
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 40 صفحة- الثمن درهمان

حممد بن زايد خالل مباحثاته مع الرئي�س الفرن�سي  )وام( حممد بن زايد لدى و�سوله اىل بلجراد ويف ا�ستقباله الرئي�س ال�سربي )وام(

بحث مع الرئي�س الفرن�صي العالقات وجممل الق�صايا الإقليمية والدولية.. وو�صل اىل بلجراد ويف ا�صتقباله الرئي�س ال�صربي

حممد بن زايد: حان الوقت لتخاذ موقف دويل حا�سم يف مواجهة القوى واجلماعات الإرهابية 

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون خادم احلرمني وويل عهده

حممد بن �سلمان وليا لعهد ال�سعودية

•• بلغراد -باري�س-وام:

نهيان ويل  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  و�سل �ساحب 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة م�ساء ام�س 

اىل العا�سمة بلغراد يف زيارة ر�سمية جلمهورية �سربيا.
وكان يف ا�ستقبال �سموه لدى و�سوله املطار فخامة الك�سندر 
امل�سوؤولني  م��ن  وع���دد  �سربيا  جمهورية  رئي�س  فوت�سيت�س 

ال�سربيني.

نهيان ويل  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  وك��ان 
امل�سلحة قد بحث  القائد الأعلى للقوات  اأبوظبي نائب  عهد 
م��ع ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي�����س اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون رئ��ي�����س جمهورية 
فرن�سا ع��الق��ات ال�����س��داق��ة وال��ت��ع��اون وال��ق�����س��اي��ا ال��ت��ي تهم 

البلدين واآخر امل�ستجدات يف املنطقة.
ق�سر  يف  ام�س  الفرن�سي  الرئي�س  ا�ستقبال  خالل  ذلك  جاء 
الإليزيه يف العا�سمة الفرن�سية باري�س �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
لباري�س  ب��زي��ارة عمل  يقوم  ال��ذي  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 

ت�ستغرق يومني. ونقل �سموه خالل لقائه الرئي�س الفرن�سي 
بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  �ساحب  ماكرون، حتيات  اإميانويل 
�سموه  وج���دد   ، اهلل  حفظه   ، ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د 
الفرن�سي  ال�سعب  اإي���اه  منحها  التي  الثقة  على  ل��ه  التهنئة 
متمنياً لفخامته التوفيق والنجاح يف قيادة جمهورية فرن�سا 
ال�سديقة اإىل مزيد من التقدم والزدهار ، موؤكدا �سموه اأن 
دولة الإمارات العربية املتحدة تعطي اأهمية خا�سة للعالقات 

مع جمهورية فرن�سا.                  )التفا�سيل �س3-2(

•• اأبوظبي-مكة املكرمة - وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
خادم  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  اختياره  مبنا�سبة  �سعود  اآل 
اآل �سعود  الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز 
الوزراء  جمل�س  لرئي�س  نائبا  وتعيينه  للعهد  وليا 

مع ا�ستمراره وزيرا للدفاع .
برقيته  يف  ال��دول��ة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  ومت��ن��ى 
اأداء  ال���ت���وف���ي���ق يف  ���س��ل��م��ان  ب����ن  ل����الأم����ري حم���م���د 
احلرمني  خل��ادم  �سندا  يكون  واأن  واأعماله  مهامه 
�سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 
اململكة  وال��ن��ه�����س��ة يف  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�����س��رية  مل��وا���س��ل��ة 

العربية ال�سعودية ال�سقيقة.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
القائد  نائب  اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايد  بن 
مماثلتني  تهنئة  برقيتي  امل�سلحة  للقوات  الأعلى 
عن  فيهما  ع��را  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  اإىل 
اأن  تهنئتهما باملنا�سبة نف�سها �سائلني املوىل تعاىل 
يدمي على خادم احلرمني موفور ال�سحة والعافية 
رقي  م��ن  اإل��ي��ه  تتطلع  م��ا  ك��ل  للمملكة  واأن يحقق 

وازدهار .
اململكة  عاهل  العزيز  عبد  ب��ن  �سلمان  امللك  وك��ان 
ام�س  ملكيا  اأم���را  اأ���س��در  ق��د  ال�سعودية  العربية 
وليا  من�سبه  من  نايف  بن  حممد  الأم��ري  باإعفاء 

عبد  بن  �سلمان  بن  حممد  الأم��ري  وتعيني  للعهد 
الوزراء  جمل�س  لرئي�س  ونائبا  للعهد  وليا  العزيز 

مع ا�ستمراره وزيرا للدفاع.
وقد بايع �ساحب ال�سمو امللكي الأم��ري حممد بن 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  ام�س  عبدالعزيز  بن  نايف 
الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز مبنا�سبة 

اختياره وليا لعهد اململكة العربية ال�سعودية.
الأمري  اأن  وا���س  ال�سعودية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  وذك���رت 
حممد بن نايف بايع ويل العهد يف ق�سر ال�سفا يف 
مكة املكرمة .. داعيا اهلل عز وجل لالأمري حممد 

بن �سلمان التوفيق والعون وال�سداد.
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العرض لفترة محدودة 
TRAINING.KIC.AE / KHAWARIZMITS  

دو�ات ادارة االعمال 
دو�ات الموارد البش��ة 

دو�ات التسو�ق الم�يعات 
دو�ات المحاسبة 

دو�ات السياحة والسفر 
دو�ات االمن والسالمة 

الرسوم المتحركه 
تكنولوجيا المعلومات & وتصميم المواقع   

دو�ات التصميم الج�افيكي  
الدورة التحض��ة لاليلتس & التوفل  

مستويات اللغة االنجلي��ة 
اللغه العر�ية لغير الناطقين بها   

 * تطبق الشروط واالحكام 

عرض رمضان المميز 

ابوظبي 
شا�ع الم�ور بجانب محطة الباصات  

00971-2 40 80000
(اشرف) 0565029577
info@khawarizmi.com

العين 
منطقة الم��ال , مقابل حديقة طواية 

00971-37555005
بنان: 0565062818 – حميد: 0565062819

info.alain@khawarizmi.com

الباهية 
بجانب د�رفيلدز مول, الباهية 

00971-22015027
ایھاب 0566115560

بتوجيهات رئي�س الدولة : 

حممد بن زايد يعتمد دفعة جديدة من قرو�ض الإ�سكان 
لألف و250 م�ستفيدا مبليارين و 403 ماليني درهم

ا�سرائيل تهدد لبنان بحرب ل ميكن ت�سورها !

ال�����س��ي�����س��ي: اأ����س���ق���اء ل��ن��ا مي��ول��ون 
الهيمنة  اأوه�����ام  اب��ت��غ��اء  الإره�����اب 

•• القاهرة-رويرتز:

اتهم الرئي�س امل�سري عبد الفتاح ال�سي�سي اأم�س 
ومتويل  بدعم  بالأ�سقاء  و�سفهم  من  الأرب��ع��اء 
الإرهاب ابتغاء اأوهام الهيمنة وال�سيطرة. وقال 
الر�سمي  ال��ت��ل��ف��زي��ون  نقلها  كلمة  يف  ال�سي�سي 
فبينما  ب�سراحة،  اإليكم  اأحت��دث  اأن  ا�سمحوا يل 
نبذل نحن حكومة و�سعبا اأق�سى اجلهد ملكافحة 
اأ�سقاء لنا وغري  ل��ه... جند  الإره��اب والت�سدي 
اأ�سقاء.. لالأ�سف اأ�سقاء.. يقومون بدعم الإرهاب 
جندهم  ال�سي�سي  واأ���س��اف  ورع��اي��ت��ه.  ومت��وي��ل��ه 
يوفرون جلماعات الإرهاب وفكر الإرهاب املنابر 
مليارات  عليها  ينفقون  والثقافية.  الإعالمية 
ال�سعوب  اأف��ئ��دة  لي�ستميلوا  �سنويا  ال�����دولرات 
الإجرامي  ال��ف��ك��ر  ل��ه��ذا  ال��ع��رب��ي��ة والإ���س��الم��ي��ة 
املدمر. وتابع وكل ذلك ملاذا؟ ابتغاء اأوهام الهيمنة 
اأ�سبحت  ال��زائ��ف��ة. ه��ل  وال��ع��ظ��م��ة  وال�����س��ي��ط��رة 
مقدرات ال�سعوب لعبة �سيا�سية؟ هل تهون اأرواح 
اأجل  من  والأط��ف��ال  والن�ساء  وال��رج��ال  ال�سباب 
اأحالم الزعامة واملجد الكاذبة؟ هل ت�ستحق هذه 
الأوهام اإزهاق روح اإن�سانية واحدة؟. و�سدد على 
الراعية  للدول  ال��دويل  املجتمع  ت�سدي  اأهمية 
الراعية  ل��ل��دول  الت�سدي  اإن  وق���ال  ل���الإره���اب. 
لالإرهاب بكل ح�سم وقوة اأ�سبح فر�سا واجبا اإذا 

ما اأردنا نهاية حقيقة لظاهرة الإرهاب.

•• اأبوظبي-وام:

تنفيذا لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل .. اأمر �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة رئي�س املجل�س التنفيذي 
قرو�س  م��ن  ج��دي��دة  دفعة  ب�سرف   .. اأبوظبي  لإم���ارة 

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

اأم�س  اي�سل  ام��ري  ال�سرائيلي  اجل��و  �سالح  قائد  اك��د 
واجلي�س  لبنان  ب��ني  ت�سعيد  اي  ان���دلع  ح��ال  ان��ه يف 
ال�سرائيلي يف امل�ستقبل، �سيكون لدى الدولة العرية 
يف  �ست�ستخدمها  ت�����س��وره��ا  مي��ك��ن  ل  ع�سكرية  ق���وة 
احل�����رب.  وق���ال اي�����س��ل يف م��وؤمت��ر اأم��ن��ي ان اجلي�س 
ال���س��رائ��ي��ل��ي ميلك الن ق��وة اك��ر مم��ا ك��ان ميتلك 
ال��ت��ي خا�سها ���س��د ح���زب اهلل   2006 ع���ام  يف ح���رب 
ال��ل��ب��ن��اين. وق�����ال اي�����س��ل يف امل���وؤمت���ر ال�����ذي ع��ق��د يف 
هرت�سيليا قرب تل اأبيب ان ما متكن �سالح اجلو من 

الإ�سكان للمواطنني �سملت األفا و 250 م�ستفيدا من 
اإمارة اأبوظبي بقيمة مليارين و 403 ماليني درهم. 
وت��غ��ط��ي ال��دف��ع��ة اجل��دي��دة م��ن ال��ق��رو���س احتياجات 
ومتطلبات املواطنني يف بناء م�ساكنهم اأو ا�ستكمالها يف 
خمتلف مناطق الإمارة و�سملت الدفعة املعتمدة 600 
بناء يف  400 ل�ستكمال  و  املناطق اجلديدة  قر�س يف 

مناطق قائمة.                       )التفا�سيل �س3(

34 يوما،  م��دار  لبنان على  به كميا يف حرب  القيام 
بامكاننا القيام به اليوم يف مدة ترتاوح بني 60-48 

�ساعة.
ميكن  ل  املحتملة  ال��ق��وة  ه���ذه  ف���اإن  اي�����س��ل  وبح�سب 
ال�سابق  راأيناه يف  ت�سور نطاقها وتختلف كثريا عما 

واأكر بكثري مما يقدر النا�س.
يف �سيف عام 2006، عقب خطف حزب اهلل اللبناين 
اللبنانية، اندلعت  ا�سرائيليني على احلدود  جنديني 
حرب ا�ستمرت 34 يوما ت�سببت بدمار كبري يف البنى 
لبنان  1200 قتيل يف  اأك��ر من  التحتية وب�سقوط 
معظمهم من املدنيني و160 يف اجلانب ال�سرائيلي 

الدميقراطية  �سوريا  ق��وات 
الرقة  على  اخل��ن��اق  ت�سيق 

•• بريوت-رويرتز:

ف�سيل  ب����ا�����س����م  م����ت����ح����دث  ق�������ال 
م��ع��ار���س يف ���س��وري��ا ل��روي��رتز اإن 
تدعمها  التي  ال�سورية  الف�سائل 
اخلناق  ت�سيق  املتحدة  ال��ولي��ات 
تنظيم  معقل  الرقة  مدينة  على 
اأم�س  �سوريا  الإره��اب��ي يف  داع�����س 
الأرب���ع���اء و���س��ي��ط��رت ع��ل��ى اأرا����س 
لنهر  اجل���ن���وب���ي���ة  ال�����س��ف��ة  ع���ل���ى 

الفرات بهدف حما�سرة املدينة.
وبداأت قوات �سوريا الدميقراطية، 
وهي حتالف ي�سم مقاتلني عربا 
دع���م من  ع��ل��ى  واأك�����رادا ويح�سل 
����س���رب���ات ج���وي���ة ت��ن��ف��ذه��ا ق����وات 
التحالف بقيادة وا�سنطن، هجوما 
ال�سيطرة  لنتزاع  اأ�سبوعني  قبل 
ال�سمالية من داع�س  املدينة  على 

التي اجتاحها يف 2014.
املتحدث  حم���م���ود  ن�����وري  وق�����ال 
ال�سعب  ح��م��اي��ة  وح������دات  ب��ا���س��م 
اإنه جرى طرد  الكردية لرويرتز 
ك�سرة  �ساحية  من  داع�س  تنظيم 
�سوريا  قوات  تقدمت  فيما  الفرج 
ال�سفة  طول  على  الدميقراطية 

اجلنوبية للنهر من الغرب.
كانت  احل���م���ل���ة  ب�������داأت  وع���ن���دم���ا 

القوات حتا�سر الرقة.
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رمـانـا لاليـس كريـم
RMANA ICE CREAM

Tel: 0557060300 - 0558811932
Behind Khalidiyah Mall, W9, Al Khalidiya, Abu Dhabi

•• بغداد-وكاالت:

الالجئني  ل�سوؤون  العليا  املفو�سية  ممثل  توقع 
يف ال���ع���راق ب���رون���و ج����دو ح�����س��ول ت��دف��ق كبري 
املو�سل،  بغرب  القدمية  املدينة  م��ن  للنازحني 
على  هجومها  العراقية  ال��ق��وات  توا�سل  حيث 

اآخر مواقع تنظيم داع�س الإرهابي.
وقال جدو يف مقابلة مع وكالة فران�س بر�س اإن 
زال���وا حما�سرين  م��ا  املدنيني  م��ن  ع��ددا  هناك 
اأ�سا�سا  ا�ستخدامهم  ويتم  القدمية،  املدينة  يف 
كدروع ب�سرية. ل اأحد متاأكد من عددهم ولكن 

ميكن اأن يكون نحو مئة األف ورمبا اأكر.
ن�سهد  اأن  املطاف  نهاية  نتوقع يف  واأ�ساف جدو 
تدفقا وا�سع النطاق من املدينة القدمية، ونحن 
الآن نوا�سل ال�ستعدادات لهذه الدفعة الأخرية، 

اإذا اأمكنني القول، من النازحني من املو�سل.
القوات  اإن  ع�سكريون  م�سوؤولون  قال  ذل��ك،  اىل 
بداأت  املتحدة  الوليات  من  املدعومة  العراقية 
ال��ن��وري يف  باجتاه جامع  الأرب��ع��اء حتركا  اأم�س 
اأع��ل��ن م��ن��ه زع��ي��م تنظيم داع�س  ال���ذي  امل��و���س��ل 
ت�سمى بدولة  م��ا  ال��ب��غ��دادي  بكر  اأب���و  الإره���اب���ي 
اإن  اجلي�س  وق��ال  �سنوات.  ث��الث  قبل  اخل��الف��ة 

املو�سل  التنظيم يف مدينة  قواته طوقت معقل 
القدمية حيث يقع اجلامع.

ق��وات جهاز  اأن  العراقي  للجي�س  بيان  وج��اء يف 
 200 ب��ني  ي���رتاوح  م��ا  الإره����اب تبعد  مكافحة 

و300 مرت عن جامع النوري.
روب���رت جونز  الريطاين  ج��رال  امليجر  وق��ال 
ن��ائ��ب ق��ائ��د ال��ت��ح��ال��ف ال����دويل ���س��د داع�����س اإن 
ال���ق���وات ال��ع��راق��ي��ة ت��ب��ع��د ن��ح��و 300 م��رت عن 

اجلامع.
دعما  املتحدة  الوليات  بقيادة  التحالف  ويقدم 
جويا وبريا يف معركة املو�سل التي بداأت يف 17 

اأكتوبر ت�سرين الأول.
وعر م�سوؤولون عراقيون يف اأحاديث خا�سة عن 
اأملهم يف ا�ستعادة ال�سيطرة على اجلامع بحلول 
عيد الفطر الذي يحل هذا العام يف 25 اأو 26 
يونيو حزيران. واملعركة من اأجل ال�سيطرة على 
املدينة القدمية هي الأعنف يف الهجوم الذي بداأ 
قبل ثمانية اأ�سهر لنتزاع ال�سيطرة على املو�سل 

معقل داع�س الإرهابي يف العراق.
واأك�����ر م���ن م��ئ��ة األ����ف م���دين ن�����س��ف��ه��م اأطفال 
حما�سرون يف امل�ساكن القدمية باملدينة يف ظل 

اإمدادات غذاء وماء ودواء �سحيحة ول كهرباء.

مفو�صية الالجئني تتوقع تدفقا كبريا للنازحني يف املو�صل

القوات العراقية على بعد اأمتار من جامع النوري
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اأخبـار الإمـارات
رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد 

يهنئون حممد بن �سلمان باختياره وليا للعهد 
•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل برقية تهنئة اإىل �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن 
للعهد  باختياره وليا  امللكي  الأمر  �سعود مبنا�سبة �سدور  اآل  عبدالعزيز 

وتعيينه نائبا لرئي�س جمل�س الوزراء وا�ستمراره وزيرا للدفاع.
و متنى �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة ل�سمو ويل العهد ال�سعودي التوفيق 
وال�سداد خلدمة وطنه والإ�سهام يف حتقيق كل ما يتطلع اإليه من رقي 

واإزدهار يف ظل القيادة احلكيمة خلادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 
بن عبدالعزيز اآل �سعود .

اآل مكتوم نائب رئي�س  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو  كما بعث �ساحب 
ال�سمو  دب��ي رع���اه اهلل و���س��اح��ب  ال����وزراء ح��اك��م  ال��دول��ة رئي�س جمل�س 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
اإىل الأمري حممد بن �سلمان  امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني  للقوات 
بن عبدالعزيز باملنا�سبة نف�سها �سائلني اهلل عز وجل اأن ي�سدد خطاه يف 

اأداء مهامه واأعماله.

رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون
 خادم احلرمني ال�سريفني باختياره حممد بن �سلمان وليا للعهد

•• اأبوظبي-وام:

الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  بعث �ساحب 
اهلل برقية تهنئة اإىل خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
�سلمان  الأم��ري حممد بن  امللكي  ال�سمو  �سعود مبنا�سبة اختياره �ساحب  اآل 
الوزراء  جمل�س  لرئي�س  نائبا  وتعيينه  للعهد  وليا  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن 
مع ا�ستمراره وزيرا للدفاع . ومتنى �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة يف برقيته 
اأداء مهامه واأعماله واأن يكون �سندا  لالأمري حممد بن �سلمان التوفيق يف 

ملوا�سلة  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خل��ادم 
بعث  كما  ال�سقيقة.  ال�سعودية  العربية  اململكة  والنه�سة يف  التنمية  م�سرية 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة 
مماثلتني اإىل خادم احلرمني ال�سريفني عرا فيهما عن تهنئتهما باملنا�سبة 
ال�سحة  خ��ادم احلرمني موفور  ي��دمي على  اأن  تعاىل  امل��وىل  �سائلني  نف�سها 

والعافية واأن يحقق للمملكة كل ما تتطلع اإليه من رقي وازدهار .

بحث مع الرئي�س الفرن�صي عالقات ال�صداقة والتعاون وجممل الق�صايا الإقليمية والدولية

حممد بن زايد: حان الوقت لتخاذ موقف دويل حا�سم يف مواجهة القوى واجلماعات الإرهابية وجتفيف منابعها املالية والفكرية 

•• باري�س-وام:

اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  التقى �ساحب 
لو  اإي��ف  باري�س معايل جان  ام�س يف  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 

دوريان، وزير خارجية فرن�سا.
ج���رى خ���الل ال��ل��ق��اء ب��ح��ث ع���الق���ات ال�����س��داق��ة وال���ت���ع���اون ب���ني البلدين 
ال�سرتاتيجية  امل�سالح  يخدم  مبا  وتطويرها  تعزيزها  و�سبل  ال�سديقني 

امل�سرتكة.
وا�ستعر�س اجلانبان خالل اللقاء - الذي ح�سره �سمو ال�سيخ عبداهلل بن 
زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل - جمالت التعاون القائمة 
بني دولة الإمارات العربية املتحدة وجمهورية فرن�سا يف اجلوانب ال�سيا�سية 

والقت�سادية والأمنية والعلمية والثقافية وحر�س البلدين امل�سرتك على 
تنميتها والدفع بها اىل اآفاق جديدة من التعاون والعمل امل�سرتك.

وتناول اللقاء التطورات وامل�ستجدات يف املنطقة وجممل الق�سايا الإقليمية 
والدولية ذات الهتمام امل�سرتك وب�سكل خا�س حماربة التنظيمات الإرهابية 
ودعم اجلهود الإقليمية والدولية الرامية اإىل اإر�ساء دعائم الأمن وال�سالم 

وال�ستقرار يف املنطقة.
ح�سر اللقاء معايل الدكتور �سلطان بن اأحمد اجلابر وزير دولة ومعايل 
لالأمن  الأع��ل��ى  للمجل�س  ال��ع��ام  الأم���ني  ن��ائ��ب  ال�سام�سي  ح��م��اد  ب��ن  علي 
التنفيذية  ال�سوؤون  جهاز  رئي�س  املبارك  خليفة  خلدون  ومعايل  الوطني 
و�سعادة  اأبوظبي  عهد  ويل  دي��وان  وكيل  امل��زروع��ي  مبارك  حممد  و�سعادة 

مع�سد حارب مغري اخلييلي �سفري الدولة لدى اجلمهورية الفرن�سية.

حممد بن زايد يبحث مع وزير اخلارجية الفرن�سي التطورات وامل�ستجدات يف املنطقة وجممل الق�سايا الإقليمية والدولية 

•• باري�س-وام:

ال�سيخ  ال�������س���م���و  �����س����اح����ب  ب����ح����ث 
ويل  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي�������د  ب����ن  حم���م���د 
الأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد 
للقوات امل�سلحة مع فخامة الرئي�س 
جمهورية  رئي�س  ماكرون  اإميانويل 
والتعاون  ال�سداقة  عالقات  فرن�سا 
واآخر  البلدين  تهم  التي  والق�سايا 

امل�ستجدات يف املنطقة.
الرئي�س  ا�ستقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
الإليزيه يف  الفرن�سي ام�س يف ق�سر 
�ساحب  باري�س  الفرن�سية  العا�سمة 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل 
ن���ه���ي���ان ال������ذي ي���ق���وم ب����زي����ارة عمل 

لباري�س ت�ستغرق يومني.
ون��ق��ل ���س��م��وه خ���الل ل��ق��ائ��ه الرئي�س 
حتيات  ماكرون،  اإميانويل  الفرن�سي 
بن  ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
ال����دول����ة ،  ن���ه���ي���ان رئ���ي�������س  اآل  زاي������د 
التهنئة  ���س��م��وه  وج���دد   ، اهلل  حفظه 
ل���ه ع��ل��ى ال��ث��ق��ة ال���ت���ي م��ن��ح��ه��ا اإي����اه 
لفخامته  متمنياً  الفرن�سي  ال�سعب 
التوفيق والنجاح يف قيادة جمهورية 
م���زي���د من  اإىل  ال�����س��دي��ق��ة  ف��رن�����س��ا 
م���وؤك���دا �سموه   ، ال��ت��ق��دم والزده������ار 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة  اأن 
مع  للعالقات  خا�سة  اأهمية  تعطي 
دفعها  وتعمل على  فرن�سا  جمهورية 
اإىل الأمام يف املجالت كافة، وخا�سة 
اأنها متثل منوذجا متميزا للعالقات 
على  القائمة  ال�سديقة،  ال��دول  بني 
التفاهم والحرتام املتبادل وامل�سالح 

امل�سرتكة.
الفرن�سي  الرئي�س  رح��ب  جانبه  من 
بزيارة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
باري�س  اىل  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 
يف  ال���زي���ارة  ه���ذه  ت�����س��ه��م  ان  متمنيا 

البلدين  بني  البناء  التعاون  توثيق 
الإقليمية  الق�سايا  حول  والتباحث 
اجلانبني،  ت���ه���م  ال���ت���ي  وال����دول����ي����ة 
م��ق��دم��ا ���س��ك��ره ع��ل��ى ال��ت��ه��ن��ئ��ة وعلى 
م��ن م�ساعر طيبة  ���س��م��وه  اأب����داه  م��ا 
و�سعبها  الفرن�سية  اجلمهورية  جتاه 
�ساحب  اإىل  حت��ي��ات��ه  ن��ق��ل  وح��م��ل��ه 
اآل  زاي���د  ب��ن  ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��و 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال��دول��ة ،ح��ف��ظ��ه اهلل، 
ال�سحة  مب��وف��ور  ل�سموه  ومت��ن��ي��ات��ه 
العربية  الإم��ارات  ولدولة  وال�سعادة 
ا�سطراد  ال�سديق  و�سعبها  املتحدة 

التقدم والنماء.
وجرى خالل اللقاء - الذي ح�سره 
���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور ب���ن زاي����د اآل 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
ال�سيخ  و�سمو  الرئا�سة  ���س��وؤون  وزي��ر 
وزير  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  ع���ب���داهلل 
بحث   - ال��دويل  والتعاون  اخلارجية 
املتميزة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��ع��الق��ات 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  بني 
تعزيزها  و�سبل  فرن�سا  وجمهورية 
وتطويرها يف ظل ما يربط البلدين 
وم�سالح  متينة  �سداقة  رواب��ط  من 

م�سرتكة.
وا���س��ت��ع��ر���س اجل��ان��ب��ان ت��ط��ور م�سار 
امل����ج����الت  ال����ع����الق����ات يف خم���ت���ل���ف 
والجتماعية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وخ���ا����س���ة 
والتعليمية والقت�سادية والع�سكرية، 
وبحثا الإمكانيات املتاحة لال�ستفادة 
من فر�س ال�ستثمار التي يتمتع بها 

البلدان.
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وق��ال 
بن زايد اآل نهيان ان لقاءه بالرئي�س 
ف��ر���س��ة متجددة  ي�����س��ك��ل  ال��ف��رن�����س��ي 
والأفكار حول  الآراء  وتبادل  للحوار 
الق�سايا التي تهم البلدين والتن�سيق 
الراهنة  وامل�ستجدات  الق�سايا  حول 

وتزيد  ال�سعوب  بني  تقرب  واملعرفة 
الروابط فيما بينها ، يف الوقت الذي 
والإرهاب  التطرف  ق��وى  فيه  تعمل 
على تخريب العالقات بني ال�سعوب 
واحل�سارات  والأدي�������ان  وال��ث��ق��اف��ات 
خ���دم���ة لأج����ن����دات م�����س��ب��وه��ة ت�سر 

بالأمن وال�سالم العامليني.
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأ�سار 
من  ك��ال  اأن  اإىل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم���������ارات  دول�����ة 
وج��م��ه��وري��ة ف��رن�����س��ا ل��دي��ه��م��ا روؤى 
التحديات  جت��اه  متقاربة  وم��واق��ف 

لقيادتي البلدين ال�سديقني.
ح�������س���ر ال����ل����ق����اء م����ع����ايل ال���دك���ت���ور 
اأحمد اجلابر وزير دولة  �سلطان بن 
ال�سام�سي  ح��م��اد  ب��ن  ع��ل��ي  وم��ع��ايل 
الأعلى  للمجل�س  العام  الأمني  نائب 
وم���ع���ايل خلدون  ال��وط��ن��ي  ل���الأم���ن 
ال�سوؤون  جهاز  رئي�س  املبارك  خليفة 
مبارك  حم��م��د  و���س��ع��ادة  التنفيذية 
دي������وان ويل عهد  وك���ي���ل  امل����زروع����ي 
اأب���وظ���ب���ي و����س���ع���ادة م��ع�����س��د ح����ارب 
لدى  ال��دول��ة  �سفري  اخلييلي  مغري 

اجلمهورية الفرن�سية.

يف املنطقة والعمل معا وبالتعاون مع 
اجلهود املبذولة من الدول ال�سقيقة 
الأمن  اإر���س��اء  اأج���ل  م��ن  وال�سديقة 

وال�ستقرار يف املنطقة.
وا�ساف �سموه : اإن العالقات بني دولة 
الإمارات العربية املتحدة وجمهورية 
امل����ج����الت  يف  ت��ن��ح�����س��ر  ل  ف���رن�������س���ا 
والع�سكرية  والقت�سادية  ال�سيا�سية 
فقط ، واإمنا متتد اإىل املجال الثقايف 
اأي�سا،  العلمي  والبحث  والتعليمي 
بلدينا  ب��ني  العالقات  م��ا مينح  وه��و 
الثقافة  لأن  كبرياً  ال�سديقني عمقاً 

وعر �سموه عن تقديره ملا مل�سه من 
الفرن�سي  ال��رئ��ي�����س  ف��خ��ام��ة  ح��ر���س 
تطوير  ع���ل���ى  م����اك����رون  اإمي����ان����وي����ل 
ع��الق��ات فرن�سا م��ع دول���ة الإم����ارات 
متتلكه  م��ا  ظ��ل  يف  املتحدة،  العربية 
ه�������ذه ال�����ع�����الق�����ات م������ن اإم�����ك�����ان�����ات 
املجالت  يف  وخ��ا���س��ة  للنمو،  ك��ب��رية 
�سهدت  التي  والتجارية  القت�سادية 
تطوراً كبرياً خالل ال�سنوات املا�سية 
ومن املتوقع اأن تزداد معدلت منوها 
ب�سكل كبري خالل ال�سنوات القادمة، 
امل�سرتكة  ال�سيا�سية  الإرادة  بف�سل 

وامل��خ��اط��ر ال��ت��ي ت��ه��دد اأم���ن منطقة 
الأو�سط  وال�����س��رق  ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج 
والعامل، ويف مقدمتها خطر الإرهاب 
والتطرف الذي اأ�سبح ي�سرب يف كل 
مكان يف العامل دون ا�ستثناء ، ولذلك 
ف��اإن ال��وق��ت ق��د ح��ان لت��خ��اذ موقف 
القوى  م���واج���ه���ة  يف  ح���ا����س���م  دويل 
وجتفيف  الإره����اب����ي����ة  واجل���م���اع���ات 
واعتبارها  والفكرية  املالية  منابعها 
اأكر تهديد لالأمن وال�سلم العامليني، 
لأن اأي تردد يف مواجهة هذا اخلطر 
املزيد  اإراق������ة  يف  ال����س���ت���م���رار  ي��ع��ن��ي 

اأجواء  واإ�ساعة  الريئة  ال��دم��اء  من 
اخلوف والعنف يف العامل كله.

