����ر موهبة  �أط��ف��ال��ه��م  روؤي�����ة 
و�لإعلم  �حل��رة،  �ملهن  يختارون 
�أو �لوظيفة �لعمومية �لتقليدية، 
ترحيبا.  �أك���ر  ي��ع��ت��ربون��ه��ا  �ل��ت��ي 
ففي  ����ش���ب���ب،  دون  م����ن  ول���ي�������س 
ل  �مل��ل��ون��ني،  �ملهاجري���ن  �شفوف 
�أنها  ع��ل��ى  للملكية  ُي��ن��ظ��ر  ي����ز�ل 
م��ع��ق��ل �ل���ن���ظ���ام �لإم�����رب�ط�����وري 

�لأبي�س �لقدمي.
ت�شارلز  �لأم���ري  بيت  �ن  يبقى،     
�لأقليات  على  �نفتاحا  �أك���ر  ه��و 
�خلريي  �لعمل  بف�شل  �لعرقية 
�ململكة.  ف��ق��ر�ء  ل�شالح  ل��لأم��ري 
ولهذ� �ل�شبب يف �أن كولني هاري�س 
حول  �جل���دل  تن�شيب  على  ت�شر 
يف  �لعرقية  �لأقليات  متثيل  عدم 
“ يوم مبا�شرتي �لعمل،  �لق�شر: 
يتناولو�  �أن  زم��لئ��ي  م��ن  طلبت 
�لغد�ء معي. رف�شو� �شعور� منهم 

بالإحر�ج.
ُيحظر  ل..  �لعن�شرية؟  هي  هل   
عليهم دخول غرفة طعام �لكو�در، 

وكان عليهم �لبقاء يف �ملق�شف«.

»انحرافات” ملكية
   بالتاأكيد، ل ميكن �ل�شتباه يف 
ومع  عن�شرية.  �ملالكة  �لأ�شرة  �أن 
�أع�شائها  بع�س  �ّتهم  فقد  ذل��ك، 
جتاه  م�شيئة  ع��ب��ار�ت  با�شتخد�م 
مايكل  �لم��رية  طلبت  �لأقليات: 
مطعم  يف  ع�������ش���اء  خ�����لل  ك��ي��ن��ت 

�أكر  تكون  �أن  عليها  و�لع�شرين، 
�ملوؤ�ش�شة  �أهمية  لإث��ب��ات  �شجاعة 
�مللكية ملجموعات هي يف معظمها 
تقول   ،“ �ج��ت��م��اع��ي��ا  حم���روم���ة 
يف  �ن��ه  �ىل  ي�شار  هاري�س.  كولني 
�مليلد،  ع��ي��د  مب��ن��ا���ش��ب��ة  خ��ط��ب��ه��ا 
�لتي تتمتع بن�شبة ��شتماع عالية، 

�ع��ت��ربت �لأم����رية م��ارغ��ري��ت باأن 
 ... خنازير  “كلهم  �لإيرلنديني 

خنازير ل �مل يف ��شلحهم«.
زوج  فيليب،  وبالن�شبة للأمري     
�مللكة، فقد ��شحك �حل�شور على 
ح�����ش��اب �ل�����ش��ي��ن��ي��ني ج�����ر�ء �شكل 
�م��ا �لم��ري ه���اري، زوج  عيونهم. 

جمموعة  من  ع�شري  نيويوركي 
�إىل  “�لعودة  �ل�شود  من  �شاخبة 

م�شتعمر�تهم«. 
�شيكاغو  �إىل  زي�������ارة  وخ������لل    
�ل�����ل�����ورد  �غ�����ت�����ي�����ال  �أع�������ق�������اب  يف 
قبل  م��ن   1979 ع��ام  مونتباتن 
�جل���ي�������س �ل�������ش���ري �لإي����رل����ن����دي، 

�أم��ر� ر�ئعا لو �ن �مللكة    »�شيكون 
لون  ب�شبب  بالتمييز  يوما  تندد 
�لب�شرة. �ن قوتها تكمن يف توفري 
ي��ح��ق��ق حُلمة  �ل�����ذي  �لأ����ش���م���ن���ت 
�مل��ج��ت��م��ع ومت��ا���ش��ك��ه يف �لأوق�����ات 
هذ�  ت�شتخدم  مل  �ن��ه��ا  �ل�شعبة، 
�ل�شلح �لقوي. يف �لقرن �حلادي 

م��ي��غ��ان م���ارك���ل م�����ش��ت��ق��ب��ل، فقد 
�أح��د �شباط فوجه بو�شفه  �أه��ان 
عن  ع��ن�����ش��ري  )ت��ع��ب��ري  “باكي” 
وتت�شكل  �لباك�شتانيني(.  �لهندو 
�أ�شا�شا من  �ملالكة  �لعائلة  حا�شية 
�حلال  وبطبيعة  �لأر�شتقر�طية 

من �لبي�س كلّيا.

خطوبة �شتقلب �ملو�زين �لعرقية د�خل �ل�شرة �ملالكة نانا كويف توما�شي-�أنكر� �ل�شود �لوحيد يف خدمة �مللكة �مللكة مع جمتمع متعدد �لثقافات لكنها ل تفهمه

جت�صد خطوبة الأمري هاري انفتاحا طال انتظاره 
للملكية الربيطانية على املجتمع املتعدد الثقافات

بيت الأمري ت�صارلز هو الأكرث انفتاحا على الأقليات 
العرقية جراء عمله اخلريي ل�صالح فقراء اململكة

ثنائي يهز �لتقاليد �ل�شائدة يف ق�شر باكنغهام

�حلر�س �مللكي كان لم�س قريب حكر� على �لبي�س

�لأمري ت�شارلز هو �لأكر �نفتاحا على �لأقليات �لعرقية

احتل تعيني �سابط من اأ�سل غاين يف باكنغهام ال�سفحات الأوىل للجرائد الربيطانية كما لو كان جنما من جنوم البوب

خارج تقاليد الأ�سرة امللكية الربيطانية:

ميغان ماركل: ب�صرة �صمراء يف ق�صر باكنغهام...!
غلبة الولء والأقدمية والعادة واخلوف من 

املجهول وهو�س ال�سحافة، ت�سجع على اجلمود 
الأقليات الإثنية ممثلة 

متثيال �صعيفا يف البيت امللكي
�سّم احلر�س امللكي القائم منذ اأكرث

 من ثلثة قرون اأول �سابط اأ�سود عام 2007

•• الفجر - خرية ال�سيباين
ان يكونوا الأكرثية،  امل  للبع�س، مع  بالن�سبة      
وميغان  هاري  الأمري  خطوبة  عن  الإعلن  يج�ّسم 
ماركل، انفتاحا طال انتظاره للملكية الربيطانية 

على املجتمع املتعدد الثقافات. 
التقليدي،  بلد العماق  الآخر،  للبع�س  وبالن�سبة 
املطّلقة،  الأمريكية،  الزياء  عار�سة  املمثلة  فاإن 
ومن اأ�سول خمتلطة العرق، لأب اأبي�س واأم �سوداء، 
ل ميكن اإل اأن تقو�س موؤ�س�سة عادة وب�سكل مثايل 
راف�سة  الربوت�ستانت،  الأجنلو�سك�سون  البي�س  من 

للتنوع العرقي.
يف  �سعيفا  متثيل  ممثلة  الإثنية  الأقليات  ان     

البيت امللكي.

   �لتقى هاري مبيغان يف يوليو 2016 ومنذ ذلك �حلني، ظهر �ل�شابان 
بيانا يرتجم  ه��اري  �لأم��ري  �أ�شدر   ،2017 �أغ�شط�س  بانتظام. يف  معا 
�للهجة  �شاجبا  برفيقته،  بالتحر�س  �لتابلويد  �شحف  فيه  �تهم  حنقه 
دع��اوى ق�شائية �شد  برفع  �لتعاليق، ومهدد� بحزم  لبع�س  �لعن�شرية 

��شحابها.
   يذكر �ن �لأمري هو �لبن �لثاين للثنائي �لأ�شطوري و�مللعون �لمري 
�أمل��ا يف  ت�شارلز و�لم��رية ديانا �لتي توفيت يف ح��ادث �شيارة حتت ج�شر 
باري�س قبل ع�شرين عاما، وكان هاري يبلغ من �لعمر حينها 12 �شنة. 

تلك  ع��ن  �شهادته  وثائقي طويل  فيلم  ق��دم يف  �ل��ع��ام،  ه��ذ�  م��رة  ولأول 
�لرت�جيديا، وعن حد�ده، وحلظات �لكتئاب �لتي عا�شها. وهو نا�شط يف 

�جلمعيات �خلريية �لتي تعنى بالكتئاب و�لمر��س �لعقلية.
ت�شارلز،  �لأم���ري  بعد  �ل��ع��ر���س  وري���ث  ول��ي��ام،  �لأك���رب  �شقيقه  وب�شبب     
وول��دي��ه، ف��ان �لأم���ري ه��اري ه��و �خلام�س يف ترتيب �خل��لف��ة. وقريبا 

�ل�شاد�س مبا �ن �لأمرية كيت �شتلد طفل ثالثا.
   �شعى �لأمري هاري طويل �إىل و�شيلة �أخرى لتاأكيد ذ�ته ووجوده غري 
�نت�شابه �مللكي، فدخل �جلي�س حيث خدم يف جولتني يف �أفغان�شتان. وهو 
�لقد�مى  للمحاربني  �لأوملبية  �لألعاب  �إنفيكتو�س،  �ألعاب  �أي�شا موؤ�ش�س 
�جلرحى، �لتي �أطلقت يف لندن عام 2014، و�لتي تتمتع �ليوم ببع�س 

�لنجاح. وقد عقدت �لدورة �لثالثة هذ� �لعام يف تورونتو.

هاري.. تاأكيد الذات بعيدًا عن اللقب العائلي
يف �لعاب �إنفيكتو�س مع ميلنيا تر�مب1
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عربي ودويل
مرتجمو القوات الفرن�صية يف افغان�صتان حتت تهديد طالبان

152 مرتجما �شابقا �و متعاونا �فغانيا رف�شت فرن�شا طلباتهم لإعادة 
طلبات  وقبلت  ديكرو�.  كارولني  بباري�س  حماميتهم  بح�شب  �لتوطني، 
مئة �آخرون وهم يعي�شون يف فرن�شا مع ��شرهم �ي ما جمموعه 371 
�شخ�شا. وبني من رف�شت طلباتهم “كثريون توجهو� �شر�” �ىل تركيا 
و�وروبا و�لدول �ملجاورة بح�شب تاأكيد ب�شري �لذي قال �نه غري ��شمه. 
يف  و2013   2009 بني  �لفرن�شي  للجي�س  عمل  �ل��ذي  ب�شري  وي��وؤك��د 
�ن  فرن�شية  حماية  حت��ت  كانت  �لتي  �لعا�شمة  �شمال  وكابي�شا  ك��اب��ول 
جو��شي�س  �مل��ت��م��ردون  يعتربنا  ب�شري  ي�شيف  حقيقية«.  “�لتهديد�ت 
وم��رت��دون. و�ن��ا �ح��اذر حتى من �ف��ر�د ع�شريتي من ع�شائر �لبا�شتون 
�لذين ميكن �ن يقدمو�، من غري ق�شد معلومات عني. ويتابع غريت 
 .. قريته  يف  يقطن  منا  �ح��د  ول  م���ر�ت..  ت�شع  �و  ثماين  �قامتي  مقر 
�لبع�س م�شطر للتنقل مرتديا برقعا حتى ل يتم �لتعرف عليه. و�كد 

�لنائب عن كابي�شا حاجي مرد�د جمر�بي �جو�ء �لرعب �ل�شائدة وقال 
عمليا ��شطر جميع �ملرتجمني ملغادرة �لولية مع ��شرهم. هم يعي�شون 

يف كابول �و وليات �خرى بدون عمل ول مال. وطالبان تلحقهم.
يف  وي�شيف  با�شتمر�ر.  �لتنقل  �إمكانيات  ميلك  ل  �نه  �هلل  زين  ويقول 
قريتي �جلميع يعرف �ين عملت مع �لتحالف. حاولت بيع �ر�شي لكن 

ل �حد يريد �شر�ءها«.
وتتملك �حلرية �قاربه. وي�شيف �نا نادم لأين عملت ل�شالح �لفرن�شيني. 
�أخ��رى م�شري� �ىل �ن �شقيقه  قال يل �بي موؤخر� لو �نك �خرتت جهة 
�لذي عمل مع مرتجما مع �لقو�ت �لربيطانية يعي�س �ليوم يف �ململكة 
�لدولة  ر�أى جمل�س   2017 �كتوبر  �لأول  ت�شرين  بد�ية  �ملتحدة. ويف 
�د�رة  يف  تقدير  �خطاء  �نه ح�شلت  فرن�شية  ق�شائية  �شلطة  �أعلى  وهو 

بع�س طلبات �لقامة.