على  يبعث  مم��ا  ان��ه  �سموه  واأ���س��اف 
اأكر  اأ�سبح  ق��د  ال��ع��امل  اأن  ال��ت��ف��اوؤل 
والتطرف  الإره�������اب  ب��خ��ط��ر  وع���ي���اً 
واأكر ا�ستعداداً للح�سم يف مواجهته 
ملا يجب عليه فعله يف  اإدراك���اً  واأك��ر 
الداهم الذي  الت�سدي لهذا اخلطر 
يوؤدي  ان  متمنيا  اجلميع  ي�ستهدف 
فاعلة  تنفيذ  اآل��ي��ات  اىل  الوعي  ه��ذا 
للق�ساء على هذه الآفة باأ�سرع وقت 

ممكن.

�صموه يوؤكد: العالقات بني الإمارات وفرن�صا ل تنح�صر يف املجالت ال�صيا�صية والقت�صادية والع�صكرية فقط ، واإمنا متتد اإىل املجال الثقايف والتعليمي 
العامل اأ�سبح اأكرث وعيًا بخطر الإرهاب والتطرف واأكرث ا�ستعدادًا للح�سم يف مواجهته
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اأخبـار الإمـارات

احلكام يهنئون خادم احلرمني ال�سريفني باختياره حممد بن �سلمان وليا للعهد

حمدان بن زايد يتفقد اأحوال املواطنني يف مدينة املرفاأ ويزور مواطنا

•• اأبوظبي-وام:

اآل  تنفيذا لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل .. اأمر �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
لإمارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى 

اأبوظبي .. 
ب�سرف دفعة جديدة من قرو�س الإ�سكان للمواطنني �سملت 

األفا و 250 م�ستفيدا من اإمارة اأبوظبي بقيمة مليارين و 
403 ماليني درهم.

وتغطي الدفعة اجلديدة من القرو�س احتياجات ومتطلبات 
املواطنني يف بناء م�ساكنهم اأو ا�ستكمالها يف خمتلف مناطق 
املناطق  يف  قر�س   600 املعتمدة  الدفعة  و�سملت  الإم���ارة 
 150 400 ل�ستكمال بناء يف مناطق قائمة و  اجلديدة و 
80 قر�سا  اإ���س��اف��ة اإىل  ال��ب��ن��اء ..  ال��ه��دم واإع����ادة  لأغ��را���س 

لل�سيانة والتو�سعة و20 لأغرا�س ال�سيانة فقط.

احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  ح��ر���س  م��ن  انطالقا  التوجيهات  وت��اأت��ي 
عهد  ويل  ال�سمو  و�ساحب  ال��دول��ة  رئي�س  ال�سمو  ل�ساحب 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة رئي�س املجل�س 
راأ�س  على  املواطنني  و�سع  اأبوظبي..على  لإم��ارة  التنفيذي 
اأول����وي����ات اخل��ط��ط احل��ك��وم��ي��ة وت���وف���ري م��ت��ط��ل��ب��ات احلياة 
ولأ���س��ره��م مبا  لهم  امل��الئ��م  ال�سكن  وت��اأم��ني  ك��اف��ة  الكرمية 
والقت�سادي  الجتماعي  ا�ستقرارهم  على  اإيجابا  ينعك�س 

ويعزز اإ�سهامهم يف البناء والتنمية.

حممد بن را�سد ي�سدر قانونا باإن�ساء املعهد الدويل للت�سامح ومر�سومني بت�سكيل جمل�ض اأمنائه وتعيني الع�سو املنتدب

بتوجيهات رئي�س الدولة : 
حممد بن زايد يعتمد دفعة جديدة من قرو�ض الإ�سكان 

لألف و250 م�ستفيدا مبليارين و 403 ماليني درهم

الهالل الأحمر الإماراتي يقدم 10 �سيارات اإ�سعاف 
ملنظمة ال�سحة العاملية دعما للقطاع ال�سحي باليمن

•• عدن -وام:

قدمت هيئة الهالل الحمر الماراتي 10 �سيارات اإ�سعاف - رباعية الدفع من نوع لند كروزر - اىل 
منظمة ال�سحة العاملية يف اليمن يف اإطار دعم الهيئة املتوا�سل للقطاع ال�سحي يف اليمن. واأو�سحت 
ممثلو  وثمن  املقبل.  ال�سهر  خ��الل  تقدميها  �سيتم  �سيارات   10 ت�سم  ثانية  دفعة  هناك  اأن  الهيئة 
منظمة ال�سحة العاملية يف اليمن دور الإمارات الريادي يف تلبية الحتياجات الإن�سانية الذي يعاين 
المارات  مل�ساهمات  تقديرهم  عن  معربني  ال�سحي  املجال  خا�سة  املجالت  جميع  يف  �سديدا  �سعفا 
املحافظات  ت�سهدها  التي  التحديات  مواجهة  يف  وم�ساندتها  للمنظمة  الإن�سانية  التوجهات  دعم  يف 
املحافظات  على عدد من  ال�سيارات  توزيع  �سيجري  اأنه  العاملية  ال�سحة  واأو�سحت منظمة  اليمنية. 

اليمنية ح�سب احلاجة .. م�سرية اإىل ت�سليم ثالث �سيارات ملحافظة �سبوة و�سيارتني ملحافظة اأبني.

•• دبي -وام:

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
باإن�ساء   2017 ل�سنة   9 رقم  القانون  دبي  لإم��ارة  ب�سفته حاكما  ال��وزراء  جمل�س 
املعهد الدويل للت�سامح. كما اأ�سدر �سموه املر�سوم رقم 23 ل�سنة 2017 بت�سكيل 
2017 بتعيني الع�سو  28 ل�سنة  اأمناء املعهد الدويل للت�سامح واملر�سوم  جمل�س 
املنتدب للمعهد الدويل للت�سامح. و يت�سمن قانون اإن�ساء املعهد الدويل للت�سامح 
اإطالق جائزة ت�سمى جائزة حممد بن را�سد اآل مكتوم للت�سامح تدار وفقا لأحكام 

قانون اإن�ساء املعهد ونظامها الأ�سا�سي وتلحق باملعهد.
ويهدف اإن�ساء املعهد الدويل للت�سامح اإىل بث روح الت�سامح يف املجتمع وبناء جمتمع 
وكل  التطرف  ونبذ  الت�سامح  يف  كنموذج  الإم����ارات  دول��ة  مكانة  وتعزيز  متالحم 
مظاهر التمييز بني النا�س ب�سبب الدين اأو اجلن�س اأو العرق اأو اللون اأو اللغة اإىل 
جانب تكرمي الفئات واجلهات التي ت�سهم يف اإر�ساء قيم الت�سامح وت�سجيع احلوار 
اأن الإمارات  اآل مكتوم  اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد  بني الأدي��ان. و 
هي العنوان الأول للت�سامح والتعاي�س وقبول الآخر واأن الت�سامح قيمة اأ�سا�سية يف 
اإىل �سعي دولة  ال�سعوب لفتا  ا�ستقرار الدول و�سعادة  بناء املجتمعات واأهم �سر يف 
الإم��ارات لرت�سيخ ثقافة النفتاح واحل��وار احل�ساري يف جمتمعاتنا وامل�ساهمة يف 

نبذ التع�سب والتطرف والنغالق الفكري.
الدويل  املعهد  وا�ست�سافة  الإم��ارات  دولة  الع�سوية بني  العالقة  اإىل  �سموه  واأ�سار 
دولة  اأر���س��ت  قيامها  منذ   : وق��ال  املنطقة  نوعه يف  الأول من  يعد  ال��ذي  للت�سامح 

والتقارير  وال��درا���س��ات  البحوث  ون�سر  واإع���داد  دوري  ب�سكل  ال��دول��ة  يف  بالت�سامح 
باأن�سطتها  القيام  من  ومتكينها  اجلائزة  على  والإ���س��راف  الت�سامح؛  بقيم  املتعلقة 
وحتقيق اأهدافها والدخول يف �سراكات مع املوؤ�س�سات الثقافية املعنية يف العامل لن�سر 
مبادئ الوئام وقيم الت�سامح بني الأجيال وتنظيم الندوات وور�س العمل واملنتديات 
يف  وال�سالم  الت�سامح  روح  اإذك��اء  اإىل  تهدف  التي  املتخ�س�سة  التدريبية  والرامج 
العامل والتقريب بني �سعوبه املختلفة واإطالق وت�سجيع املبادرات التي تهدف اإىل 
ودعم  املجتمع  ومكونات  اأف��راد  كافة  بني  امل�سرتك  والتعاي�س  الت�سامح  قيم  تعزيز 
النتاج الفكري والثقايف الذي يدعو اإىل الت�سامح وتر�سيخ قيمه يف املجتمع وتقدمي 
امل�سورة واخلرات الالزمة يف جمال تر�سيخ قيم الت�سامح؛ تهيئة بيئة حتفز على 
بالإ�سافة  الإق�سائية  ال�سلوكيات  من  وحتد  املجتمعي  والتناغم  الثقايف  الن�سجام 
القانون اخلا�س  اأه��داف  لتحقيق  تكون لزم��ة  اأخ��رى  اأو �سالحيات  اأي مهام  اإىل 

باملعهد.
للت�سامح يف خم�سة فروع  اآل مكتوم  را�سد  بن  �سوف متنح جائزة حممد  اإىل ذلك 
الأدبي  والإب����داع  الإن�����س��اين  الفكر  يف  الت�سامح  رم��وز  جلهود  لتكرمي  منها  ثالثة 
على  تركز  بحيث  اجلائزة  تنظمها  م�سابقات  جمال  يف  واثنان  اجلمالية  والفنون 

امل�ساريع ال�سبابية والإعالم اجلديد.
الأمناء  للت�سامح من كل من جمل�س  ال��دويل  للمعهد  التنظيمي  الهيكل  يتاألف  و 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  اأ�سدر �ساحب  التنفيذي حيث  واجلهاز 
اأمناء املعهد الدويل للت�سامح برئا�سة معايل وزير دولة  مر�سوما بت�سكيل جمل�س 
بنت  عهود  معايل  من  كل  وع�سوية  القا�سمي  خالد  بنت  لبنى  ال�سيخة  للت�سامح 

الإمارات قيم الت�سامح والتعاي�س وقبول الآخر والنفتاح وحتولت اإىل مركز جذب 
اآمن للنا�س من خمتلف اأنحاء العامل دون اأي متييز على اأ�سا�س الدين اأو العرق اأو 
والتعاي�س والنفتاح على  للت�سامح  الأول  العنوان  الإم��ارات هي  اأن  اللون مو�سحا 
الآخر. وقال �سموه: نتطلع اإىل توجيه اأن�سطة املعهد الدويل للت�سامح لبناء وتاأهيل 
قيادات وك��وادر عربية �سابة توؤمن بقيمة الت�سامح والنفتاح واحل��وار بني الأديان 
والثقافات واأ�ساف: علينا اأن نعمل منذ الآن على جعل الت�سامح مكونا ثقافيا وفنيا 

واإن�سانيا م�ستداما بحيث ي�سبح منهج عمل وفكر وممار�سة يومية.
ويهدف قانون اإن�ساء املعهد الدويل للت�سامح اإىل بث روح الت�سامح الألفة بني اأفراد 
الثقافية  والتعددية  للت�سامح  به  يحتذى  كنموذج  الدولة  مكانة  وتر�سيخ  املجتمع 
وال�سالم  الت�سامح  على  يرتكز  متالحم  جمتمع  ب��ن��اء  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  وال��دي��ن��ي��ة 
مظاهر  جميع  نبذ  اإىل  ال��ق��ان��ون  يهدف  كما  الآخ���ر.  وق��ب��ول  امل�سرتك  والتعاي�س 
التمييز اأو العنف اأو الكراهية ب�سبب الدين اأو اجلن�س اأو العرق اأو اللون اأو اللغة اإىل 

جانب امل�ساهمة يف حتقيق اأهداف الرنامج الوطني للت�سامح.
اإ�سهامات متميزة يف  التي لها  الفئات واجلهات  اإىل تكرمي  اأي�سا  القانون  و يهدف 
وت�سجيع  ال�سعوب؛  للتفاعل احل�ساري بني  و�سيلة  باعتباره  الت�سامح  قيم  تر�سيخ 
والدويل؛  الوطني  امل�ستويني  على  الت�سامح  قواعد  اإر�ساء  يف  والتميز  املبادرة  روح 
دين  باعتباره  لالإ�سالم  احلقيقية  ال�سورة  واإب���راز  الأدي���ان  بني  احل��وار  وت�سجيع 
ت�سامح و�سالم. وح�سب القانون يكون للمعهد املهام وال�سالحيات التالية .. اقرتاح 
املجتمع  يف  والع��ت��دال  الت�سامح  قيم  غر�س  اإىل  الرامية  والت�سريعات  ال�سيا�سات 
العالقة  ذات  ال��دول��ي��ة  امل���وؤمت���رات  املعنية لع��ت��م��اده��ا وع��ق��د  اإىل اجل��ه��ات  ورف��ع��ه��ا 

خلفان الرومي ومعايل نورة بنت حممد الكعبي ومعايل �سما بنت �سهيل املزروعي 
و  ال�سيباين  اأحمد  ال�سيخ  حمد  والدكتور  القا�سم  ح�سن  حنيف  الدكتور  ومعايل 
ال�سادة �سلطان بطي بن جمرن و تركي بن عبداهلل الدخيل ومازن جران حايك 
فاركي  فاركي  و�ساين  عبا�س  اآل  اإ�سماعيل  واأحمد  لولي�س  فران�سي�س  جريالد  و 

واأفي�سي�سا �ساندولل بهوجاين.
ويتوىل جمل�س الأمناء الإ�سراف العام على اأعمال املعهد واجلائزة ومن �سالحياته 
والإ�سراف  والتطويرية  ال�سرتاتيجية  وخططه  للمعهد  العامة  ال�سيا�سة  اعتماد 
على  والإ���س��راف  املعهد  بعمل  اخلا�سة  وامل��ب��ادرات  ال��رام��ج  واعتماد  تنفيذها  على 
املوؤمترات الدولية التي تعقد يف الدولة يف جمال الت�سامح واعتماد النظام الأ�سا�سي 

جلائزة حممد بن را�سد اآل مكتوم للت�سامح.
ويف ما يتعلق باجلهاز التنفيذي للمعهد الدويل للت�سامح فقد مت تعيني الدكتور 
حمد ال�سيخ اأحمد حمد ال�سيباين ع�سوا منتدبا للمعهد بناء على مر�سوم اأ�سدره 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم يف هذا اخل�سو�س.
املعهد  اإن�ساء  اأعلن عن  اآل مكتوم قد  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو  وكان �ساحب 
الدويل للت�سامح وجائزة حممد بن را�سد اآل مكتوم للت�سامح يف اأكتوبر من العام 
املا�سي لتن�سما اإىل مبادرات حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية املوؤ�س�سة الإن�سانية 
واملجتمعية والتنموية الأكر عربيا والتي ت�سم 33 موؤ�س�سة ومبادرة تنفذ اأكر من 
1400 برنامج تنموي ت�سهم يف دعم اأكر من 130 مليون �سخ�س يف 116 دولة 
وموؤ�س�سات  ودولية  اإقليمية  منظمات  بني  �سريكا   280 مع  بالتعاون  العامل  حول 

حكومية وموؤ�س�سات من القطاع اخلا�س.

•• املرفاأ -وام:

قام �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف 
منطقة الظفرة م�ساء اأم�س الول بزيارة تفقدية ملدينة املرفاأ 
اأح��وال املواطنني  وذل��ك يف اط��ار حر�س �سموه على متابعة 
واخلدمات التي تقدم يف املدن واملناطق وال�سواحي التابعة 

لمارة اأبوظبي.
معهم  وت��ب��ادل  املنطقة  باأبناء  ال��زي��ارة  خ��الل  �سموه  والتقى 
رم�سان  �سهر  من  الأواخ���ر  الع�سر  حلول  مبنا�سبة  التهاين 
امل��ب��ارك واأط��م��اأن ع��ن كثب على اأح��وال��ه��م واط��ل��ع على �سري 
ال��ع��م��ل يف خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات اخل��دم��ي��ة واحل��ي��وي��ة قيد 

التنفيذ هناك.
للمواطنني  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  ونقل 
حتيات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة حفظه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 
وتوفري  الظفرة  منطقة  وتنمية  بتطوير  �سموهما  واهتمام 

اآرائهم  اىل  �سموه  وا�ستمع  للمواطنني.  ال��ك��رمي��ة  احل��ي��اة 
باخلدمات  املتعلقة  الأم����ور  خمتلف  يف  ن��ظ��ره��م  ووج��ه��ات 
التي تقدم لهم ووجه بتلبية احتياجاتهم وبدرا�سة ومتابعة 
بال�سورة  املدينة  لتطوير  دائ���م  ب�سكل  املنطقة  احتياجات 
لتاأمني  �سعوبات  م��ن  اأب��ن��اوؤه��ا  ي��واج��ه  م��ا  وتذليل  املن�سودة 

راحتهم وا�ستقرارهم.
من جانبهم عر اأهايل مدينة املرفاأ عن �سكرهم وتقديرهم 
ملدن  زي��ارات��ه  على  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�سيخ  ل�سمو 
�سموه  وتوا�سل  امل��ب��ارك  رم�سان  �سهر  يف  الظفرة  ومناطق 
اأهم دعائم الرتابط  اأحد  املواطنني الذي يعتر  الدائم مع 

والأخوة يف املجتمع.
وعروا عن �سعادتهم بهذه الزيارات الرم�سانية التي جت�سد 
روح الأ�سرة الواحدة التي ن�ساأ عليها اأبناء الإمارات جميعهم، 
واأن  الأعمال  �سموه �سالح  يتقبل من  اأن  �سائلني اهلل تعاىل 

يوفق جهوده اخلرية واأن يجعل ذلك يف ميزان ح�سناته.
زايد  يا�س بن حمدان بن  ال�سيخ  الزيارة  رافق �سموه خالل 
اآل نهيان و�سعادة حممد حمد بن عزان املزروعي وكيل ديوان 

حممد  الدكتور  و�سعادة  الظفرة  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل 
عتيق الفالحي الأمني العام لهيئة الهالل الأحمر الإماراتي 

وعدد من امل�سوؤولني.
اآل نهيان  اأخ��رى زار �سمو ال�سيخ حمدان بن زاي��د  من جهة 
املدن  التنفيذي لقطاع خدمات  املدير  الرميثي  را�سد عتيق 
مبدينة  منزله  يف  وذل��ك  بالإنابة  املرفاأ  مبدينة  و�سواحيها 

املرفاأ.
ورحب را�سد الرميثي بزيارة �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل 
وت�سريفه  الكرمية  �سموه  بزيارة  �سعادته  واأع��رب عن  نهيان 

له.
وتبادل �سموه مع احل�سور الأحاديث الودية التي تعك�س عمق 
العالقات احلميمة التي تربط القيادة احلكيمة باملواطنني 
متابعة  على  وحر�سها  لأبنائها  ورعايتها  اهتمامها  وم��دى 
لهم  يقدم  ما  وتعزيز  احتياجاتهم  وتلم�س  حياتهم  ���س��وؤون 
ت��خ��دم املواطنني  ال��ت��ي  امل�����س��روع��ات  م��ن خ��دم��ات تنموية يف 
..�سائلني اهلل عز وجل اأن يحفظ قيادتنا ويدمي على بالدنا 

اأمنها وعزها وا�ستقرارها.

•• االمارات-وام: 

حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث 
برقية  ال�سارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  اإىل  تهنئة 
ال�سمو  �ساحب  اختياره  مبنا�سبة  �سعود  اآل  عبدالعزيز 
امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود 
مع  ال���وزراء  جمل�س  لرئي�س  نائبا  وتعيينه  للعهد  وليا 

ا�ستمراره وزيرا للدفاع.
  كما بعث �سمو ال�سيخ اأحمد بن �سلطان القا�سمي نائب 
ح��اك��م ال�����س��ارق��ة و���س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د بن 
�سلطان القا�سمي ويل العهد نائب حاكم ال�سارقة و�سمو 
ال�سارقة  نائب حاكم  القا�سمي  �سامل  بن  ال�سيخ عبداهلل 
ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  اإىل  مماثلة  تهنئة  برقيات 

واإىل �سمو ويل عهده الأمني.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي 
ع�سو املجل�س الأعلى حاكم عجمان برقية تهنئة اإىل خادم 
احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود 
مبنا�سبة اختياره �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن 
�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود وليا للعهد وتعيينه نائبا 

لرئي�س جمل�س الوزراء مع ا�ستمراره وزيرا للدفاع.
عن  برقيته  يف  ع��ج��م��ان  ح��اك��م  ال�سمو  ���س��اح��ب  واأع����رب 
متنياته لالأمري حممد بن �سلمان التوفيق يف اأداء مهامه 
واأعماله واأن يكون �سندا خلادم احلرمني ال�سريفني امللك 
�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ملوا�سلة م�سرية التنمية 
�سائال  ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  والنه�سة 
املوىل تعاىل اأن يدمي على خادم احلرمني موفور ال�سحة 
والعافية واأن يحقق للمملكة كل ما تتطلع اإليه من رقي 

وازدهار.
عهد  ويل  النعيمي  حميد  ب��ن  عمار  ال�سيخ  �سمو  وبعث 
احلرمني  خ���ادم  اإىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي  عجمان 
حممد  الأم���ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  واىل  ال�سريفني 
بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود مبنا�سبة تعيينه وليا 

للعهد ونائبا لرئي�س جمل�س الوزراء و وزيرا للدفاع.

كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي 
اىل  تهنئة  برقية  الفجرية  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو 
خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل 
�ساحب  باختيار  ال�سعودية  العربية  اململكة  عاهل  �سعود 
عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد  الأم��ري  امللكي  ال�سمو 
اآل �سعود وليا لعهد اململكة وتعيينه نائبا لرئي�س جمل�س 

الوزراء مع ا�ستمراره وزيرا للدفاع.
كما بعث �سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي 
ت��ه��ن��ئ��ة مم��اث��ل��ة اىل خادم  ب��رق��ي��ة  ال��ف��ج��رية  ع��ه��د  ويل 
الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  واىل  ال�سريفني  احلرمني 

حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي 
ع�سو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة برقية تهنئة اإىل 
خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل 
الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اخ��ت��ي��اره  مبنا�سبة  �سعود 
للعهد  وليا  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد 
ا�ستمراره  م��ع  ال����وزراء  جمل�س  لرئي�س  نائبا  وتعيينه 

وزيرا للدفاع.
كما بعث �سمو ال�سيخ حممد بن �سعود بن �سقر القا�سمي 
خادم  اإىل  مماثلة  تهنئة  برقية  اخليمة  راأ���س  عهد  ويل 

احلرمني ال�سريفني واإىل �سمو ويل عهده الأمني.
املعال  را���س��د  ب��ن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
ع�سو املجل�س العلى حاكم ام القيوين برقية تهنئة اىل 
عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم 
ال �سعود مبنا�سبة اختياره �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
للعهد  وليا  �سعود  ال  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد 
ا�ستمراره  م��ع  ال����وزراء  جمل�س  لرئي�س  نائبا  وتعيينه 

وزيرا للدفاع .
كما بعث �سمو ال�سيخ را�سد بن �سعود بن را�سد املعال ويل 
عهد اأم القيوين برقية تهنئة مماثلة اىل خادم احلرمني 
واىل  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 
���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ري حم��م��د ب��ن ���س��ل��م��ان بن 
جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  العهد  ويل  �سعود  ال  عبدالعزيز 

الوزراء وزير الدفاع ال�سعودي.

حممد بن زايد ي�سل بلغراد ويف ا�ستقباله الرئي�ض الك�سندر فوت�سيت�ض 
فوت�سيت�س رئي�س جمهورية �سربيا 
ال�سربيني.  امل�سوؤولني  م��ن  وع��دد 
ا�ستقبال  م��را���س��م  ل�����س��م��وه  وج���رت 
�ساحب  ت����وج����ه  ح����ي����ث  ر����س���م���ي���ة 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
ومت  الرئي�سية  املن�سة  اإىل  نهيان 
لدولة  الوطنيني  ال�سالمني  عزف 
ثم  �سربيا  وج��م��ه��وري��ة  الإم������ارات 
ال�سرف  ���س��م��وه ح��ر���س  ا���س��ت��ع��ر���س 

الذي ا�سطف لتحيته.

•• بلغراد-وام:

ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  و�����س����ل 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
اىل  ام�����س  م�ساء  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات 
ر�سمية  زي���ارة  يف  بلغراد  العا�سمة 

جلمهورية �سربيا.
����س���م���وه لدى  ا���س��ت��ق��ب��ال  وك������ان يف 
الك�سندر  ف��خ��ام��ة  امل��ط��ار  و���س��ول��ه 

بعدها �سافح �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
كبار  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
وامل�سوؤولني  الوزراء  م�ستقبليه من 
مرحبني  ال�����س��رب��ي��ة  احل��ك��وم��ة  يف 
فخامة  �سافح  فيما  �سموه  مبقدم 
ال��وف��د املرافق  ال�����س��رب��ي  ال��رئ��ي�����س 

ل�سموه.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  ي����راف����ق 
ن��ه��ي��ان وفد  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
ي�����س��م ���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور بن 

زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة و�سمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�سيخ 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر 
ومعايل الدكتور �سلطان بن اأحمد 
و�سعادة  دولة  وزير  �سلطان اجلابر 
امل�����زروع�����ي وكيل  م����ب����ارك  حم���م���د 
و�سعادة  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  دي���وان 
جمعة را�سد �سيف الظاهري �سفري 

الدولة لدى جمهورية �سربيا.
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اأخبـار الإمـارات

موؤ�س�سة خليفة الإن�سانية تنفذ م�سروع اإفطار �سائم يف 53 دولة

زايد لالإ�سكان يعتمد اأ�سماء 652 مواطنا 
من م�ستحقي الدعم ال�سكني بقيمة 417 مليون درهم 

هزاع بن زايد يقيم ماأدبة اإفطار ل�سخ�سيات وم�سوؤولنيحمدان بن زايد يزور املواطن  حممد عبيد كدا�ض الرميثي

•• اأبوظبي-وام: 

ال�سيخ �سيف بن  الفريق �سمو  كرم 
زايد اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س 
بح�سور  الداخلية،  وزي��ر  ال����وزراء 
عبداهلل  اأم������ل  ال����دك����ت����ورة  م���ع���ايل 
الوطني  املجل�س  رئي�سة  القبي�سي 
ام�س  اأق����ي����م  ح���ف���ل  يف  الحت��������ادي 
ب��اأب��وظ��ب��ي، امل�����س��ارك��ني م��ن جهات 
وامل�ست�سيفني  واف���راد،  وموؤ�س�سات 
وزارة  جم��ال�����س  يف  والإع���الم���ي���ني 
دورتها  يف  الرم�سانية  ال��داخ��ل��ي��ة 

ال�ساد�سة لهذا العام 2017.
ال�سيخ نهيان  ح�سر احلفل معايل 
الثقافة  نهيان وزير  اآل  بن مبارك 
ال�سيخة  وم��ع��ايل  امل��ع��رف��ة  وتنمية 
وزيرة  القا�سمي  خ��ال��د  بنت  لبنى 
عبداهلل  وال�سيخ  للت�سامح،  دول���ة 
بن حمد بن �سيف ال�سرقي ومعايل 
وزير  نائب  الزعابي  جمعه  اأح��م��د 
�سوؤون الرئا�سة ومعايل ح�سني بن 
اإب��راه��ي��م احل��م��ادي وزي���ر الرتبية 
والتعليم ومعايل عهود بنت خلفان 
لل�سعادة،  دول�����ة  وزي������رة  ال����روم����ي 
النعيمي  ع��ل��ي  ال���دك���ت���ور  وم���ع���ايل 
للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جم��ل�����س  م��دي��ر 
الوزرات  م�سوؤويل  من  كبري  وع��دد 
وم�ست�سيفو  احلكومية،  واجلهات 
املجال�س وممثلو اجلهات احلكومية 
الرم�سانية،  املجال�س  يف  امل�ساركة 

وعدد املدعوين وال�سيوف.
وزارة  م�����ن  احل����ف����ل  ح�������س���ر  ك���م���ا 
عبداهلل  �سيف  ال��ف��ري��ق  ال��داخ��ل��ي��ة 
واللواء  ال������وزارة  وك��ي��ل  ال�����س��ع��ف��ار 
الركن خليفة حارب اخلييلي، وكيل 
اجلن�سية  ل�سوؤون  امل�ساعد  ال���وزارة 
واللواء  بالإنابة،  واملنافذ  والإقامة 
الري�سي  ن��ا���س��ر  اأح���م���د  ال���دك���ت���ور 
مبارك  �سامل  واللواء  العام  املفت�س 
الداخلية  وزارة  وك��ي��ل  ال�سام�سي 
امل�ساعد للموارد واخلدمات امل�ساندة 
بالإنابة، والعميد حممد حميد بن 

“اأجيال  ���س��ع��ار  حت��ت  الرم�سانية 
ج�����اءت  احل�سارة”،  ت�������س���ت���اأن���ف 
روؤى  م��ن  م�ستلهمة  مو�سوعاتها 
للدولة،  امللهمة  ال��ق��ي��ادة  م��ن  ف��ذة 
عر فيها امل�ساركون وامل�ساركات عن 
النرية  اأفكارهم  وخال�سة  اآ�سالة 
امل�ساركة  ت��و���س��ع��ة  يف  ت�����س��ه��م  ال��ت��ي 
املجتمعية يف م�سرية العمل والبناء 

الوطني.
الرم�سانية  املجال�س  اأن  واأو���س��ح 
ناق�ست عددا من الق�سايا املرتبطة 
الوطني،  ال�����س��اأن  ت��ه��م  مب��وا���س��ي��ع 
التالحم  مظاهر  يعك�س  نحو  على 
مييز  ال��ذي  الجتماعي  والتكافل 
جمتمع الوطن وتقوى فيه ج�سور 
التوا�سل، لفتا اإىل التعاون املثمر 
ه���ذه ال��ع��ام م��ع جم��ل�����س الإم�����ارات 
جمال�س  ت���ن���ظ���ي���م  يف  ل���ل�������س���ب���اب 
خ�����س�����س��ت ل���ال����س���ت���م���اع لآرائ����ه����م 

وافكارهم املتقدة اخلالقة.
املجال�س  اأف��ك��ار  ا�ستلهمنا  واأ���س��اف 
�ساحب  كلمة  م��ن  وم��و���س��وع��ات��ه��ا 
اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم، 
دبي،رعاه  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�س 
بعنوان  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ق��م��ة  يف  اهلل 
�ساحب  وكلمة  احل�سارة  ا�ستئناف 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان، ويل 
يف  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
امل�ستقبل..  لأجيال  �سموه  جمل�س 
ومو�سوعاتها  امل��ج��ال�����س  ف��ك��ان��ت 
روؤي������ة  ال���ن���ق���ا����س���ات  ت�����س��ت��ل��ه��م يف 
بناء  ا�ستعادة  يف  يحلمان  قائدين 
احل�����س��ارة الن�����س��ان��ي��ة ال��ت��ي ولدت 
الف  ق���ب���ل  ال���������س����رق  م��ن��ط��ق��ة  يف 
ال�سنني بهمة اأجيال تت�سلح بالعلم 
واقعها  فتغري  امل�ستحيل،  لتتحدى 
لدولتها  العطاء  وجتدد  باإيجابية، 
يتنف�سون  جعلوهم  الذين  وقادتها 
منذ  ب�سعادة  اإم��ارات��ه��م  اوك�سجني 

حلظات التاأ�سي�س الوىل.

وفل�سطني  و���س��وري��ا  ول��ب��ن��ان  والأردن  وم�����س��ر  ال��ب��ح��ري��ن 
والعراق وال�سودان وموريتانيا. كما ي�سمل 15 دولة اآ�سيوية 
و�سريلنكا  وتركيا  واأفغان�ستان  وبنجالدي�س  باك�ستان  هي 
وفيتنام  و�سي�سل  والفلبني  اأندوني�سيا  بجانب  وامل��ال��دي��ف 

وتايالند وميامنار وماليزيا واليابان و�سنغافورة.
16 دولة وهي  ومن دول القارة الأفريقية ي�سمل امل�سروع 
وجمهورية  بي�ساو  وغينيا  وغينيا  و���س��ريال��ي��ون  ال�سنغال 
وتنزانيا  وكينيا  اأفريقيا  وغامبيا وجنوب  الأخ�سر  الراأ�س 
اإ���س��اف��ة اإىل ن��ي��ج��ريي��ا واأوغ���ن���دا وم����ايل وت��وج��و وروان����دا 

وبوروندي واأثيوبيا.
اأ�سبانيا و�سوي�سرا  10 دول��ة وه��ي  ال��دول الأوروب��ي��ة  وم��ن 
وال�����س��وي��د وال��ي��ون��ان وال��ب��ان��ي��ا وج��م��ه��وري��ة اجل��ب��ل الأ�سود 
وبيالرو�سيا و�سربيا وكو�سوفو والبو�سنة والهر�سك اإ�سافة 

اإىل اأمريكا وكولومبيا واأ�سرتاليا.
الأعمال   .. ال�����دول  م���ن  ال��ع��دي��د  يف  امل�����س��ت��ف��ي��دون  وث��م��ن 
الإن�سانية التي تقدمها موؤ�س�سة خليفة الإن�سانية يف توزيع 
والركة.  اخل��ري  �سهر  يف  وخ�سو�سا  الإغاثية  امل�ساعدات 
املواد  اإي�سال  يف  بها  تقوم  التي  الكبرية  باجلهود  واأ���س��ادوا 
�ساكرين   .. و�سهولة  ي�سر  بكل  م�ستحقيها  اإىل  الغذائية 
ملا تقدمه من م�ساعدات غذائية  واملوؤ�س�سة  الإم��ارات  دولة 
ت�ساعدهم يف احلد من الظروف الإقت�سادية ال�سعبة التي 

يعانون منها .
به من  الإن�سانية وما تقوم  الإم��ارات  واأثنوا على مبادرات 
والتي  كاهلهم  عن  املعاناة  لرفع  واإن�سانية  خريية  اأع��م��ال 
الإن�سانية  وال��روح  بالعطاء  مفعمة  متميزة  جهودا  كر�ست 
عا�سمة  ونعترها  بها  نعتز  دول��ة  على  بغريب  لي�س  وه��ذا 

العمل الإن�ساين العاملي.

زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون 
ال��رئ��ا���س��ة. وق���ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ب��ن حممد 
رئي�س  التحتية  البنية  تطوير  وزي��ر  النعيمي  بلحيف 
اأ�سماء جديدة  الإع��الن عن  اإن  الرنامج  اإدارة  جمل�س 
مل�ستحقي الدعم ال�سكني قبيل عيد الفطر املبارك ياأتي 
املواطنني  اإ�سعاد  الر�سيدة على  قيادتنا  اإطار حر�س  يف 
الإمارات  حكومة  و�سعي  ال�سعيدة  املنا�سبة  هذه  خالل 

لالرتقاء بجودة حياة املواطنني .
واأو�سح اأن الأجندة الوطنية 2021 ركزت على توفري 
وقت  ���س��م��ن  امل�ستحقني  ل��ل��م��واط��ن��ني  امل��الئ��م  ال�����س��ك��ن 
قيا�سي وهذا ما ي�سعى اإليه الرنامج من خالل تقلي�س 
امل�ستمرة  احل��ل��ول  وط���رح  ال�سكني  ال��دع��م  انتظار  م��دة 

•• اأبوظبي-وام: 

ن��ه��ي��ان لالأعمال  اآل  زاي����د  ب���ن  م��وؤ���س�����س��ة خ��ل��ي��ف��ة  ت��وا���س��ل 
الإن�سانية تنفيذ م�سروع اإفطار �سائم للفقراء واملحتاجني 
م��ع وزارة  وال��ت��ع��اون  بالتن�سيق  ال��ع��امل  دول���ة ح��ول   53 يف 
عوا�سم  يف  الدولة  و�سفارات  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية 

البلدان امل�ستهدفة .
ياأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
و�ساحب  “حفظه اهلل”  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي  ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
�سمو  من  ومبتابعة  امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ 

الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة رئي�س املوؤ�س�سة.
واأكد م�سدر م�سوؤول يف موؤ�س�سة خليفة بن زايد اآل نهيان 
لالأعمال الإن�سانية اأن املوؤ�س�سة تقوم بالتن�سيق مع �سفارات 
الدولة يف اخلارج وتتعاون معها على تنفيذ امل�سروع الذي 
يعد اأحد اأكر امل�ساريع املو�سمية املهمة على خارطة العمل 
الإن�ساين للموؤ�س�سة بهدف اإي�سال امل�ساعدات مثل الوجبات 
م�ستحقيها  اإىل  الغذائية  ال��ط��رود  اأو  اجل��اه��زة  ال�ساخنة 

خا�سة خالل �سهر رم�سان املبارك.
على  حتر�س  الإن�سانية  خليفة  موؤ�س�سة  اأن  امل�سدر  وذك��ر 
مواكبة التطوير والتح�سني الدائم و�سمان اجلودة العالية 
وفق خريطة اإن�سانية يف العديد من الدول التي مت اختيارها 
لتنفيذ  العامل  يف  الدولة  �سفارات  مع  والتن�سيق  بالت�ساور 

امل�سروع بغية خدمة الفقراء وامل�ساكني وم�ساندتهم.
اجلاري  للعام  الدولة  خ��ارج  �سائم  اإفطار  م�سروع  وي�سمل 
وهي  �سقيقة  ع��رب��ي��ة  دول  ت�����س��ع  م��ن��ه��ا  دول����ة   53 ح����وايل 

•• دبي-وام: 

لالإ�سكان  زاي���د  ال�سيخ  ب��رن��ام��ج  اإدارة  جمل�س  اع��ت��م��د 

الدعم  ق����رارات  م�ستحقي  م��ن  م��واط��ن��ا   652 اأ���س��م��اء 
ال�سكني بقيمة اإجمالية بلغت 417 مليون درهم وذلك 

بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر املبارك .
ياأتي هذا الإعتماد تنفيذا للتوجيهات ال�سامية ل�ساحب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو 
حفظه اهلل واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ومتابعة  اهلل  رع��اه  دب��ي  حاكم 

واملكاملات الطارئة على مدار ال�ساعة 
بالتوا�سل هاتفيا على الرقم 999 
.. موؤكدا حر�س الأجهزة ال�سرطية 
لن�سر  اأرق��ي اخل��دم��ات  على تقدمي 
وتوثيق  والأم������ان  الأم�����ن  وت��ع��زي��ز 
دعا  و   . اجل���م���ه���ور  م����ع  رواب���ط���ه���ا 
الأ�سر اإىل الهتمام بالأطفال وعدم 
لهم  ال�سماح  وعدم  عنهم  الن�سغال 
حفاظاً  النارية  الألعاب  با�ستخدام 
ت�سببه من  ملا  اجلميع  �سالمة  على 
املنازل  يف  حرائق  اأو  �سحية  اأ�سرار 
ال�ستعال.  �سريعة  م��واد  باعتبارها 
و حث الآب��اء والأم��ه��ات على تعزيز 
الأبناء  حلماية  ال��وق��ائ��ي��ة  اجل��ه��ود 
خ���الل ع��ط��ل��ة ال��ع��ي��د .. داع���ي���اً اإىل 
ي�ستغلون  تركهم  وع��دم  مراقبتهم 
املركبات  ق���ي���ادة  يف  ال��ع��ي��د  ف���رح���ة 
اأع�����رب  و   . �����س����وق  ب�������دون رخ�������س���ة 
اأم��ل��ه يف ق�����س��اء الأ����س���ر اأجمل  ع��ن 
م�سرياً   .. العيد  عطلة  يف  الأوق���ات 
اإىل اأن ال�سعادة احلقيقية يف توفري 
والطماأنينة  والأم�������ان  ال�����س��الم��ة 
لأفراد املجتمع لتكتمل بذلك بهجة 

العيد ال�سعيد .

�سرطة اأبوظبي : خطة �ساملة لتوفري 
ال�سالمة يف عيد الفطر ال�سعيد

•• اأبوظبي-وام:

ال�سريفي  مكتوم  اللواء  �سعادة  اأك��د 
اأبوظبي جاهزية  مدير عام �سرطة 
�ساملة  اأمنية  خطة  ع��ر  ال�سرطة 
لتوفري ال�سالمة والطماأنينة لفئات 
واملقيمني  امل��واط��ن��ني  م��ن  املجتمع 
خالل عطلة عيد الفطر ال�سعيد يف 
اإطار حملة “ �سعادتنا يف �سالمتكم 
بهذه  اجلمهور  ال�سريفي  وهناأ   .“
القيادة  اإن  وق��ال  ال�سعيدة  املنا�سبة 
�ستعمل  اأب��وظ��ب��ي  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة 
ال�سرطية  ال���دوري���ات  تكثيف  ع��ل��ى 
العيد  م�����س��ل��ي��ات  ح����ول  والأم���ن���ي���ة 
وامل������راك������ز ال���ت���ج���اري���ة والأ�������س������واق 
العامة  وامل����ت����ن����زه����ات  واحل�����دائ�����ق 
وال�ستجابة  ال��دع��م  اأن���واع  لتقدمي 

ال�سريعة كافة .
اأبوظبي على  اأن �سرطة  اإىل  و لفت 
البالغات  ل��ت��ل��ق��ي  ال���س��ت��ع��داد  اأمت 

التوا�سل  اأن  م��ع��ال��ي��ه��ا  واأك��������دت 
ال�����س��ب��اب يف �سهر  احل�����س��اري ب��ني 
مبادرات  لإق��ام��ة  يوؤ�س�س  رم�سان 
وف���ع���ال���ي���ات ت���خ���دم جم��ت��م��ع دول���ة 
الإم�����ارات، وب��الأخ�����س يف جمالت 
قيادتنا  ل����روؤي����ة  ت��ن��ف��ي��ذا  اخل�����ري، 
ال��ر���س��ي��دة ب���اأن ي��ك��ون ع���ام 2017 
غر�س  اإىل  بالإ�سافة  للخري،  عاما 
ال�سباب  نفو�س  يف  الوطنية  القيم 
وجتديد  وال��ت�����س��ح��ي��ة  ك��ال��ت�����س��ام��ح 

العطاء والتفاوؤل والإيجابية.
اأك�����دت اأن جم��ل�����س الإم������ارات  ك��م��ا 
ا�ستمرار  ع��ل��ى  ي��ح��ر���س  ل��ل�����س��ب��اب 
�سباب  بني  البناء  التوا�سل  عملية 
الإمارات و�سانعي القرار يف الدولة 
باأف�سل  للخروج  معهم  والتفاعل 
املقرتحات والتو�سيات التي تدعم 
اأف�سل  م�ستقبل  ل�سناعة  ال�سباب 

لهم وللدولة.
وقال العميد الدكتور �سالح عبيد 
الغول، مدير مكتب ثقافة احرتام 
ال��ق��ان��ون ب���الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة ملكتب 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  �سمو 
جمال�سنا  اإن  ال���داخ���ل���ي���ة،  وزي������ر 

تو�سياتها على ايدي املبدعني من 
معايل  واأعربت  الوطن.  هذا  اأبناء 
وزيرة  امل��زروع��ي  �سهيل  بنت  �سما 
الدولة ل�سوؤون ال�سباب عن �سكرها 
للفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
الوزراء وزير الداخلية على رعايته 
الداخلية  وزارة  ملجال�س  الكرمية 
الرم�سانية ومتابعته امل�ستمرة لكل 
املجال�س،  وم��و���س��وع��ات  تفا�سيل 
واإن دل ذلك على �سيء فاإمنا يدل 
���س��م��وه ع��ل��ى تفعيل  ع��ل��ى ح���ر����س 
التالحم املجتمعي بني اأفراد دولة 

الإمارات.
وق���ال���ت ان��ن��ا ن��ف��خ��ر ب��ال��ت��ع��اون مع 
وزارة الداخلية يف تنظيم املجال�س 
واإقامة  ال�سنة،  لهذه  الرم�سانية 
�سمن  ال�سبابية  املجال�س  من  عدد 
امل������ب������ادرة، ومب�������س���ارك���ة ع�����دد من 
لل�سباب  الإم���ارات  جمل�س  اأع�ساء 
�سباب  م�����ن  ك����ب����رية  وجم����م����وع����ة 
اخل�����راء  ج���ان���ب  اإىل  الإم�����������ارات 
واملخت�سني يف املو�سوعات واملحاور 

التي تالم�س طموحات ال�سباب.

دملوج الظاهري الأمني العام ملكتب 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  �سمو 
وزير الداخلية بالإنابة وعدد كبري 

من �سباط الوزارة.
الوطني  بال�سالم  بداأ  وكان احلفل 
تلته اآيات عطرة من الذكر احلكيم، 
ث���م رح����ب الإع����الم����ي ف��ي�����س��ل بن 
حريز مقدم احلفل بت�سريف �سموه 

ورعايته الكرمية للحفل.
وقال ابن حريز يف تقدميه احلفل، 
الداخلية  وزارة  جم���ال�������س  اإن 
ال���رم�������س���ان���ي���ة ل����ق����اء ي���ت���ج���دد يف 
جمال�سنا  ف���ي���ه  ل���ن���ري  ع�����ام  ك����ل 
م���ن ق��ل��ب م��ن��ازل��ن��ا ب��ف��ك��ر متجدد 
اأن  م�سيفا  خ���الق،  ذه��ن��ي  وع�سف 
جمال�س  فيها  ر�سخت  �سنوات  �ست 
التالحم  م��ظ��اه��ر  اأه����م  ال��داخ��ل��ي��ة 
مييز  ال��ذي  الجتماعي  والتكافل 
اأ�سبح  ح��ت��ى  الم���ارات���ي  جمتمعنا 
ال�سهر الكرمي باأجوائه الروحانية 
البناءة  احل��وارات  مركزا لنطالق 
وب���وت���ق���ة ت��ن�����س��ه��ر ف���ي���ه���ا جت����ارب 
واآراء  العاملني  وخ��رة  الناجحني 
امل��واط��ن��ني ل��ت��خ��رج امل��ج��ال�����س اهم 

•• دبي – حم�شن را�شد 

وريا�س  ال��دول��ة  م��دار���س  ومعلمات   معلمون  تلقى 
اأم�س الأربعاء مناذج   ، الأطفال املواطنني واملقيمني 
الرتبية  وزارة  وب���ني  بينهم  ف��ي��م��ا  ال��ع��ق��ود  جت��دي��د 
فيما  الوظيفية  العالقة  تنظيم  اإط��ار  ، يف  والتعليم 
للمعلمني  الل��ك��رتوين  الريد  وذل��ك عر   ، بينهما 
وا�ستيفاء  وطباعته  ب�سحبه  املعلم  ي��ق��وم  اأن  على   ،
لإدارة  اإع��ادت��ه  ث��م  وم��ن   ، ال��الزم��ة عليه  التوقيعات 
من  الرتبية  ل���وزارة  برفعه  ب��دوره��ا  لتقوم  املدر�سة 
اآلية  اأن متر  ، وك��ان يفرت�س  خ��الل م��دراء النطاق 
الذين  املعلمني  العقود ب�سال�سة على  توزيع جتديد 
�سيوا�سلون مع الوزارة لعام درا�سي جديد ،  اإل اأن ما 

حدث كان اأمرا جدا غريبا .
منذ  خدماتهم  املنتهية  املعلمني  بع�س  فوجئ  حيث 
ال�سهر تقريبا ، وتلقوا بالفعل اخطار اخالء الطرف 
من مدار�سهم 18 يونيو اجلاري ، بتجديد عقودهم 
الهاملي  �سعادة مطر عبد اهلل  ال��وزارة وبتوقيع  مع 
 ، امل�ساندة  اخل��دم��ات  لقطاع  امل�ساعد  ال���وزارة  وكيل 
خدماتهم  انهاء  ق���رارات  بني  ما  مذهولني  فوقفوا 
وال��ي��وم يتلقون جتديد   ، اأي��ام  واخ��الء طرفهم قبل 
عقودهم ، وبداأت التهاين والتريكات على جروبات 
للخطاأ  ال���وزارة  تنبهت  ما  �سرعان  اأن  اإل   ، امل��دار���س 
المر  ب��ت��دارك  ف�سارعت  فيه  وقعت  ال��ذي  اجل�سيم 
من  خدماتهم  للمنتهية  ن�سية  بر�سائل  وار�سلت   ،
التجديد  اخطارات  على  التوقيع  عدم  مفادها  قبل 

و�سرعة النتهاء من اإجراءات نهاية اخلدمة و�سدم 
ال���وزارة  تعي�سه  ال���ذي  التخبط  م��ن  ك��اف��ة  املعلمني 
مبعظم قطاعاتها اإذ مل يقت�سر التخبط على قطاع 
الم��ت��ح��ان��ات ف��ح�����س��ب ف��ق��د ك���ان ل��ق��ط��اع اخلدمات 

ن�سيبه بالأم�س .
وم����ن ج��ه��ت��ه��م اأف�����اد م��ع��ل��م��ون اخ��ط��رت��ه��م ال�����وزارة 
لتجديد  تلقوا مناذج  باأنهم  باإنهاء خدماتهم  �سابقاً 
عقودهم، لفتني اإىل اأنه مل مي�س اأكر من �ساعتني 
حتى تلقوا ر�سائل اأخرى من الوزارة تطالبهم فيها 
بعدم التوقيع على العقود ، وح�سلت و�سائل العالم 
على  ن�سخ من جتديد العقود لهوؤلء املعلمني املنتهية 
خدماتهم ، حتى ل تعود الوزارة وتنفي ما حدث من 
انهاء خدمات  تخبط واإ�سدار اخطارين مت�ساربني 

وجتديد العقد يف اآن واحد . 
وكانت الوزارة اأو�سحت يف تعميم وزعته على اإدارات 
امل���دار����س الإج������راءات ال��واج��ب ات��ب��اع��ه��ا يف عمليات 
اإىل  امل��دار���س  ال��ع��ق��ود، داع��ي��ة م��دي��ري  التوقيع على 
ت�سلموا  ب��امل��در���س��ة  العاملني  جميع  اأن  م��ن  ال��ت��اأك��د 
التوقيعات  ا�ستيفاء  وم��ت��اب��ع��ة  ال��ع��ق��ود،  م��ن  ن�سخاً 
الالزمة يف الأماكن املخ�س�سة، م�سددة على �سرورة 
الإب����الغ ال��ف��وري م��ن ج��ان��ب م��دي��ري امل���دار����س عن 
احلالت التي مل تت�سلم عقودها، اإ�سافة اإىل الإبالغ 
يتمكنوا من  باإجازات ومل  تتمتع  التي  عن احل��الت 
فاإنها  ال���وزارة  خطة  وح�سب   ، العقود  على  التوقيع 
تعمل على اإحالل عدد من املعلمني منهم من انتهت 

عقودهم ومنهم لبلوغ ال�سن.

�سيف بن زايد يكرم امل�ساركني يف جمال�ض الداخلية يف دورتها ال�ساد�سة

كالعادة خطاأ غري مق�صود بالأم�س لقرارين متناق�صني
الرتبية جتدد عقود معلمني اأنهت 

خدماتهم و�سلمتهم اأخالء الطرف 18 اجلاري

ول 
جمال

 للنفي 

•• املرفاأ -وام:

زار �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
املرفاأ.  مبدينة  منزله  يف  وذل��ك  الرميثي  كدا�س  عبيد  حممد  املواطن 
اآل نهيان معربا  زايد  ال�سيخ حمدان بن  الرميثي ب�سمو  ورحب حممد 
عن �سكره واأفراد اأ�سرته وتقديرهم لتلبية �سموه الدعوة لزيارة العائلة. 
وتبادل �سموه مع احل�سور الأحاديث الودية التي تعك�س عمق الروابط 
التي جتمع قيادتنا باأبناء الوطن وحر�سها على اللتقاء باملواطنني يف 
نهج اأ�سيل داأبت علية القيادة احلكيمة منذ تاأ�سي�س الدولة يف التوا�سل 
مع اأبناء الإمارات. ودعا اجلميع اهلل عز وجل اأن يدمي ال�سحة والعافية 
على �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظة 
اهلل واأن يحفظ وطننا الغايل اآمنا وم�ستقرا واأن حتقق م�سرية الحتاد 

املباركة املزيد من التقدم والزدهار يف املجالت كافة.

•• اأبوظبي-وام: 

اأقام �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة 
وامل�سوؤولني  ال�سخ�سيات  من  ع��ددا  خاللها  ا�ستقبل  اإفطار  ماأدبة  اأبوظبي 
بح�سور  وذل���ك  وال���دوائ���ر،  الهيئات  روؤ���س��اء  و  التنفيذي  املجل�س  واأع�����س��اء 
زاي��د بن ه��زاع بن  اآل نهيان وال�سيخ  زاي��د  ذي��اب بن حممد بن  ال�سيخ  �سمو 
املجل�س  نهيان ع�سو  اآل  بن طحنون  �سلطان  ال�سيخ  نهيان ومعايل  اآل  زايد 
التنفيذي وعدد من ال�سيوخ.   وتبادل �سموه مع احل�سور الأحاديث الودية 
العائالت  بني  التوا�سل  تعزيز  يف  واأهميته  الف�سيل  ال�سهر  حول  والأخوية 
ال�سهر الف�سيل مبزيد من اخل��ريات على  اأن يعود  واأف��راد املجتمع، متمنيا 
املواطنني واملقيمني يف دولة الإمارات.   وتلقى �سموه من الباحث والأكادميي 
الدكتور �سلطان النعيمي اآخر موؤلفاته .. كما تلقى �سموه من الدكتور خالد 

اليبهوين م�سحفا بخط مغربي يعود لأكر من 250 �سنة.

فقد�ن �سهادة�أ�سهم
يعلن للجميع باأن ال�سيد  حممد عبداهلل احمد اخليال ال علي فقد �سهادة 
اأ�سهم رقم )271( بعدد اأ�سهم )10،000،000( �سهما  �سادرة عن �سركة 
املتحدة - يرجى ممن  العربية  دب��ي- الم���ارات  م��وارد للتمويل )����س.م.خ(- 
وجدها اأو له حق العرتا�س على ا�سدار بدل فاقد عنها  الت�سال بال�سركة 
043040888 فاك�س  212121  هاتف  على عنوانها - ال�سركة �س.ب 
المارات العربية املتحدة و�سوف ي�سار اىل ا�سدار  دبي-   042230622
�سهادة اأ�سهم بدل فاقد اذا مل ي�سل ال�سركة اعرتا�س ا�سويل خالل 30 يوما 

من تاريخ ن�سر العالن

فقد�ن �سهادة�أ�سهم
يعلن للجميع باأن ال�سيد حممد عبداهلل احمد اخليال ال علي فقد �سهادة اأ�سهم 
لالإ�ستثمارات  ال�سركة اخلليجية  �سهما  �سادرة عن  اأ�سهم )100،000(  بعدد 
العامة)موؤ�س�سة القت�ساديني �سابقا()�س.م.ع(- دبي- المارات العربية املتحدة 
- يرجى ممن وجدها اأو له حق العرتا�س على ا�سدار بدل فاقد عنها  الت�سال 
بال�سركة على عنوانها - ال�سركة اخلليجية لالإ�ستثمارات العامة)�س.م.ع( �س.ب 
العربية  الم��ارات  دبي-   2868828 فاك�س   2821888 هاتف   22588
ال�سركة  ي�سل  مل  اذا  فاقد  بدل  اأ�سهم  �سهادة  ا�سدار  اىل  ي�سار  و�سوف  املتحدة 

اعرتا�س ا�سويل خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر العالن .
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اأخبـار الإمـارات
بالتعاون مع جمموعة 32 والقيادة العامة ل�صرطة دبي

جمموعة بريد الإمارات تطلق مبادرة “بريد اخلري”
•• دبي-الفجر:

اخلري”  “بريد  مبادرة  الإم��ارات  بريد  جمموعة  اأطلقت 
وهي مبادرة جمتمعية جديدة مبنا�سبة عام اخلري بداأت 
واملارة   ال�سائقني  على  وج��ب��ات  بتوزيع  فعالياتها  ب���اأوىل 
وذل����ك مب�����س��ارك��ة م��ت��ط��وع��ي جم��م��وع��ة ب��ري��د الإم������ارات 
وبالتعاون مع القيادة العامة ل�سرطة دبي متمثلة بالإدارة 
يف  التطوعية   32 جمموعة   ومتطوعي  للمرور  العامة 

توزيع وجبات الإفطار على ال�سائمني على تقاطع �سارع 
النهدة مع �سارع دم�سق يف دبي.  وتقدم الرئي�س التنفيذي 
ملجموعة بريد الإمارات بال�سكر والتقدير للم�ساركني قي 
“بريد اخلري” وال��ت��ي وج���دت جت��اوب��ا طيبا من  م��ب��ادرة 
م�ستخدمي الطرق قبل وقت الإفطار خالل �سهر رم�سان 
املبارك، كما تاأتي املبادرة ان�سجاماً مع روؤية املجموعة يف 
ابراز اأهمية الدور الجتماعي الذي ت�ستفيد منه �سرائح 
وا�سعة من املجتمع وحتفيز املوظفني على العمل التطوعي 

وامل�ساركة يف املبادرات الإن�سانية.
اأن�سطة  الإم�������ارات يف  ب��ري��د  ت�����س��ه��م جم��م��وع��ة  واأ�����س����اف 
اإطالق مبادرات متميزة،  املجتمعية من خالل  امل�سوؤولية 
وتعاونها امل�ستمر لتقدمي م�ساهمات تطال جميع الفئات. 
وياأتي تنظيم هذه احلمالت يف اإطار تعزيز دور املجموعة 
جميع  حث  يف  ت�سهم  كما  املجتمع،  جتاه  فاعلة  كموؤ�س�سة 
موظفي املجموعة على امل�ساركة يف العمل التطوعي ودعم 

املجتمع.

“ يف  العاملية  اأقدر  “ قمة  لتنظيم  وال�ستعدادات  التح�سريات  “ تناق�ض   “ الداخلية 

امل�صت�صفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�ست�سفى املفرق                     5823100
 م�ست�سفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�سيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�ست�سفى توام                         7677444
م�ست�سفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�ست�سفى را�سد                       3371111
م�ست�سفى دبى                          2714444
م�ست�سفى الراحة                   2710000
م�ست�سفى املكتوم                     2221211         
م�ست�سفى المل                      3444010
م�ست�سفى الو�سل                    2193000

ال�صارقة 
م�ست�سفى القا�سمى                 5386444
م�ست�سفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�ست�سفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

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

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�صت�صفيات اخلا�صة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ست�سفى الأهلى مرد�س         6262666
م�ست�سفى النور                       6139111
امل�ست�سفى الماراتى الفرن�سى 6265722

 دبى
م�ست�سفى ولكري                      2829900
امل�ست�سفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�ست�سفى الدولية  اخلا�سة 2212484

ال�صارقة 
م�ست�سفى الزهراء اخلا�سة     5619999
م�ست�سفى زليخة                      5658866
امل�ست�سفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�ست�سفى امللكى                       5452222

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�صيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�سيدلية النور اجلديدة          6264264
�سيدلية الرازى                      6326671
ال�سيدلية الأهلية املركزية     6269545
�سيدلية رميا                          6744214
�سيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�سيدلية م�سفح                      5546674
�سيدلية دار ال�سفاء                 6411299
�سيدلية ابن �سينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�سيدلية عجمان                     7446031 
�سيدلية مكة                           7446343 
�سيدلية املدينة                       7468424
�سيدلية المارات                    7474900
�سيدلية الأم                           7429006

دبى 
�سيدلية املدينة                       2240566 
�سيدلية اجلامعة                    3967335 
�سيدلية الأحتاد                      3935619
�سيدلية ابن �سينا -  بر دبى   3556909 
�سيدلية جراند بن �سينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�سيدلية العني                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية ال�سالم اجلديدة       7543887

ال�صارقة
�سيدلية م�سافى                      5732221 
�سيدلية حمد                          5582800
�سيدلية مكة                           5656994 
�سيدلية الرازى                      5565262 
�سيدلية نادين                        5733311 
�سيدلية ابن  �سينا الكورني�س  5726885 
�سيدلية ال�سارقة                    5623850 

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�صرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
�لطو�رئ على
 مد�ر24 �ساعة

ب��رن��اجم��ا رائ����دا يف جم���ال متكني 
ال��ط��الب وال�����س��ب��اب وال��ع��م��ل على 
باملهارات  وت���زوي���ده���م  ح��م��اي��ت��ه��م 
للتعامل  لهم  ال��الزم��ة  وال��ق��درات 
م��ع ال��ت��ح��دي��ات وال�����س��غ��وط التي 
مت��ر ب��ه��ا خ���الل م��راح��ل حياتهم 
تعاونا  ت��ت��ط��ل��ب  وال���ت���ي  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
وتن�سيقا من خمتلف اجلهات ذلك 
وتن�سيق  اأدواره����ا  تكامل  العالقة 
يخدم  مب��ا  بينها  فيما  ب��راجم��ه��ا 
م�سلحة الطالب واأن القمة جاءت 
يف  ال�سرتاتيجية  للروية  حتقيقا 
التكامل  اأهمية  اإب��راز  على  العمل 
اأجيالنا  م�ستقبل  لبناء  املوؤ�س�سي 
وعيهم  خ�������الل  م�����ن  واأب����ن����ائ����ن����ا 
اأوطاننا.  ت��واج��ه  التي  التحديات 
الوطني  امل�����س��روع  ه���ذا  اأن  واأك�����د 
�سرح  يف  لبنة  يعد  اإمن���ا  ال�سخم 
دولة المارات نحو تعزيز مكانتها 
ثقافتها  عنها  تعر  التي  العاملية 

�سواء من املوؤ�س�سات اأو الأفراد.
الدكتور  ال��ع��ق��ي��د  ق���ال  جهته  م��ن 
العام  امل��ن�����س��ق  ال����دب����ل  اإب����راه����ي����م 
الطالب  لتمكني  خليفة  لرنامج 
العاملية  اأق���در  لقمة  ال��ع��ام  املن�سق 
اإح��دى خمرجات  اإن القمة هي   ..
اأه���م���ي���ة بناء  ل��ت��اأك��ي��د  ال���رن���ام���ج 
مهاراته  وتعزيز  الطالب  ق���درات 
املحيطة  ال��ت��ح��دي��ات  م��واج��ه��ة  يف 
ب���ه وال���ت���ي ق���د ت���وؤث���ر ���س��ل��ب��ا على 
تفاعال  ت�سمن  بحيث  م�ستقبله 
مع  التعامل  يف  ونا�سجا  اإيجابيا 

التحديات املحيطة به.
الرئي�سي  ال��ع��ن��وان  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
ال���ذي ت��ت��ن��اول��ه ال��ق��م��ة ي��رك��ز على 
والتي  الأخ���الق���ي���ة  ال��رتب��ي��ة  دور 
ت��ع��د من���وذج���ا اإم���ارات���ي���ا رائ�����دا يف 
وقدرتها  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 
العاملية  التحديات  مواجهة  على 
التطرف  مقدمتها  يف  ي��اأت��ي  التي 