•• كابول-اأ ف ب:
مع تدهور �لو�شع يف �أفغان�شتان وتقدم �ملتمردين، يتعر�س �ملرتجمون 
�لفرن�شية ل�شغوط هائلة وتهديد�ت متكررة  �لقو�ت  �لذين عملو� مع 
ويوؤكدون “نحن يف خطر«. و��شيب زين �هلل �لربعاء �ملا�شي يف هجوم 
�شمال  كلم   36 بعد  �ل��و�ق��ع على  بيته  �م���ام  ن��اري��ة  ب��در�ج��ة  �ن��ت��ح��اري 
ك��اب��ول، ح��ني ك��ان ي��ت��ح��ادث م��ع دوري���ة حللف �شمال �لط��ل�����ش��ي. وقتل 
جندي جورجي يف �لدورية يف �لهجوم و��شيب كثريون �آخرون بجروح. 
من  و�ح��د  بحجر  ع�شفورين  �شرب  �ر�د  �ملهاجم  �ن  �هلل  زي��ن  و�ع��ت��رب 
خلل ��شتهد�فه وعنا�شر �لدورية. ويف حزير�ن يونيو 2017 ��شيب 
زين �هلل )28 عاما( بجروح يف حديقته حني �طلق م�شلحان كانا على 
در�جة نارية �لنار باجتاهه.  وتلت ذلك هجمات �خرى. وقال زين �هلل 

“كان يتحدث بلهجة قندهار وقال يل �شاأقتلك يف بيتك ..  �ن �ملهاجم 
هذ� �مر قيادتي«. و��شاف “مل يكن هناك �ي عن�شر من طالبان يف هذه 
خم�س  تبعد  �لتي  �ملجاورة”  �لن�شرة  قلعة  قرية  يف  هم  �لن  �لناحية. 
طالبان  حركة  باتت  �لتي  �فغان�شتان  يف  كثري�  تدهور  �لو�شع  دقائق. 
�ىل  زي��ن �هلل  وتوجه  باملئة من م�شاحتها.   40 �ك��ر من  ت�شيطر على 
�لذي و�شعه يف ظرف من  �ل�شكوى  و��شار �ىل و�شل تقدمي  �ل�شرطة. 
�لعمل  و�شهاد�ت   2013 �ىل   2009 �لبل�شتيك مع عقود عمله من 
و�لجر من �لقوة �لدولية يف �فغان�شتان و�شار�ت �لدخول �ىل �لقو�عد 
ميكننا  “ل  باأ�شف  �ل�شرطي  و�ج��اب��ه  و���ش��وروب��ي.  ك��اب��ول  يف  �لفرن�شية 
حمايتك. لي�س لدينا ما يكفي من �لرجال و�نت ل�شت �شخ�شية مهمة 
�لقو�ت  م��غ��ادرة  ت��رك مل�شريه بعد  �ل��ذي  ب���ي(«. ولح��ظ ب�شري  �ي  )يف 
�لفرن�شية يف 2014 نحن ل�شنا على درجة كافية من �لهمية. وهناك 

تعبئة املال العام اأ�صهل من تعبئة الناخبني لذلك متيزت امليزانية ب�صخاء اجتماعي كبريهذا اجلهد الع�صكري الرو�صي �صريتكز على اقت�صاد اأ�صعف مما يزعمه القادة الرو�ض

ب�شكل  يعتمدون  �لذين  �لناخبني 
�ملتقاعدون  �ل��دول��ة  على  مبا�شر 
و�لع�شكريون و�ملوظفون �ملدنيون 

و�ملعلمون.
   وك��ان �لرئي�س �لرو�شي قد دعا 
ق����ادة �جلي�س  �مل��ا���ش��ي  �لأرب����ع����اء 
�ل�شناعي  �ل��ع�����ش��ك��ري  و�مل���ج���م���ع 
و�ملحافظني،  �ل����وزر�ء  م��ن  وع���دد 
�ل���ب���لد على  ق�����درة  �ىل حت�����ش��ني 
�لتعبئة، غري �ن تعبئة �ملال �لعام 

�أ�شهل من تعبئة �لناخبني.
للفوز  باأوفر �حلظوظ     متمتعا 
�لدولة،  ر����س  ر�ب��ع��ة على  ب��ولي��ة 
فلدميري  يعلن  �ن  �مل��ت��وق��ع  م��ن 
بوتني تر�ّشحه يوم 14 دي�شمرب.
عن لوطون ال�سوي�سرية

باملائة، ولأول مرة، ن�شهد ميز�نية 
و�لمتياز�ت  �لأج����ور،  من��و  من��و: 
�و�مر  وحتقيق  للجنود،  �لنقدية 

�لرئي�س ».
�لقت�شاد  نتائج  �أح���دث  �ن  �ل     
�لأ�شبوع،  ه���ذ�  �ل�������ش���ادرة  �ل��ك��ل��ي 
فقد  ج��اذب��ّي��ة.  �أق���ل  و�شعا  ت�شف 
جديد�  �نخفا�شا  �خل��ري��ف  �شهد 
يف دخ���ل �لأ����ش���رة: -1 ف��ا���ش��ل 3 
ب��امل��ائ��ة م��ن��ذ ب��د�ي��ة �ل���ع���ام. ومنذ 
عام 2013، �نخف�شت �لإير�د�ت 
�لرو�شية بن�شبة 11 باملائة، وفقا 
لوكالة �لت�شنيف فيت�س. وي�شتند 
�لأمل �لرئي�شي �لوحيد للحكومة 
�إىل زيادة �ل�شتثمار�ت، لكن هذه 
�أي�����ش��ا، بن�شبة  ت��ب��اط��اأت  �لأخ����رية 

فا�شل 9 باملائة(، ولكن يف �ملطلق، 
�أكر  �لأخ��ريت��ان  �لدولتان  تنفق 
م��ن ذل���ك ب��ك��ث��ري، وحت��ت��ل رو�شيا 

�ملركز �لر�بع يف �لعامل.

احلالة القت�سادية 
الناق�سة

   هذ� �جلهد �لع�شكري �لرو�شي، 
�ل������ذي من����ا ب�����ش��ك��ل م���ط���رد منذ 
ب���د�ي���ة ولي�����ة ف���لدمي���ري بوتني 
�شريتكز   ،2012 ع���ام  �ل��ث��ال��ث��ة 
يزعمه  مما  �أ�شعف  �قت�شاد  على 
�لقادة �لرو�س. فخلل �لت�شويت 
يوم �جلمعة، �أعلن رئي�س جمل�س 
فولودين،  فيات�شي�شلف  �لدوما، 
 2 يتجاوز  “منو  على  ير�هن  �نه 

و�لثقافة  ب��امل��ائ��ة،  و�ل�شحة-8 
و�لتعليم بن�شبة 1 باملائة. 

�لإ�شكان  م��ي��ز�ن��ي��ة  و�ن��خ��ف�����ش��ت 
باملائة.   29 بن�شبة  -�ل��ط��رق��ات 
�لبيئة”  “�شنة  ف��ر���ش��ت  ح��ني  يف 
�ملخ�ش�شة  �مل��ي��ز�ن��ي��ة  م�����ش��اع��ف��ة 
فا�شل   2 ب������  �ل���ب���ي���ئ���ة  حل���م���اي���ة 
لها  ث��ق��ل  ل  �ل��ب��ي��ئ��ة  �ن  غ���ري   ،7
ب���امل���ائ���ة فقط   5 ف���ا����ش���ل  ���ش��ف��ر 
م�شتوى  نف�س  يف  �مل��ي��ز�ن��ي��ة،  م��ن 

�لثقافة و�لريا�شة.
     ول��ت��م��ري��ر �ل������دو�ء �مل����ر، قفز 
 23 �ىل  �لج���ت���م���اع���ي  �لإن�����ف�����اق 
ب������امل������ائ������ة. جم������ه������ود من�����وذج�����ي 
يق�شي  �ن��ت��خ��اب��ي��ة  �شنة  يف  ي��ب��ذل 
وجر�يات  مل��ن��ح  منتظم  ب��اإن��ع��ا���س 

�حت�شاب  دون  �ل���دول���ة،  م��ي��ز�ن��ي��ة 
�لنفقات �مل�شنفة �شرية، و�لتي هي 
فا�شل   7 ون�شبة  بالكامل،  �أمنّية 
و�ملخ�ش�شة  �لغام�شة  ب��امل��ائ��ة   9
�لعامة”،  �حلكومية  “للم�شائل 
تت�شل  �أن�شطة  �أي�شا  ت�شمل  �لتي 

بالأمن.
   وكانت رو�شيا �شّخرت 5 فا�شل 3 
باملائة من �لناجت �ملحلي �لإجمايل 
 ،2016 عام  �لع�شكري  للإنفاق 
وف����ق����ا مل���ن���ظ���م���ة �����ش����ي����ربي، وه���ي 
�شويدية  حكومية  غ��ري  منظمة 
�لعاملي،  �لع�شكري  �لإنفاق  تدر�س 
�لعظمتني  �لقوتني  يفوق  ما  �أي 
�لأخ��ري��ني، �ل��ولي��ات �ملتحدة )3 
ف��ا���ش��ل 3 ب��امل��ائ��ة( و�ل�����ش��ني )1 

4 ب��امل��ائ��ة، يف ح��ني �أن  3 ف��ا���ش��ل 
وت�����رية �ل��ن��م��و ك���ان���ت ل ت�����ز�ل 6 
ف��ا���ش��ل 3 ب��امل��ائ��ة يف �ل��رب��ي��ع. يف 
�خللفية، �إن هدف �لنمو 2 باملائة 
له  روج����ت  �ل����ذي   ،2017 ل��ع��ام 
لن  رمب��ا  �أ���ش��ه��ر،  طيلة  �ل�شلطات 

يتحقق.

نفقات اجتماعية
 ل�سنة النتخابية

   وحتى يتمتع باأور�ق قوة جديدة، 
تقلي�س  ب��وت��ني  ف���لدمي���ري  ق���رر 
يف  �أهمية  �أق���ل  جم���الت  ميز�نية 
ر�أ�س  عينيه. وهي تتعلق بتطوير 
�ملال �لب�شري على �ملدى �لطويل، 
باملائة،  �لريا�شة-13  وه�����ي 

�لنو�ب -دوما، دون �عرت��س.

باملائة من  29.5
 ميزانية الدولة

    وق��د �رتفع �لإن��ف��اق �لع�شكري 
باملائة   32 بن�شبة  ك��ب��ري  ب�شكل 
ليحتل  روب��ل،  مليار   2772 �إىل 
بعد  �مل��ي��ز�ن��ي��ة  يف  �لثانية  �مل��رت��ب��ة 
��شفنا  و�إذ�  �لجتماعي.  �لإن��ف��اق 
�لأم��������ن �ل����د�خ����ل����ي )ب���ن�������ش���ب���ة 2 
باملائة(، فان �لإنفاق �لأمني ميثل 
�ل��ي��وم 29 ف��ا���ش��ل 5 ب��امل��ائ��ة من 

و�لبنادق،  �مل���د�ف���ع  م���ن  م��زي��د     
تبويب  يثري  ل��ذ� ل  �أق���ل،  وتعليم 
 2018 لعام  �لرو�شية  �مليز�نية 
�أي �شك حول �أولويات �لكرملني، 
�لقت�شاد  يكابد  �ل��ذي  �لوقت  يف 
�لرو�شي من �أجل �لعودة �إىل م�شار 
�لنمو، ورغم �لنهيار �حلاد للقوة 
�مليز�نية  ف��اإن  للرو�س،  �ل�شر�ئية 
�لفيدر�لية �لتي متتد على ثلث 
 )2020 �إىل   2018( ���ش��ن��و�ت 
ع��ل��ي��ه��ا �جلمعة  �مل�����ش��ادق��ة  مت���ت 
م��ن قبل جمل�س  ثالثة  ق���ر�ءة  يف 

رغم الرتباك القت�سادي:

يف �صنة انتخابية: رو�صيا ترفع �صقف اإنفاقها الأمني...!
من املتوقع ان يعلن فالدميري 

بوتني تر�ّصحه يوم 14 دي�صمرب 
يحتل النفاق الع�سكري املرتبة الثانية 

يف امليزانية بعد النفاق الجتماعي
امليزانية الرو�صية لعام 2018 
مزيد من املداف��ع وتعليم اأق��ل

�لنفاق �لمني يف �زدياد

�لدوما ي�شادق على �مليز�نية بكل �ن�شباط

بوتني  �شخاء �جتماعي يف �شنة �نتخابية رو�شيا �لر�بعة عامليا يف �لنفاق �لع�شكري

حيث  ميزانية  على  الــرو�ــســي  الــربملــان  �ــســّوت     
غري  ومن  النفقات.  ثلث  حــوايل  المــن  ي�ستوعب 
اعادة  اىل  �سيدعون  الذين  الناخبني  ان  املوؤكد 
يتقا�سمون  مار�س،   18 انتخاب فلدميري بوتني يف 

نف�س اولويات الرئي�س.

•• الفجر - خرية ال�سيباين

قنبلة ت�صتهدف جنودا فرن�صيني قبيل و�صول ماكرون اىل واغادوغو •• واغادوغو-اأ ف ب:

��شتهدف هجوم بقنبلة يدوية جنود� 
فرن�شيني يف و�غادوغو قبيل و�شول 

يرغب  ل��ه  �فريقية  ج��ول��ة  �أول  يف  م��اك��رون  �مي��ان��وي��ل  �لفرن�شي  �لرئي�س 
خللها يف تد�شني مرحلة جديدة من �لعلقات و�لقارة �لفريقية.

وغانا  �لعاج  �شاحل  �ىل  و�شتقوده  �ي��ام  ثلثة  ت�شتمر  �لتي  زيارته  وخ��لل 
�ي�شا، يريد ماكرون �قناع �شباب �فريقي يزد�د عد�ء للوجود �لفرن�شي يف 
�لقارة �لتي ت�شهد �ي�شا تهديد� �إرهابيا يف منطقة �ل�شاحل تو�جه �لقو�ت 
�ملهاجرين  م��ن  م��ت��ز�ي��دة  �ع���د�د  وت��دف��ق  مكافحته،  يف  �شعوبة  �لفرن�شية 
تريد �أوروبا �حلد منه. وم�شاء �لثنني وقبل �شاعتني من و�شول �لرئي�س 
�حد  �لفرن�شي يف  �آلية للجي�س  �لقى ملثمان قنبلة يدوية على  �لفرن�شي، 
و�غادوغو. ومل ي�شيبا هدفهما  فا�شو  بوركينا  لعا�شمة  �ل�شمالية  �لحياء 

لكنهما ت�شببا يف جرح ثلثة مدنيني، ��شابة �حدهم خطرة.
ووقع �لهجوم �لذي مل تعلن �أي جهة م�شوؤوليتها عنه، يف مكان بعيد عن 

�ملطار وبينما ن�شرت قو�ت �أمنية كبرية يف و�شط �لعا�شمة.
وقال م�شدر �مني لوكالة فر�ن�س بر�س طالبا عدم ك�شف ��شمه �ن “رُجلني 
ملثَمني على در�جة نارية �لقيا قنبلة يدوية على �لية للجي�س �لفرن�شي، 
مو�شحا �ن هدف �ملهاجمني كان �آلية �جلي�س �لفرن�شي �لتي مل يلحق بها 

��شر�ر.
و�أ�شار �ىل �ن �لآلية كانت متوجهة �ىل كاميو�ن�شي ثكنة �لقو�ت �خلا�شة 

�جلولة. وقال �لرئي�س �لفرن�شي لل�شحافيني بعيد و�شوله �ىل و�غادوغو 
قارة  وم��ع  بلدكم  م��ع  علقتنا  يف  ج��دي��دة  مرحلة  ت�شكل  �لرحلة  ه��ذه  �ن 

باأكملها، بدون �ن يلمح �ىل �لهجوم.
و�أ�شاف �ن بوركينا هي �شعار �لتطلع �ىل �لدميوقر�طية لل�شباب �لفريقي، 
م�شري� بذلك �ىل �لنتفا�شة �ل�شعبية �لتي �طاحت �لرئي�س بليز كومباوري 
ن�شف  �كر من  ي�شكلون  �ل��ذي  �ل�شباب  وقادها  �ل�شلطة  27 عاما يف  بعد 

�ل�شكان.
�ثار  وق��د  فرن�شا.  ح��ي��ال  ج��د�  �شباب متحفظ  �ق��ن��اع  م��اك��رون  و���ش��ي��ح��اول 

�لعلن زيارته �نتقاد�ت حادة.
وعلى من�شة �لدرد�شة بري�شيمرت طرح �ل�شبان - على �لقل �لذين ميكنهم 

��شتخد�م �لنرتنت - ��شئلة كثرية هذ� �ل�شبوع.
طلب  هي  �لوىل  ح�شا�شتني،  ق�شيتني  ح��ول  خ�شو�شا  �ل�شئلة  وتتمحور 
بحقه  �شدرت  �ل��ذي  �ل�شابق  �لرئي�س  �شقيق  كومباوري  فرن�شو�  ����ش��رتد�د 
يف  زون��غ��و  ن��ورب��ري  �ل�شحايف  �غتيال  يف  �لتحقيق  �ط��ار  يف  توقيف  م��ذك��رة 
قبل  �لدفاعية من  �ل�شرية  رفع طابع  فهي  �لثانية  �لق�شية  �ما   .1988
1987، �لذي ��شبح منذ  باري�س عن �غتيال �لرئي�س توما�س �شانكار� يف 
بانها  �ي�شا  �ل�شباب  ويطالب  و�فريقيا.  فا�شو  لوبركينا  رم��ز�  �حلني  ذلك 

�ل�شاعة  ح��و�ىل  للهجوم  وتعر�شت  فا�شو  بوركينا  يف  �ملتمركزة  �لفرن�شية 
ماكرون  �لرئي�س  وو���ش��ل  غرينت�س.  وتوقيت  �ملحلي  بالتوقيت   20،00
تعاونا  �ل�شابقة  �مل�شتعمرة  �لقوة  فرن�شا  وتقيم   .22،30 �ل�شاعة  ح��و�ىل 
ع�شكريا مل ينقطع مع �شلطات بوركينا فا�شو منذ ح�شول هذ� �لبلد على 

�ل�شتقلل با�شم فولتا �لعليا يف 1960.
�ل�شاحل  منطقة  يف  �جل���ه���ادي  �ل��ت��ه��دي��د  ت��و���ش��ح  ع��ن��دم��ا   2010 وم��ن��ذ 
يف  متمركزون  �لفرن�شية  �خلا�شة  �لقو�ت  من  عنا�شر  يقدم  و�ل�شحر�ء، 
و�غادوغو دعمهم لقو�ت �لدفاع �لتي تدخلت خ�شو�شا خلل �عتد�ء كانون 
�لثاين يناير 2016 �لذي �ودى بحياة ثلثني قتيل بعدما فتح جهاديون 

�لنار على �شرفات يف و�شط �ملدينة.
 19 �شقوط  عن  مماثل  �عتد�ء  ��شفر  �غ�شط�س  �آب  يف  �لعا�شمة  و�شهدت 
قتيل بينما تو�جه �لبلد �لتي تقع مايل على حدودها �ل�شمالية، هجمات 

متكررة.
�ل��ت��وت��ر خ��لل زي���ارة �لرئي�س  �ل��ه��ج��وم على �لأرج����ح �ىل بع�س  و���ش��ي��وؤدي 
�لذي  ماكرون  بزيارة  �ملحيطة  �لأمنية  �لإج���ر�ء�ت  تعزيز  و�ىل  �لفرن�شي 

يفرت�س �ن يلقي كلمة �مام 800 طالب يف جامعة و�غادوغو �لثلثاء.
��شئلة �لطلب، ذروة هذه  �لذي �شريد بعده ماكرون على  ي�شكل �خلطاب 

�ملا�شي  ن��ظ��ره��م  ي��ج�����ش��د يف  م���ا  ك���ل 
�ل�شتعماري: “نهب �ملو�رد” من قبل 
�لفرنك  ورب��ط  �لفرن�شية  �ل�شركات 
�لف���ري���ق���ي ب�����ال�����ي�����ورو... و�ل����وج����ود 
عدد  ويرف�س  �لفرن�شي.  �لع�شكري 
هي  �جلهاديني  هجمات  �ن  وي��رون  �ل��وج��ود  ه��ذ�  �لبوركينابيني  من  كبري 
نتيجته ولي�س �شببه. ويتوجب على فرن�شا �ي�شا ت�شحيح �شورتها كحليف 
ثابت للم�شتبدين �لفارقة �لكبار. وميكن �ن يو�جه �لرئي�س �لفرن�شي بعد 
ت�شريحه يف جمموعة �لع�شرين بانه ل ميكن تطوير �فريقيا ب�شبب �لولد 
�ل�شبعة �و �لثمانية �لذين تنجبهم كل �مر�أة فيها، وهو نقد للمجتمعات مل 

يلق ترحيبا.
“�لرجل  �ن  ���ش��ارك��وزي  نيكول  �ل�شبق  �لرئي�س  ق��ال  �شنو�ت،  ع�شر  وقبل 

هي هفوة مل تخدم م�شاحله. �لفريقي مل يدخل �لتاريخ”، 
ل�شاحل  �لقت�شادية  �لعا�شمة  �بيدجان  �ىل  �لأرب��ع��اء  ماكرون  و�شيتوجه 
�لعاج حل�شور �لقمة �لوروبية �لفريقية �خلام�شة، قبل �ن يزور غانا �لبلد 
�لناطق بالإنكليزية �لذي �ختارها ليوؤكد رغبته يف تقارب مع قارة �فريقيا، 

بعيد� عن �فريقيا �لناطقة بالفرن�شية.
و�أولويات �لقمة هي �حل�شول على دعم مايل من �لوروبيني لقوة مكافحة 
�لرهاب لدول �ل�شاحل �خلم�س، وتن�شيق عمليات مكافحة مهربي �للجئني 

مبا يف ذلك يف ليبيا حيث بيع عدد من �ملهاجرين كعبيد.
وو�شف ماكرون هذه �لق�شية �لأربعاء باأنها جر�ئم �شد �لإن�شانية.
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•• العني – الفجر

�أ�شادت رحاب عبد�هلل ع�شو �للجنة �لن�شائية يف �حتاد 
كرة �ليد بالنجاح �لكبري �لذي حققته دورة �ل�شيخة 
هند للألعاب �لريا�شية لل�شيد�ت يف دورتها �خلام�شة 
و�لتي مت تنظيمها بقاعة جودولفني  باأبر�ج �لإمار�ت 
بدبي و��شتمرت على مدى �أ�شبوعني و�أختتمت م�شاء 
32 موؤ�ش�شة  �لأ�شبوع و�شاركت فيها  �ل�شبت من هذ� 
ميد�لية   48 خطف  يف  موؤ�ش�شة   18 منها  جنحت 
ملونة يف 16 مناف�شة وت�شمنت �لعديد من �لألعاب 
و�ل�شلة  �لطائرة  كرة  بينها  من  و�لفردية  �جلماعية 
و�لبولينغ  و�لري�شة  و�ل�شباحة  �لطاولة  وتن�س  و�ليد 

و�لدر�جات و�لرك�س.
�ليد  ك��رة  للعبة  من�شقة  عملت  �لتي  رح��اب  وو�شفت 
و�أي�����ش��اً ح��ك��م يف ه���ذه �مل��ن��اف�����ش��ة،  ب��ط��ول��ة ه���ذ� �لعام 
و�لندية  بالقوة  مبارياتها  �ت�شمت  و�ل��ت��ي  باملتميزة 
و�لإث������ارة و�مل�����ش��ت��وى �ل��ف��ن��ي �ل��ع��ايل م���وؤك���دة �أن هذه 
عدد  وزي�����ادة يف  م��ت��ط��ور�ً  م�����ش��ت��وى  ���ش��ه��دت  �لن�شخة 
ببطولت  م��ق��ارن��ة  �ل��لع��ب��ات  وع���دد  �مل�شاركة  �ل��ف��رق 

�لأعو�م �ملا�شية. 
�أن معظم  �ل��ب��ط��ول��ة  �إي��ج��اب��ي��ات ه���ذه  �إن م��ن  وق��ال��ت 
ملدربات  �لفر�شة  مينح  م��ا  �مل��و�ط��ن��ات  م��ن  �مل�شاركات 
�ملنتخبات �لوطنية يف �شتى �لألعاب لإختيار �للعبات 

�ملتميز�ت لدعم هذه �ملنتخبات.
�للجان  ع�شو�ت  بجميع  هنا  �أ�شيد  �أن  �أود  و�أ�شافت: 

�ملختلفة ملا قدمنه من عمل قاد �إىل �لنجاح �لتنظيمي 
عام  م��ن  تتطور  �لبطولة  ه��ذه  �أن  ي��وؤك��د  م��ا  �لكبري 
�ل��ع��دي��د من  ت��ف��رز يف ك��ل ن�شخة  �أن��ه��ا  �آخ���ر. كما  �إىل 
�لذي  �لأم��ر  و�جلماعية  �لفردية  �لألعاب  يف  �ملو�هب 
ي�شري �إىل �لإقبال �لكبري من جانب �ل�شيد�ت ملمار�شة 
�أد�ء  على  �إيجاباً  �شينعك�س  ما  �لريا�شة  �أن��و�ع  جميع 
منتخباتنا �لوطنية �ملختلفة و�إرتفاع م�شتو�ها �لفني 
�خلليجية  �لبطولت  كل  يف  �ملناف�شة  د�ئ��رة  ودخولها 

و�لعربية و�لآ�شيوية �لتي تكون طرفاً فيها.