وقيمها العليا نحو تعزيز الت�سامح 
خمتلف  ب��ني  ال�سلمي  والتعاي�س 
على  واحل��ر���س  املجتمع  م��ك��ون��ات 
ب���ن���اء من������وذج ع��م��ل��ي م����ن خالل 
ث��ق��اف��ات العامل  ت��ع��اي�����س خم��ت��ل��ف 

على اأر�س المارات الطبية.
تعاون  اأهمية  اإىل  الري�سي  واأ���س��ار 
امل�ستوى  ع��ل��ى  اجل���ه���ات  خم��ت��ل��ف 
القطاعني  يف  وال�������دويل  امل��ح��ل��ي 
العمل  يف  واخل����ا�����س  احل���ك���وم���ي 
القمة  ه�����ذه  لإجن��������اح  امل�������س���رتك 
بالن�سبة  كرى  اأهمية  متثل  التي 
الق�سية  اأن  خ���ا����س���ة  ل��ل��ج��م��ي��ع 
تعد  القمة  تتناولها  التي  الأوىل 
اأولوية  ل��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ق�����س��اي��ا  م���ن 
الراهنة  الأو���س��اع  ظل  يف  ق�سوى 
وم����ن ث���م ف��م��ن الأه���م���ي���ة مبكان 
لت�سويق  خطة  اإع���داد  على  العمل 
يف  النجاح  ي�سمن  ت�سويقا  القمة 
امل�ستهدفة  ال��ف��ئ��ات  اإىل  ال��و���س��ول 

•• اأبوظبي-وام: 

املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  ن��اق�����س��ت 
ل���� “ ق��م��ة اأق�����در ال��ع��امل��ي��ة “ التي 
ال�سيخ  �سمو  الفريق  برعاية  تقام 
نائب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  ���س��ي��ف 
رئ���ي�������س جم���ل�������س ال����������وزراء وزي����ر 
“ تنمية  ���س��ع��ار  ال��داخ��ل��ي��ة حت���ت 
ال��ع��ق��ول .. لزده������ار الأوط������ان “ 
اآخ���ر ال���س��ت��ع��دادات و���س��ب��ل اإجناح 
يعزز  ب�سكل  بها  واخل����روج  القمة 
الإمارات  لدولة  الريادي  امل�ستوى 
الدولية  الفعاليات  ا�ست�سافة  يف 

والأحداث الهامة.
خالل   - ال��ل��ج��ن��ة  وا���س��ت��ع��ر���س��ت 
الحتاد  قاعة  يف  الأول  اجتماعها 
اللواء  برئا�سة  الداخلية  وزارة  يف 
الري�سي  ن��ا���س��ر  اأح���م���د  ال��دك��ت��ور 
ال������وزارة رئي�س  ال���ع���ام يف  امل��ف��ت�����س 
ومهام  مهامها   - العليا  اللجنة 
عر�س  ومت  ال��ف��رع��ي��ة  وال���ل���ج���ان 
للقمة  ال���ت�������س���وي���ق���ي���ة  اخل�����ط�����ة 
املوؤمتر  ت�سمل  وال��ت��ي  وفعالياتها 
وامل���ع���ر����س امل�����س��اح��ب ل���ه وور�����س 
خالل  ومت  امل�ستمر.  التعلم  عمل 
الإعالن  �سبل  مناق�سة  الجتماع 
ع���ن “ ج���ائ���زة اأق������در ال��ع��امل��ي��ة “ 
لتعزيز تطبيق خمرجات  الهادفة 
املوؤ�س�سات  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ق��م��ة 
اخلطط  واأف���������س����ل  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
للتعريف بها وتقدمي عر�س حول 
الطالب  لتمكني  خليفة  ب��رن��ام��ج 
العام  الهيكل  ومناق�سة  اأقدر”   “
املوؤمتر  اأع���م���ال  وج������دول  ل��ل��ق��م��ة 
والبحثية  ال��ع��ل��م��ي��ة  والأوراق 
الجتماع  ح�سر  ال��ع��م��ل.  وور�����س 
الداخلية  وزارات  ع���ن  مم��ث��ل��ون 

الفكري والأخالقي الذي تنعك�س 
والدول  املجتمعات  على  نتائجه 
على  وم���وؤث���ر  ك��ب��ري  ب�سكل  �سلبيا 
املجتمع  واأم�����ن  ال�����دول  ا���س��ت��ق��رار 
ومت��ا���س��ك ال���س��رة واأن ذل���ك ناجت 
لبع�س  اخل�����اط�����ئ  ال����ف����ه����م  ع�����ن 
البع�س  لها  ي��روج  التي  الق�سايا 
م��ن خالل  ���س��ع��ارات معينة  حت��ت 
واأو�سح  وغريها.  اإعالمية  قنوات 
العمل  ت�ستهدف  القمة  اأن  الدبل 
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ع���دة اأه�����داف ميكن 
عاملية  م��ن�����س��ة  ب��ن��اء  اإج��م��ال��ه��ا يف 
ي��ع��م��ل ج��م��ي��ع��ا م���ن خ��الل��ه��ا على 
و�سيا�سات  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات  ب���ن���اء 
التحديات  م��ن  للتوعية  وق��ائ��ي��ة 
بالطالب  امل���ح���دق���ة  وامل����خ����اط����ر 
من  وال�ستفادة  وال�سباب  والن�سء 
الإقليمية  وال���ت���ج���ارب  اخل�����رات 
والدولية واإعادة ن�سرها وت�سويقها 
العالقة  ذات  املوؤ�س�سات  مبا يخدم 
ومنتج  فعال  حل��وار  من�سة  وب��ن��اء 
بني اخلراء واملخت�سني واملعنيني 
ب��ال�����س��اأن ال��ط��الب��ي ح��ول املخاطر 
وكيفية  بهم  املحيطة  والتحديات 
اأه��م��ي��ة العمل  م��واج��ه��ت��ه��ا. واأك����د 
ع��ل��ى ت��وح��ي��د امل��ف��اه��ي��م يف جمال 
ال���رتب���ي���ة وال���ت���وع���ي���ة وال���وق���اي���ة 
املعرة  وامل�������س���ام���ني  ال���ط���الب���ي���ة 
وت�سميم  اإن��ت��اج  خ���الل  م��ن  عنها 
اأدل������ة ع��م��ل م���وح���دة وف���ت���ح اآف����اق 
الطالب  لتمكني  ج��دي��دة  ون��واف��ذ 
واأول��ي��اء الأم����ور م��ن التعبري عن 
اح��ت��ي��اج��ات��ه��م وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه��م مبا 
ال�سرتاتيجية  ال�����س��راك��ة  ي��ح��ق��ق 
والأ�سرة  التعليمية  املوؤ�س�سات  بني 
ومت����ك����ني امل����وؤ�����س���������س����ات وامل���������وارد 
ال���ع���ام���ل���ة يف جم���ال  ال���ب�������س���ري���ة 

واخل���ارج���ي���ة وال���ت���ع���اون ال����دويل 
والرتبية والتعليم والهيئة العامة 
ل��ل�����س��وؤون الإ���س��الم��ي��ة والأوق�����اف 
وامل����ج����ل���������س ال����وط����ن����ي ل����الإع����الم 
وجممع  ال��ع��ام  الن�سائي  والحت���اد 
اإ�سافة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ك��ل��ي��ات 
املدر�سي  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��وؤ���س�����س��ة  اإىل 
الب�سرية  والتنمية  املعرفة  وهيئة 
الأمم  ومكتب  اندك�س  وموؤ�س�سة 
املخدرات  املعني مبكافحة  املتحدة 
واجلرمية يف دول جمل�س التعاون 

لدول اخلليج العربية.
للح�سور  ال��ري�����س��ي  ال���ل���واء  ون��ق��ل 
جمل�س  رئي�س  نائب  �سمو  حتيات 
ومتنياته  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء 
موؤكدا   .. وال�سداد  بالتوفيق  لهم 
“ هي  ال��ع��امل��ي��ة  “ اأق�����در  ق��م��ة  اأن 
انطلقت  رائ�������دة  ع���امل���ي���ة  م��ن�����س��ة 
ملناق�سة  �سموه  ورعاية  بتوجيهات 
اأبعادها  يف  ال��ط��الب��ي��ة  ال��ق�����س��اي��ا 
الجتماعية والأخالقية والأمنية 
م�ستقبال  ي�سمن  مب��ا  وال�سحية 
م�����س��رق��ا ل��ه��م ولأوط���ان���ه���م الأم���ن 

وال�ستقرار والزدهار.
من�سة  تعد  القمة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
ومتخذي  ال��ق��ادة  لجتماع  عاملية 
واملخت�سني  واخل��������راء  ال����ق����رار 
وال�سباب  املتخ�س�سة  وال�سركات 
وال��ط��الب واأول��ي��اء الأم���ور لإدارة 
بلغة عاملية موحدة وتنوع  احل��وار 
تبحث  روؤي��ة  لت�سكيل  مبدع  ثقايف 
ع��ن مت��ك��ني ال��ط��الب ل��ب��ن��اء عامل 
وال�سالم  والت�سامح  الأمن  ي�سوده 
والتعاي�س. واأو�سح اللواء الري�سي 
اأبرز  اإح����دى  ت��ع��د  ال��ق��م��ة  اأن ه���ذه 
لتمكني  خليفة  برنامج   م��ب��ادرات 
باعتباره  “اأقدر”   ال�����ط�����الب 

من  والتوعية  وال��وق��اي��ة  الرتبية 
امل�����س��ت��دام��ة ع��ر برنامج  امل��ع��رف��ة 

التعلم امل�ستمر.
م����ن ج���ان���ب���ه اأك������د ال���دك���ت���ور عبد 
“ اإندك�س  رئي�س  امل���دين  ال�����س��الم 
القاب�سة “ اأهمية و�سرورة انعقاد 
“ يف هذا  ال��ع��امل��ي��ة  “ اأق�����در  ق��م��ة 
باأم�س احلاجة  الذي نحن  الوقت 
�سبابنا  لتمكني  ال��ت��ك��ات��ف  اإىل  ب��ه 
ب�سكل  العربي  وال�سباب  امل��واط��ن 
وللتقرب  امل���ج���الت  ���س��ت��ى  يف  ع���ام 
والتعرف  توجهاتهم  ملعرفة  منهم 
لت�سري  وت�سويبها  اأف��ك��اره��م  اإىل 

على الطريق ال�سحيح.
وقال اإن “ اندك�س “ ا�ستقطبت - 
م��ن خ��الل احل��م��الت الرتويجية 
وال��ت�����س��وي��ق��ي��ة ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا يف 
�سفوة   - ال����ع����امل  ال�������دول  ���س��ت��ى 
اأ������س�����ح�����اب ال�������ق�������رار واخل���������راء 
خمتلف  م������ن  وامل���ت���خ�������س�������س���ني 
والإقليمية  امل���ح���ل���ي���ة  اجل����ه����ات 
ممثلني  اإىل  اإ����س���اف���ة  وال���دول���ي���ة 
امل��ن��ظ��م��ات الدولية  ع��ن ع���دد م��ن 
حكومية  وال�������س���ب���ه  احل���ك���وم���ي���ة 
الدولية  ال��ت��ج��ارب  اأجن��ح  لتقدمي 
مع  املتنا�سقة  العاملية  واخل���رات 
�ستتمثل  والتي  وتقاليدنا  عاداتنا 
ذي  متخ�س�س  ع��امل��ي  م��وؤمت��ر  يف 
واأمنية.  و���س��ح��ي��ة  ت��رب��وي��ة  اأب���ع���اد 
جاهدة  ت�سعى  �سركته  اأن  واأ�ساف 
 “ ال��ع��امل��ي��ة  اأق����در  “ ق��م��ة  لتنظيم 
ابتكاريا  تعليميا  من��وذج��ا  لتكون 
املعرفة  ع���ل���ى  ي���رت���ك���ز  ت���ف���اع���ل���ي���ا 
امل�����س��ت��دام��ة وي��ع��م��ل ع��ل��ى توفري 
املعرفة واملهارات الالزمة للطالب 
امل�ستهدفة  وال����ف����ئ����ات  وذوي�����ه�����م 

بطريقة �سهلة ومي�سرة.

�صاعات الدوام من ال�صاعة 6 �صباحًا و حتى الثامنة م�صاًء و340 ق�صابا يف خدمة املتعاملني

م�س��ال��������خ اأبوظب��ي جاهزية كاملة ل�ستقب������ال عي�����د الفطر
•• ابوظبي-الفجر: 

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  اأك���م���ل���ت 
واملت�سمنة  م�ساخلها  ا���س��ت��ع��دادات 
م�سلخ اأبوظبي للجمهور يف منطقة 
م�سلخ  و  يا�س  بني  م�سلخ  و  امليناء 
الآيل  ال��وث��ب��ة  م�سلخ  و  ال�����س��ه��ام��ة 
ال�سعيد،  ال��ف��ط��ر  ع��ي��د  ل���س��ت��ق��ب��ال 
ورف��ع��ت اجل��اه��زي��ة واأك���دت اعتماد 
املعايري ال�سحية يف جتهيز  اأف�سل 

الذبائح وخدمة املتعاملني.
وت���اأت���ي ه���ذه ال���س��ت��ع��دادات �سمن 
اإطارة حر�س دائرة ال�سوؤون البلية 

املعايري  اأف�����س��ل  ل��ت��وف��ري  وال��ن��ق��ل 
وحماية  م�ساخلها  يف  واخل��دم��ات 
املجتمع  اأف�����راد  و���س��الم��ة  ���س��ح��ي��ة 

وامل�ستهلكني .
واأك�����دت ال��ب��ل��دي��ة اأن����ه ل ت��ت��غ��ري يف 
�ساعات دوام امل�سالخ يف عيد الفطر 
ال��ع��ادي��ة حيث  الأي����ام  ع��ن  ال�سعيد 
للجمهور  خدماتها  امل�سالخ  تقدم 
و حتى  ���س��ب��اح��اً   6 ال�����س��اع��ة  م���ن 
جميع  مت�سمنة  م�����س��اًء  ال��ث��ام��ن��ة 

م�سالخ مدينة اأبوظبي. 
ا�ستنفرت  اأن��ه��ا  ال��ب��ل��دي��ة  واأ����س���ارت 
340 ق�سابا متخ�س�سا يف امل�سالخ 
خالل عيد الفطر من اأجل خدمة 
م�سلخ  كالتايل:  موزعة  املتعاملني 
ق�ساب   100 للجمهور  اأب��وظ��ب��ي 
ق�سابا   150 ي��ا���س  ب��ن��ي  م�سلخ  و 
و  ق�����س��اب��ا   50 ال�����س��ه��ام��ة  م�سلخ  و 
كما   ، ق�����س��اب��ا   40 ال��وث��ب��ة  م�سلخ 

تطلعات  وحتقيق  امل�سالخ  خدمات 
اجل��م��ه��ور.  ون��وه��ت ال��ب��ل��دي��ة اأنها 
ل��ل��ج��م��ه��ور خ��دم��ة تقطيع  وف����رت 
وهي  الكهربائي  باملن�سار  الذبائح 
خدمة دائمة من خالل 4 منا�سري 
لتلبية  القوي  النوع  من  كهربائية 
التقطيع  ع��ل��ى  امل���ت���زاي���د  ال��ط��ل��ب 

بدون تك�سري للعظام . 
جتهيز  اأن  ال���ب���ل���دي���ة  واأو�����س����ح����ت 
يحقق  اأبوظبي  م�سالخ  يف  الذبائح 
الإيجابية  ال��ف��وائ��د  م���ن  ال��ع��دي��د 
ال���ذب���ح ح�سب  ���س��م��ان  ت��ت��م��ث��ل يف 
ظروف  ويف  الإ���س��الم��ي��ة  ال�سريعة 
الفح�س  ،و�سمان  كاملة  �س��������حية 
ال���ب���ي���ط���ري ق���ب���ل ال����ذب����ح وب���ع���ده 
،و�����س����م����ان خ���ل���و ال���ق�������س���اب���ني من 
الأمرا�س املعدية ال�سارية ،وحماية 
ع����ن طريق  احل���ي���وان���ي���ة  ال��������روة 
الوبائية  لالأمرا�س  املبكر  الك�سف 

وفرت البلدية يف كل م�سلخ طبيبا 
و  ال��ذب��ائ��ح  ع��ل��ى  للك�سف  ب��ي��ط��ري��ا 
القيام بالفح�س قبل الذبح وبعده 
الذبائح  ���س��الح��ي��ة  م���ن  ل��ل��ت��اأك��د 
والتخل�س  و  الآدم��ي،  لال�ستهالك 
بطريقة  امل��ري�����س��ة  ال���ذب���ائ���ح  م���ن 

نظامية و اآمنة.
الإ�سافية  الإج����راءات  اأه��م  وح��ول 
التي  ال��ت��ح�����س��ي��ن��ي��ة  واخل������دم������ات 
تقدمها امل�سالخ خالل عيد الفطر 
مو�سم  اأن  ال���ب���ل���دي���ة  اأو����س���ح���ت   ،
ي�����س��ه��د ارت���ف���اع���ا يف عدد  الأع����ي����اد 
ت����وارد اجلمهور  ي����زداد  و  ال��ذب��ائ��ح 
خالل اأيام عيد الفطر ، كما ت�سجل 
الذبائح  اأع���داد  يف  ارتفاعا  امل�سالخ 
خ����الل ال���ي���وم���ني الأخ����ريي����ن من 
�سهر رم�سان املبارك ، لذلك تكثف 
البلدية من خدماتها وت�سنفر كافة 
اأطقمها لتلبية الطلب املتزايد على 

وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ب��ي��ئ��ة ن��ظ��ي��ف��ة و 
���س��ح��ي��ة ب��ال��ت��خ��ل�����س ال�����س��ح��ي من 
مظهر  على  واملحافظة  املخلفات، 
امل����دي����ن����ة احل���������س����اري. ون���ا����س���دت 
اأب��وظ��ب��ي اجلمهور  ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة 
وال�سوارع  ال��ب��ي��وت  يف  ال��ذب��ح  ع���دم 
وال�ساحات العامة وخا�سة اأن كافة 
موؤهلني  غري  اجلائلني  الق�سابني 

فنياً وقد يحملون اأمرا�ساً خطرية 
على ال�سحة العامة ،كما اأن التعامل 
�سيحرم  اجل��ائ��ل��ني  الق�سابني  م��ع 
الإمكانات  م��ن  ال��ذب��ائ��ح  اأ���س��ح��اب 
التي  والب�سرية  وال�سحية  الفنية 
ت��ق��دم��ه��ا امل�����س��ال��خ ل��ل��ح��ف��اظ على 
اآن  ال���ع���ام���ة وال��ب��ي��ئ��ة يف  ال�����س��ح��ة 
املظهر اجلمايل  اإىل  اإ�سافة  واح��د 

العواقب  اإىل  م�����س��رية  ل��ل��م��دي��ن��ة. 
ال�����س��ح��ي��ة اخل���ط���رية ل��ل��ذب��ح غري 
املعتمد  امل�����س��ال��خ  خ�����ارج  امل��رخ�����س 
خمالفات  ه��ن��ال��ك  ���س��ي��ك��ون  ح��ي��ث 
كبرية فورية مع م�سادرة الذبائح، 
وقد كلفت البلدية دوريات ملراقبة 
الذبائح  جتهيز  ع��ل��م��ي��ات  و���س��ب��ط 

خارج اإطار امل�سالخ .

مبنا�سبة عيد الفطر �سرطة الفجرية تفك 
حجز املركبات املحجوزة حتى تاريخ اليوم

•• الفجرية -الفجر:

املبارك و�سمن مبادرات عام اخلري ل�سرطة  تزامناً مع حلول عيد الفطر 
ال��ف��ج��رية وج���ه ���س��ع��ادة ال��ل��واء حم��م��د اأح��م��د ب��ن غ���امن الكعبي ق��ائ��د عام 

املركبات  ج��م��ي��ع  ب���اإع���ف���اء  ال�������س���رط���ة 
امل��ح��ج��وزة م��ن م��دة احل��ج��ز املتبقية 
التي حجزت  املخالفات اخلطرة  عدا 
على  الت�سابق  يف  واملتمثلة  ب�سببها، 
ال��ط��رق��ات ال��ع��ام��ة وال��ق��ي��ادة بطي�س 
وت���ه���ور ب�����س��ورة ت�����س��ك��ل خ���ط���راً على 
من  وال��ه��روب  ال��ط��ري��ق  م�ستخدمي 
رجال الأمن واأكد قائد عام ال�سرطة 
قرب  مبنا�سبة  ج���اء  ال��ق��رار  ه���ذا  اأن 
حلول عيد الفطر ال�سعيد ومبادرات 
الإلتزام  ب�سرورة  موؤكدا  اخل��ري  ع��ام 
على  حفاظاً  وامل���رور  ال�سري  بقواعد 

�سالمة الآخرين.
قائدي  ال���ت���زام  اأه��م��ي��ة  اإىل  م�����س��ريا 

يف  �سلوكهم  بتغيري  لهم  فر�سه  باعتباره  ال��ق��رار  �سملهم  الذين  املركبات 
غامن  بن  ووج��ه  م�ستقباًل.  املخالفات  لإرت��ك��اب  لتعر�سهم  جتنباً  القيادة 
كافة م�ستخدمي الطريق بالتقيد بال�سرعات املحددة على الطرق الداخلية 
خالل  احل��وادث  لوقوع  جتنباً  الطريق  بغري  الن�سغال  وع��دم  واخلارجية 

اإجارة عيد الفطر متمنيا للجميع اجازة �سعيدة.

زايد اخلري تبداأ املرحلة الرابعة ملهامها التطوعية يف الدولة 
•• اأبوظبي-وام:

 ب����داأت ق��واف��ل زاي���د اخل���ري امل��رح��ل��ة ال��راب��ع��ة من 
والوقائية  وال��ع��الج��ي��ة  الت�سخي�سية  ب��راجم��ه��ا 
ل��ل��ك�����س��ف امل��ب��ك��ر ع���ن الأم����را�����س امل��زم��ن��ة وعالج 
احل�����الت امل��ر���س��ة ل��ل��ف��ئ��ات امل��ت��ع��ف��ف��ة يف خمتلف 
اإم�����ارات ال���دول���ة وذل���ك ان�����س��ج��ام��ا م��ع توجيهات 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
2017 عام  ب��اأن يكون  الدولة حفظه اهلل  رئي�س 
م�سرتكة  مببادرة  الرابعة  املرحلة  تاأتي   . اخل��ري 
وامل�ست�سفي  ال��ر  دار  وجمعية  العطاء  زاي���د  م��ن 
ال�سعودي الأملاين وبنك الإمارات للدواء وباإ�سراف 

نخبة من برنامج اأطباء الإمارات .
الدكتورعادل  الإم�����ارات�����ي  ال��ق��ل��ب  ج�����راح  وق�����ال 
العطاء  زايد  ملبادرة  التنفيذي  الرئي�س  ال�سامري 
املجتمعي  ل��ل��ت��ط��وع  الإم���������ارات  ب���رن���ام���ج  رئ��ي�����س 
والتخ�س�سي الرئي�س التنفيذي لأطباء الإمارات 
اإن قوافل زايد اخلري عززت من مهامها التطوعية 
حمليا يف �سهر رم�سان يف خمتلف اإمارات الدولة 
وم�ست�سفياتها  امل��ت��ن��ق��ل��ة  ع��ي��ادات��ه��ا  خ����الل  م���ن 
الثالثة  املراحل  براجمها يف  بعد جناح  املتحركة 
تقدم  اأن  خ���الل���ه���ا  ا���س��ت��ط��اع��ت  وال����ت����ي  الأوىل 
املواطنني  املر�سى  م��ن  ل���الآلف  وال����دواء  ال��ع��الج 
جمال  يف  نوعها  م��ن  الأوىل  ب���ادرة  يف  واملقيمني 
اأن عيادة  اإىل  اأ���س��ار  و   . امل��ي��داين  املجتمعي  الطب 

انطالقا  مهامها  �ستوا�سل  املتنقلة  اخل��ري  زاي��د 
م��ن اأب��وظ��ب��ي اإىل دب���ي وال�����س��ارق��ة وع��ج��م��ان واأم 
القيوين والفجرية وراأ�س اخليمة مب�ساركة نخبة 
م��ن ���س��ب��اب الإم�����ارات ل��ت��ق��دمي خ��دم��ات تطوعية 
واإن�سانية للمواطنني واملقيمني اإ�سافة اإىل تعزيز 
مفهوم التالحم الجتماعي وتر�سيخ ثقافة العمل 
ال��ت��ط��وع��ي وامل��ج��ت��م��ع��ي ل���دى ال�����س��ب��اب م��ن اأبناء 

الإمارات . من جهته قال الدكتور عبداهلل �سهاب 
املدير التنفيذي لأطباء الإمارات اإن التطوع يعد 
اأ�سيلة  وقيمة  الإيجابية  والقيم  ال�سلوكيات  من 
ا�ستغالل  يف  وي�سهم  الإ���س��الم��ي��ة  جمتمعاتنا  يف 
طاقات اأفراده يف جمالت مثمرة وهادفة مل�سلحة 
املجتمع وهو ركيزة اأ�سا�سية يف بناء املجتمع ون�سر 

التما�سك الجتماعي بني اأفراده .

فقد�ن جو�ز �سفرت
عمر  مي�ساء   / املدعو  فقد 
ابراهيم حممد    �سودانية 
�سفره  ج����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
�سادر   )239299( رق��م 
م��ن ال�����س��ودان ، م��ن يجده 
بتليفون  الت�������س���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/5804932 

فقد�ن جو�ز �سفرت
فقد املدعو / ناديه �سباح 
اليمن     ، ع���ب���دال���رح���م���ن 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )05732218( رق����م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 052/7771447

فقد�ن جو�ز �سفرت
الدين  /جا�سم  املدعو  فقد 
بنغالد�س   ، ع��ل��ي  ج���ون���اب 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
�سادر   )44761( رق�����م 
ب��ن��غ��الد���س م���ن يجده  م���ن 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 050/7931539
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�لعدد 12053 بتاريخ 2017/6/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ ملحمة �ستار �ستاندرد ذ.م.م

 رخ�سة رقم:CN 2146125  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/ملحمة �ستار �ستاندرد ذ.م.م
STAR STANDARD BUTCHERY LLC

اىل/ مطعم ويكند باربكيو ذ.م.م
WEEKEND BBQ RESTURANT LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة مطعم )5610001(
تعديل ن�ساط/ا�سافة م�ساوي على الفحم )�سفاري( )5621006(

تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات تو�سيل الطلبات )8299010(
تعديل ن�ساط/حذف بيع اللحوم الطازجة - بالتجزئة )4721004(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12053 بتاريخ 2017/6/22

اإعــــــــــالن
اآبل  رد  �سالون  ال�س�����ادة/  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
لل�سيدات  رخ�سة رقم:CN 1338890  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
 تعديل ا�سم جتاري من/�سالون رد اآبل لل�سيدات

RED APPLE LAIDES SALON

اىل/ �سالون ليايل البنف�سج لل�سيدات
LAYALI AL BANAFSAJ LADIES SALON

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12053 بتاريخ 2017/6/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ الدانات ال�سبع لل�سيانة العامة 

ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 2082185  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/الدانات ال�سبع لل�سيانة العامة ذ.م.م
AL DANAT AL SABAA GENERAL MAINTENANCE LLC

اىل/ الدانات ال�سبع للمقاولت وال�سيانة العامة ذ.م.م
AL DANAT AL SABAA CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة مقاولت الطرق الرئي�سية وال�سوارع والعمال املتعلقة 
بها )4210001(

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12053 بتاريخ 2017/6/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ دوك�سي ملواد البناء ذ.م.م

 رخ�سة رقم:CN 1063059  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 0.10*0.40 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/دوك�سي ملواد البناء ذ.م.م
DOXY BUILDING MATERIALS

اىل/ دوك�سي لتجارة ال�سكراب ذ.م.م
DOXY SCRAP TRADING LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة جتارة النفايات واخلردة املعدنية - باجلملة )4669102(
تعديل ن�ساط/ا�سافة جتارة النفايات واخلردة غري املعدنية اخلا�سة باعادة الدوران )4669103(

تعديل ن�ساط/ا�سافة جتارة خردة وخملفات املباين )4669107(
تعديل ن�ساط/حذف ا�سترياد )4610008(
تعديل ن�ساط/حذف ت�سدير )4610009(

تعديل ن�ساط/حذف بيع مواد البناء - بالتجزئة )4752034(
تعديل ن�ساط/حذف بيع عدد وادوات البناء - بالتجزئة )4752037(

تعديل ن�ساط/حذف خدمات حقول ومن�ساأت النفط والغاز الرية والبحرية )0910018(
القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12053 بتاريخ 2017/6/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ او اي دي ادفان�س ل�سيانة 

الطرق ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 2205083  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 0.20*0.50 اىل 1*1
 تعديل ا�سم جتاري من/او اي دي ادفان�س ل�سيانة الطرق ذ.م.م

O I D ADVANCE ROAD MAINTENANCE LLC

اىل/ او اي دي للو�ساطة التجارية ذ.م.م
O I D COMMERCIAL BROKER LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة و�سيط جتاري )4610010(
تعديل ن�ساط/حذف �سيانة الطرق )4329912(

تعديل ن�ساط/حذف �سيانة اجل�سور والنفاق )4329913(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12053 بتاريخ 2017/6/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ خليج ا�سيا لل�سفر 

منفذ 3 رخ�سة رقم:CN 242184  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

 تعديل ا�سم من/خليج ا�سيا لل�سفر منفذ 3

اىل/ خليج ا�سيا لل�سفر فرع 3

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

التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 

العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12053 بتاريخ 2017/6/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ الن�ساءات املتقدمة للمقاولت العامة 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1675598  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/عبداهلل ح�سن علي �سعيد املحرمي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ عبداهلل ح�سن علي �سعيد املحرمي من 75% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احمد ح�سن علي �سعيد املحرمي

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 0.20*0.50
تعديل راأ�س املال/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية

 تعديل ا�سم جتاري من/الن�ساءات املتقدمة للمقاولت العامة ذ.م.م
CONSTRUCTION ADVANCED GENERAL CONTRACTING LLC

اىل/ الن�ساءات املتقدمة للمقاولت العامة
 CONSTRUCTION ADVANCED GENERAL CONTRACTING

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12053 بتاريخ 2017/6/22

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

حمم�سة وحلويات من�سور ذ.م.م - فرع 2
رخ�سة رقم:CN 1560636-2 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12053 بتاريخ 2017/6/22

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/نيو  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

هوري�سون�س للتجارة العامة - فرع ابوظبي
رخ�سة رقم:CN 1165676 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12053 بتاريخ 2017/6/22

اإعــــــــــالن
نيك�ست  ال�س�����ادة/�سالون  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الرجايل رخ�سة رقم:CN 1196911  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد حيدر ابراهيم علي احلمادي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ح�سني حاجي حممد ح�سني لري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12053 بتاريخ 2017/6/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم �سفن هوت 

CN 2196918:بوت ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة يايو ما %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف يالينج - كاجن

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف هايفينج - زهاجن
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12053 بتاريخ 2017/6/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بقالة ياقوت العني 

رخ�سة رقم:CN 1116009  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد �سيف اهلل ابو نا�سر حممد نور الهدى %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد ابو طاهر نور احمد
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12053 بتاريخ 2017/6/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سلة التوت للخ�سروات 

والفواكه رخ�سة رقم:CN 1673474 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد علي ابراهيم البلو�سي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ح�سن علي ابراهيم علي البلو�سي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12053 بتاريخ 2017/6/22

اإعــــــــــالن
العجائب  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1170377:لعمال الملنيوم والزجاج رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة من�سور حممد جوعان عوي�سة اخليلي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد �سيف �سامل عبيد الكعبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12053 بتاريخ 2017/6/22