خمت�شرة  قائمة  �لقدم  لكرة  �لفريقي  �لحت��اد  ��شدر 
للعبني �ملر�شحني لنيل لقب �ف�شل لعب يف �فريقيا 
ث��لث��ة لعبني  ب��ي��ن��ه��م  11 لع��ب��ا  م���ن   ،2017 ل��ع��ام 

عربا.
�لفنية  �ل��ل��ج��ن��ة  �أع�������ش���اء  �ل��ت�����ش��ف��ي��ة  ه����ذه  و����ش���ارك يف 
و�لتطوير يف �لحتاد، وجمموعة خرب�ء �لعلم �لتابعة 
��شافة �ىل جمموعة من م�شت�شاري �لعلم  للحتاد، 

و�لتلفزيون �مل�شتقلني، و�شمت �لقائمة 30 لعبا.
وت�����ش��م��ل �مل��رح��ل��ة �ل��ث��ان��ي��ة و�لأخ�����رية ت�����ش��وي��ت مدربي 
�لوطنية  ل��لحت��اد�ت  �لفنيني  �مل��دي��ري��ن  �و  �ملنتخبات 
من  م�شتقلة  جم��م��وع��ة  م��ن  �أف����ر�د  لع�شرة  ب��الإ���ش��اف��ة 

خرب�ء �لإعلم و�لتلفزيون.
�لوطنية  �ملنتخبات  ق��ائ��دو  �شي�شارك  �لأوىل،  ول��ل��م��رة 
�لعام  لع��ب  �ختيار  عملية  يف  �لع�شاء  �لحت���اد�ت  من 
4 كانون  �لف��ري��ق��ي، ع��ل��ى �ن ي��ت��م ت��وزي��ع �جل��و�ئ��ز يف 

�لثاين يناير 2018 يف �أكر� عا�شمة غانا.

* القائمة املخت�سرة من 11 لعبا ح�سب الت�سل�سل 
البجدي:

�لفرن�شي ليون   - فا�شو  بوركينا  تر�وريه  برتر�ن   1-
�شند�ونز  ماميلودي   - �وغ��ن��د�  �أونيانغو  ديني�س   2-

�جلنوب �فريقي
فينوورد �لهولندي  - �ملغرب  �لأحمدي  كرمي   3-

�لفرن�شي موناكو   - �ل�شنغال  بالدي  كيتا   4-
�شلح م�شر - ليفربول �لنكليزي حممد   5-

�لملاين ليبزيغ   - غينيا  كيتا  نابي   6-

بورو�شيا   - )�ل���غ���اب���ون  �أوب��ام��ي��ان��غ  �مي���ري���ك  ب��ي��ار   7-
دورمتوند �لملاين

مانيه �ل�شنغال - ليفربول �لنكليزي �شاديو   8-
�لنكليزي ت�شل�شي   - نيجرييا  موزي�س  فيكتور   9-
-10 فن�شان �بو بكر �لكامريون - بورتو �لربتغايل
�جلز�ئر - بورتو �لربتغايل بر�هيمي  يا�شني   11-

* لعب العام )داخل اأفريقيا(:
�ملغرب - �لود�د �لبي�شاوي بن�شرقي  �أ�شرف   1-

�لأهلي  - م�شر  فتحي  �أحمد   2-
معلول تون�س - �لأهلي �مل�شري علي   3-

�مل�شري  ت��رك   - فا�شو  بوركينا  بان�شيه  �أري�شتيد   4-
ق�شيته  ورفعت  ناديه  علم  دون  �مل�شري  �لبور�شعيدي 

�مام �لفيفا
-5 بن مالنغو �لكونغو �لدميقر�طية - مازميبي

�شند�ونز  ماميلودي   - �وغ��ن��د�  �أونيانغو  ديني�س   6-
�جلنوب �فريقي

�شبورت  ���ش��وب��ر   - ن��ي��وزي��ل��ن��د�  ب���روك���ي  ج��ريمي��ي   7-
�جلنوب �فريقي

�مل�شري �لأهلي   ، نيجرييا  �أجايي  جونيور   8-
�أوجنم �ملغرب - �لود�د �لبي�شاوي حممد   9-
�لرتجي  - تون�س  خني�شي  يا�شني  طه   10-

* مدرب �لعام:
نيجرييا رور  غرينوت  �لملاين   1-
كوبر م�شر هكتور  �لرجنتيني   2-

�لكامريون برو�س  هوغو  �لبلجيكي   3-
عموته �لود�د �لبي�شاوي �حل�شني  �ملغربي   4-

كازميبي  ميهايو  بامفيل  �لدميقر�طي  �لكونغويل   5-
مازميبي

* منتخب العام:
�لكامريون  1-

م�شر  2-
�شنة  17 حتت  مايل   3-

نيجرييا  4-
�شنة  20 حتت  ز�مبيا   5-

* نادي �لعام:
-1 �لأهلي �مل�شري

�ل�شو�زيلندي �شو�لوز  مبابان   2-
يونايتد �جلنوب �فريقي �شبورت  �شوبر   3-

�لديوقر�طي �لكونغويل  مازميبي   4-
�ملغربي �لبي�شاوي  �لود�د   5-

* حكم العام:
-�ثيوبيا تي�شيما  باملك   1-

-م�شر جري�شة  جهاد   2-
-ز�مبيا �شيكازوي  جاين   3-
-�ل�شنغال ديديو  مالنغ   4-

مهدي عبيد �شريف -�جلز�ئر  5-
-غامبيا غا�شاما  بكاري  بابا   6-

نادي ت�صليح يطلق م�صابقة للرماية احتفاًء باليوم الوطني ال� 46 

را�ص��د املحي���ان يرع��ى ماراث���ون الحت���اد لن���ادي الذي���د ويت���وج الفائزي���ن 

رحاب عبداهلل ت�صيد بنجاح دورة 
ال�صيخة هند لالألعاب الريا�صية لل�صيدات

جائزة اف�صل لعب افريقي: ثالثة لعبني عربا بني ال� 11 الوائل 

نظم نادي �لذيد �لثقايف �لريا�شي برعاية  ر��شد 
ع��ب��د �هلل �مل��ح��ي��ان رئ��ي�����س جم��ل�����س �أول���ي���اء �أم���ور 
مار�ثون  �لو�شطى  باملنطقة  و�لطالبات  �لطلبة 
من  �ل���ذك���ور  �شنويا لفئة  ي��ق��ام  و�ل����ذي  �لحت����اد 
مبنا�شبة  و��شعة  م�شاركة  و�شط  �لأع��م��ار  جميع 

�ليوم �لوطني �ل� 46.
عمرية  ف��ئ��ات   3 �إىل  �مل�����ش��ارك��ني  تق�شيم  ج���رى 
�شنة،   16 لغاية  �ملت�شابقني  على  �لأوىل  ��شتملت 
 40 من-17  �ملت�شابقني  ع��ل��ى  �ل��ث��ان��ي��ة  و�ل��ف��ئ��ة 
�ل�شباق  و���ش��ارك يف  ف��وق  فما  40�شنة  وم��ن  �شنة 

�ملجتمع  �أط���ي���اف  خم��ت��ل��ف  م���ن  700م�شارك 
وت�شمن م�شاركة و��شعة من كل �أنحاء �لإمارة.

�خلو�طر  �شعبية  �أم�����ام  م���ن  �مل����ار�ث����ون  و�ن��ط��ل��ق 
نادي  باجتاه  �لكيلو  ون�شف  كيلومرتين  ومل�شافة 
�ل��ذي��د. ويف �خل��ت��ام ك��رم ر����ش��د ع��ب��د�هلل �ملحيان 

رئي�س  �لكتبي  ه��وي��دن  حممدبن  ���ش��امل  ي��ر�ف��ق��ه 
خلف  حمود  و�لدكتور  �لذيد  ن��ادي  �إد�رة  جمل�س 

�شامل مدير نادي �لذيد �لفائزين 
وفاز بلقب فئة 40 �شنة فما فوق كل من حامد 
بو�شنة،  �شمري  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  ، وح��ل يف  ف��رح��ان 

وجاء يف �ملركز �لثالث عبيد �شامل �ل�شمطي.
ويف فئة 17�شنة و�ىل 40 �شنة فاز بالأول �حمد 

�إ�شماعيل و�لثاين ح�شني �دم و�لثالث ح�شن �دم.
دريد  و�ل��ث��اين  زي��د  با�شل  �لأول  �شنة   16 وف��ئ��ة 

�أمين وو�لثالث �حمد �إبر�هيم.

وتقدم �بن هويدن بال�شكر �جلزيل ر��شد �حليان 
كما  �مل��ار�ث��ون  لهذ�  �لكرمية  ورعايته  ثقته  على 
�شكر كل من �جلهات �حلكومية �لتي �شاهمت يف 
�إجناح �ملار�ثون وهي بلدية �لذيد و�شرطة �لذيد 

وم�شت�شفى �لذيد.

�أعلن نادي ت�شليح للرماية يف يا�س مول باأبوظبي عن �إطلق 
م�شابقة مثرية للرماية �حتفاء �ليوم �لوطني �ل� 46 لدولة 
للم�شاركة يف هذه  �ل��رم��اي��ة  ع�شاق  �ل��ن��ادي  ودع���ا  �لم����ار�ت. 
�إىل �ختبار بر�عة  �مل�شابقة �لفريدة من نوعها و�لتي تهدف 
با�شتخد�م  �لع�شرة  �لأه����د�ف   على  �لت�شويب  يف  �مل�شاركني 

 .»Softair« أحدث بنادق و م�شد�شات�
و�شيحظى �للعب �لذي يحقق �لفوز باإ�شابة جميع �لأهد�ف 

مبجموعة متعددة من �جلو�ئز �لقيمة. 
ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ملطرو�شي،  �شامل  �ل�شيد  وق��ال 
�أود  و  �لعزيزة  �ملنا�شبة  بهذه  �لحتفال  ي�شعدين  “ت�شليح”: 

تهنئة �ل�شعب �لمار�تي باليوم �لوطني �ل� 46.  
�لوطني  �ليوم  �حتفالت  خ��لل  ب��ال��زو�ر  للرتحيب  ونتطلع 
مقر �لنادي بيا�س مول ، و�إتاحة �لفر�شة لهم ملمار�شة ريا�شة 

�لرماية يف بيئة �آمنة.   
�أبو�ب �لت�شجيل يف �مل�شابقة مفتوحة حاليا وت�شتمر لغاية يوم 
50 درهم �مار�تي يف فرع نادي  ب�شعر   2017 دي�شمرب   3
ت�شليح يف يا�س مول. و�شيتم �لإع��لن عن �لفائز خلل �آخر 

يوم من �مل�شابقة. 

يعقد نادي غنتوت ل�شباق �خليل و�لبولو موؤمتر� �شحفيا يف �حلادية 
ع�شرة من �شباح يوم �لثلثاء �ملقبل ، بفندق جنة برج �ل�شر�ب ب�شارع 
�لدولية  �لإم���ار�ت  بطولة  فعاليات  عن  للك�شف  ظبي  �أب��و  يف  �مليناء 
�إقامتها  تتجدد  و�لتي  ع�شرة  �ل�شابعة  ن�شختها  يف  للبولو  �ملفتوحة 
نهيان،  �آل  ز�ي��د  �ل�شيخ فلح بن  �شمو  �لنادي حتت رعاية  مبلعب 
�لريا�شي  �أبو ظبي  �لنادي وبدعم من جمل�س  �إد�رة  رئي�س جمل�س 

، و�شط  �ملقبل  دي�شمرب   22 10 وح��ت��ى  م��ن  �ل��ف��رتة  وذل���ك خ��لل 
و�خلارجي  �ملحلي  م�شتوى  على  �لفرق  من  مميزة  كبرية  م�شاركة 
�لدولة  م�شتوى  على  �مل�شنفني  �للعبني  من  كوكبة  ت�شم  و�لتي 
�جلو�ئز  �لنادي  لها  ر�شد   و�لتي  �لبارزين،  �ملحرتفني  و�للعبني 
�لنادي  رئي�س  �شمو  بتوجيهات  �لقيمة  و�لتذكارية  و�لعينية  �ملادية 

و�لتي تتز�من مع �حتفالت �لبلد باليوم �لوطني 46.

�ملاء  �لعامل للقفز باملظلت للتزحلق على  �أم�س �لول يف دبي بطولة  �فتتحت 
�آل مكتوم ويل عهد  ر��شد  �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن  �شمو  2017 برعاية 

دبي رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي.
وبد�أت �لفعاليات بالن�شيد �لوطني فيما �شاهد �حل�شور عر�شا حول ��شت�شافة 
خلل  �لوطنية  �ل��ك��و�در  حققتها  �لتي  �لنجاحات  مت�شمنا   .. للبطولت  دب��ي 
�حتاد  رئي�س  �لنيادي  لن�شر  م�شجلة  كلمة  �أعقبتها  �ل�شت�شافات  م��ن  جملة 
�لدويل  �لحت���اد  رئي�س  هونيل  لأك�شي  و�أخ���رى  �جل��وي��ة  للريا�شات  �لإم����ار�ت 
للمظلت بينما كان �جلمهور على موعد مع �لفقر�ت �ل�شيقة و�ملثرية للحفل 

مبوقع �شكاي د�يف دبي باملارينا يف �جلمري�.

عقب ذلك .. �أعلن ن�شر حموده �لنيادي �لفتتاح �لر�شمي للبطولة ليبد�أ طابور 
�مل�شاركة وعرو�شا  �ل��دول  �أع��لم  وتابع �حل�شور عر�س  �مل�شاركة  �لفرق  عر�س 
تر�ثية ر�ق�شة وعر�شا لفرق �لقفز �ملظلي حاملة علم دولة �لإمار�ت ثم �شور� 
�لدويل  و�لحت���اد  �جلوية  للريا�شات  �لإم���ار�ت  �حت��اد  و�شعار�ت  �ل��دول��ة  لقادة 

للريا�شات �جلوية و�لبطولة.
وقدمت فرقة �لفنون �ل�شعبية عر�شا تر�ثيا نال �إعجاب و��شتح�شان �حل�شور 
و�آخر للبار�موتورز ثم قدم �لنجم �لعاملي طارق �ل�شعدي عر�شا ر�ئعا للطائرة 
�ل�شتعر��شي  �لأ���ش��ط��وري  �لطيار  ق��دم  فيما  بعد  ع��ن  بالتحكم  �لهليوكوبرت 

زولتان عر�شا بالطائرة.

للك�سف عن فعاليات بطولة الإمارات الدولية املفتوحة للبولو يف ن�سختها الـ 17

نادي غنتوت يعقد موؤمترًا �صحفيًا يف احلادية 
ع�صرة من �صباح يوم الثالثاء املقبل

افتتاح بطولة العامل للقفز باملظالت يف دبي
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الفجر الريا�ضي

�ل�شاحلي  �لنجم  ن��ادي  رئي�س  �أك��د 
�شرف  ر�شا  �ل��ق��دم  لكرة  �لتون�شي 
من�شبه  من  ��شتقالته  على  �لدين 
بعد مبار�ة  �لح��د،  بها  �لتي تقدم 
و�لرتجي  �ل��ن��ج��م  ب��ني  م�شطربة 

�لريا�شي يف �شو�شة �شفر-�شفر.
�ت�شال  يف  �ل����دي����ن  ����ش���رف  وق������ال 
ل  بر�س  فر�ن�س  وكالة  مع  هاتفي 
�تخذ قر�ر�ت مت�شرعة. ��شتقالتي، 
�عطاء  دون  مليا  فيها  �لتفكري  مت 

تفا�شيل �خرى.
و�أعلن �شرف �لدين ��شتقالته عقب 
�ملبار�ة بني �لنجم �ل�شاحلي خام�س 
�ملت�شدر،  و�ل�����رتج�����ي  �ل���رتت���ي���ب 
دقائق  ث��م��اين  مل��دة  توقفت  و�ل��ت��ي 
بني  عنف  و�أعمال  م�شاد�ت  ب�شبب 

�للعبني.
 ”1 “وطنية  �ملحلية  للقناة  وق��ال 
�مللعب ل  �أر����س  م��ا ح�شل على  �ن 
�ل��ت��ون�����ش��ي��ة، ولهذ�  �ل��ك��رة  ي�����ش��رف 
�ل�����ش��ب��ب ق������ررت �لن�������ش���ح���اب من 

رئا�شة �لنجم �ل�شاحلي.
وت��اب��ع ك��ان��ت ه��ذه �مل��ب��ار�ة منقولة 
م���ب���ا����ش���رة، و�ل����ع����امل ب��اأك��م��ل��ه كان 
ي�شاهدنا! لي�شت هذه �ل�شورة �لتي 
نريد �ظهارها عن تون�س �جلمهور 

�ل�شاحلي.  �ل���ن���ج���م  ي�������ش���رف  ل 
فليجدو� رئي�شا �آخر.

وع���ز� ���ش��رف �ل��دي��ن �ل���ذي تعر�س 
���ش��و���ش��ة عام  مل���ح���اول���ة �غ���ت���ي���ال يف 
2015، �أ�شباب ��شتقالته �لنهائية 

ونق�س  ملئمة  غ��ري  ظ��روف  �ىل 
يف �لتمويل.

ف��ي��دي��و ن�شرت  �أ���ش��رط��ة  وب��ح�����ش��ب 
�لتو��شل �لجتماعي،  على و�شائل 
�ر�س  بعنف على  �للعبون  تد�فع 

دق����ائ����ق يف ظل  ل���ث���م���اين  �مل���ل���ع���ب 
لتفريقهم.  �ل�����ش��رط��ة  حم���اول���ة 
وط��رد �حلكم ثلثة لعبني عقب 
فيديوهات  �أظ���ه���رت  ف��ي��م��ا  ذل����ك، 
�أخرى م�شجعني غا�شبني يقومون 
ب��رم��ي �ل��ك��ر����ش��ي و�مل��ق��ذوف��ات �إىل 

�أر�س �مللعب.
على  �لث���ن���ني  ن�����ش��رت��ه  ب���ي���ان  ويف 
وز�رة  ن����ددت  �ل��ر���ش��م��ي،  م��وق��ع��ه��ا 
�لتون�شية  و�ل���ري���ا����ش���ة  �ل�����ش��ب��اب 
باأحد�ث عنيفة، خطرية وخميبة، 
يف  �لريا�شية  �لهيئات  ك��ل  د�ع��ي��ة 
�لبلد �ىل �لت�شدي �ل�شارم لهذه 

�لأعمال �لب�شعة.
�تخاذ  �شيتم  �ن��ه  �ل���وز�رة  و�أ�شافت 
وقانونية  م�������ش���روع���ة  �إج����������ر�ء�ت 
حلماية �شورة �لريا�شة يف تون�س.

وه����ذ� �ل���ن���وع م���ن �حل�����و�دث لي�س 
�لتون�شية،  �ل��ق��دم  ك��رة  يف  ج��دي��د� 
�شجلت م�شاهد عنف عديدة يف  �ذ 

�ل�شنو�ت �لأخرية.

ق��ال م��ارك هيوز م��درب �شتوك 
توخي  عليه  ف��ري��ق��ه  �إن  �شيتي 
ليفربول  ه���ج���وم  م����ن  �حل������ذر 
�لرتكيز  ولي�س  باملو�هب  �ملليء 
ف����ق����ط ع����ل����ى حم����م����د ����ش���لح 
م����ت���������ش����در ه�����������د�يف �ل�����������دوري 
�لقدم  لكرة  �ملمتاز  �لجنليزي 
�ليوم  �لفريقان  يلتقي  عندما 

�لأربعاء.
و�أح����رز ���ش��لح 15 ه��دف��ا يف 
فريق  م��ع  م��ب��ار�ة   20
يورجن  �مل������درب 
ك���������������ل���������������وب 
ب���ج���م���ي���ع 

مع   1-1 �لتعادل  يف  �لفتتاحي  �لهدف  ذلك  يف  مبا  �ملو�شم  هذ�  �مل�شابقات 
ت�شيل�شي با�شتاد �أنفيلد يوم �ل�شبت.

ليفربول  لعب  لأ�شلوب  �ل�شريع  �لإيقاع  حيال  �أك��رب  بقلق  ي�شعر  هيوز  لكن 
�لذي �شاهم خط هجومه يف 25 هدفا يف 13 مبار�ة بالدوري هذ� �ملو�شم.

و�أبلغ هيوز �ل�شحفيني “نو�جه لعبا يف �أف�شل فرت�ت م�شريته مع ليفربول 
وهو حممد �شلح. ميتلك قدر�ت عالية وعلى �لأخ�س �ل�شرعة«.

�أن نبالغ يف �لهتمام بلعب و�حد لأنهم ميتلكون  “لكن ل يجب  و�أ�شاف 
نبطل  �أن  يجب  �لأه����د�ف.  �ح���ر�ز  بو�شعهم  �مللعب  �أرج���اء  كافة  يف  لعبني 

مفعولهم يف مبار�ة �لأربعاء«.
وتابع “يف ظل طريقة لعبهم �لتي تعتمد على �لإيقاع �ل�شريع و�ل�شغط من 
�لأمام.. �شيتعر�س �ملد�فعون يف بع�س �لأحيان ملو�قف �شعبة. بع�س �لنا�س 
�شيرتجمون ذلك على �أنه دفاع �شيء لكن يف �أغلب �لوقت لن يكون كذلك«.

وبعد هزميته 2-1 �أمام كري�شتال بال�س يوم �ل�شبت �أ�شبح �شتوك يف �ملركز 
13 نقطة متقدما بثلث نقاط فقط على منطقة �لهبوط. 15 بر�شيد 

�أخطاء �شاذجة كلفت �شتوك �لكثري هذ� �ملو�شم لكنه ل  و�عرتف هيوز باأن 
يز�ل ياأمل يف �لعودة للن�شف �لأول من �جلدول.

وم�شى قائل “�أعتقد �أننا لعبنا جيد� يوم �ل�شبت لكن بكل و�شوح �لأهد�ف 
هي �لتي حتدد ما فعلنا يف ذلك �ليوم. يجب �أن نزيل هذه �لأخطاء«.

تعاقد �لحتاد �ل�شعودي لكرة �لقدم 
�لرجنتيني-�ل�شباين  �مل��درب  مع 
للإ�شر�ف  بيتزي  �نطونيو  خ��و�ن 
بلده  ملنتخب  �لفنية  �لإد�رة  على 
�لذي ي�شتعد خلو�س نهائيات كاأ�س 
�ملقبل،  �ل�شيف  رو���ش��ي��ا  يف  �ل��ع��امل 
وذلك خلفا ملو�طنه �دغاردو باوت�شا 

�ملقال من من�شبه.
�ل�شعودية  �لنباء  وكالة  و�و�شحت 
رئي�س  ب���ني  ع��ق��د  ت��وق��ي��ع  �ن����ه مت 
�لحتاد �ل�شعودي عادل بن حممد 
ع���زت وب��ي��ت��زي �م�����س �ل��ث��لث��اء يف 

�لعا�شمة �ليابانية طوكيو.
بيتزي  م��ع  �لتعاقد  �ن  ع��زت  و�أك���د 
�ملليئة  �شريته  من  “�نطلقا  ج��اء 
بالإجناز�ت، وطموحاته �لعالية يف 
مو��شلة رحلة جناحه مع �ملنتخب 
�ل�شعودي”، م�شدد� على �أن �لحتاد 
�لدعم  ك��ل  ل��ه  “�شيوفر  �ل�شعودي 
ي�شتعد  �لتي  �ملقبلة  �ملرحلة  خلل 
كاأ�س  يف  للم�شاركة  �لأخ�شر  فيها 

�لعامل 2018«.
بعد  بيتزي )49 عاما( حر�  وكان 
�لت�شيلي  �لحت��اد  مع  عقده  �نتهاء 
لكرة �لقدم عقب �لف�شل يف �لتاأهل 
�مل����ق����رر يف  �ل���ع���امل���ي  �ل���ع���ر����س  �ىل 

رو�شيا.
مع  تعاقد  �لت�شيلي  �لحت���اد  وك��ان 

يناير  �لثاين  30 كانون  بيتزي يف 
خورخي  مل��و�ط��ن��ه  خ��ل��ف��ا   2016

�لحتفاظ  �ىل  وق���اده  ���ش��ام��ب��اويل، 
�أم������ريك������ا يف �ل���ع���ام  ب���ل���ق���ب ك����وب����ا 

بلده  منتخب  ح�����ش��اب  ع��ل��ى  ذ�ت����ه 
كاأ�س  ن��ه��ائ��ي  �ىل  ث��م  �لرج��ن��ت��ني، 

�ن يخ�شر  �لعام قبل  ه��ذ�  �ل��ق��ار�ت 
�مام �ملانيا بطلة �لعامل.

وك������ان �لحت�������اد �ل�������ش���ع���ودي �ق����ال 
�لربعاء باوت�شا من من�شبه وذلك 
ب�شبب �لنتائج �ل�شيئة �لتي حققها 
�لفريق با�شر�فه بعد �شهرين فقط 

من تعيينه.
�إنهاء  ق���ر�ر  �أن  وق��ت��ه��ا  ع���زت  وق���ال 
بعد  “جاء  ب��اوت�����ش��ا  م���ع  �ل��ت��ع��اق��د 
و�شاملة  م�شتفي�شة  فنية  در����ش��ة 
�ملع�شكرين  و�ق��ع  وذل��ك من  لعمله 
�للذين �قامهما �ملنتخب �ل�شعودي 
�لتي  �ل��دول��ي��ة  �خلم�س  و�مل��ب��اري��ات 

لعبها حتت قيادة باوت�شا«.
وخ����ا�����س �مل��ن��ت��خ��ب �ل�������ش���ع���ودي 5 
��شتعد�د�  ودي����ة  دول���ي���ة  م��ب��اري��ات 
باإ�شر�ف   2018 رو�شيا  ملونديال 
باوت�شا، فاز يف �ثنتني على جامايكا 
وخ�شر  -2�شفر،  ولت��ف��ي��ا   2-5
ثلثا �مام غانا �شفر3- و�لربتغال 

�شفر3- وبلغاريا �شفر1-.
يف  للم�شاركة  �ل�شعودية  وت�شتعد 
تاريخها  يف  �خل��ام�����س  �مل���ون���دي���ال 
�ملانيا،  يف   2006 م��ن��ذ  و�لول 
�لدور  لها  نتيجة  �ف�شل  ب��اأن  علما 
�مام  خ�شرت  عندما  �لنهائي  ثمن 
1994 يف م�شاركتها  عام  �ل�شويد 

�لوىل.