�إعـــــــــــالن
ال�سادة/  باأن  والثقافة  لل�سياحة  ظبي  اأبو  هيئة  تعلن 
اأر�س العطالت لل�سفر ويحملون رخ�سة �سياحية رقم 

TL06078 قد ابدوا رغبتهم يف الغاء الرخ�سة.
هذا  على  الإعرتا�س  يف  احلق  له  من  على  وعليه 
الإجراء التقدم ومراجعة الهيئة خالل اأ�سبوع ميالدي 
الهيئة غري  فاإن  الإعالن  وغال  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
هذه  اإنق�ساء  بعد  دعاوي  اأو  حقوق  اأي  عن  م�سئولة 

املدة، حيث �ست�ستكمل الإجراءات املذكورة اأعاله.
 �إد�رة �ملعايري و�لتنظيم و�لرتخي�ص

�لعدد 12053 بتاريخ 2017/6/22

 �إعـــالن �سطب قيد
ال�ستوم هولدينجز )اجلن�سية  ال�سادة/�سركة  باأن  القت�ساد  وزارة  تعلن 
: فرن�سا( قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع ال�سركة يف اإمارة ال�سارقة 
)العنوان: مي�سلون -  �س ال�سيخ زايد ب ثمام لال�ستثمار �س.ب:25448 
�س.ب:  لال�ستثمار  ثمام  ب   - زايد  ال�سيخ  �س  خ  مي�سلون   - ال�سارقة 
�سجل  يف   )585( رقم  حتت  واملقيدة    )25448 �س.ب:  ال�سارقة   254488
رقم  الحتادي  القانون  وتنفيذا لحكام  الوزارة.  الجنبية يف  ال�سركات 
)2( ل�سنة 2015م يف �ساأن ال�سركات التجارية وتعديالتة و القرار الوزاري 
رقم )377( ل�سنة 2010م يف �ساأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س لفروع 
ومكاتب املن�ساآت املوؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . يرجى من 
ال�سادة ا�سحاب احلق يف العرتا�س ان يتقدموا باعرتا�سهم اىل الوزارة 
وزارة  التايل:  العنوان  على  الن�سر  تاريخ  �سهر من  يتجاوز  ميعاد ل  يف 

القت�ساد اإدارة الت�سجيل التجاري �س.ب:3803 ال�سارقة.
 �د�رة �لت�سجيل �لتجاري

�لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�ص  22  يونيو 2017 �لعدد 12053

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�ص  22  يونيو 2017 �لعدد 12053

�لعدد 12053 بتاريخ 2017/6/22

تنويه
بال�سارة اىل العالن ال�سادر بجريدة الفجر يف العدد رقم 12035 بتاريخ 2017/6/1 
للرخام  التجارية/دركه  الرخ�سة   )CN-1362389( التجارية  الرخ�سة  بخ�سو�س 
تذكر  العالن ومل  ورد خطاأ يف  بانه  القت�سادية  التنمية  دائرة  تنوه   . وال�سرياميك 

التعديالت التالية:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف جنت نور جمعه خان %100

تعديل وكيل خدمات/حذف احمد �سليمان علي حممد املعمري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سليمان علي حممد املعمري %100

بال�سافة اىل التعديالت الواردة يف العالن ال�سابق
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقو 

ق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية)�بوظبي(

منوذج اإعالن الن�صر
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: مدن المارات لل�سيافة

 طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
DONERJI DONER KEBAB & BURGER دونرجي  دونر كباب وبرجر

املودعة بالرقم:269892       بتاريخ:2017/3/16 م
با�س��م:مدن المارات لل�سيافة

وعنوانه:�سارع الكورني�س اخلان ال�سارقة المارات العربية املتحدة هاتف: 065541212 فاك�س: 065541010 
�سندوق الريد: 3777 امييل mohammad@mehospitality.com ال�سارقة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43 خدمات توفري الطعمة وامل�سروبات اليواء املوؤقت. 
و�سف العالمة:�سيخ �ساورما فوق كلمة دونرجي باللغة العربية و DONERJI النكليزية وكتلة حلم على 
�سكل �ساورما تتو�سط كلمة دونرجي بالعربي والجنليزية العالمة تت�سمن اي�سا كلمة دونر كباب وبرجر 

 . )DONER KEBAB & BURGER( باللغة العربية واللغة الجنليزية
doner  ، kebab ، burger كل  الكلمات  ال�س��رتاطات:احلماية للعالمة يف جمملها والتنازل عن 

على حدة باعتبارها �سائعة . 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�ص  22  يونيو 2017 �لعدد 12053
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اأخبـار الإمـارات
وفد من غرفة جتارة و�سناعة دبي يطلع على خدمات اإدارة الكاتب العدل

•• دبي-الفجر:

ا�ستقبلت اإدارة الكاتب العدل يف حماكم دبي وفداً من غرفة 
جتارة و�سناعة دبي، لالطالع اخلدمات املقدمة، وذلك يف 
التعاون بني  وتعزيز  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  تعزيز  اإطار 
من  لال�ستفادة  املختلفة  احلكومية  وال��ه��ي��ئ��ات  ال��دوائ��ر 

اأف�سل اخلدمات واملمار�سات.
ح��ي��ث ق���ام ال���وف���د ب���الط���الع ع��ل��ى ���س��ري ع��م��ل��ي��ات توثيق 
العدل، وكذلك خدماتها اللكرتونية  املعامالت بالكاتب 
واآلية تقدمي اخلدمة، واأنواع املعامالت التي يتم ت�سديقها 

الكرتونياً، بالإ�سافة خلدمات الكاتب العدل اخلا�س، كما 
توثيقها  مت  التي  املعامالت  من  من��اذج  على  الوفد  اطلع 

بالق�سم الرئي�سي.
اأن  العدل،  الكاتب  اإدارة  مدير  القا�سم  عبدالرزاق  واأ�سار 
لأطراف  التوقيعات،  على  الت�سديق  يف  تخت�س  الإدارة 
عنهم  ينوب  م��ن  اأو  �سخ�سيا  بح�سورهم  وذل��ك  املعاملة 
مبوجب وكالة م�سدقة اأ�سول اأو النتقال لبع�س احلالت 
واإملامهم  واأه��ل��ي��ت��ه��م  �سخ�سيتهم  م���ن  ل��ل��ت��اأك��د  امل���ح���ددة 
مبو�سوع املحرر وعدم خمالفة م�سمون املعاملة للقانون 

والنظام العام والآداب بدولة الإمارات العربية املتحدة.

وك�����ان يف ا���س��ت��ق��ب��ال ال���وف���د م���ن حم���اك���م دب����ي ك���ال من 
عبدالرزاق القا�سم مدير اإدارة الكاتب العدل، عبدالرحيم 
عبيد  حم��م��د  امل��ع��ل��وم��ات،  ت��ق��ن��ي��ة  اإدارة  م��دي��ر  امل�����س��رب 
اخلا�س،  ال��ع��دل  الكاتب  ���س��وؤون  ق�سم  رئي�س  كرم�ستجي 
عبداهلل  منى  الرئي�سي،  العدل  كاتب  اأهلي  نعيمه حممد 
املال اخ�سائي رئي�سي تطوير خدمات تقنية، وقد �سم وفد 
غرفة جتارة و�سناعة دبي كاًل �سعيد احلارثي مدير اأول 
العمالء،  اأول خدمة  اأحمد �سالح مدير  العمالء،  خدمة 
�سعاد بن طوق تنفيذي اأول، عمر ال علي مدير اأول تقنية 

املعلومات، اأ�سماء عي�سى مدير التميز.

جمل�س خليفة بن حممد بن خالد يحي يوم زايد ويبارك » من�صة التطوع »

خليفة بن حممد : من الك�سافة انطلق التطوع وامل�ساركة واجب وطني
و�صيم يو�صف : اإ�صالمنا دين اأخالق وقيم ومبادرات وحمبة ل ت�صدد وت�صومع

بتوجيهات �صيخة بنت �صيف ال نهيان

حتقيق اأمنية 43 طفال من ذوي الأمرا�ض امل�ستع�سية يف اأداء العمرة 

•• اأبوظبي-الفجر:  

اأكد �سمو ال�سيخ خليفة بن حممد 
بن خالد اآل نهيان  اإن احياء  دولة 
يوم   « املتحدة   العربية  الإم����ارات 
» ذكرى  الإن�������س���اين  ل��ل��ع��م��ل  زاي����د 
له  املغفور  ال��دول��ة  موؤ�س�س  رحيل 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان - 
طيب اهلل ثراه - ذلك اليوم الذي 
يج�سد القيم الأ�سيلة ال�ساربة يف 
عمق ثقافة املجتمع الإماراتي وهي 
التعا�سد  على  حت�س  التي  القيم 
و  النا�س  بني  والت�سامح  والتعاون 
الإم���ارات م�سرقة يف  جتعل �سورة 

قلوب ماليني الب�سر وعقولهم. 
زايد  ال�سيخ  له  املغفور  اإن  واأو�سح 
اهلل  طيب   - نهيان  اآل  �سلطان  بن 
للعمل  رم���زا  دوم���ا  �سيظل   - ث���راه 
العربي  ال�سعيدين  الإن�ساين على 
وال��ع��امل��ي مب��ا ق��دم��ه م��ن مبادرات 
خل��دم��ة الإن�����س��ان��ي��ة ج��م��ع��اء ومبا 
عم�قت  وث��واب��ت  اأ�س�س  م��ن  و�سعه 
البعد الإن�ساين يف �سيا�سة الإمارات 
اخل��ارج��ي��ة ور���س��خ��ت ���س��ورت��ه��ا يف 
للعطاء  عنوانا  باعتبارها  اخل��ارج 
اأن ما  الإن�ساين.  واأ�ساف �سموه : 
العمل  مل�سلحة  زاي��د  ال�سيخ  قدمه 
العامل كله  الإن�ساين واخل��ريي يف 
قلوب  يف  حم��ف��ورا  ا�سمه  يجعل   ..
ا�ستفادت  التي  وعقولها  ال�سعوب 

ال���ت���ي حت���ر����س ع��ل��ى ن�����س��ره��ا بني 
�سمنها  وم��ن  املوؤ�س�سات،  خمتلف 
تقوم  ال��ت��ي  التطوعية  امل��وؤ���س�����س��ات 
ب��دور مهّم يف خدمة املجتمع، من 
خ����الل الأع����م����ال ال���ت���ي ت���ق���وم بها 
الأهلية  اجل��م��ع��ي��ات  م���ن  ال��ع��دي��د 
واخلريية املنت�سرة يف الدولة، التي 
العديد من  اإىل  تتوّجه بخدماتها 
مل�ساعدتها  وذل��ك  املجتمع،  �سرائح 

على مواجهة اأعباء املعي�سة.

دين حمبة و�صالم 
يو�سف  و�سيم  ال�سيخ  ف�سيلة  واكد 
دي�����ن حب  ال����س���الم���ي  دي���ن���ن���ا  ان 
ال�����س��الم  وياأمرنا  ي��ن�����س��ر  و����س���الم 
واحليوان  الر������س  م���ع  ب��ال�����س��الم 
وال���ن���ف�������س واجل����م����ي����ع وح����ت����ى يف 
احل����روب اأن ن�����س��امل اأه���ل الأر����س 
نقبالهم  واأن  تطرف  اأو  غلو  دون 
الخ���ري���ن ب���اأ ف�����س��ل م��ال��دي��ن��ا من 
ب����اأن نتعامل  اخ����الق ك��م��ا ي��اأم��رن��ا 
بالأف�سل مع من يخالفنا وياأمرنا 
واملوعظة  باحلكمة  ال�سالم  بن�سر 
احل�سنة وديننا قائم على الأخالق 
والعبادات للمرء تعود اإليه بالنفع 
وال��دي��ن ي��اأم��ر ب��الأخ��الق وه��ل ما 
ي��ن��ف��ع ب��ه امل����رء ال��ن��ا���س وه���و لي�س 
تعك�س  ان  بل  عباده  فقط منطوق 
�سورة التي يف كل من يراك باخللق 
العظيم وكل دين ارتبط بالخالق 

مو�سحا  للتطوع  الم��ارات  من�سة 
العربية  الإم����ارات  ان��ه تقدم دول��ة 
امل��ت��ح��دة جت��رب��ة مم��ّي��زة يف العمل 
عليها  ج���ب���ل���ت  ال����ت����ي  ال���ت���ط���وع���ي 
م��ن��ذ ال��ق��دم ، ل��ي�����س لأن��ه��ا جت�ّسد 
قيم  م��ن  جمتمعها  ب��ه  يتمتع  م��ا 
والتكافل  وال���ت�������س���ام���ن  ال���ع���ط���اء 
التطوعي  العمل  واإمن��ا لأن  فقط، 
الن�ساط اخلريي  اأحد مظاهر  هو 
والإن�������س���اين ال����ذي مت��ار���س��ه على 
ظل  يف  اخل��������ارج��������ّي،  ال�������س���ع���ي���د 
ح���ر����س ح��ك��وم��ة دول�����ة الإم������ارات 
الالحمدود  ودع��م��ه��ا  واه��ت��م��ام��ه��ا 
وموؤ�س�ساته،  ال��ت��ط��وع��ي  ل��ل��ع��م��ل 
العام  ال��ن��ف��ع  ج��م��ع��ي��ات  وجل���ه���ود 
اأهم  اإن  وبراجمها”.  التطوعّية 
التطوعي  العمل  جتربة  ميّيز  ما 
با�ستمرار،  تنمو  اأنها  الإم���ارات  يف 
متعددة،  ب������اأدوار  ل��ت��ق��وم  وت��ت��ط��ور 
تنموية وجمتمعّية، وهذا مل يكن 
ليتحقق اإل من خالل الدعم الذي 
الر�سيدة  وقيادتنا  ال��دول��ة  توليه 
التطوعّي،  العمل  اأ�سكال  ملختلف 
ال���ع���دي���د من  ي����رتج����م يف  ال�������ذي 
املبادرات املهّمة، كالن�ساط الك�سفي 
التطوعي الذي انطلق يف املدار�س 
التطوع  ق���ي���م  ال���ك���ث���ريي���ن  وع���ل���م 
وكرنامج  الخ���ري���ن  وم�����س��اع��دة 
الجتماعي،  ل��ل��ت��ط��ّوع  “تكاتف” 
�ساحب  ب����دع����م  ي���ح���ظ���ى  ال��������ذي 

وم����ا زال����ت م���ن امل�����س��روع��ات التي 
دع��م��ه��ا ح��ي��ث اأط��ل��ق��ت ا���س��م��ه على 
ال�سوارع واملدن يف دولها تخليدا له 
ولذكراه و �سهادة للتاريخ على اأنه 
كان رمزا للخري والنجدة والعمل 
وا�ستقرار وكرامة  تنمية  اأجل  من 
الإن�سان على ال�ساحتني الإقليمية 
دولة  اأن  �سموه  واأك���د   ، وال��دول��ي��ة 
للعطاء  رم���زا  اأ�سبحت  الإم�����ارات 
الدولية  ال�����س��اح��ة  ع��ل��ى  الإن�����س��اين 
والفاعل  ال���رائ���د  ل���دوره���ا  وذل����ك 
التحديات  خم��ت��ل��ف  م��واج��ه��ة  يف 
املرتبطة بالعمل الإن�ساين وبف�سل 
جمال  يف  امل���ت���ع���ددة  م�����س��ارك��ات��ه��ا 
والإغاثية  الإن�����س��ان��ي��ة  امل�����س��اع��دات 
والإمنائية يف مناطق العامل كافة . 
جاء ذلك خالل ا�ست�سافة جمل�س 
ابوظبي  مبدينة  بالبطني  �سموه 
ف�سيلة  املا�سية  الليلة  وبح�سوره 
ام��ام جمامع  يو�سف  و�سيم  ال�سيخ 
ابوظبي  ال��ك��ب��ري يف  زاي����د  ال�����س��ي��خ 
�سموه  ا�ست�سافات  برنامج  �سمن 
والفكرية  الثقافية  للرموز  لعر 
ومواكبة  ب����ال����دول����ة  وال���وط���ن���ي���ة 
لفعاليات ع��ام اخل��ري وذك��رى يوم 

زايد للعمل الن�ساين .

من�صة التطوع
وب�����ارك ���س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
حممد بن خالد اآل نهيان  اطالق 

اآل  زاي��د  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  
نائب  اأب��وظ��ب��ي،  ن��ه��ي��ان، ويل عهد 
امل�سلحة،  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
التطّوع،  ثقافة  تعزيز  وي�ستهدف 
املتاحة،  امل�����وارد  م���ن  وال���س��ت��ف��ادة 
واإي����ج����اد احل���ل���ول اخل���الق���ة التي 

تلّبي حاجات املجتمع.
التجربة  مت��ّي��ز  اإن  ���س��م��وه  وا����س���ار 
التطوعي  ال��ع��م��ل  يف  الإم���ارات���ي���ة 
عّدة،  رئي�سة  اعتبارات  اإىل  يرجع 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  اإمي�����ان  اأول���ه���ا، 
العمل  بقيمة  الإم������ارات  دول����ة  يف 
التطوعّي، حيث تنظر اإليه ب�سفته 
راف����داً اأ���س��ا���س��ي��اً م��ن رواف����د تنمية 
مبكانته،  وال���ن���ه���و����س  امل���ج���ت���م���ع 
ولهذا تعمل على ن�سر ثقافته بني 
ثانيها،  امل��ج��ت��م��ع.  ف��ئ��ات  خم��ت��ل��ف 
وجود منظومة قوية من املوؤ�س�سات 
�ستى  يف  بنجاح  تعمل  �سة  املتخ�سّ
جم����الت ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ّي، مثل 
ال��ت��ط��وع يف جم���ال م�����س��ان��دة ذوي 
والتطّوع  اخل��ا���س��ة،  الح��ت��ي��اج��ات 
يف امل���ج���ال ال��ب��ي��ئ��ي، وال���ت���ط���وع يف 
اأعمال  يف  وال��ت��ط��وع  امل�ست�سفيات، 
�سّك  املوؤ�س�سات ل  الطوارئ، وهذه 
يف اأن���ه���ا ك����ان ل��ه��ا اأك�����ر الأث������ر يف 
وتعظيم  التطوعّي،  العمل  تطوير 
ال����س���ت���ف���ادة م���ن���ه. ث��ال��ث��ه��ا، روؤي����ة 
ب�سفته  التطوعّي  للعمل  ال��دول��ة 
املجتمعية،  امل�سوؤولية  اأحد جوانب 

يدع  اأن  يف  ح��اج��ة  هلل  لي�س  واأن   ،
وال�سراب  ال��ط��ع��ام  اخل���ل���وق  غ���ري 
 ، اأول  اأن يلتزم باخللق القومي  بل 
والأخالق هي العملة التي نتعامل 
اختلف  مهما  الأخ���ري���ن  م��ع  فيها 
واللغة  وال���دي���ن  واجل��ن�����س  ال���ل���ون 
، ف�����الأخ�����الق ه����ي ال���ت���ي جت���م���ع ، 
بني  يجمع  ان  امل�سلم  يف  والأ���س��ل 
والأخ��الق ويجب  الدين  الأمرين 
 ، ال�سائم  ���س��ورة  نظهر  اأن  علينا 
واأن ال�سيام لي�س باجلوع والعط�س 
ب����ل ب������اأن ي���ك���ون امل������رء ع���ل���ى خلق 
الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم ، ل 
نكون اأمة ل تعرف من الإ�سالم ال 
القبلة ونن�سى الخالق التي اأمرنا 
التي تدخل  الأع��م��ال  كل  واأن   ، به 
الجتماعية  الأع���م���ال  ه��ي  اجل��ن��ة 
وو�سعها  وال��ت��ط��وع��ي��ة  واخل���ريي���ة 
ال�سالم لنا لنعرف جمال ال�سالم 
بان  وال��ف��ر���س��ة الن يف رم�����س��ان   ،
جمتمعه  ينفع  ال��غ��ري  امل���رء  ينفع 
ون���ح���ن مل ن��خ��ل��ق ل��ع��ن�����س��ر امل�����ادة  
التي  بالأعمال  يبارك  فاهلل  وامل��ال 

اخ��الق��ي��ة يتعامل  م��ن��ظ��وم��ة  وه���و 
فيها الإن�سان مع نف�سه ومع غريه 
، واأنه اأول ما برز الت�سدد يف الدين 
نبذه الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 
من ال�سحابة ، واأننا خلقنا لتعمري 
الأر�س ول اأن منوت ونحفر قبورنا 
باأيدينا  ، وحث الدين املرء يف اآخر 
ي��وم من عمر الأر���س وبيد احدنا 
ف�����س��ي��ل��ة ب�����اأن ن��غ��ر���س��ه��ا ب�����اأن نعمر 
الأر�س ولو كان باخر يوم ، والدين 
ي��رف�����س ال��ره��ب��ان��ي��ة امل��ب��ت��دع��ة وان 
 ، والعمل  العمارة  مناط  ال���س��الم 
وجعل  اأخالقية  منظومة  فديننا 
وال�سدقة  ال��زك��اة  الأم����وال  يف  لنا 
لي�ستفيد  الأر����س  بنعمر  ودع��ان��ا   ،
م��ن��ه��ا ك��ل م��ن ه��و اأم��ام��ن��ا ول���و يف 
اآخ��ر ي��وم يف عمر الأر���س ول��و كان 
اآخر يوم من عمرنا ، ونعمر نف�سنا 
نبني  واأن  ب��ل  وجمتمعنا  ووط��ن��ن��ا 
وع��ال ل يحب  ج��ل  واهلل   ، اأنف�سنا 
املت�سومعني  ي��ح��ب  ول  ال�������س���ذج 
 ، النا�س واملجتمع  والإتكالني على 
اأخالق  كتلة  نكون  اأن  ويف رم�سان 

تخرج من القلب وتكون بال مقابل 
اخلطوة  منا  ي��رى  ان  اهلل  وي��ح��ب 
وننفع  والعمل  الإق���دام  يف  الوىل 
ال��ن��ا���س ون��ن��ف��ع امل��ج��ت��م��ع ومل���ا جعل 
ال���س��الم اأف�����س��ل ال�����س��دق��ات �سقيا 
امل���اء وم�����س��ت��دام��ة ���س��دق��ة لأن��ه��ا ل 
اأو ديانة  اأح���د ب��ني دي��ن  متيز ب��ني 
داب�����ه  ،  اأو  ك��ط��ري  اأو  ان�����س��ان  ب���ني 
كن  كاملاء  كن  فانت  اجلميع  ينفع 
مل  وان  روى  حل  اأينما  كال�سحاب 
يروي منح ظال واجعل من نف�سك 
الأر�س  منه  ينتفع  ال���ذي  كاملطر 
وال�����س��ج��ر وال��ب�����س��ر وال�����دواب لهذا 
العطاء  م�ساألة  يف  تركز  اأن  عليك 
والتطوع يف رم�سان واأبواب اخلري 
تفطري  ومنها  ك��ث��رية  رم�����س��ان  يف 
ال�سائمني ، واأهمية التطوع وابراز 
ب��ق��در ما  ي��ع��ط��ي  ،  واهلل  ال��ت��ط��وع 
يف  ونحن   ، لغريه  الن�سان  يعطي 
اخلري  ع����ام  ويف  اخل����ري  زاي�����د  دار 
املوىل ان يدمي نعمة اخلري  داعيا 
والعطاء وان يحفظ المارات امنة 

مطمئنة .

»بيت اخلري« تكفل 65 طالبة من جامعة زايد
 •• دبي –الفجر:

 بلغ حجم امل�ساعدات التي قدمتها »بيت اخلري« للطلبة 
 –  2016 ال��درا���س��ي  للعام  زاي��د  جامعة  يف  املع�سرين 
األف   60 مب��ع��دل  دره����م،  األ���ف   520 مبلغ   2017
�سراكة  اتفاقية  �سمن  وذل��ك  درا���س��ي،  �سهر  لكل  دره��م 
زالت  وم��ا   2009 ع��ام  ب���داأت  واجلامعة  ب��ني اجلمعية 

م�ستمرة حتى الآن.
 ويق�سي التفاهم بني بيت اخلري وجامعة زيد بتقدمي 
العام  خ���الل  وامل���وا����س���الت  ل��ل��ط��ع��ام  املخ�س�س  ال��دع��م 
اأ�سهر ميالدية، وقد بلغ الدعم   9 الدرا�سي املكون من 
امل���ايل امل��ق��دم ل��ه��ذه امل��ب��ادرة خ��الل الأع����وام 2009 – 
2.778.150 درهماً، حيث بداأ الدعم  2017 مبلغ 
ال�سهري مببلغ 30 األف درهم حتى بداية العام 2015، 
ثم مت رفعه اإىل 60 األف درهم �سهرياً، مراعاة للتبدلت 

الجتماعية والقت�سادية التي يعي�سها الطالب.
تتبناها  التي  التعليم  دعم  مبادرات  �سمن  ذلك  وياأتي 
اجل���م���ع���ي���ة، وح�������ازت مب��وج��ب��ه��ا ع���ل���ى ����س���ه���ادة الآي������زو 
الطلبة من  تعد م�ساعدة  املجتمعية، حيث  للم�سوؤولية 

الدولة  داخل  دخاًل  الأقل  والأ�سر  املتعففة  الأ�سر  اأبناء 
اأج��ل��ه��ا بيت  اأح���د الأه����داف الرئي�سية ال��ت��ي ق��ام��ت م��ن 

اخلري.
خمتلف  يف  املحتاجني  للطلبة  الدعم  اجلمعية  وتقدم 
رئي�سيان،  م�سروعان  لذلك  ولديها  التعليمية،  املراحل 
يزيد  ي�ستفيد منه ما  الذي  القرطا�سية  الأول م�سروع 
���س��ن��وي��اً، وم�����س��روع تي�سري لدعم  األ���ف ط��ال��ب   15 ع��ن 
التعليمية  ال��رام��ج  ي��دع��م  ال���ذي  اجلامعيني،  الطلبة 
العليا باأي اأدوات يحتاجها الطالب املع�سر، كاحلوا�سيب 
اإىل دعم  اإ�سافة  اإعداد درا�سات وبحوث التخرج،  وكلفة 

الإنفاق على املوا�سالت، وتوفري وجبات الطعام.
وقد عقدت اجلمعية �سراكات مع العديد من اجلامعات 
مثل جامعة زايد وجامعة عجمان وكلية التقنية العليا، 
الدرا�سات  كلية  م��ع  وث��ي��ق  ب��ت��ع��اون  وت��رت��ب��ط  وغ��ريه��ا، 
الإ�سالمية والعربية بدبي، وتدعم اخلريجات من اأبناء 
اإجناز  لرنامج  تر�سيحهن  خالل  من  امل�سجلة،  الأ�سر 
للتاأهيل اإىل �سوق العمل الذي جاء كمبادرة من رئي�س 
الكلية  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  اجلمعية،  اإدارة  جمل�س 

وموؤ�س�سها، معايل جمعة املاجد.

••  اأبوظبي-الفجر:

حتققت للطفل العراقي حممد  البالغ من العمر �سبع �سنوات 
الزائدة وامل�ستع�سية يف اجل�سم  ويعاين من مر�س احل�سا�سية 
اأداء  اأمنية يف  الأطعمة حتققت  اأكل معظم  القدرة على  وعدم 
العمرة وم�ساهدة الكعبة امل�سرفة اأمنية حياته الإميانية بنعمة 
من اهلل ثم جهود موؤ�س�سة حتقيق اأمنية التي حققت وبتوجيهات 
حرم �سمو الدكتور ال�سيخ �سلطان بن خليفة اآل نهيان م�ست�سار 
�سيف  بنت  �سيخة  ال�سيخة  �سمو  الدولة  ال�سمو رئي�س  �ساحب 
بن حممد ال نهيان الرئي�س الفخري املوؤ�س�سة  اأمنية  حممد 
ذوي  من  الأطفال  من  واأمنية  رغبة  واثنني واأربعني  العراقي 
يف  مرة  ولأول  العمرة  منا�سك  اأداء  من  امل�ستع�سية  الأمرا�س 
الف�سيل  ال�سهر  روحانيات  تواكب  اميانية  مبادرة  يف  حياتهم 
وال�سعادة  الفرح  تبا�سر  و�سط  اخل��ري  بعام  حتتفل  والم���ارات 
من  ومرافقيهم  واأ�سعدتهم  فقلوبهم  غمرت  التي  الميانية 
الذين  اأمنية  امل�ساهمني يف حتقيق  املوىل ثم  �ساكرين  ا�سرهم 

اأتناحوا لهم هذه الفر�سة الميانية العظيمة .
التنفيذي  الرئي�س  الزبيدي  ق��ال ه��اين  وع��ن ه��ذه الجن���ازات 

ملوؤ�س�سة حتقيق امنية : تقوم موؤ�س�سة حتقيق اأمنية  منذ عام 
1980 بالعمل على اإ�سعاد الأطفال الذين يعانون من اأمرا�س 
نفو�سهم  والقوة يف  الأم��ل  تهدد حياتهم وبث  �سحية خطرية 
التي  املختلفة  واأحالمهم  اأمنياتهم  حتقيق  خ��الل  من  وذل��ك 
يف  فقط  لي�ست  املوؤ�س�سة  ر���س��ال��ة  واإن   ، حتقيقها  يف  ي��رغ��ب��ون 
حتقيق اأم��ن��ي��ات ه����وؤلء الأط���ف���ال امل��ر���س��ى ب��ق��در م��اه��ي متتد 
لالأثر النف�سي الكبري والتحول الرائع الذي ميكن اأن يحدث 
واأمنياتهم  لأحالمهم  روؤيتهم  عند  واأ�سرهم  الأطفال  لهوؤلء 
�سعادًة  ومينحهم  واإمي��ان��اً  ق��وًة  يزيدهم  ما  وه��و  تتحقق  وه��ي 
واأماًل ي�ساعدهم يف رحلة حياتهم.  وا�ساد  الزبيدي بتوجيهات 
ال�سيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�س  الوالد  ال�سمو  �ساحب 
والعافية  ال�سحة  م��وف��ور  ل��ه  كتب  ورع���اه  اهلل  ال��دول��ة حفظه 
واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء وباهتمام �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن زايد ال نهيان ويل عهد ابوظبي نائب القائد 
ل�سعب  وال��رف��اه  ال�����س��ع��ادة  ر���س��م  امل�سلحة اىل  ل��ل��ق��وات  الع��ل��ى 
تدعو  عاملية  ح�سارية  ر�سالة  لتعلن  العامل  و�سعوب  الم��ارات 
لتحقيق  وال��ت��ع��اون  الت�سامح  م��ن  امل��زي��د  اىل  جمعاء  الب�سرية 

ال�سعادة. واأ�ساف الرئي�س التنفيذي للموؤ�س�سة : لقد اأ�سبحت 
حرم  من  ال��الحم��دود  الدعم  ظل  ويف  اأمنية  حتقيق  موؤ�س�سة 
م�ست�سار  نهيان  اآل  خليفة  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  الدكتور  �سمو 
�سيف  بنت  �سيخة  ال�سيخة  �سمو  الدولة  ال�سمو رئي�س  �ساحب 
اأمنية  املوؤ�س�سة حتقيق  الفخري  الرئي�س  نهيان  ال  بن حممد 
والمارات  العامل  م�ستوى  على  املعروفة  املوؤ�س�سات  اأك��ر  من 
اأكر  التو�سع والنت�سار  املوؤ�س�سة يف كل يوم  ، وتوا�سل  خا�سة 
فاأكر، وتاأتي اليوم اململكة الردنية ال�سقيقة واليمن ال�سعيد 
للم�ساعدة جميعا يف هذا  وامامكم  امامنا  حمطات جديدتان 
الأطفال. نفو�س  يف  والقوة  الأم��ل  روح  وب��ث  الإن�ساين   العمل 
الإن�سانية  القطاعات  م��ع  القوية  ال�سراكات  على  اىل  واأ���س��ار 
الهالل  هيئة  مقدمتهم  ويف  وخ��ارج��ه��ا  ال���دول���ة  يف  امل��ت��ع��ددة 
املميزة  العاملية  خراتها  من  م�ستفيدين  الم��ارات��ي��ة  الحمر 
اخلريي  ج��م��ع��اء  وبوجودهم  الب�سرية  خ��دم��ة  يف  وامل��ع��ت��م��دة 
. نفو�سهم  يف  البهجة  ر�سم  يف  وامل�ساركة  الطفولة  ا�سعاد   يف 
وقال  : كم ي�سعدنا تواجدكم معنا مع موؤ�س�سة حتقيق امنية 
لنم�سي معا يف حتقيق هدفنا ال�سامي لإ�سعاد اطفال وحتقيق 

امانيهم التي قد تكون اآخر اأمنية يف حياتهم .