�خ��ت��ار لعبو �ل���دوري �لإي��ط��ايل لأن��دي��ة �ل��درج��ة �لوىل يف ك��رة �لقدم 
حار�س مرمى يوفنتو�س، بطل �ملو��شم �ل�شتة �لخرية، �ف�شل لعب لعام 

ميلنو. مدينة  يف  �لثنني  �قيم  باملنا�شبة  خا�س  حفل  يف   ،2017
وقال بوفون �لذي يحتفل بعيد ميلده �ل� 40 يف 28 كانون �لثاين يناير 
“�نا �شعيد جد� وفخور �ي�شا. مل �كن �عتقد باأين �شاأح�شل على  �ملقبل 

هذ� �للقب، ها �نا �عانقه بقوة«.
و�عتزل بوفون )175 مبار�ة دولية( �للعب مع �ملنتخب �ليطايل بعد 

�لف�شل يف �لتاأهل �ىل نهائيات مونديال 2018 يف رو�شيا حيث كان ياأمل 
يف �شن �لربعني مب�شاركة �شاد�شة تو�ليا يف نهائيات كاأ�س �لعامل.

وهي �ملرة �ل�شاد�شة على �لتو�يل �لتي يح�شل فيها لعب من يوفنتو�س 
2012 و2013 و2014 و�لرجنتيني  على �للقب بعد �ندريا بريلو 

كارلو�س تيفيز 2015 وليوناردو بونوت�شي 2016.
وح�شل �ملدير �لفني لنابويل مت�شدر �لرتتيب �حلايل ماوريت�شيو �شاري 

على لقب �ف�شل مدرب.

جانلويجي بوفون لعب العام 2017 يف 
الدوري الإيطايل 

�ليطايل  روم��ا  فريق  ك�شايف  م��ن  ك�شاف  ك��ل  ي�شاهد 
600 مبار�ة يف �لعام، ح�شب  “�كر من  لكرة �لقدم 
فالوين  فر�ن�شي�شكو  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س  ل��وك��ال��ة  �ك��د  م��ا 
لنادي  �لريا�شية  �لد�رة  يف  �لك�شافني  عمل  من�شق 

�لعا�شمة �ليطالية.
ول��ت��دع��ي��م ع��م��ل��ي��ة ���ش��م �ل���لع���ب���ني، �ح���ت���اج فالوين 
ل��ل���ش��ت��ع��ان��ة، �ع��ت��ب��ار� م��ن ن��ي�����ش��ان �ب��ري��ل 2017،، 
بخدمات �ل�شهري مونت�شي ليكون �ملدير �لريا�شي يف 

�لنادي.
ون�شاأ �ل�شباين مونت�شي )49 عاما(، و��شمه �لكامل 
رومان رودريغيز فرديخو، يف ��شبيلية و�م�شى كامل 
�ن  قبل   1999-1988 م��رم��ى  كحار�س  م�شريته 
2000 �ىل �لعمل �لد�ري يف �لنادي  يتحول يف عام 
�لتاأهيل و�شم  �لندل�شي وتركزت مهمته على مركز 
�للعبني �ملحليني و�لجانب حتى بات �شهري� يف هذ� 

�لخت�شا�س.
وهنا ن�س �حلو�ر مع فالوين:

�شوؤ�ل: كيف تنتظم �شل�شلة �لقر�ر�ت يف �شم �للعبني 
يف نادي روما؟ �أين يتدخل �ملدرب؟.

ي��ت��ب��ع مبا�شرة  �ل���ن���ادي  �ل��ك�����ش��اف��ني يف  ق�����ش��م  ج����و�ب: 
علقة  يقيم  م��ن  وه��و  �لريا�شي،  للمدير  وح�شريا 
مع �ملدرب �لذي عليه �ن يعرف متطلباته ويبحث عن 
�قامة تو�زن بني طلباته و�لو�شع �ل�شائد خلل فرتة 

�لنتقالت. 
ي���ح���اول )�مل���دي���ر �ل���ري���ا����ش���ي( ت���ق���دمي �ك����رب ك���م من 
مركز�  بالطبع  يكون  �لخ��ري  لن  للمدرب  �ملعلومات 
ع��ل��ى ف��ري��ق��ه وع��ل��ى ع��م��ل��ه �ك���ر مم��ا ي��ح��دث يف كرة 
�لقدم �لعاملية. وتكون �لد�رة �لريا�شية منخرطة يف 
باخت�شار،  �لفني.  �ملدير  يريدها  �لتي  �للعبة  منطق 
�لذين  �للعبني  يختار  �لفني  و�ملدير  ي��درب  �مل��درب 

�شيخ�شعون للتدريب.
�شوؤ�ل: كم �شخ�س يعملون يف ق�شم �لك�شافني يف روما 

وما هي �شخ�شياتهم؟.
�لول،  �مل��ق��ام  يف  �ل��ري��ا���ش��ي مونت�شي  �مل��دي��ر  ج����و�ب: 
م��ر�ح��ل تطوير عملية  ك��ل  وينظم  ي�شرف  �ل��ذي  ه��و 
�ل�شتك�شاف. هو يرغب يف �ن تكون له علقة مبا�شرة 
ب��ال��ك�����ش��اف��ني، و�ل��ع��لق��ة ق��ائ��م��ة وث��اب��ت��ة ع��ل��ى ��شا�س 
عن  ���ش��و�ء  �لبع�س  �ىل  بالن�شبة  �شهري  �و  ��شبوعي 
�لربيد  �و  �لهاتف  بو��شطة  �و  ثنائية  لقاء�ت  طريق 
��شخا�س  ت�شعة  �لبنية  ت�شم  �ل��ي��وم،  �لل���ك���رتوين. 
�ما  �لول،  �لفريق  يخ�س  م��ا  يف  من�شق  �ىل  ��شافة 
وك�شاف  من�شقان  فلدينا  �ل�شباب  ف��رق  �ىل  بالن�شبة 

و�حد لكل منطقة تتم متابعتها.

������ش�����وؤ�ل: ع��م��ل��ي��ا، ك���ي���ف ت��ن��ظ��م ع��م��ل��ي��ة �ل���ب���ح���ث عن 
�للعبني؟.

جو�ب: هناك منظومة و��شعة �عدت م�شبقا وتت�شمن 
و�مل��ن��اف�����ش��ات من  �ل��ب��ط��ولت  م��ن  �ك���رب كمية  تغطية 
�ملتابعة  �ىل  و����ش��اف��ة  �ل��ر�ب��ع��ة،  �ىل  �لوىل  �ل��درج��ة 
�ل��ي��وم��ي��ة �ل��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا �خل��ل��ي��ة، ه��ن��اك معلومات 
من  و�نطلقا  خمتلفة.  م�شادر  من  ت�شلنا  و��شار�ت 
للت�شفية -غربلة  �ملنظومة، هناك عدة مر�حل  هذه 
وبياناتهم  �للعبني  �لعتبار مر�كز  بعني  �لخذ  مع 
من  م��ا  وك��ل  و�ل�شعر  و�ل�شخ�شية  �لفنية  و�مل��م��ي��ز�ت 

�شاأنه �ن ي�شاهم يف حتديد �لهدف بدقة.
مونت�شي  مثل  �شخ�س  مكا�شب  حقيقة  ماهي  �شوؤ�ل: 
�لعاملني  �ف�شل  �حد  باأنه  كبرية  �شهرة  ميلك  �ل��ذي 

يف جماله؟.
�ل��روؤي��ة و�ل��دق��ة يف  �ل��و���ش��وح يف  �ل�شخ�شية،  ج���و�ب: 
باأهد�ف  ج��د�  دقيقة  منهجية  ميلك  وكونه  طلباته. 
حمددة بو�شوح �شو�ء على �شعيد �لزمن �و يف �ملناطق 
�جلغر�فية �و �مللمح �ل�شخ�شية، هذ� ي�شمح مبعرفة 
د�ئمة �ىل �ين نحن و�شلنا، وي�شمح كذلك مبعرفة يف 
�ي حلظة يجب �ن ن�شرع �خلطى، ويف �ي حلظة يجب 
�ن نغ�س �لطرف لنخفف �ل�شغط عن �لك�شافني وعن 

�مل�شاألة �لتنظيمية برمتها«.
�شوؤ�ل: كم مبار�ة ي�شاهد �لك�شاف كل مو�شم؟.

بب�شاطة،  دق��ي��ق.  ج���و�ب  �ع��ط��اء  ن�شتطيع  ل  ج���و�ب: 
ن��ع��رف ح���دود �مل��ب��اري��ات �ل��ت��ي ت�����ش��اه��د ي��وم��ي��ا و�لتي 
ن�شتطيع خللها �شمان �نتباه عايل �مل�شتوى للعديد 
�شينخف�س  �لعتبة،  �لتفا�شيل. وبعد جتاوز هذه  من 
�ملد�ورة  �ن  م�شتوى �لنتباه ل حمال. كذلك، نعرف 
يف م�شاهدة �ملباريات يف �مللعب وعلى ��شرطة �لفيديو 
ي�شمح باملحافظة على �لنتباه مب�شتوى عال لفرت�ت 
طويلة. لكن يف �ملجمل، ن�شتطيع �ن نعترب �ن �ملعدل 
�لو�شطي لكل ك�شاف ينوف على 600 مبار�ة يف �لعام 
�لو�حد. وبالتاأكيد، هذ� ل يعني �نه �شيكون قادر� على 
تقييم 15 �لف لعب بدقة. وما ي�شنع �لفارق هو ما 

ي�شتطيع تخزينه يف ذ�كرته.
�شوؤ�ل: كيف غريت و�شائل �لعلم �ملتطورة، �لفيديو 

�و �لد�تا مهنة �لك�شاف يف �ل�شنو�ت �لخرية؟.
بالزمن.  �لعلقة  �لو�شائل  ه��ذه  غ��ريت  لقد  ج��و�ب: 
�ليوم، ميكن للجميع م�شاهدة �جلميع ويف �ي مكان 
�ل�شبب  ولهذ�  �لتناف�س  يزيد  �لمر  هذ�  �لعامل.  من 
�ول.  للو�شول  ممكن  تنظيم  �ف�شل  �م��ت��لك  يجب 
�مليادين، ح�شن  كل  وكما يف  �لباقي،  �ىل  بالن�شبة  �ما 

�لت�شرف هو �لذي ي�شنع �لفارق بني �لأندية.

�لجنليزي  �ل����دوري  يف  �مل��ن��اف�����س  �شيتي  ���ش��ت��وك  ق���ال 
بيرت  مهاجمه  �إن  �لثلثاء  �م�س  �لقدم  لكرة  �ملمتاز 
كر�وت�س مدد عقده لعام �إ�شايف بعد �أن و��شل عادته 

يف ت�شجيل �أهد�ف موؤثرة عقب م�شاركته كبديل.
ومل ي�شارك كر�وت�س )36 عاما( يف �أي مبار�ة �شمن 
لكنه  �ل����دوري  يف  �مل��و���ش��م  ه���ذ�  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة  �لت�شكيلة 
يت�شدر قائمة هد�يف �شتوك بر�شيد �أربعة �أهد�ف يف 
�لدوري  144 مبار�ة يف  و�شارك يف  �مل�شابقات  جميع 

�ملمتاز كبديل وهو رقم قيا�شي.
وقال �شتوك يف موقعه على �لنرتنت �ملهاجم �لهد�ف 
مدد عقده ملدة عام ليوؤكد �لتز�مه بالبقاء مع �شتوك 

حتى �شيف 2019 على �لأقل.

���ش��ت��وك قادما  �إىل  �ن�����ش��م  �ل����ذي  ك���ر�وت�������س،  و�أح�����رز 
جنيه  مليني  ع�شرة  مقابل  هوت�شبري  توتنهام  من 
قيا�شية  �شفقة  وهي  دولر(  مليون   13( ��شرتليني 
�ملمتاز  �ل��دوري  43 هدفا يف  �لوقت،  للنادي يف ذلك 

مع �لنادي و58 هدفا يف �ملجمل.
ومنحت �أهد�ف مهاجم �جنلرت� �ل�شابق طويل �لقامة 
قاده  �إذ  �مل��و���ش��م  ه��ذ�   13 نقاطه  م��ن  خم�س  فريقه 
للفوز على �شاوثامبتون و�لتعادل مع و�شت بروميت�س 
�لبيون ولي�شرت �شيتي. وقال مارك هيوز مدرب �شتوك 
ل يز�ل لديه �لكثري ليقدمه لنا. رمبا يبلغ عمره 36 
�ملباريات  على  كبرية  ب�شمة  ترك  يو��شل  لكنه  عاما 

مثلما �أثبت يف �لعديد من �ملنا�شبات هذ� �ملو�شم.

لكت�ساف املواهب و�سمها للنادي

ك�صافو فريق روما ي�صاهدون اكرث 
من »600 مباراة �صنويا« 

ا�صتقالة رئي�ض نادي النجم ال�صاحلي بعد مباراة م�صطربة 

هيوز: �صتوك لن يركز فقط 
على حممد �صالح 

الرجنتيني بيتزي مدربا جديدا للمنتخب ال�صعودي 

كراوت�ض ميدد تعاقده مع �صتوك 



    

 
اعتقال 8 حمري ت�صببوا يف فو�صى !