اخليمة براأ�ض  الفطر  عيد  يف  املرور  حركة  لتنظيم  مرورية  دورية  �سرطة راأ�ض اخليمة تفكك �سبكة الجتار باملخدرات اخلطرة 74 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

اهلل  ال��ل��واء علي عبد  �سعادة  اأع��ل��ن 
ب����ن ع����ل����وان ال��ن��ع��ي��م��ي ق���ائ���د عام 
خطط  ع��ن  اخليمة،  راأ����س  �سرطة 
راأ�س  �سرطة  وترتيبات  ا�ستعدادات 
عيد  ل�ستقبال  الأم��ن��ي��ة،  اخليمة 
اأع������اده اهلل على  امل���ب���ارك  ال��ف��ط��ر 
واخلري  باليمن  الإ�سالمية  الأم��ة 
امل�ساعي  ب���ذل  م���وؤك���داً  وال���رك���ات، 
لتهيئة بيئة اآمنة خالل فرتة عطلة 
اإ�سرتاتيجية  من  انطالقاً  العيد، 
وزارة الداخلية الرامية اإىل العمل 
ان تكون  اأجل  بكفاءة وفعالية من 
دول��ة الم��ارات اإح��دى اأف�سل دول 

العامل اأمناً و�سالمة.
واأو�سح اللواء النعيمي، اأن �سرطة 
ا�ستعداداتها  اأكملت  اخليمة  راأ���س 
املبارك  ال��ف��ط��ر  ع��ي��د  ل���س��ت��ق��ب��ال 
بتجهيز 74 دورية مرورية واأمنية 
الطرق  جميع  لتتوىل  وجمتمعية 
واخلارجية  ال��داخ��ل��ي��ة  وامل��ن��اط��ق 
بالإمارة، بدءا من الع�سر الآواخر 
ال��ك��رمي، حيث  م��ن �سهر رم�����س��ان 
مت ت���وزي���ع ه����ذه ال����دوري����ات اأم����ام 
توفري  بهدف  والأ���س��واق  امل�ساجد 
وت���ق���دمي ال���دع���م الأم���ن���ي ال����الزم 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

من  اخليمة  راأ����س  �سرطة  متكنت 
الإط���اح���ة ب��ع��دد 7 اأ���س��خ��ا���س من 
ترويج  بتهمة  الآ�سيوية  اجلن�سية 

العقاقري املخدرة .
ال��ع��ق��ي��د عدنان  ق����ال  وت��ف�����س��ي��ال 
علي الزعابي مدير اإدارة مكافحة 
املخدرات ب�سرطة راأ�س اخليمة ان 
الق�سية تعود تفا�سيلها اإىل فرتة 
معلومات  و���س��ل��ت  ع��ن��دم��ا  �سابقة 
موؤكدة تفيد بقيام اأحد الأ�سخا�س 
برتويج  الآ���س��ي��وي��ة  اجلن�سية  م��ن 
العقاقري  من  وخطري  جديد  نوع 
املخدرة واأن جميع زبائنه من اأبناء 

جن�سه .
وت���اب���ع يف ���س��وء ت��ل��ك الف�������ادات ، 
ب��ح��ث وحتري  ف��ري��ق  ت�����س��ك��ي��ل  مت 
ا����س���ت���دللت، وب��ع��د اتخاذ  وج��م��ع 
ك��اف��ة الإج�������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة، مت 
و�سبطه  حم���ك���م  ك���م���ني  اإع���������داد 
بتجارة العقاقري املخدرة،  متلب�ساً 
اأدىل  املبدئي معه،  التحقيق  وبعد 
اأ�سخا�س  مبعلومات عن قيام )6( 
اآخرين من نف�س جن�سيته يقومون 

لتقدمي  ال���وط���ن���ي  ال����س���ع���اف  م���ع 
يحتاجون  مل  ع����اج����ل����ة   خ����دم����ة 
ل��ه��ا ، ك��م��ا ���س��ت��ك��ون ج��م��ي��ع مراكز 
الإم���ارة  ك��ل  يف  ال�ساملة  ال�سرطة 
على اأمت ال�ستعداد لتقدمي الدعم 
امل�ساعدة  م��ت��ط��ل��ب��ات  ك���ل  وت���وف���ري 
 ، املجتمع  اأف���راد  م��ن  �سخ�س  لأي 
ف�ساًل عن  ن�سر وتوزيع جمموعة 
من العنا�سر ال�سرطية والدوريات 
امل��دن��ي��ة الأم��ن��ي��ة، مل��راق��ب��ة ك��ل من 
يقومون بتعكري �سفو هذه الأجواء 
الحتفالية، باأية ممار�سات خارجة 

عن القانون.
واأ�����س����اد ق���ائ���د ع����ام ���س��رط��ة راأ�����س 
اخل��ي��م��ة، مب��دى ا���س��ت��ع��داد وتاأهب 
غ�����رف�����ة ال����ع����م����ل����ي����ات امل�����رك�����زي�����ة، 
وال�����دوري�����ات الأم���ن���ي���ة وامل����روري����ة 
مب��راك��ز ال�����س��رط��ة ال�����س��ام��ل��ة، على 
ال�سريعة  لال�ستجابة  ال�سواء،  حد 
ا�ستقبال  خ���الل  م���ن  ط����ارئ  لأي 
املقدمة  والبالغات  املكاملات  كافة 
 »999« الرقم  على  اجلمهور  من 
وع��ل��ي��ه ���س��ي��ت��م اإج�����راء ال�����الزم ُكٌل 

َح�سب اخت�سا�سه.
ومن جانبه دعا قائد عام ال�سرطة 
اله���ايل واأول��ي��اء الم���ور لت�سديد 
اأب��ن��ائ��ه��م يف فرتة  امل���راق���ب���ة ع��ل��ى 

�سيتم  ك���م���ا  الإم������������ارة،  جل���م���ه���ور 
م�����س��اع��ف��ة اجل���ه���ود واأع�������داد هذه 
ال���دوري���ات خ���الل ف���رتة اأي����ام عيد 
ن�سر  �سيتم  حيث  ال�سعيد،  الفطر 
ال������دوري������ات امل�����روري�����ة والأم���ن���ي���ة 
منها  وع��دد  العيد،  م�سليات  اأم��ام 
الرتفيهية  ال��ع��ام��ة  الأم��اك��ن  عند 
وال�سياحية وعند املراكز التجارية، 
وان�سيابية  ال�سري  حركة  لت�سهيل 
احل����رك����ة امل�����روري�����ة، ع������الوة على 
تكثيف الرقابة على جميع الطرق 
الرتكيز  م��ع  ال�سكنية  والأح���ي���اء 
الإمارة  يف  ال�سياحية  املناطق  على 
،كما �سيتم  توفري عدد من �سيارات 
بالتعاون  الإنقاذ،  وِف��رق  الإ�سعاف 

باأجواء  وال�ستمتاع  العيد  عطلة 
العبث  دون  الح��ت��ف��ال��ي��ة  ال��ع��ي��د 
التي قد تلحق  النارية  باملفرقعات 
منبها   ، ب��ه��م  اجل�������س���دي  ال�������س���رر 
التقيد  وال�سواطئ  البحر  مرتادي 
لل�سباحة،  املخ�س�سة  ب��الأم��اك��ن 
يعر�سوا  ل  ح��ت��ى  ب��ه��ا  والل����ت����زام 
البحرية،  املائية  للتيارات  اأنف�سهم 
يح�سن  ل  مل���ن  ال���غ���رق  ح�����الت  اأو 
ال�سباحة، م�سدداً على �سرورة عدم 
وتوفري  رقابة  دون  الأطفال  ترك 
متابعة خا�سة، مع اللتزام بارتداء 
والكبار،  ل��ل�����س��غ��ار  ال��ن��ج��اة  ���س��رتة 
�سيزيد  البحري  الإن��ق��اذ  اإن  وق��ال 
م���ن ع���دد ال����دوري����ات ال��ت��ي جتوب 
الو�سع  وت��راق��ب  الإم����ارة  �سواطئ 
ع��ن كثب وال��ت��ي تتكون م��ن رجال 
وحرا�سة  وم�ساعدة  وب��ح��ث  اإن��ق��اذ 
ب��الإ���س��اف��ة ل��ل��دراج��ات امل��ائ��ي��ة، ول 
زلنا ن�ساعف جهودنا بالتن�سيق مع 
عدد من اجلهات ذات الخت�سا�س، 
طرقات  ك��اف��ة  ت�سهد  اأن  م��ت��م��ن��ي��اً 
ومناطق الإمارة خالل اإجازة عيد 
الفطر، انخفا�ساً يف عدد احلوادث 
الأمنية  وامل���خ���ال���ف���ات  امل�����روري�����ة 
العيد �سعيداً  واأن يكون  وامل�سلكية، 

على اجلميع باإذن اهلل تعاىل.

ت���وؤك���د ع��ل��ى اأن���ه���ا ���س��ت��ظ��ل ال����درع 
من  املجتمع،  اأف��راد  لكافة  الواقي 
و�ستكون  اخل���ط���رية  الآف������ة  ه����ذه 
لتقدمي  دائ����م����اً  مم�������دودة  ي���ده���ا 
امل�ساعدة و العالج لكل من يحتاج 
لها من متعاطي املخدرات، لنقف 
م��ع��اً يف م��واج��ه��ة جت��ار و مروجي 
بال�سكر  ت���ق���دم  ك��م��ا   ، امل����خ����درات 

العقاقري،  ن�����وع  ن��ف�����س  ب����رتوي����ج 
وبحوزتهم  ���س��ب��ط��ه��م  مت  وع��ل��ي��ه 
اإىل  اإحالتهم  ومت  امل��خ��درة،  امل���واد 
باقي  ل�ستكمال  املخت�سة  اجلهات 
بحقهم  ال��ق��ان��ون��ي��ة  الإج����������راءات 

لينالوا جزاءهم العادل .
مكافحة  اإدارة  مل����دي����ر  ووف�����ق�����ا 
راأ���س اخليمة  �سرطة  اأن  املخدرات 

ال�سف  �سباط  و  ال�سباط  لكافة 
باإدارة مكافحة املخدرات  والأفراد 
�سبيل  يف  املخل�سة  جهودهم  على 
املحافظة على اأمن وطنهم، وعلى 
الك�سف  يف  العايل  الأم��ن��ي  ح�سهم 
امل��خ��درات، و ت�سحيتهم  عن جتار 
ب���اأرواح���ه���م م��ن اأج����ل خ��دم��ة هذا 

الوطن.  
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

بتاريخ: 2003/10/19   املودعة حتت رقم: 56556 
بتاريخ: 2004/09/26 امل�سجلة حتت رقم: 48748 

با�سم : �سيالج جي اإم بي اإت�س اإنرتنا�سيونال
وعنوانه: جوبيل�سرتا�سي 34 ، 6300 زوغ ، �سوي�سرا.

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )    ( – )                 (
وذلك لتمييز املنتجات / اخلدمات: املواد وامل�ستح�سرات ال�سيدلية لعالج ا�سطرابات واأمرا�س التنف�س.

الواقعة بالفئة: 5
التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق :

تنازل رقم : 1
ا�سم مالك العالمة : اأ�سرتازينيكا اإية بي 

ا�سم املتنازل له  : �سيالج جي اإم بي اإت�س اإنرتنا�سيونال 
مهنته : م�سنعون وجتار

جن�سيته : �سوي�سرا
عنوانه وحمل اإقامته : جوبيل�سرتا�سي 34 ، 6300 زوغ ، �سوي�سرا.

تاريخ انتقال امللكية : 2017/02/21
تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2017/05/23

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�ص  22  يونيو 2017 �لعدد 12053

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

بتاريخ: 2003/10/19 املودعة حتت رقم: 56557 
بتاريخ: 2004/09/26 امل�سجلة حتت رقم: 48747 

با�سم : �سيالج جي اإم بي اإت�س اإنرتنا�سيونال
وعنوانه: جوبيل�سرتا�سي 34 ، 6300 زوغ ، �سوي�سرا.

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )    ( – )                 (
وذلك لتمييز املنتجات / اخلدمات: املواد وامل�ستح�سرات ال�سيدلية لعالج ا�سطرابات واأمرا�س التنف�س.

الواقعة بالفئة: 5
التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق :

تنازل رقم : 1
ا�سم مالك العالمة : اأ�سرتازينيكا اإية بي 

ا�سم املتنازل له : �سيالج جي اإم بي اإت�س اإنرتنا�سيونال 
مهنته : م�سنعون وجتار

جن�سيته : �سوي�سرا
عنوانه وحمل اإقامته : جوبيل�سرتا�سي 34 ، 6300 زوغ ، �سوي�سرا.

تاريخ انتقال امللكية : 2017/02/21
تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2017/05/23

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�ص  22  يونيو 2017 �لعدد 12053

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2017/02/19  املودعة حتت رقم  : 268455 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 2016/08/19

با�سم:  نا�سيونال اأوفي�س فور ريبورتنج اإك�سرتمييزم، ال ال �سي 
املتحدة  ال��ولي��ات   ،  10017 واي  ان   ، ي��ورك  نيو   ، #14بي   ، �سرتيت   45 اإي�ست   140   : وعنوانه 

الأمريكية.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: برامج كمبيوتر للَنْحت ال�سديد حل�ساب التوقيع 

الرقمي الفريد للو�سائط لت�سهيل فلرتة )ت�سفية( املحتوى ال�سار.
الواقعة بالفئة: 9

بينهما  الإجنليزية  باللغة   E-GLYPH وكلمة  عبارة عن حرف  العالمة   : العالمة  و�سف 
�سرطة.

ال�سرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�ص  22  يونيو 2017 �لعدد 12053

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2017/02/19 املودعة حتت رقم  : 268456 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 2016/08/19

با�سم:  نا�سيونال اأوفي�س فور ريبورتنج اإك�سرتمييزم، ال ال �سي 
وعنوانه :  140 اإي�ست 45 �سرتيت ، #14بي ، نيو يورك ، ان واي 10017 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

الرقمي  التوقيع  ال�سديد حل�ساب  للَنْحت  برامج كمبيوتر  املنتجات:   / / اخلدمات  الب�سائع  لتمييز  وذلك 
الفريد للو�سائط لت�سهيل فلرتة )ت�سفية( املحتوى ال�سار.

الواقعة بالفئة: 9
 FILTERING ك���ل���م���ات  حت��ت��ه��ا   eGLYPH ك��ل��م��ة  ع����ن  ع����ب����ارة  ال���ع���الم���ة   : ال���ع���الم���ة  و����س���ف 
HARMFUL CONTENT بخط �سغري فوقهم احلرف e داخل ر�سم دائري مكون من خطوط 

متقطعة وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية والعالمة باأكملها باللونني الأزرق والأ�سود.
ال�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�ص  22  يونيو 2017 �لعدد 12053

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

بتاريخ: 1997/05/10 املودعة حتت رقم: 21492 
بتاريخ: 1997/10/04 امل�سجلة حتت رقم: 12300 

با�سم : �سويت فاكتوري جلوبال ذ.م.م.
وعنوانه: 603 مبنى �سنت�سري ، �سارع اأبوبكر ال�سديق ، ديرة ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )    ( – )                 (
وذلك لتمييز املنتجات / اخلدمات : ال�سوكول ، ال�سوكولته ، واحللويات غري الطبية ، الأطعمة ال�سريعة ، 

املثلجات ، البوظة ، احللويات املجمدة.
الواقعة بالفئة: 30

التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق :
تنازل رقم : 1

ا�سم مالك العالمة : ذا يونيتد �سويت فاكتوري ليمتد 
ا�سم املتنازل له : �سويت فاكتوري جلوبال ذ.م.م.

مهنته : م�سنعون وجتار
جن�سيته : الإمارات العربية املتحدة

العربية  الإم����ارات   ، دب��ي   ، دي���رة   ، ال�سديق  اأب��وب��ك��ر  ���س��ارع   ، �سنت�سري  603 مبنى   : اإق��ام��ت��ه  عنوانه وحم��ل 
املتحدة.. 

تاريخ انتقال امللكية : 2017/01/19
تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2017/05/17

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�ص  22  يونيو 2017 �لعدد 12053

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

بتاريخ: 2001/11/19 املودعة حتت رقم: 45120 
بتاريخ: 2003/04/13 امل�سجلة حتت رقم: 37178 

با�سم : اإعجاز الدين فريوز الدين
وعنوانه: �سقة رقم 2908 ، برج البكر 2 ، النهدة ، ال�سارقة ، الإمارات العربية املتحدة. 

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )    ( – )                 (
وذلك لتمييز املنتجات / اخلدمات : ادوات كتابة للمكتب - املدر�سة.

الواقعة بالفئة: 16
التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق :

تنازل رقم : 1
ا�سم مالك العالمة : فريوز الدين للقرطا�سية
ا�سم املتنازل له  : اإعجاز الدين فريوز الدين

مهنته : م�سنعون وجتار
جن�سيته : الإمارات العربية املتحدة.

عنوانه وحمل اإقامته : �سقة رقم 2908 ، برج البكر 2 ، النهدة ، ال�سارقة ، الإمارات العربية املتحدة.
تاريخ انتقال امللكية : 2016/05/10

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2017/05/15
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�ص  22  يونيو 2017 �لعدد 12053

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

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 61595     بتاريخ : 2004/06/16

امل�سجلة بالرقم : 50731     بتاريخ : 2005/01/17
باإ�سم املالك :  كارين ميلن ليمتد

 ، ويتني   ، ه��ارك��ورت  �سانتون  اإي�ستيت  اإندا�سرتيال  ه��ارك��ورت  �ستي�سن   ، تراينجل  ذا   : وعنوانه 
اك�سفورد �ساري OX29 5UT، اململكة املتحدة.

ا�سم املتنازل له :  وي�ستلز ليمتد
وعنوانه :  183 �سارع اإيفر�سولت ، لندن اإن دبليو 1 1 بي يو ، اململكة املتحدة.

واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : 39
بتاريخ :2004/10/05

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3
تاري�خ انتقال امللكية  :  2017/04/12      

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2017/06/13   

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�ص  22  يونيو 2017 �لعدد 12053

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

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 61596     بتاريخ : 2004/06/16

امل�سجلة بالرقم : 50729     بتاريخ : 2005/01/17
باإ�سم املالك :  كارين ميلن ليمتد

وعنوانه : ذا تراينجل ، �ستي�سن هاركورت اإندا�سرتيال اإي�ستيت �سانتون هاركورت ، ويتني ، اك�سفورد �ساري 
املتحدة. اململكة   ،OX29 5UT

ا�سم املتنازل له :  وي�ستلز ليمتد
وعنوانه :  183 �سارع اإيفر�سولت ، لندن اإن دبليو 1 1 بي يو ، اململكة املتحدة.

واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : 39
بتاريخ :2004/10/05

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :18
تاري�خ انتقال امللكية  :  2017/04/12      

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2017/06/13   

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�ص  22  يونيو 2017 �لعدد 12053

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2017/02/19 املودعة حتت رقم  : 268458 
تاريخ اإيداع الأولوية: 2016/08/24

با�سم:   نا�سيونال اأوفي�س فور ريبورتنج اإك�سرتمييزم، ال ال �سي 
وعنوانه :  140 اإي�ست 45 �سرتيت ، #14بي ، نيو يورك ، ان واي 10017 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

الرقمي  التوقيع  ال�سديد حل�ساب  للَنْحت  برامج كمبيوتر  املنتجات:   / / اخلدمات  الب�سائع  لتمييز  وذلك 
الفريد للو�سائط لت�سهيل فلرتة )ت�سفية( املحتوى ال�سار.

الواقعة بالفئة: 9
 FILTERING ك���ل���م���ات  حت��ت��ه��ا   iGLYPH ك��ل��م��ة  ع����ن  ع����ب����ارة  ال���ع���الم���ة   : ال���ع���الم���ة  و����س���ف 
من  مكَون  دائ��ري  ر�سم  داخ��ل   i احل��رف  فوقهم  �سغري  بخط   EXTREMIST CONTENT

خطوط متقطعة وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية والعالمة باأكملها باللونني الأزرق والأ�سود.
ال�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�ص  22  يونيو 2017 �لعدد 12053

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2017/02/19  املودعة حتت رقم  : 268453 
تاريخ اإيداع الأولوية: 2016/08/24

با�سم:   نا�سيونال اأوفي�س فور ريبورتنج اإك�سرتمييزم، ال ال �سي 
وعنوانه :  140 اإي�ست 45 �سرتيت ، #14بي ، نيو يورك ، ان واي 10017 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

الرقمي  التوقيع  ال�سديد حل�ساب  للَنْحت  برامج كمبيوتر  املنتجات:   / / اخلدمات  الب�سائع  لتمييز  وذلك 
الفريد للو�سائط لت�سهيل فلرتة )ت�سفية( املحتوى ال�سار.

الواقعة بالفئة: 9
 CONTENT ك���ل���م���ات  حت��ت��ه��ا   aGLYPH ك��ل��م��ة  ع����ن  ع����ب����ارة  ال���ع���الم���ة   : ال���ع���الم���ة  و����س���ف 
من  مكَون  دائري  ر�سم  داخل   a احلرف  فوقهم  �سغري  بخط   FILTERING EXTREMIST

خطوط متقطعة وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية والعالمة باأكملها باللونني الأزرق والأ�سود.
ال�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�ص  22  يونيو 2017 �لعدد 12053

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2017/02/19 املودعة حتت رقم  : 268461 
تاريخ اإيداع الأولوية: 2016/08/24

با�سم:   نا�سيونال اأوفي�س فور ريبورتنج اإك�سرتمييزم، ال ال �سي 
وعنوانه :  140 اإي�ست 45 �سرتيت ، #14بي ، نيو يورك ، ان واي 10017 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

الرقمي  التوقيع  ال�سديد حل�ساب  للَنْحت  برامج كمبيوتر  املنتجات:   / / اخلدمات  الب�سائع  لتمييز  وذلك 
الفريد للو�سائط لت�سهيل فلرتة )ت�سفية( املحتوى ال�سار.

الواقعة بالفئة: 9
 FILTERING ك���ل���م���ات  حت��ت��ه��ا   pGLYPH ك��ل��م��ة  ع����ن  ع����ب����ارة  ال���ع���الم���ة   : ال���ع���الم���ة  و����س���ف 
من  مكَون  دائري  ر�سم  داخل   p احلرف  فوقهم  �سغري  بخط   EXTREMIST CONTENT

خطوط متقطعة وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية والعالمة باأكملها باللونني الأزرق والأ�سود.
ال�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�ص  22  يونيو 2017 �لعدد 12053

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2017/02/19 املودعة حتت رقم  : 268462 
تاريخ اإيداع الأولوية: 2016/08/24

با�سم:  نا�سيونال اأوفي�س فور ريبورتنج اإك�سرتمييزم، ال ال �سي 
وعنوانه :  140 اإي�ست 45 �سرتيت ، #14بي ، نيو يورك ، ان واي 10017 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

الرقمي  التوقيع  ال�سديد حل�ساب  للَنْحت  برامج كمبيوتر  املنتجات:   / / اخلدمات  الب�سائع  لتمييز  وذلك 
الفريد للو�سائط لت�سهيل فلرتة )ت�سفية( املحتوى ال�سار.

الواقعة بالفئة: 9
 FILTERING ك���ل���م���ات  حت��ت��ه��ا   vGLYPH ك��ل��م��ة  ع����ن  ع����ب����ارة  ال���ع���الم���ة   : ال���ع���الم���ة  و����س���ف 
من  مكَون  دائري  ر�سم  داخل   v احلرف  فوقهم  �سغري  بخط   EXTREMIST CONTENT

خطوط متقطعة وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية والعالمة باأكملها باللونني الأزرق والأ�سود.
ال�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�ص  22  يونيو 2017 �لعدد 12053

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

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 61597     بتاريخ : 2004/06/16

امل�سجلة بالرقم : 50728     بتاريخ : 2005/01/17
باإ�سم املالك :  كارين ميلن ليمتد

وعنوانه : ذا تراينجل ، �ستي�سن هاركورت اإندا�سرتيال اإي�ستيت �سانتون هاركورت ، ويتني ، اك�سفورد �ساري 
املتحدة. اململكة   ،OX29 5UT

ا�سم املتنازل له :  وي�ستلز ليمتد
وعنوانه :  183 �سارع اإيفر�سولت ، لندن اإن دبليو 1 1 بي يو ، اململكة املتحدة.

واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : 25
بتاريخ :2004/10/05

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :18
تاري�خ انتقال امللكية  :  2017/04/12      

  تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2017/06/13   

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�ص  22  يونيو 2017 �لعدد 12053

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

التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 96778   
باإ�سم : ال�سركة الأملانية خلدمات  ال�سيانة العامة ذ.م.م )جيماكو انترييرز(

وعنوانه : �سارع ال�سيخ را�سد بن �سعيد ال مكتوم ، ابوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ : 2008/08/17 وامل�سجلة حتت الرقم : 91082 

�صورة العالمة

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  مل��دة ع�سر  املفعول  ن��اف��ذة  و�ستظل احلماية   
احلماية يف: 2017/06/27 وحتى تاريخ: 2027/06/27.   

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�ص  22  يونيو 2017 �لعدد 12053

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

التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 99980   
باإ�سم : جون�سون اآند جون�سون

 08933  ، نيو جري�سي   ، برنزويك  نيو   ، ب��الزا  اأن��د جون�سون  وان جون�سون   : وعنوانه 
الوليات املتحدة الأمريكية.   

بتاريخ : 2009/07/29 وامل�سجلة حتت الرقم : 95978 
�صورة العالمة

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف: 2017/09/13 وحتى تاريخ: 2027/09/13.   

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�ص  22  يونيو 2017 �لعدد 12053

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

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 223099    بتاريخ : 2014/12/11

 بيانات الأولوية : 
باإ�سم :  كونوبكو ، اإنك.

وعنوانه : 700 �سيلفان اأفنيو ،  اإجنلوود كليف�س ، نيو جري�سي 07632 ،  الوليات املتحدة الأمريكية.
�صورة العالمة 

                                                          
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 30 

مايونيز ، توابل �سلطة ، كت�ساب ، �سل�سة طماطم ، �سل�سات )توابل( ، توابل ، مقبالت هندية )توابل( ، خردل 
، خل ، ح�سوات لل�سندوي�سات الواقعة يف الفئة 30

 BRING OUT كلمات  حتتها   HELLMANN’S كلمة  عن  عبارة  العالمة   : العالمة  و�سف 
مميز  هند�سي  �سكل  داخل  الأبي�س  باللون  الإجنليزية  باللغة   الكلمات  جميع   THE BEST

باللون الأزرق يف و�سطه من الأ�سفل ر�سم ل�سريطة باللون الأزرق الفاحت.
ال�سرتاطات :

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

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�ص  22  يونيو 2017 �لعدد 12053

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

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 218594    بتاريخ : 2014/09/25

بيانات الأولوية :
باإ�سم :  يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه : بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اململكة املتحدة.
�صورة العالمة

                                    
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35 

اإدارة الأعمال ، توجيه الأعمال ، تفعيل الن�ساط املكتبي ، خدمات جتميع ت�سكيلة من ال�سلع   ، خدمات الدعاية والإع��الن 
ل�سالح الغري، وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�سرائها عند احلاجة، )ول ينطوي ذلك على خدمة النقل( حتديداً 
اأوعية واأجهزة لعمل ال�ساي مبا يف ذلك اأجهزة لرت�سيح )فلرتة( ونقع وتخمري ال�ساي واآلت كهربائية لعمل ال�ساي واأجهزة 
ُت�سخن كهربائياً لنقع ال�ساي واأباريق ال�ساي وكوؤو�س ال�ساي وم�سايف ال�ساي ومنا�سف لل�ساي وقطع قما�سية لل�ساي واأدوات 
اأو منافذ  واأواين واأوعية لال�ستعمال املنزيل وللمطبخ ، وميكن تقدمي هذه اخلدمات من خالل حمالت البيع بالتجزئة 
المتيازات  ، خدمات  اللكرتونية  الع��الم  و�سائل  اأو من خالل  الريدي  الطلب  كتالوجات  اأو من خالل  باجلملة  البيع 
ال��واردة يف هذه الفئة املتعلقة بعمليات  اإدارة وتنظيم وترويج الأعمال ، خدمات امل�سورة  ال�ست�سارات وامل�ساعدة يف  حتديداً 
البيع بالتجزئة والبيع باجلملة وال�ساي وم�سارب ال�ساي وقاعات ال�ساي واملطاعم وغريها من املوؤ�س�سات واملرافق امل�ساركة يف 

توفري الطعام  وال�سراب ، تقييم الأعمال ، اخلدمات املتعلقة بالولء مبا يف ذلك برامج مكافاآت الولء.
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن حرف ورقم T2 باللغة الإجنليزية باللون الأبي�س داخل مربع باللون الأ�سود.