�أن �شلطات ولي���ة ه��ن��دي��ة، �شجنت  �إع���لم ه��ن��دي��ة،  ذك���رت و���ش��ائ��ل 
باإ�شابات لعدد من  ت�شببها  �أي��ام، جر�ء  �أربعة  ثمانية من �حلمري 

�لأطفال و�إحلاقها �شرر� بالنباتات يف �ملدينة.
�لبلد،  �شمال  بردي�س،  �أت��ر  ولي��ة  يف  مقاطعة  �شلطات  و�أو�شحت 
كما  �ل�شهر،  عن  تزيد  مل��دة  �حلديقة،  بنباتات  �أ�شرت  �حلمري  �أن 

هاجمت �أطفال �أثناء لعبهم.
وجرى �إطلق �شر�ح �حلمري بعد �أن ح�شر مالكوها وتعهدو� بعدم 

تركها م�شتقبل بعيد� عن �أعينهم، وفقا ملوقع هندو�شتان تاميز.
ويقول �أحد �لعاملني يف �ل�شجن، �أن �حلمري دمرت �إحدى �حلد�ئق 
�إن  بالكامل، كنا نت�شل باملالكني، لكنهم ظلو� يقولون يف كل مرة 

�حلمري لي�شت لهم.
ويقول م�شوؤول �ل�شجن �إن �حلمري عوملت ب�شكل ح�شن يف �ملعتقل، 

�إذ جرى �إطعامها مرتني يف �ليوم قبل �لإفر�ج عنها.

تزوجا بدون اإذن "ويل اأمر" فقتال
�أ�شخا�س   10 �لقب�س على  �ألقت  �أنها  �لباك�شتانية  �ل�شرطة  قالت 
كر�ت�شي  م��دي��ن��ة  يف  ويل  ب����دون  ح��دي��ث��ا  ت��زوج��ا  زوج����ني  لقتلهم 

�ل�شاحلية جنوبي �لبلد. ح�شب �أ�شوت�شيدبر�س.
عاما(   24( �ل��ه��ادي  عبد  �إن  �لثنني  حميد  قا�شم  �مل�شوؤول  وق��ال 
�لأ�شبوع  �أق��ارب��ه��م��ا  �أي���دي  على  قتل  ع��ام��ا(   19( بيبي  وح�شينة 
�ملا�شي لزو�جهما دون �حل�شول على �إذن من كبار �لعائلة يف وقت 

�شابق من هذ� �ل�شهر.
و�أ�شاف حميد �أن و�لد عبد �لهادي وت�شعة �أقارب �آخرين �عتقلو� 
�إن و�لد  بعد �لعثور على جثتي �لزوجني يف مقربة �لأح��د. وق��ال 

ح�شيبة تو�رى عن �لأنظار.
و�أردف بالقول �إن �لرجال �عرتفو� بقتل �لزوجني بال�شكاكني بناء 
على  خلروجهم  �لقبلي،  �ملجل�س  �أو  "�جلريغا"،  من  �أو�م���ر  على 
تقاليد �لب�شتون. وتقتل ما يقرب من 1000 �مر�أة باك�شتانية على 

يد �أقارب كل �شنة يف ما ي�شمى بجر�ئم �ل�شرف.

ثورة املراحي�ض م�صتمرة يف ال�صني
دعا �لرئي�س �ل�شيني �أبناء �شعبه لل�شتمر�ر يف "ثورة �ملر�حي�س"، 
و�حلر�س على تطبيقها لنقل �شورة �أجمل عن �لبلد، �لتي تعاين 

�ملر�حي�س �لعامة فيها من �شوء �ل�شيانة و�لقذ�رة.
�شيئا  "لي�شت  �ملر�حي�س  م�شكلة  �إن  جينبينغ  ت�شي  �لرئي�س  وقال 
بيئة  خللق  �شروري  نظافتها  على  �حلفاظ  �أن  م�شيفا  �شغري�"، 
�أنباء �شينخو�  �مل��دن و�لأري���اف، وف��ق ما ذك��رت وكالة  ح�شارية يف 

�ل�شينية.
للتعامل مع   2015 ع���ام  �ن��ط��ل��ق��ت  ق��د  �مل��ر�ح��ي�����س  ث���ورة  وك��ان��ت 
�إلكرتونية  �شياحية  م��و�ق��ع  ودف��ع��ت  �ل�شياح،  تقلق  �ل��ت��ي  �مل�شكلة 
لإن�شاء �شفحات خا�شة باملر�حي�س يف �ل�شني، ولتعليم �مل�شافرين 
�لعامة  �ملر�حي�س  م�شتخدمي  على  ويجب  معها.  �لتعامل  كيفية 
مناديل  توفري  يتم  �أن  دون  �لقرف�شاء،  و�شعية  �تباع  �ل�شني،  يف 
لهم، فيما تكون �ملر�حي�س �لعامة يف بع�س �ملناطق �لريفية، عبارة 
�أو  �إ�شافة  عن حفرة ترت�كم فيها �لف�شلت. وتعمل �ل�شني على 
�ألفا   64 �إىل  بالإ�شافة   ،2017 خلل  مرحا�س  �أل��ف   70 تطوير 

�آخرين من �شنة 2018 حتى 2020.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

عامل نظافة يك�صب ماليني الدولرات خالل �صنة واحدة
ك�شب �أحد عمال �لتنظيف يف فندق بكوريا �جلنوبية ثروة كبرية خلل �شنة من عر�شه خدمة فندق ل�شاعة 

و�حدة. 
 Yanolja وجنى عامل �لتنظيف -�شابقا يل �شوجني ثروته )547 مليون دولر( عام 2016 باإن�شاء تطبيق

حلجز فندق ل�شاعة و�حدة، بح�شب ذي �إيكونوميك تاميز.
و�أ�شبح تطبيق Yanolja �لأكر �شهرة و�شعبية يف كوريا �جلنوبية.

�أقاربه.  للعي�س مع  �لنتقال  �إىل  ��شطره  ما  �ل�شغر،  يتيما منذ  و�أ�شبح  عائلة فقرية،  �شوجني من  وجاء يل 
ويف عمر 23 �شنة، با�شر �لعمل يف �أحد �لفنادق. ودر�س �ل�شاب عمل هذه �لفنادق، و�أن�شاأ عام 2005 تطبيقا يف 

�لإنرتنت حلجز �لغرف يف هذه �لفنادق، وقام بن�شر �شورها.
��شتثمر �شاحب �شركة  350 �شخ�شا. وقد  �ألف فندق، ويعمل فيه   17 Yanolja حاليا  ويتعامل مع تطبيق 

�شام�شونغ يف هذه �ل�شركة زهاء 80 مليون دولر عام 2017 .
و�لآن، يح�شل يل �شوجني على ن�شبة من �أ�شعار �حلجز ومن �لإعلنات �لتجارية �ملن�شورة يف �لتطبيق، ومن 

�ل�شت�شار�ت �لتي يقدمها.
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ما�صة ديانا تزين خامت خطوبة هاري
�لأمريكية  و�ملمثلة  ه��اري  �لربيطاين  �لأم���ري  خطوبة  ع��ن  �لإع���لن  بعد 
�مل�شنوع من  �للفتة هو خ��امت �خلطوبة  �لأم���ور  ك��ان من  م��ارك��ل،  ميغان 

ما�شة كبرية.
�شخ�شيا،  ه��اري  �لأم��ري  ت�شميم  مليغان، من  �خل��امت خ�شي�شا  ه��ذ�  و�شنع 
�ل�شغري�ن  �أما �حلجرين  بت�شو�نا،  �أن ما�شة �خلامت م�شتخرجة من  حيث 
وفقا  ديانا،  �لر�حلة  �لأم��رية  باأمه  خا�شة  جموهر�ت  جمموعة  من  فهما 
�ل�شركة �ملخت�شة ب�شنع �ملجوهر�ت  ل��شكاي نيوز. و�شمم �خلامت بو��شطة 
�خلامت يف  �إذ مياثل هذ�  �لربيطانية،  �حلاكمة  للعائلة  �مللكية  و�مليد�ليات 
�ألف   50 تكلفة خامت �خلطوبة  تبلغ  �إذ   ،18ct �ل�شكل متاما خامت ريفري� 
2018، فيما عرب  �ل��زو�ج يف عام  يتم  �أن  �ملرتقب  �إ�شرتليني.و ومن  جنيه 
�لأمري هاري لل�شحفيني �أمام ق�شر كن�شينغتون يف لندن �أنه ي�شعر ب�شعادة 

غامرة خلطبته ميغان.

تيلور �صويفت تت�صدر قائمة بيلبورد 
200

ت�شدر �ألبوم ريبيوتي�شن للمغنية تيلور �شويفت قائمة بيلبورد 200 لأكر 
�لثنني  �لأول  �م�س  ي��وم  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  مبيعا  �لغنائية  �لأل��ب��وم��ات 
وجاريت  ماكجرو  تيم  �ملو�شيقى  لنجمي  جديدين  �ألبومني  على  متفوقا 

بروك�س.
ت�شدر �ألبوم ريبيوتي�شن للمغنية تيلور �شويفت قائمة بيلبورد 200 لأكر 
على  متفوقا  �لثنني  ي��وم  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  مبيعا  �لغنائية  �لألبومات 

�ألبومني جديدين لنجمي �ملو�شيقى تيم ماكجرو وجاريت بروك�س.
�لأل���ب���وم و�لأغنيات  م��ب��ي��ع��ات  ع���رب  �أل����ف وح����دة   256 ري��ب��ي��وت��ي�����ش��ن  وب����اع 
�شركة  ن�شرتها  �لتي  للأرقام  طبقا  وذلك  �لإنرتنت  خلل  من  و�ل�شتماع 

نل�شن ميوزيك.
وكان �لألبوم �حتل �ملركز �لأول يف قائمة بيلبورد 200 �لأ�شبوع �ملا�شي ببيع 

1.2 مليون وحدة �ألبوم.
و�حتل �ألبوم ري�شت �أوف �آور ليف لتيم ماكجرو �ملركز �لثاين هذ� �لأ�شبوع 

حمققا 104 �آلف وحدة �ألبوم.
وباع �ألبوم �أنتولوجي: ذ�فر�شت فايف يريز جلاريت بروك�س 53 �ألف وحدة 
�ألبومه  ليحتل �ملركز �لر�بع بعد �ملغني �لربيطاين �شام �شميث �لذي جاء 

ثريل �أوف �إت �أول" يف �ملركز �لثالث. "ذ� 
�لأغنيات  ومبيعات  �لألبوم  وح��د�ت مبيعات   200 بيلبورد  قائمة  وحت�شى 
"ع�شر �أغان تعادل �ألبوما و�حد�" و�ل�شتماع �ملبا�شر على �لإنرتنت "1500 

ملكة جمال الكون جتيب 
على �صوؤال التحر�ض اجلن�صي

مل تخجل ملكة جمال �لكون دميي 
منها  طلب  عندما  بيرتز  نيل  ليغ 
�جلن�شي  �ل��ت��ح��ر���س  ع��ل��ى  �لتعليق 

بعد تتويجها باللقب �لعاملي.
�إن  �أفريقيا  ج��ن��وب  ممثلة  وق��ال��ت 
�حتاد �لن�شاء يجعلهن �أكر �شلبة 
و�أك�����ر ق����درة ع��ل��ى �إظ���ه���ار مكمن 

�خلطاأ يف �لعمل �أو يف �ملنزل.
د�فينا  ج��ام��اي��ك��ا  ج��م��ال  ملكة  �أم���ا 
ب��ي��ن��ي��ت ف��ق��ال��ت �إن�����ه ي��ت��ع��ني على 
�لرجال و�لن�شاء �لتعاون للت�شدي 
بحزم لكل من يرتكب �أيا من هذه 
�لتحر�س  ذل��ك  �لإ����ش���اء�ت، مب��ا يف 

�جلن�شي.
وف����ازت ن��ي��ل ب��ي��رتز، �ل��ت��ي ح�شلت 
�لأعمال  �إد�رة  �شهادة  على  موؤخر� 
باللقب �أم�س �لأحد خلل �مل�شابقة 
يف  �آك�شي�س  م�شرح  يف  �أقيمت  �لتي 
م��ن��ت��ج��ع ب��لن��ت ه��ول��ي��ود يف ل�س 

فيغا�س.
وفازت �لكولومبية لور� غونز�لي�س 
بلقب �لو�شيفة �لأوىل، �أما من�شب 
�لو�شيفة �لثاين فكان من ن�شيب 

�جلامايكية د�فينا بينت.

دولر  األف   50
مقابل احت�صان 

عمود ملدة 14 �صاعة
وبيلرو�شي  رو���ش��ي  مو�طنان  ف��از 
دولر  �أل�����ف   50 ق���دره���ا  ب���ج���ائ���زة 
تقليدية  غ��ري  م�شابقة  ن��ه��ائ��ي  يف 
�لتو��شل  م����و�ق����ع  �أح������د  ن��ظ��م��ه��ا 

�لجتماعي �لرو�شية 
�ل��ف��ائ��ز�ن، وه��م��ا �لرو�شي  ومت��ك��ن 
�أليك�س تابري و�لبيلرو�شي فيكتور 
كا�شافتيف، من �حت�شان عمودين 
فوق �ملاء ملدة 14 �شاعة متو��شلة، 
وه���و رق���م ق��ي��ا���ش��ي ع��امل��ي يف �إط���ار 

م�شاريع �لرتفيه.
ملحظة: للم�شاهدة ��شغط على 

�لن�س �لظاهر �أعلى �لفيديو.