ال�سرتاطات :
اإر�ساله بالريد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 

امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�ص  22  يونيو 2017 �لعدد 12053

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

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 218058    بتاريخ : 2014/09/17

بيانات الأولوية :
باإ�سم :  يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه : بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اململكة املتحدة.
�صورة العالمة

                                                         
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 30 

اأ�سا�سها ال�ساي الغازي وغري الغازي ، �ساي  قهوة و�ساي ومنتجات ال�ساي ، م�ستخل�سات ال�ساي ، م�سروبات 
مثلج ، م�ساحيق خملوطة من ال�ساي وال�ساي املثلج ، �ساي ومنقوعات ع�سبية غري دوائية ، م�سروبات مثلجة 
، بوظة اأ�سكيمو ، بوظة ، �سربات و�سكر وع�سل و�سوكولته وكيك وب�سكويت وحلويات جممدة وغري جممدة 

وملح.
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن حرف ورقم T2 باللغة الإجنليزية باللون الأبي�س داخل مربع باللون 

الأ�سود.
 ال�سرتاطات :

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

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�ص  22  يونيو 2017 �لعدد 12053

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

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 218067    بتاريخ : 2014/09/17

بيانات الأولوية :
باإ�سم :  يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه : بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اململكة املتحدة.
�صورة العالمة          

                                                      
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 30 

اأ�سا�سها ال�ساي الغازي وغري الغازي ، �ساي  قهوة و�ساي ومنتجات ال�ساي ، م�ستخل�سات ال�ساي ، م�سروبات 
مثلج ، م�ساحيق خملوطة من ال�ساي وال�ساي املثلج ، �ساي ومنقوعات ع�سبية غري دوائية ، م�سروبات مثلجة 
، بوظة اأ�سكيمو ، بوظة ، �سربات و�سكر وع�سل و�سوكولته وكيك وب�سكويت وحلويات جممدة وغري جممدة 

وملح.
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن حرف ورقم T2 باللغة الإجنليزية باللون الأبي�س داخل مربع باللون 

الرتقايل.
ال�سرتاطات :

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

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�ص  22  يونيو 2017 �لعدد 12053

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

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 218595    بتاريخ : 2014/09/25

بيانات الأولوية :
باإ�سم :  يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه : بورت �سناليت، ويرال،  مر�سي�سايد، اململكة املتحدة.
�صورة العالمة  

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35 
خدمات الدعاية والإعالن، اإدارة الأعمال، توجيه الأعمال، تفعيل الن�ساط املكتبي، خدمات جتميع ت�سكيلة من ال�سلع ل�سالح 
حتديداً  النقل(  خدمة  على  ذلك  ينطوي  )ول  احلاجة،  عند  و�سرائها  معاينتها  من  الزبائن  عامة  لتمكني  وذل��ك  الغري، 
اأوعية واأجهزة لعمل ال�ساي مبا يف ذلك اأجهزة لرت�سيح )فلرتة( ونقع وتخمري ال�ساي واآلت كهربائية لعمل ال�ساي واأجهزة 
ُت�سخن كهربائياً لنقع ال�ساي واأباريق ال�ساي وكوؤو�س ال�ساي وم�سايف ال�ساي ومنا�سف لل�ساي وقطع قما�سية لل�ساي واأدوات 
اأو منافذ  بالتجزئة  البيع  املنزيل وللمطبخ، وميكن تقدمي هذه اخلدمات من خالل حمالت  واأوعية لال�ستعمال  واأواين 
المتيازات  خدمات  اللكرتونية،  الع��الم  و�سائل  خالل  من  اأو  الريدي  الطلب  كتالوجات  خالل  من  اأو  باجلملة  البيع 
بعمليات  املتعلقة  الفئة  ال��واردة يف هذه  امل�سورة  الأعمال، خدمات  اإدارة وتنظيم وترويج  وامل�ساعدة يف  ال�ست�سارات  حتديداً 
البيع بالتجزئة والبيع باجلملة وال�ساي وم�سارب ال�ساي وقاعات ال�ساي واملطاعم وغريها من املوؤ�س�سات واملرافق امل�ساركة يف 

توفري الطعام وال�سراب، تقييم الأعمال، اخلدمات املتعلقة بالولء مبا يف ذلك برامج مكافاآت الولء.
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن حرف ورقم T2 باللغة الإجنليزية باللون الأبي�س داخل مربع باللون الرتقايل.

ال�سرتاطات :
اإر�ساله بالريد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 

امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�ص  22  يونيو 2017 �لعدد 12053
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اأخبـار الإمـارات
�سرطة عجمان ت�ستعد ل�ستقبال عيد الفطر بن�سر 30 دورية توفريا لالأمن وال�سالمة 

•• عجمان-وام: 

و�سعت اإدارة املرور والدوريات ب�سرطة عجمان اللم�سات الأخرية على خطتها املرورية اخلا�سة بعيد الفطر ال�سعيد 
الإم��ارة منعا  الرئي�سة يف خمتلف  ال�سري على الطرقات  املرورية ورقباء  الدوريات  واأجازته وذلك لتكثيف وتوزيع 
لت�سكل الزدحام والقيادة بتهور التي تف�سي اإىل حوادث مرورية. واأكد �سعادة املقدم �سيف عبد اهلل الفال�سي نائب 
اأمان يف خمتلف  اإىل دورية  اإ�سافة  مدير اإدارة املرور والدوريات اأنه �سيتم ن�سر 20 دورية مرورية و 10 رقباء �سري 
املناطق على مدار ال�ساعة وبالتحديد بالقرب من امل�ساجد وم�سليات العيد لتوفري الأمن وال�سالمة والطماأنينة 
ملرتادي الطريق وامل�سلني يف جميع مناطق عجمان الرئي�سية. وقال اإن هذه اخلطة تهدف اإىل تنظيم الختناقات 
املرورية وت�سهيل حركة ال�سري واملرور واحلد من وقوع احلوادث واملخالفات املرورية كالقيادة بطي�س وتهور واللهو 
بالدراجات واملركبات على الطرقات العامة بطريقة خمالف�ة. ولفت اإىل اأن تكثيف الدوريات املرورية يف اإمارة عجمان 
يبداأ يوم الأحد املقبل وحتى انتهاء اأجازة العيد عر ن�سر �سيارات ال�سرطة ورقباء ال�سري على مدار ال�ساعة بهدف 

تنظيم الختناقات املرورية على بع�س ال�سوارع و�سبط حركة ال�سري على ال�سوارع الداخلية واخلارجية يف الإمارة.

املعا�سات ت�سرف 73 مليون درهم م�ستحقات تاأمينية ملتقاعدين وموؤمن عليهم  خالل ال�سهر الف�سيل
•• اأبوظبي-الفجر:  

عن  الجتماعية  والتاأمينات  للمعا�سات  العامة   الهيئة  ك�سفت 
األف  و700  مليون   73 الكرمي  �سهر رم�سان  �سرفها   خالل 
خدمة  نهاية  وم��ك��اف��اآت  وم�ستحقني  ملتقاعدين  معا�سات  دره��م 
ملوؤمن عليهم انتهت خدماتهم يف وقت �سابق من ال�سهر الف�سيل، 
املدد  امل��ع��ام��الت يف  اإجن���از ه��ذه  الهيئة على  اإىل ح��ر���س  م�����س��رياً 
املحددة. وقالت الهيئة اأنها تنتهز هذه الفر�سة لتعر عن تهانيها 
ومباركتها لدولة الإمارات العربية حكومة و�سعباً ولكافة الفئات 
امل�ستفيدة من خدماتها وللمقيمني على اأر�سها بقرب حلول عيد 
الفطر املبارك متمنية اأن تعود هذه املنا�سبة ال�سعيدة على اجلميع 

اأن الهيئة  باخلري وال�ستقرار والرفاهية والزده��ار، م�سرية اإىل 
حر�ست �سمن توجيهات احلكومة الر�سيدة على �سرف معا�سات 
�سهر يونيو يف الع�سرين منه مل�ساعدة كافة الأ�سر امل�ستفيدة على 
ا�ستيفاء احتياجاتها قبل هذه املنا�سبة الكرمية. واأو�سحت الهيئة 
 528 593 ملف منها  اإجماًل  اأن عدد امللفات التي مت اإجنازها 
جدد،  ملتقاعدين  ملف  و65  عليهم،  مل��وؤم��ن  خدمة  نهاية  ملف 
حيث قامت الهيئة ب�سرف 9 ماليني و 468 األفاً و 306 درهماً 
منها  الف�سيل،  ال�سهر  خ��الل  وم�ستحقني  ملتقاعدين  كمعا�سات 
يف القطاع  ملف   38 لنحو  درهماً  و91  األفاً  و792  مليون   4
الحتادي، و2 مليون و 77 األف و266 درهماً لنحو 16 ملفاً يف 
القطاع احلكومي املحلي، ومليون و37 األف و928 درهماً مللفني 

9 ملفات من  ل�  األ��ف دره��م  القطاع اخلا�س، ومليون و561  يف 
ملفات الع�سكريني الذين تدير الهيئة ملفاتهم .

اأنه بالن�سبة ملكافاآت نهاية اخلدمة فقد مت �سرف  وقالت الهيئة 
عليهم  مل��وؤم��ن  دره��م��اً  و337  األ��ف��اً  و237  دره���م  مليون   64
انتهت خدماتهم خالل ال�سهر الف�سيل، منها 29 مليون و847 
126 موؤمناً عليه يف القطاع الحتادي،  لنحو  األفاً و73 درهماً 
و13 مليوناً و631 األفاً و817 درهماً لنحو 123 موؤمناً عليه 
يف القطاع احلكومي املحلي، و20 مليوناً و310 األفاً و93 درهماً 
لنحو 268 موؤمناً عليه يف القطاع اخلا�س، و448 األفاً و352 
ال��ذي��ن تدير  امل��وؤم��ن عليهم م��ن الع�سكريني  دره��م��اً لإث��ن��ني م��ن 

الهيئة ملفاتهم .

عمار النعيمي ي�ستقبل الرعاة امل�ساركني يف »رم�سان عجمان« 
•• عجمان-وام: 

ا�ستقبل �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س املجل�س 
التنفيذي م�ساء اأم�س الول با�سرتاحة ال�سفيا الرعاة امل�ساركني يف فعاليات 
»رم�سان عجمان .. تقوى واإمي��ان« بدورتها احلادية ع�سرة بح�سور �سعادة 
�سعيد �سيف املطرو�سي اأمني عام املجل�س التنفيذي واأع�ساء اللجنة املنظمة 
واجلهات  وامل�ساركني  بالرعاة  اللقاء  م�ستهل  يف  �سموه  ورح��ب   . للفعاليات 
امل�ساهمة من الدوائر احلكومية واملوؤ�س�سات اخلا�سة واأ�ساد بجهودهم املميزة 

ودورهم يف النهو�س بالعمل الجتماعي .
املختلفة  والأن�سطة  الفعاليات  رع��اي��ة  على  عجمان  حكومة  حر�س  واأك���د 
التي من �ساأنها ت�سليط ال�سوء على الإم��ارة والرتويج لها واإب��راز اجلوانب 

الإيجابية فيها .

م�سريا اإىل اأن رعاية هذه الفعاليات »تاأتي من منطلق امل�سوؤولية املجتمعية 
التي نطبقها �سمن اإ�سرتاتيجياتها املعلنة« .

و���س��دد �سمو ويل ع��ه��د ع��ج��م��ان ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون م��ع ���س��رك��اء املجل�س 
القطاعات  خمتلف  م��ن  واملوؤ�س�سات  احلكومية  ال��دوائ��ر  خا�سة  التنفيذي 
وتعزيزها  ال�سركاء  خمتلف  مع  الثنائية  العالقات  توثيق  ���س��رورة  م��وؤك��دا 

حفاظا على امل�سلحة العامة بالإمارة .
وثمن اجلهود املبذولة من اللجنة املنظمة التي حر�ست على ترجمة روؤى 
التي تخدم  الفعاليات  اإ�سرتاتيجياتها يف تنظيم مثل هذه  القيادة وتطبيق 

اإمارة عجمان و�سكانها من املواطنني واملقيمني على حد �سواء.
 .. ممثليها  �سموه  ا�ستقبل  التي  الراعية  واجلهات  املوؤ�س�سات  قائمة  �سملت 
الراعي الرئي�سي للفعاليات .. مركز حميد بن را�سد النعيمي خلدمة القراآن 
الكرمي والرعاة املا�سيني هيئة الأعمال اخلريية وجمعية الإح�سان اخلريية 

والرعاة الذهبيني .. غرفة جتارة و�سناعة عجمان و�سركة عقار وموا�سالت 
الإمارات والهيئة العامة لل�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف وفندق رمادا والرعاة 
عجمان  وق��ف  و�سندوق  التنفيذي  للمجل�س  العامة  الأم��ان��ة   .. الف�سيني 
وم�سرف عجمان وهيئة التاأمني وموؤ�س�سة العجماين اخلريية وبن �ساملني 
للعقارات ودار الر واأي�سا الرعاة امل�ساركني جامعة عجمان وموؤ�س�سة حميد 
بن را�سد النعيمي اخلريية واإعالنات لبنان و�سركة رايات والراعي الإعالمي 

ليو برودك�سن .
ومتيزت فعاليات رم�سان عجمان هذا العام التي جاءت ان�سجاما مع مبادرات 
قيم  ير�سخ  مب��ا  وامل�سمون  ال�سكل  يف  وال���راء  بالتنوع   2017 اخل��ري  ع��ام 
الأ�سالة وي�سفي مزيدا من التجديد يف ن�سر قيم وتعاليم الإ�سالم الأ�سيلة 

يف املجالت كافة.
و اأكد املهند�س �سعيد املطرو�سي بهذه املنا�سبة اأن فعاليات هذا العام جاءت 

وحر�س  اه��ت��م��ام  م��ن  وا�ستلهاما  الفاعلة  الإمي��ان��ي��ة  ال��روؤي��ة  م��ن  ان��ط��الق��ا 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 
عجمان ورعاية وتوجيهات �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي مبا ميثله 
اإميانية كبرية لف�سائل  امل�سلمني من مكانة  ال�سهر الف�سيل يف نفو�س  هذا 

اخلري والرحمة.
و اأ�ساف املطرو�سي اإن رم�سان عجمان حقق يف دورته احلادية ع�سرة مزيجا 
متجان�سا والتقاء فريدا وتفاعال كبريا بني اجلهود احلكومية واملجتمعية 
واأ�سبغ على جمتمعنا ينابيع خري من النفحات الإميانية والقيم احل�سارية 
يف  اأ�سهم  م��ا  امل�ستنرية  والثقافة  الإن�����س��اين  وال��ت��وا���س��ل  املجتمعي  وال��وع��ي 
جتديد العالقات الإميانية والجتماعية والإن�سانية يف هذا ال�سهر الكرمي 
اإم��ارة عجمان خا�سة ويف  ال��روح اجلماعية يف  والتما�سك الجتماعي وعزز 

الإمارات عامة .

اخليمة براأ�ض  الواحد  اليوم  حمكمة  تنظرها  مدنية  ق�سية   410

بلدية راأ�ض اخليمة تعلن ن�ساط الأق�سام يف عيد الفطر

•• راأ�س اخليمة – الفجر

اأح��د حممد اخلاطري رئي�س  قال 
دائ����رة حم��اك��م راأ�����س اخل��ي��م��ة باأن 
التي  ال������واح������د  ال�����ي�����وم  حم���ك���م���ة 
يناير  �سهر  من  الأول  يف  انطلقت 
�سمو  من  باأمر  اجل��اري  العام  من 
القا�سمي  �سعود  بن  حممد  ال�سيخ 
ويل العهد رئي�س جمل�س الق�ساء 
ف�سلت يف  اخليمة  راأ����س  اإم����ارة  يف 
410 ق�سايا مدنية وجتارية حتى 

نهاية العمل م�ساء اأم�س.
واأ�ساف اخلاطري باأن الإح�سائية 
الق�سائي  التفتي�س  اأع��ده��ا  ال��ت��ي 
بدائرة املحاكم اأ�سفرت عن اإجنازاً 
حيث  الق�ساء  م�سرية  يف  تاريخياً 
ا���س��ت��ط��اع��ت امل��ح��ك��م��ة ب��ف�����س��ل اهلل 
فريقها  ك��ف��اءة  بف�سل  ث��م  ت��ع��اىل 

والإ�������س������راف  والإداري  ال���ف���ن���ي 
ع���دد  يف  ت��ف�����س��ل  اأن  ال���ق�������س���ائ���ي 
وجتارية  م��دن��ي��ة  دع�����اوى   410
الدعاوى  ت��ل��ك  ت�����س��ج��ي��ل  اأي�����ام  يف 
ن�سبة  اأن  كما   0% تاأجيل  بن�سبة 

املعريي�س  يف  ال�سمك  �سوق  يعمل 
من 2 ظهرا وحتى 11 م�ساء .

 0% الأح��ك��ام  تلك  على  الطعون 
تنفيذ  ن�����س��ب��ة  ب��ل��غ��ت  امل���ق���اب���ل  ويف 
الأحكام %100 وفقاً لال�ستبيان 
الإداري  ال��ت��ف��ت��ي�����س  اأج�����راه  ال����ذي 
حيث  لهم  املحكوم  م��ن  عينة  على 
ر�سائياً  الأح��ك��ام  بتنفيذ  يقومون 
بني الأط��راف دون احلاجة للجوء 

اإىل ق�سم التنفيذ.
ومبنا�سبة هذه النتائج تقدم اأحمد 
ال�سكر  بجزيل  اخل��اط��ري  حممد 
ل�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن �سعود 
اخليمة  راأ����س  عهد  ويل  القا�سمي 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال��ق�����س��اء ع��ل��ى ما 
ي��ول��ي��ه م���ن اه���ت���م���ام ودع�����م كبري 
الغايات  لتحقيق  وذل��ك  للق�ساء، 
ال�سامية لر�سالته بتمكني اأ�سحاب 
احل���ق���وق م���ن ح��ق��وق��ه��م واإر�����س����اء 

مبادئ العدالة الناجزة.

•• راأ�س اخليمة - الفجر

اأع��ل��ن��ت م��ن��ذر ب��ن �سكر م��دي��ر عام  
دائ��رة بلدية راأ���س اخليمة برنامج 
الأق�����س��ام خ���الل عطلة عيد  ع��م��ل 

الفطر املبارك بالنحو التايل:
يعمل �سوق املوا�سي وق�سم الرقابة 
واملن�ساآت  املحالت  على  والتفتي�س 
الفلية  وامل��ق��ا���س��ب يف  ال��ب��ي��ط��ري��ة  
العيد  اأي���ام  اأول  يف  اخليمة  وراأ����س 
من ال�ساعة 7 �سباحا ولغاية 12 

ظهرا .
راأ�س  وبالن�سبة ل�سوق الأ�سماك يف 
 7 ال�ساعة  اخليمة فان العمل من 
بينما  12 ظ��ه��را  وح��ت��ى  ���س��ب��اح��ا 

�سيكون  اخل��ي��م��ة  را�����س  م��ط��ار  ويف 
ح�سب  ال�ساعة  م���دار  على  العمل 
ج��دول ال��رح��الت اجل��وي��ة يف حني 
يتوقف العمل يف احلجر البيطري 
مبنفذ الدارة احلدودي يف اأول اأيام 
جميع  يف  ي�ستاأنف  اأن  على  العيد 

الأق�سام يف ثاين اأيام العيد .
البيئي  التفتي�س  ل�سعبة  وبالن�سبة 
يف ال���ب���ل���دي���ة ����س���ي���ك���ون ال���ع���م���ل يف 
وث���اين  اأول  م���ن  الأوىل  ال���ف���رتة 
العيد من ال�ساعة 8 �سباحا وحتى 
01 ظهرا بينما يف الفرتة الثانية 
9 م�ساء وتعمل  4 ع�سرا اىل  من 
على  وال��ق��وار���س  احل�سرات  �سعبة 

مدار ال�ساعة  .

الرميثي: نت�سدى ملخاطر اآفة املخدرات باأ�ساليب متطورة حماية للمجتمع
•• اأبوظبي -وام:

كرمت القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي ال�سركاء 
املنت�سبني  م��ن  وق��ط��اع��ات��ه��ا  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني 
ومكافحة  ال��ت�����س��دي  يف  جل��ه��وده��م  املتميزين 

املخدرات .
ج���اء ذل���ك يف اح��ت��ف��ال��ي��ة اأق��ي��م��ت حت���ت رعاية 
وح�سور معايل اللواء حممد خلفان الرميثي 
اأب���وظ���ب���ي يف جممع  ال���ق���ائ���د ال���ع���ام ل�����س��رط��ة 
�سعادة  ب��ح�����س��ور  اأب��وظ��ب��ي  ب�����س��رط��ة  الإدارات 
اللواء مكتوم علي ال�سريفي مدير عام �سرطة 
اأب��وظ��ب��ي وال��ل��واء عمري امل��ه��ريي م��دي��ر قطاع   
النعيمي  �سيف  �سعيد  والعميد  المن اجلنائي 
�سامل  والعميد  واخلدمات  املالية  قطاع  مدير 
القيادة  ���س��وؤون  ق��ط��اع  م��دي��ر  النعيمي  �ساهني 
واملقدم طاهر غريب الظاهري مدير مديرية 
مكافحة املخدرات ومديري املديريات والإدارات 
ال�سرطية وال�سركاء ال�سرتاتيجيني وعدد من 

�سباط �سرطة اأبوظبي.
الرميثي يف  اللواء حممد خلفان  واأك��د معايل 
اأبوظبي  �سرطة  اأن  املنا�سبة  بهذه  له  ت�سريح 
املخدرات  مكافحة  يف  متطورة  اأ�ساليب  تعتمد 
للحد من انت�سار خماطرها املرتبطة باجلرمية 

والنحراف .
اجلهات  ت���ع���اون  اأه��م��ي��ة  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  ل��ف��ت  و 
ال��ر���س��م��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة و����س���ول اىل 
جمتمع اآمن وخال من اآفة املخدرات .. م�سريا 
امل��ن��ا���س��ب��ة ح���ول خماطر  ال��ت��وع��ي��ة  اأه��م��ي��ة  اإىل 

جتربة املخدرات بجميع اأنواعها واأ�سنافها.
وتطرق اإىل الدور الكبري الذي يقع على عاتق 
�سلوك  على  واحلفاظ  املجتمع  بناء  يف  الأ�سرة 
براثن  يف  اأبنائه  وق��وع  دون  للحيلولة  اأف���راده 
الإدمان من خالل اتباع اأولياء الأمور اأ�ساليب 
الأ�س�س  ع��ل��ى  امل��ب��ن��ي��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ت��ن�����س��ئ��ة 
ال�����س��ل��ي��م��ة ل��ل��ح��د م���ن ارت���ك���اب خم��ت��ل��ف اأن����واع 
ترويج  اأو  تعاطي  ق�سايا  فيها  مب��ا  اجل��رمي��ة 

ال�سموم املخدرة.
اإىل  للو�سول  ت�سعى  اأبوظبي  �سرطة  اإن  وق��ال 
جمتمع اآمن بال خمدرات لتبقى دولة الإمارات 
خ��ال��ي��ة مت��ام��ا م��ن خم��اط��ر ه���ذه الآف����ة �سمن 

ال�سرتاتيجية  املت�سقة مع  التثقيفية  الرامج 
.. م�سيدا باجلهود  الوطنية ملكافحة املخدرات 
ال�ستثنائية لل�سركاء ال�سرتاتيجيني للنهو�س 
مب�����س��ت��وى اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة ل��ت��ط��وي��ق اآف���ة 

املخدرات.
ال�سركاء  م��ن  ال�����س��رف  �سيوف  احل��ف��ل  ح�سر   
الإ�سرتاتيجيني كل من حممد �سامل الظاهري 
املدر�سية  العمليات  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر 
خادم  وحم��م��د  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جم��ل�����س  يف 
دائرة  يف  اأبوظبي  جمارك  ع��ام  مدير  الهاملي 
امل��ال��ي��ة وال��دك��ت��ور ح��م��د ال��غ��اف��ري م��دي��ر عام 
ل��ل��ت��اأه��ي��ل وف��ي�����س��ل احلمادي  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز 
رئي�س نيابة اأبوظبي وحممد را�سد ال�سنحاين 
رئي�س نيابة بني يا�س وعبد اهلل ال�ساعر رئي�س 
نيابة الرحبة ورا�سد �سقر الظاهري من نيابة 
بني يا�س. و اأكد املقدم طاهر غريب الظاهري 
م���دي���ر م��دي��ري��ة م��ك��اف��ح��ة امل����خ����درات حر�س 
املخدرات  اآف���ة  مكافحة  على  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة 
بجعلها �سمن اإحدى اأولوياتها مبا يتوافق مع 

تطلعات روؤية القيادة العليا.
و قال الظاهري يف كلمته اأمام احلفل “ اإنه مت 
تطوير الهيكل التنظيمي ودعمه بكوادر ب�سرية 
اأبوظبي  �سرطة  اإىل حر�س  م�سريا   .“ موؤهلة 
على تطويق هذه الآفة ال�سامة التي باتت توؤرق 
ال�سعد املحلية والإقليمية  كل املجتمعات على 
امل���خ���درات  اإىل خم���اط���ر  ل��ف��ت  و  وال����دول����ي����ة. 
اإه����دار  يف  تت�سبب  ال��ت��ي  ال��ب��ال��غ��ة  واأ����س���راره���ا 
�سعف  على  �سلبا  ينعك�س  م��ا  ال�سباب  ط��اق��ات 

الن��ت��اج��ي��ة وا���س��ت��ن��زاف م��ق��درات ال��وط��ن التي 
تهدر حماولت العالج ودجمهم يف املجتمع.

تعبريية  م�����س��اه��د  ال���ظ���اه���ري  ا���س��ت��ع��ر���س  و 
�سرطة  اأظ����ه����رت ج���ه���ود  م�������س���ورة  ول���ق���ط���ات 
امليدانية  الق�سايا  اأب����رز  اإح��ب��اط  يف  اأب��وظ��ب��ي 
العام  م��ن  يونيو  منت�سف  م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل 
ف�سال  ال��ع��ام  ه��ذا  يونيو  منت�سف  اإىل  املا�سي 
ع���ن ع���ر����س الإجن��������ازات وامل�����ب�����ادرات ال���ت���ي مت 
جداول  وع��ر���س  ال��واق��ع  اأر����س  على  تنفيذها 
جلرائم  بالت�سدي  متعلقة  واإح�سائية  رقمية 
املخدرات وامل�ستجدات يف اأمناط تعاطيها بينت 
وتهريب  وترويج  تعاطي  خماطر  حجم  مدى 
املخدرات واأثرها ال�سيء على الأفراد واملجتمع 
التقنية  اخلطط  و�سع  ا�ستمرار  ت��وؤك��د  وال��ت��ي 
امل�سرتكة  اجلهود  تعزيز  جانب  اإىل  ملواجهتها 
بو�سائل  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ����س���راك���ات  وت��اأ���س��ي�����س 
اأثنى على جهود منت�سبي مديرية  املكافحة. و 
اأث��م��رت يف  امل���خ���درات امل��ب��ذول��ة ال��ت��ي  مكافحة 
ال�سركاء  جميع  �ساكرا  ملمو�سة  نتائج  حتقيق 
اخلارجيني والداخليني جلهودهم ب�سكل فعال 
يف حماربة اآفة املخدرات فقد اأثبتوا اأنهم فعال 
اأبوظبي يف جهودها  ل�سرطة  وع��ون  �سند  خري 

للت�سدي لهذه ال�سموم .
منوها اإىل ا�ستمرار فر�س التح�سني والتطوير 
الدائم على جودة م�ستوى اخلدمات  والتاأكيد 

ال�سرطية ملحاربة اآفة املخدرات ومروجيها.
الغافري  حمد  الدكتور  ا�ستعر�س  جانبه  من 
اجلوانب  للتاأهيل  الوطني  امل��رك��ز  ع��ام  م��دي��ر 

واجلهود العالجية التي ي�سطلع بها “املركز” 
املخدرات  اأن  اإىل  .. م�سريا   املدمنني  يف عالج 
الإن�سانية نظرا  للمجتمعات  باتت م�سدر قلق 
واملجتمعات  الأف������راد  ع��ل��ى  ال�سلبية  لآث���اره���ا 
ومادية  ب�سرية  اأ���س��رار  تلحقه من  ومل��ا  والأمم 
اأو غري مبا�سرة ومن تهديد ل�سالمة  مبا�سرة 
على  ت�ساعد  ال��ت��ي  الآف���ات  م��ن  كونها  املجتمع 
القوى  تعطيل  اإىل  وت����وؤدي  اجل��رائ��م  ارت��ك��اب 
اأن  من  ب��دل  املجتمع  على  عبئا  لتكون  ال�سابة 

تكون قوة منتجة وفاعلة.
ال�سيخ  املغفور  توجيهات  ال��غ��اف��ري  وا�ستذكر 
ثراه  اهلل  “ طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د 
من الآن بدرا�سة اإن�ساء مركز  �سنة   17 “ قبل 
متخ�س�س لعالج الإدمان من تعاطي الكحول 
ن��وع��ه يف  وامل���خ���درات وال���ذي يعتر الأول م��ن 
املنطقة لي�سمل تقدمي برامج الوقاية والعالج 
والتاأهيل وم�ساعدة �سحايا الإدمان لي�سبحوا 
عنا�سر فاعلني يف املجتمع ويف اإطار كامل من 
ال�سرية مبا ي�سون خ�سو�سية الفرد والأ�سرة. 
العديد  للتاأهيل حقق  الوطني  املركز  اإن  وقال 
م��ن الجن����ازات حمليا وع��رب��ي��ا ودول��ي��ا خالل 
م�سريته املهنية واأ�سبح يقدم خدمات متنوعة 
وخارجية  داخ���ل���ي���ة  ع��الج��ي��ة  ب���رام���ج  ت�����س��م��ل 
املركز”   “ ان��ت��ق��ال  اإىل  م�سريا   .. متخ�س�سة 
وه����و جممع  اأب���وظ���ب���ي  ال���دائ���م يف  م��ق��ره  اإىل 
العلم يف  اإليه  ب��اأح��دث ما تو�سل  م��زود  �سحي 
جمال معاجلة الإدمان ب�سعة ا�ستيعابية قدرها 
 108 اجمالية قدرها  وم�ساحة  �سريرا   169
اآلف مرت مربع ت�سمل مباين الإقامة للرجال 
اخلارجية  والعيادات  الإدارة  ومباين  والن�ساء 
الأ�سرة  وم���رك���ز  ال��ي��وم��ي��ة  ال���رع���اي���ة  وم���راك���ز 
اإ�سافة اإىل مباين الدعم الطبية من خمترات 

و�سيدليات وخدمات اأخرى .
واأث��ن��ى ال��غ��اف��ري ع��ل��ى ال�����س��راك��ة ال��ف��اع��ل��ة بني 
املركز الوطني للتاأهيل والقيادة العامة ل�سرطة 
اأبوظبي .. داعيا اجلهات واملوؤ�س�سات احلكومية 
والتعاون  اجلهود  توحيد  اإىل  كافة  واخلا�سة 
وا�ستئ�سالها  الآف���ة  ه��ذه  اأج���ل حم��ا���س��رة  م��ن 
الوطن  ومكت�سبات  اأبنائنا  على  نحافظ  لكي 

ومقدراته .

عجمان  ملوا�سالت  الإلكرتونية  اخلدمات  عرب  طلبا   1307

موا�سالت عجمان تنظم حما�سرة دينية بعنوان ف�سائل الع�سر الأواخر من رم�سان 

••  عجمان : الفجر

العامة متا�سيا  املوا�سالت  اطلقته موؤ�س�سة  الذي  الرقمي  التحول  اطار  يف 
مع توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س 
حميد  بن  عمار  ال�سيخ  �سمو  من  احلثيثة  واملتابعة  عجمان،  حاكم  الأعلى 
النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س املجل�س التنفيذي، لتحول حكومة عجمان 
اإىل حكومة رقمية ملواكبة التطور التكنولوجي لتلبية متطلبات املتعاملني 
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  ال�سام�سي  خ��ل��ف  ر���س��ا  واأك����دت  ع��ج��م��ان.  ب���اإم���ارة 
العامة  امل��وا���س��الت  موؤ�س�سة  د�سنت  اأن  منذ  والتطوير  امل�ساندة  اخل��دم��ات 
باحلافالت  املتعلقة  الت�ساريح  با�ستخراج  اخلا�سة  الإلكرتونية  اخلدمات 
العقود«   « خالل  من  اإلكرتونيا  ال�سائقني  ت�ساريح  وخدمة  ونقل  املوؤجرة 

الذي  الل��ك��رتوين  املوقع  اخلا�سة  وال�سركات  الثقيلة  واملركبات  الب�سائع 
الكثري  امل�ستهدف و�سهل  املوؤ�س�سة واجلمهور  التوا�سل بني  �ساهم يف تعزيز 
على املراجعني من حيث الوقت م�سرية اىل ان املوؤ�س�سة تتوقع زيادة املتابعني 

على املوقع مع نهاية العام  اجلاري.
وم���ن ج��ان��ب��ه اف����اد ع��ب��د ال��رح��م��ن ���س��ي��ف ال��ن��ع��ي��م��ي رئ��ي�����س ق�����س��م التحول 
اللكرتوين باأن حتديث املوقع اللكرتوين 1307 حقق الهدف حيث جاء 
اجمايل الطلبات عر اخلدمات اللكرتوين خالل ال�سهور الأربعة املا�سية  
طلبا يف حني جاءت الطلبات املقدمة 299 طلبا كما كان اجمال الطلبات 
املقدمة بعد �ساعات العمل الر�سمي  طلبا، وقد �سجلت ت�ساريح احلافالت 
الأ�سبوع  نهاية  اإج��ازة  خالل   108 يف  ا�ستخداما  اخلدمات  اأعلى  املدر�سية 

هذه الفرتة.