خلعت زوجها لأنه تاأخر   
عن موعد الغداء!!

رف���ع���ت ���ش��ي��دة م�����ش��ري��ة دع�����وى ل����دى حم��ك��م��ة �ل�شرة 
تاأخره عن موعد  ب�شبب  بالقاهرة �جلديدة �شد زوجها 
�ل��دع��وة �نها تزوجته طاعة  �ل��زوج��ة يف  �ل��غ��د�ء! وق��ال��ت 
لأبيها ولثقتها بر�أيه م�شيفة: لكن مرت �لأيام و�نا ��شعر 
�نه  �عتقد  وكنت  �لأوىل  �لأي���ام  يف  و�لن�شجام  بال�شعادة 
�شيلتزم مبو�عيده كما �تفقنا و�كت�شفت مع مرور �لوقت 
�ن���ه غ��ري ج��دي��ر ب���الح���رت�م ول ي��ل��ت��زم مب��و�ع��ي��ده على 

�لطلق وقد حذرته �كر من مرة دون جدوى.
�ن��ه ل  ت��اأك��دت  ق��ال��ت: حيت  �ل�شابقة معه  وع��ن جتاربها 
يلتزم باملو�عيد تركت له �ملنزل وذهبت �ىل بيت �بي �ىل 

�ن يلتزم مبا �تفقنا عليه �شر�حة.
وعلى �لرغم من �ن زوجها �عادها �ىل بيته �إل �ن تاأخره 

عن موعد �لغد�ء جعلها تلجاأ للق�شاء بهدف خلعه.

�صركة يابانية للتجميل تعتذر عن 
لفتة حتظر دخول ال�صينيني 

�لتجميل عن لفتة  مل�شتح�شر�ت  يابانية  �شركة  �عتذرت 
لها  �لتابعة  �ملتاجر  �أح��د  �ل�شينيني علقها  دخ��ول  حتظر 
�لبع�س يف  يكنه  �ل��ذى  �ل��ع��د�ء  على  �ل�شوء  ي�شلط  فيما 
�لبلد  ف��ي��ه  ت�شعى  وق���ت  ف��ى  �لأج���ان���ب  لل�شياح  �ل��ي��اب��ان 

لإنعا�س �ل�شياحة �لقائمة على �لت�شوق.
وقالت �شركة بول �إحدى �شركات بول �أوربي�س هولدينجز 
يوم  ت��د�ول��ت  �لج��ت��م��اع��ي  للتو��شل  �شينية  م��و�ق��ع  �إن 
�ل�شركة  �أن تقدم  �جلمعة �شور� للفتة غري لئقة دون 

تفا�شيل �أو تذكر مكان �للفتة �مل�شيئة.
�ل�شينية  �لج���ت���م���اع���ي  �ل���ت���و�����ش���ل  و����ش���ائ���ل  وت����د�ول����ت 
و�لتايو�نية بكثافة �شور� للفتة كتبت بخط �ليد عليها 
و�جهة  ع��ل��ى  وم��ع��ل��ق��ة  �ل�شينيني  دخ����ول  مم��ن��وع  ع��ب��ارة 

حمل.
�أنحاء  خمتلف  يف  ل��ب��ول  متجر   4600 ح���و�ىل  وي��وج��د 
�ل��ي��اب��ان و�ع���ت���ذرت �ل�����ش��رك��ة ع��ن �إث����ارة �مل�����ش��اع��ر �ل�شيئة 

و�لنزعاج للكثريين م�شيفة �أنها �أز�لت �للفتة.
�لرئي�شية  �ل�شفحة  ���ش��در  ف��ى  ن�شرته  ب��ي��ان  ف��ى  وق��ال��ت 
ملوقعها �لإلكرتوين باللغتني �ليابانية و�ل�شينية مبجرد 
و�شنوقع  �ملتجر  فى  �لعمل  �شنوقف  �حلقائق  من  �لتاأكد 

عقوبة �شارمة.
لإنعا�س  �ليابان  تتطلع  فيما  بالذنب  ب��ول  �إق��ر�ر  وياأتى 
�ل�شينيني  �ل�شياح  زي��ادة عدد  �ل�شياحة من خلل  قطاع 
طوكيو  ف��ى  �لأومل��ب��ي��ة  �لأل��ع��اب  دورة  تنظيم  قبل  وذل���ك 
تبحث  �ليابان  �إن  �لعام  هذ�  م�شادر  وقالت   .2020 عام 
�لقادمني  لل�شائحني  �ل�شفر  تاأ�شرية  متطلبات  تخفيف 

من �ل�شني.
الفيل "اإكا�سيت" الذي ظهر يف اأفلم روائية واإعلنات جتارية والذي قتل �ساحبه �سوم�ساك رينجنغن موؤخرًا ، 

واقفًا بجانب اأحد العمال يف حديقة �سيانغ ماي ال�سمالية يف تايلند.  )ا ف ب(

هولندية تترّبع 
بلوحة ر�صمها هتلر

���ش��ي��دة ه��ول��ن��دي��ة بلوحة  ت���رّبع���ت 
زيتية ر�شمها �لزعيم �لنازي �أدولف 
للوثائق  �ل��وط��ن��ي  للمعهد  ه��ت��ل��ر، 
�إنها  حول �حل��رب يف بلدها، قائلة 
ب��ه��ا يف بيتها  ت��ري��د �لح��ت��ف��اظ  ل 
بعد �ليوم، بح�شب ما نقلت و�شائل 

�إعلم حملية.
عن  �للوحة  �ل�شيدة  ه��ذه  وورث���ت 
و�ل��ده��ا �ل���ذي ����ش��رت�ه��ا م��ن �شوق 
�لربيدية  و�ل��ب��ط��اق��ات  ل��ل��ط��و�ب��ع 
يلحظ  ومل  ���ش��ن��ت��ا،   75 "مقابل 
���ش��وى يف وق���ت لح���ق �أن��ه��ا حتمل 

توقيع هتلر"، كما تقول.
وحاولت �ل�شيدة �أول �لأمر �أن تبيع 
�ملز�د�ت  دور  من  �أي��ا  لكن  �للوحة، 

مل يو�فق على ذلك.
�للوحة  ن�شبة  �خل����رب�ء  �أّك����د  وق���د 
كان  ح��ني  ر�شمها  وه��و  هتلر،  �إىل 
�لعامني  ب����ني  ف��ي��ي��ن��ا  يف  ي��ع��ي�����س 
�أ�شبحت  وه���ي  و1913.   1908
�لوطني  �مل���ع���ه���د  ع���ه���دة  يف  �لآن 
�لعاملية  �حل���رب  بعد  �أن�����ش��ئ  �ل���ذي 
حقبة  عن  �لوثائق  جلمع  �لثانية 
�لعامني  ب���ني  �ل���ن���ازي  �لح���ت���لل 

1940 و1945.
يعتا�س  هتلر  كان  �ملعهد،  وبح�شب 
خ���لل �إق��ام��ت��ه يف ف��ي��ي��ن��ا م���ن بيع 
�ل��ب��ط��اق��ات �ل��ربي��دي��ة �ل��ت��ي ر�شم 
�إىل ثلثة  �أل���ف���ني  ب���ني  م���ا  م��ن��ه��ا 
�ليوم  �إىل  م��ن��ه��ا  ي��ح��ف��ظ  �آلف، 
فر�نك  �ملعهد  م��دي��ر  وق���ال   .800
تبقى  �أن  ��ل  ي��ف�����شّ �إن�����ه  ف����ري  ف����ان 
يف  تباع  �أن  ل  موؤ�ش�شته  �للوحة يف 

�ملز�د�ت �لعلنية.

في�صبوك ت�صتخدم الذكاء ال�صناعي ملنع النتحار 
برنامج  يف  �لتو�شع  تعتزم  �إن��ه��ا  في�شبوك  �شركة  قالت 
�لتعرف على �لأمناط �ل�شلوكية لي�شمل دول �أخرى بعد 
للك�شف عمن لديهم  �ملتحدة  �لوليات  جناح جتارب يف 
نو�يا للنتحار. وبد�أت في�شبوك، �أكرب �شبكة للتو��شل 
�لوليات  يف  �لربنامج  بتجربة  �ل��ع��امل،  يف  �لجتماعي 
�ملتحدة يف مار�س �آذ�ر حيث بد�أت باإجر�ء م�شح حتليلي 
لن�شو�س �ملن�شور�ت و�لتعليقات للبحث عن عبار�ت قد 
في�شبوك  تك�شف  �لن��ت��ح��ار. ومل  �لإق���د�م على  ع��ن  تنم 
�أم�س  قالت  ولكنها  �لربنامج  كثرية عن  فنية  تفا�شيل 
د�لة  ع��ب��ار�ت  ع��ن  يبحث  برناجمها  �إن  �لث��ن��ني  �لول 
ميكنني  و"كيف  بخري؟"  �أن��ت  "هل  قبيل  م��ن  كاأ�شئلة 
�أن �أ�شاعدك؟". وحني ير�شد �لربنامج نزعة للنتحار 
فاإنه ينبه فريقا من �لعاملني يف في�شبوك متخ�ش�شني 
�قرت�حات  �لنظام  ويقدم  �لتقارير.  هذه  مثل  تويل  يف 
للم�شاعدة  خ��ط  مثل  لأ���ش��دق��ائ��ه  �أو  �ملعني  لل�شخ�س 
بال�شلطات  �أحيانا  في�شبوك  موظفو  ويت�شل  �لهاتفية. 
�إد�رة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  روزن  ج��اي  وق���ال  للتدخل.  �ملحلية 
���ش��رع��ت يف  �ل�����ش��رك��ة  �إن  في�شبوك  ���ش��رك��ة  يف  �مل��ن��ت��ج��ات 
�لوليات  خ����ارج  ب��ح��ي��ث مي��ت��د  �ل���ربن���ام���ج  �ل��ت��و���ش��ع يف 

�إنها  في�شبوك  وقالت  بها.  �لتجارب  جناح  بعد  �ملتحدة 
حتاول توفري موظفني متخ�ش�شني على مد�ر �ل�شاعة 

للت�شال بال�شلطات �ملعنية باللغات �ملحلية.
وقال روزن "عامل �ل�شرعة مهم. علينا �أن نقدم �مل�شاعدة 
�جلاري  �ل��دول  روزن  يذكر  ومل  �ملنا�شب".  �لوقت  يف 
يف  متاحا  �شيكون  �إن���ه  ق��ال  ولكنه  بها  �ل��ربن��ام��ج  ط��رح 
�أرجاء �لعامل عد� �لحتاد �لأوروبي  �لنهاية يف خمتلف 

ب�شبب ح�شا�شيات رف�س �لتطرق �إليها.
وتعرف �شبكة في�شبوك �لكثري عن م�شتخدميها �لبالغ 
لأغر��س  ت�شتخدمها  بيانات  وهي  مليار،   2.1 عددهم 
�لدعاية. ولكن مل يعرف عن �ل�شركة من قبل م�شحها 
�ملحادثات ب�شكل ممنهج بحثا عن �أمناط �ل�شلوك �ل�شار. 
�ملحادثات  لر�شد  في�شبوك  ج��ه��ود  ه��ذ�  م��ن  وت�شتثنى 
�مل�شبوهة بني �أطفال وذئاب ب�شرية حيث تت�شل �ل�شركة 
�أحيانا بال�شلطات حال �لتقاط �شا�شاتها �لآلية لغة غري 
لئقة. وقال ريان كالو �أ�شتاذ �لقانون بجامعة و��شنطن 
و�لذي يكتب عن �لتكنولوجيا �إنه رمبا كان من �ل�شعب 
حتليلي  م�شح  �إج��ر�ء  تربير  �لتكنولوجيا  �شركات  على 

للمحادثات يف مو�قف �أخرى.

�صاب ي�صرخ من املدرجات 
طالبا الزواج من �صارابوفا !

فاجاأ �شاب تركي لعبة �لتن�س �لرو�شية ماريا �شار�بوفا، ب�شرخة عالية من �ملدرجات، طلب 
فيها �لزو�ج من �للعبة �حل�شناء، �لتي فاجاأته بدورها باإجابتها.

وخلل مبار�ة بني �شار�بوفا و�للعبة �لرتكية ت�شاغل بويوك �أقت�شاي، �شرخ �شاب طالبا 
من �شار�بوفا �لزو�ج، لرتد هي بقولها: ممكن!.

ر�أ�شها  �لرو�شية  �للعبة  هزت  �أن  بعد  خا�شة  و�شحكهم،  �جلماهري  �شر�خ  �مل�شهد  و�أث��ار 
وكاأنها تفكر بالأمر.

وفازت �شار�بوفا على مناف�شتها �لرتكية مبجموعتني مقابل ل �شيء، بو�قع 7-6 و0-6، 
خلل �ملبار�ة �لتي �أقيمت، �لأحد �ملا�شي، مبدينة �إ�شطنبول.