•• عجمان: الفجر 

والتوعوية،  التن�سيق  برامج  �سل�سلة من  اإط��ار  يف 
�سهر  خالل  العامة  املوا�سالت  موؤ�س�سة  ملوظفي 
املوا�سالت  م��وؤ���س�����س��ة  ن��ظ��م��ت  امل���ب���ارك،  رم�����س��ان 
العامة يف عجمان حما�سرة دينية ب�ساأن ف�سائل 
الأيام الع�سر الأواخر من �سهر رم�سان، بح�سور 
الرئي�سي  ب��امل��ب��ن��ى  وذل�����ك  امل��وؤ���س�����س��ة  م��وظ��ف��ي 
األقاها  ب����اجل����رف.   وت���ن���اول���ت امل��ح��ا���س��رة ال��ت��ي 
الواعظ الديني ال�سيخ مر�سد حممد �سيت بهيئة 
ال�����س��وؤون ال���س��الم��ي��ة والوق������اف، م��ع��اين وقيم 
من  الأواخ���ر  الع�سر  وف�سائل  الإ�سالمي  الدين 
وا�ستثماره  به،  الحتفاء  وكيفية  املبارك  رم�سان 
يجدد  التي  والطاعات،  العبادات  على  باملواظبة 

العبد من خاللها عالقته مع خالقه.  
التنفيذي  امل��دي��ر  ال�سام�سي  خلف  ر�سا  واأك����ددت 
على  املوؤ�س�سة  حر�س  امل�ساندة  اخلدمات  لقطاع 
اإث�����راء اجل��ان��ب ال���روح���اين م��ن خ���الل التوعية 

امل��وظ��ف��ني على  اإىل ح���ث  ب��الإ���س��اف��ة  ال��دي��ن��ي��ة، 
املبارك  ال�سهر  وال�ستفادة من  التميز يف عملهم 
يف ت�����س��اف��ر ج��م��ي��ع اجل���ه���ود خل��ل��ق ب��ي��ئ��ة مفعمة 

ب���الأج���واء ال��رم�����س��ان��ي��ة الإمي���ان���ي���ة، ال��ت��ي حتفز 
املهني  بواجبهم  والقيام  املوظفني على الجتهاد 

على الوجه الأكمل. 

بالتعاون مع جمل�س راأ�س اخليمة لل�صباب 

كليات التقنية العليا براأ�ض اخليمة تناق�ض »املواطنة الإيجابية تربية وثقافة«
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

العليا  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ك��ل��ي��ات  ن��ظ��م��ت 
يف راأ������س اخل��ي��م��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
لل�سباب،  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  جمل�س 
جل�سة رم�سانية  متحورت حول 
»املواطنة اليجابية« كما �سارك يف 
اجلل�سة �سعراء قدموا ق�سائد يف 
حب الوطن، بالإ�سافة اىل اإقامة 
ل�سفري  الفنية  للقطع  م��ع��ر���س 

اخلط العربي علي احلمادي.
الدكتور  امل��ج��ل�����س  خ���الل  حت���دث 
كليات  مدير  ال�سويجي  ع��ب��داهلل 
بال�سارقة  ل���ل���ط���الب  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
تربية  اليجابية  »املواطنة  حول 
وثقافة«  بح�سور الدكتور ح�سان 
التقنية  ك��ل��ي��ات  م��دي��ر  امل���ه���ريي 
ب���راأ����س اخل��ي��م��ة، وط���ال���ب عبيد 
بكليات  الإداري���ة  العمليات  مدير 
واأع�ساء  اخليمة،  براأ�س  التقنية 
جمل�س الإم��ارات لل�سباب وطلبة 
كليات التقنية اإ�سافة اىل اأع�ساء 

الهيئتني الإدارية والتدري�سية.
ال�سويجي  ال����دك����ت����ور  وحت������دث 
مفهوم  ال����ب����داي����ة  يف  م���و����س���ح���ا 
اأن  م��وؤك��دا  واليجابية،  املواطنة 
اأع��ط��ت ل�سعبها  دول���ة الم�����ارات  
اأفرادها  ومنحت  احل��ق��وق  ك��اف��ة 
�سعيد،  ك���ل  يف  وال���رف���ع���ة  ال���ع���زة 
رم���ز وجودها  امل���واط���ن  وج��ع��ل��ت 
ومعدنها النفي�س الذي تفاخر به 
الدنيا، فحق لكل اإماراتي اأن يرفع 

عنه والنت�سار مل�ساحله .
وحت�����دث د.ال�����س��وي��ج��ي ع���ن دور 
تعزيز  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م  م���وؤ����س�������س���ات 
امل��واط��ن��ة الي��ج��اب��ي��ة م���ن خالل 
والال�سفية  ال�سفية  الأن�����س��ط��ة 
الحداث  يف  وامل�ساركات  واملناهج 
ال���وط���ن���ي���ة جلعل  وال���ف���ع���ال���ي���ات 
بق�سايا  وع������ي  ع���ل���ى  ال���ط���ال���ب 
واه��ت��م��ام��ات جم��ت��م��ع��ه وال�����روؤى 
اىل  م�سريا  الوطنية،  والأه���داف 
ت���رك���ز على  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ك��ل��ي��ات  ان 
املواطنة وتعزيز الهوية الوطنية 
م����ن خالل  ال��ط��ل��ب��ة  ن���ف���و����س  يف 
الرتكيز على توجيههم نحو بناء 
م�ستقبلهم ليكونوا طاقات فاعلة 
التنمية  م�������س���رية  يف  وم���ب���دع���ة 
ال��وط��ن��ي��ة، ك��ذل��ك اع��ت��ب��ار الزي 
للطلبة   الر�سمي  ال��زي  الوطني 

راأ�سه عالياً فخرا بوطنه واأن يكون 
خمل�سا ومتفانيا لأجل الإمارات 
غال  ب��ك��ل  للت�سحية  وم�����س��ت��ع��دا 
الدكتور  وق��دم  لأج��ل��ه��ا.  ونفي�س 
حول  تف�سيليا  �سرحا  ال�سويجي 
وثقافة  الإي���ج���اب���ي���ة  امل����واط����ن����ة 
املواطنة  وم���ق���وم���ات  الن���ت���م���اء 
املواطنة،  وحت���دي���ات  ال�����س��احل��ة 
موؤكدا على قيمة النتماء للوطن 
ت���اأت���ي م���ن خ���الل ت�سكيل  واأن���ه���ا 
يت�سمن  للوطن  اإدراك���ي  مفهوم 
باأر�سه وتاريخه  املواطن  ارتباط 
ثم  وم���ن  وم�ستقبله،  وح��ا���س��ره 
قوامه  وج������داين  راب�����ط  ي��ت��ك��ون 
احلب والولء والنتماء للوطن، 
بالرابط  ذل���ك  وي��ت��ع��زز  ليت�سكل 
الفعل  يت�سمن  وال��ذي  ال�سلوكي 
والدفاع  ال��وط��ن  وال��ع��م��ل لأج���ل 

الوطنية   هويتهم  كونه جزء من 
�سوق  يف  امل�ستقبلية  و���س��ورت��ه��م 
العمل  اىل  اأي�سا  واأ���س��ار  العمل. 
كليات  تعتمده  ال���ذي  التطوعي 
ودوره  ت��خ��رج  كمتطلب  التقنية 
الطالبية  ال�����س��خ�����س��ي��ة  ب���ن���اء  يف 
وتعزيز املواطنة ال�ساحلة وتنمي 
مهارات حتمل امل�سوؤولية وال�سعور 
بالواجبات الن�سانية واملجتمعية 

وتدعم متا�سك اأبناء الوطن.
املهريي  من جانبها عرت مرية 
لل�سباب  الإم���ارات  جمل�س  ع�سو 
واملن�سق العام ملجل�س راأ�س اخليمة 
بهذا  ���س��ع��ادت��ه��ا  ع����ن  ل��ل�����س��ب��اب، 
املجل�س الرم�ساين الذي يناق�س 
اليجابية  امل���واط���ن���ة  م���و����س���وع 
مب�ساركة جمع من �سباب وفتيات 

الوطن.

د.ال�صويجي خالل املجل�س الرم�صاين براأ�س اخليمة.
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عربي ودويل

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

���س��وؤون الأ����س���رى وامل��ح��رري��ن، ام�����س الأول  اأك����دت هيئة 
وم�سلحة  الإ�سرائيلية  الحتالل  �سلطات  اأن  الثالثاء، 
ال�سجون مار�ست انتهاكات خطرية ومفزعة بحق الأ�سرى 

امل�سربني عن الطعام، خالل الفرتة املا�سية.
اإ�سرائيل  اإن حكومة  قراقع،  عي�سى  الهيئة،  رئي�س  وقال 
ارتكبت ممار�سات فظيعة وخطرية بحق الأ�سرى الذين 
خ��ا���س��وا اإ���س��راب��اً م��ف��ت��وح��اً ع��ن ال��ط��ع��ام مل���دة 41 يوماً، 
التدهور  الإ�سراب عن  بعد  تك�سفت  واإن حقائق مفزعة 
الكبري على �سحة عدد من الأ�سرى واإ�سابة عدد منهم 

باأمرا�س مزمنة تهدد احلياة.
واأ�ساف قراقع، اأن “الإجراءات الإ�سرائيلية التي اتخذت 
تاريخ  يف  مت��ر  ومل  ج���داً،  قا�سية  ك��ان��ت  امل�سربني  بحق 
اإي��ق��اع �سحايا يف  ت�ستهدف  وك��ان��ت  الأ���س��رى  اإ���س��راب��ات 

�سفوف امل�سربني«.
ودعا اإىل ك�سر ال�سمت الذي اأحاط بو�سع الأ�سرى خالل 
تعر�س  التي  الوح�سية  املعاملة  عن  والك�سف  الإ���س��راب 
لها الأ�سرى، والذين اأدلوا ب�سهادات مروعة عن املعاملة 
على  وم�ساومة  وع��زل  واإه��ان��ات  �سرب  من  تلقوها  التي 
العالج وحرمان من الحتياجات الإن�سانية ونقل منهك 

وتفتي�سات ا�ستفزازية.
واأ���س��ار رئي�س هيئة ���س��وؤون الأ���س��رى وامل��ح��رري��ن، اإىل اأن 
اأم��را���س��اً �سعبة  ي��ع��ان��ون  زال����وا  الأ����س���رى ل  م��ن  “عدداً 
الإج��راءات ومنها فقدان  نتيجة هذه  واأعرا�ساً خطرية 
الذاكرة، والإ�سابة باأع�ساب الدماغ، واأمرا�س يف القلب 

والأمعاء والرئة والكلى وغريها«. 
اىل ذلك، قررت النيابة الع�سكرية الإ�سرائيلية حب�س 45 

التجاذبات  ح��دة  تت�ساعد  فيما  الكذب،  بتهمة  ع�سكرياً 
الإقليمية حول امل�سجد الأق�سى. 

ووف���ق���اً ل�����س��ح��ف اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ����س���ادرة اأم�������س الأرب����ع����اء، 
ب���ات���ت ح�����س��اب��ات ف��ي�����س ب����وك وت���وي���رت م��ل��ع��ب��اً وجم����اًل 
ل��ل��م�����س��اح��ن��ات وامل���واج���ه���ات ب���ني ال���ق���وى احلزبية  ه���ام���اً 

الإ�سرائيلية. 

ع�صكريون كذابون
اأحرونوت  ي��دي��ع��وت  �سحيفة  ك�سفت  ال��ت��ف��ا���س��ي��ل،  ويف 
وقالت  ال��ك��اذب.  ال��ب��الغ  بتهمة  ع�سكرياً   45 �سجن  ع��ن 

ال�سحيفة اإن الع�سكريني زعموا اإ�سابتهم مبر�س جلدي 
ن����ادر ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م، وه���و امل��ر���س ال����ذي دف���ع بالوحدات 
الطبية الع�سكرية اإىل ال�ستنفار ب�سورة ق�سوى، غري اأن 
اأكدت كذب هذه الدعاوى.  واأ�سارت م�سادر  التحقيقات 
اأعلنت  الإ�سرائيلية  القيادة  اأن  اإىل  لل�سحيفة  ع�سكرية 
بجانب قرارات ال�سجن للع�سكريني عن عزل اآخرين من 
اأداء اأي مهام قتالية، وهو الأمر الذي يعك�س خطورة هذه 
الق�سية، خا�سة واأن هذه لي�ست املرة الأوىل التي يعلن 
اإ�سرائيليون عن متار�سهم للهروب من  فيها ع�سكريون 
الكبري  والهتمام  ال�سدمة  �سر  يف�سر  ما  وهو  اجلي�س، 

لو�سائل الإعالم وال�سحف الإ�سرائيلية.

تركيا وامل�صجد الق�صى
اإ�سرائيل اليوم يف تقرير  اآخ��ر، قالت �سحيفة  من جانب 
اأن  اأج��ل  ال���دولرات من  اإن تركيا ت�سخ املاليني من  لها 
جتد لها موقعاً ثابتاً وهاماً يف امل�سجد الأق�سى. واأ�سارت 
من  جمهولة  ب�سورة  حت��وي��الت  و���س��ول  اإىل  ال�سحيفة 
تركيا اإىل عدد من اجلمعيات التابعة للم�سجد الأق�سى، 
وه���ي اجل��م��ع��ي��ات ال��ت��ي ت��ن�����س��ط يف حم��ي��ط ه���ذا امل�سجد 
الثانية  امل��رة  ه��ي  وه��ذه  جنباته.   ب��ني  ن�سطائها  وتن�سر 
التي تتحدث فيها �سحيفة اإ�سرائيلية عن وجود ترعات 
اأو اجلماعات  امل��راب��ط��ني  م��ع ج��م��اع��ات  ت��رك��ي  ت��ع��اون  اأو 
الفل�سطينية املنت�سرة يف الأق�سى، الأمر الذي يزيد من 
الأق�سى، بح�سب و�سف  الإقليمية حول  التجاذبات  حدة 

ال�سحيفة. 

ا�صتعال حرب التوا�صل الجتماعي
وعلى �سعيد اآخر، قالت �سحيفة هاآرت�س يف تقرير لها اأن 
حزب الليكود قام بافتتاح �سفحة خا�سة على موقع في�س 
اأجل  م��ن  بالكامل  خ�س�سها  التي  ال�سفحة  وه��ي  ب��وك، 
اإىل  ال�سحيفة  واأ���س��ارت  ال�سيا�سيني.  خ�سومه  مهاجمة 
دخول ال�سراع احلزبي وال�سيا�سي الإ�سرائيلي اإىل مرحلة 
جديدة ومتطورة، م�سرية اإىل اأن دخول �سبكات التوا�سل 
املعركة.   هذه  �سخونة  تعك�س  احل��وار  هذا  يف  الجتماعي 
وقالت ال�سحيفة اإن هذه ال�سفحة عر�ست �سوراً لع�سوة 
الذي  الأم���ر  البكيني،  باملايوه  ليفني  ت�سيفي  الكني�ست 
يعك�س ت�ساعد هذه الأزم��ة والرغبة يف حماولة الإ�ساءة 

لليفني وتاريخ اأي معار�س �سيا�سي ينتقد حزب الليكود.

•• �شنعاء-وكاالت:

ت�����س��اع��دت ح���دة اخل���الف���ات ب��ني ط���ريف الن���ق���الب يف 
ال��ي��م��ن، م��ا حت���ول اإىل ���س��ب��اق حم��م��وم، ح��ي��ث ي�سعى 
ك��ل ط��رف ل��الإط��اح��ة ب��الآخ��ر واإب���ع���اده م��ن امل�سهد يف 

�سنعاء.
باتوا  احلوثيني  اإن  �سنعاء  يف  مينية  م�سادر  وق��ال��ت 
ال��ط��رف الأق�����وى يف ���س��ن��ع��اء، وامل��خ��ل��وع ���س��ال��ح هدد 
احلوثيني اإن وا�سلوا اإق�ساء القيادات املوؤمترية، اإل اأن 
احلوثيني وفقاً لتلك امل�سادر مل يكرتثوا لت�سريحات 

�سالح، الأمر الذي دفعهم اإىل حما�سرته اإعالمياً.
والثالثاء، جدد الرئي�س اليمني املخلوع علي عبداهلل 
باأنهم  اإياهم  وا�سفاً  احلوثيني،  على  هجومه  �سالح 

من “قليلي خرة«.
له،  موالية  و�سائل  بثتها  ت�سريحات  يف  �سالح  وق��ال 

معرتفاً بخالفه مع احلوثيني “توجد �سلبيات ُتعالج 
اأن ت�ساعدوا  اإن وجدت �سلبيات  وعليكم يا موؤمتريني 

كقيادات جمّربة اإخوانكم احلوثيني«.
وح����اول ���س��ال��ح ال��ت��ظ��اه��ر ب��ال��ق��وة م��ن خ���الل دعوته 

لقيادات املوؤمتر بالتعاون مع احلوثيني.
يطّهروا  اأن  على احلوثيني  يجب  �سالح مهدداً  وقال 
اأولئك املنتفعني املتلونني هنا واملتلونني  اأنف�سهم من 

يف �سوارع اخلارج والداخل.
مواجهات مرتقبة

�سائف  املقاومة اجلنوبية علي  با�سم  املتحدث  واأعتر 
احلريري اأن “�سالح فقد الكثري من قواته الع�سكرية 
ق��ت��ل��وا يف اجلبهات  ال���ذي���ن  )احل���ر����س اجل���م���ه���وري(، 
مليلي�سيات  را�سخاً  واأ�سبح  العربي،  التحالف  وبغارات 
احلوثي التي باتت تتحكم يف كل �سيء ب�سنعاء واأبعدت 
الع�سكرية  امل��ن��ا���س��ب  م��ن  ل�سالح  امل��وال��ي��ة  ال��ق��ي��ادات 

واملدنية«.
اأن احلوثيني طبخوا على  اإىل  ل�24  ولفت احلريري 
نار هادئة عملية انقالب على �سالح يف �سنعاء، موؤكداً 
�سالح  لكن  ف��ق��ط،  ل��ل�����س��رورة  ك��ان  معه  حتالفهم  اأن 
اأدرك اأن احلوثيني �سينقلبون عليه، لكن بعد اأن فقد 
الكثري م��ن ق��وات��ه، الأم���ر ال��ذي يقول احل��ري��ري اإنه 
دفعه لإطالق التهديدات للحوثيني، لكن على الأر�س 

يبدو اأنه مل يعد ميتلك القوة.
�صالح ممنوع من الإعالم

م���ن ج���ان���ب اآخ�����ر، ك�����س��ف م�����س��در اإع���الم���ي يف حزب 
املوؤمتر ال�سعبي العام، اأن احلوثيني منعوا كل الأخبار 
من  ال��ع��ام  ال�سعبي  امل��وؤمت��ر  وح���زب  ب�سالح  اخل��ا���س��ة 
واأبرزها وكالة  املوالية لهم  الإع��الم  الن�سر يف و�سائل 

�سباأ الن�سخة التي ي�سيطر عليها احلوثيون.
اأي  ن�سر  م��ن��ع��وا  احل��وث��ي��ني  اإن  ل�24،  امل�����س��در  وق���ال 

والقنوات  ال��ث��ورة  و�سف  �سباأ  وكالة  يف  ل�سالح  اأخ��ب��ار 
التلفزيونية التي كانت تابعة للحكومة قبل اأن ي�سيطر 

يف ال�21 من �سبتمر 2014. عليها النقالبيون”، 
وت��رف�����س وك���ال���ة ���س��ب��اأ ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ح��وث��ي��ني ن�����س��ر اأي 
يوؤكد عمق اخلالف  ال��ذي  الأم��ر  ت�سريحات ل�سالح، 
اإن  بني الطرفني. وقالت م�سادر حمايدة يف �سنعاء، 
حتالفه  �سالح  يعلن  اأن  من  يخ�سون  باتوا  احلوثيني 
مع احلكومة ال�سرعية، وزادت خماوفهم بعد اأن اأعلن 
وان�سمامهم  ان�سقاقهم  ل�سالح  م��وال��ون  �سحافيون 
اإىل �سف احلكومة ال�سرعية، واأبرزهم رئي�س حترير 

وكالة خر التابعة ل�سالح ال�سحايف اأمني الوائلي.
وي��ع��ت��ق��د م��راق��ب��ون اأن ���س��ال��ح ح���اول ال���س��ت��ف��ادة من 
احلوثيني للعودة اإىل احلكم اإل اأن عا�سفة احلزم التي 
الأوراق،  عليه  خلطت  ال�سرعية،  دعم  حتالف  اأطلقها 

واأنهت ما كان يخطط له �سالح واإيران يف اليمن.

•• جوبا-اأ ف ب:

قالت وكالت اإغاثة تابعة لالأمم املتحدة اأم�س اأن املجاعة التي اأعلنت 
عدد  لكن  انح�سرت  اأ�سهر  اأرب��ع��ة  قبل  ال�سودان  جنوب  من  اأج���زاء  يف 
على  ح��د  اأق�سى  بلغ  ال�سديد  اجل��وع  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  ال�سخا�س 

الإطالق يف اأنحاء هذا البلد الذي متزقه احلرب.
)يوني�سف(  للطفولة  امل��ت��ح��دة  المم  ملنظمة  م�����س��رتك  ب��ي��ان  وق���ال 
والأغذية  للزراعة  املتحدة  المم  ومنظمة  العاملي  الغذية  وبرنامج 
املتعارف عليه للمجاعة مل يعد ينطبق  التقني  التحديد  “اإن  )فاو( 
يف لري وميانديت بولية الوحدة �سابقا حيث اأعلنت املجاعة يف �سباط 
�سنوات من  التي جنمت عن ثالث  املجاعة  املا�سي«. وطالت  فراير 

النزاع 100 األف �سخ�س. وت�ستخدم كلمة جماعة بح�سب معيار عاملي 
مت التفاق عليه حتدده م�ستويات الو�سول اىل الطعام و�سوء التغذية 
املجاعة  انح�سرت  فيما  لكن  اجل��وع.  ب�سبب  اليومية  والوفيات  احل��اد 
فاإن عدد الأ�سخا�س الذين ي�سارعون من اأجل احل�سول على الطعام 
يوميا ارتفع من 4،9 ماليني يف �سباط فراير اىل 6 ماليني، فيما 
ال��غ��ذائ��ي يف جنوب  الأم���ن  لن��ع��دام  ن�سبة  “اأعلى  ال��وك��الت  اعترته 
ال�سودان«. كما ازداد عدد ال�سخا�س الذي يواجهون م�ستويات اجلوع 
ال�سديد، اأي درجة دون املجاعة، من مليون يف �سباط فراير اىل 1،7 
بورجون  دومينيك  الفاو  يف  الطارئة  الأو���س��اع  مدير  وق��ال  مليون. 
الطريقة الوحيدة لوقف هذا الو�سع اليائ�س هو وقف النزاع و�سمان 

الو�سول دون عوائق ومتكني النا�س من ا�ستئناف ك�سب الرزق .

اتهم  اأن  بعد   2013 ع��ام  ال�سودان  جنوب  يف  اأهلية  ح��رب  واندلعت 
بالتخطيط  م�سار  ري��اك  ال�سابق  ونائبه  مناف�سه  كري  �سلفا  الرئي�س 
لنقالب �سده. واأعمال العنف التي اندلعت اأ�سا�سا بني قبيلتي الدنكا 
التي ينتمي اإليها الرئي�س كري، والنوير التي ينتمي لها م�سار، امتدت 

اىل اأجزاء اأخرى من البالد و�سملت جمموعات اتنية اخرى.
وحذرت الأمم املتحدة من احتمال وقوع اإبادة وتطهري عرقي يف دولة 

ل تبدو فيها اأفق لل�سالم.
تاركة  اأماكنها  م��غ��ادرة  على  ال��زراع��ة  يف  تعمل  جمموعات  واأج���رت 
احلقول غري حم�سودة وال�سلع غري متوفرة فيما ارتفعت اأ�سعار املواد 
ب�سبب  �سخ�س  ماليني   3،5 من  اأك��ر  ون��زح  كبري.  ب�سكل  الغذائية 

النزاع الذي قتل فيه ع�سرات الآلف.

الأمم املتحدة : انح�سار املجاعة يف جنوب ال�سودان 

النتخابات  يف  مر�سحتهم  بفوز  ثمينا  انت�سارا  اجلمهوريون  حقق 
الفرعية ملجل�س النواب المريكي يف ولية جورجيا، بح�سب تقديرات 

ن�سرتها و�سائل اعالم.
ان اجلمهورية  الق���رتاع  بطاقات  م��ن   83% ف��رز  نتائج  واظ��ه��رت 
على  بح�سولها  او�سوف  جون  الدميوقراطي  هزمت  هاندل  كارين 
 30( ال�����س��اب  للمر�سح   47،7% مقابل  ال���س��وات  م��ن   52،6%

عاما(.
وا�ستنادا اىل هذه النتائج اجلزئية اعلنت �سبكتا “�سي ان ان” و”ان 
انهما تتوقعان فوز هاندل على او�سوف، يف نتيجة ت�سدل  بي �سي” 
ال�ستارة على حملة انتخابية كانت الكر تكلفة على الطالق ملقعد 

يف جمل�س النواب المريكي.
وبلغت الكلفة الجمايل للحملة النتخابية 60 مليون دولر بح�سب 

التقديرات، اي �سعف تكلفة احلملة ال�سابقة.
الفرعية،  النتخابات  هذه  على  ترامب  دونالد  الرئي�س  ظل  وخيم 
ي��ك��ن م��ع��روف��ا قبل  ال���ذي مل  ال��دمي��وق��راط��ي  امل��ر���س��ح  ل �سيما وان 
النتخابات، حل يف الطليعة يف الدورة الوىل يف انتخابات اعترها 
الذي  الرئي�س  مقاومة  على  لقدرتهم  اختبار  اول  الدميوقراطيون 

القى باملقابل بكل ثقله يف هذا ال�ستحقاق.
الواقعة  الولية  ال�ساد�سة من  بالدائرة  املر�سحة اجلمهورية  وفازت 
عليها اجلمهوريون  يهيمن  والتي  املتحدة  الوليات  �سرق  يف جنوب 

منذ نحو اأربعني عاما.

�ساروخية  دفاعية  مناورة  متابعة  فر�سة  ل�سعبها  اليابان  اأتاحت 
اإىل قدرة  املواطنني  اأنها �ستطمئن  الأربعاء يف خطوة ترى  ام�س 

بالدهم على مواجهة اأي هجوم �ساروخي ت�سنه كوريا ال�سمالية.
�سواريخ  بطارية  فيها  ت�سارك  التي  ال�ساروخية  امل��ن��اورة  وه��ذه 
باتريوت باك-3 يف قاعدة اأ�ساكا الع�سكرية على مقربة من طوكيو 

هي واحدة من اأربع مناورات جتري يف خمتلف اأنحاء البالد.
وقال امليجور اأكينوري هانادا بقوات الدفاع اجلوي لل�سحفيني اإن 
اإتاحة الفر�سة ملتابعة هذه املناورة “و�سيلة لطماأنة النا�س حيال 

اأمانهم كي ينعموا براحة البال«.
لليابان يف  دفاعي  اآخر خط  ال�ساروخية   3- باك  بطاريات  وتعد 
حال تعر�سها للهجوم ال�ساروخي، لكنها قادرة فقط على حماية 
يبلغ  ال��ذي  مبداها  الرئي�سية  احلكومية  واملن�ساآت  الكرى  امل��دن 

15 كيلومرتا.
وبداأت اليابان برناجما تبلغ تكلفته مليار دولر لتطوير �سواريخ 
باك 3 وزيادة مداها ودقتها لكن اأول هذه املجموعة املتطورة لن 

يكون جاهزا حتى عام 2020.

اإىل  التعرف  اأم�س  جامبون  ج��ان  البلجيكي  الداخلية  وزي��ر  =اأعلن 
هوية منفذ الهجوم الإرهابي م�ساء ام�س الأول الثالثاء يف حمطة 

قطارات يف بروك�سل، بدون اأن يك�سف ا�سمه.
وقال جامبون لتلفزيون “اإر تي بي اإف” البلجيكي اإن هوية الإرهابي 
معروفة، متكنا من حتديدها من دون اأن يعطي املزيد من التفا�سيل 
حول منفذ الهجوم الذي قتل بر�سا�س جنود بلجيكيني بعد انفجار 
مل ي�سفر عن �سحايا. و�سئل عن فر�سية وردت باأن القنبلة التي كان 
النفجار  اأن  الوا�سع  من  فاأجاب  فعال،  تنفجر  مل  يحملها  املهاجم 

الكبري مل يح�سل.
لكنه اأ�ساف ل ميكنني اإعطاء املزيد من التفا�سيل.

اإطار  الوا�سح يف  وق��ال من  ده��م جارية  اإىل عمليات  واأمل��ح جامبون 
اإجراء حتقيق ومع التعرف اىل هوية املنفذ ان تكون عمليات الدهم 

اأحدى عنا�سر اأي حتقيق.
ووق����ع الع���ت���داء م�����س��اء ال��ث��الث��اء يف اأح����د اأروق�����ة حم��ط��ة �سنرتال 
للقطارات يف بروك�سل حني حاول املهاجم تفجري قنبلة قبل اأن يطلق 

جنود النار عليه وقد اأعلنت وفاته بعيد منت�سف الليل.
واعترت النيابة العامة الفدرالية البلجيكية الهجوم الذي مل يوقع 

�سحايا ومل تعلن اأي جهة م�سوؤوليته عنها، مبثابة عمل اإرهابي .
قبل ان يفجر  “اهلل اكر”  املهاجم هتف  وبح�سب �ساهد عيان فان 
يف  ب��دوري��ات  يقومون  ع�سكريني  بر�سا�س  وقتل  النا�سفة.  عبوته 
املواقع التي ت�سهد حركة مرور يف العا�سمة البلجيكية مثل حمطات 
يف   2015 نوفمر  الثاين  ت�سرين   13 اع��ت��داءات  منذ  القطارات، 
الرئي�سية  القطارات  اإحدى حمطات  �سنرتال هي  باري�س. وحمطة 

يف العا�سمة البلجيكية.

عوا�شم

وا�شنطن

طوكيو

بروك�شل

�صحف اإ�صرائيلية: تركيا ت�صخ ماليني الدولرات يف القد�س

اإ�سرائيل ارتكبت انتهاكات مفزعة بحق الأ�سرى الفل�سطينيني

•• عوا�شم-وكاالت:

ت��ث��ار ردود ف��ع��ل وا���س��ع��ة وت��ك��ه��ن��ات ع��دي��دة ح���ول ا���س��ت��ق��ال��ة الإعالمي 
اأم�س  القطرية  اجلزيرة  قناة  من  الظفريي  علي  املعروف،  ال�سعودي 
والبلد  القناة  على  تداعيات  من  ال�ستقالة  تلك  حتمله  وما  الأربعاء، 
على  الظفريي  اط��الع  ترجيح  م��ع  �سيما  ل  ميولها،  ال��ذي  اخلليجي 

اأ�سرار القناة التي كان اأحد اأبرز اإعالمييها.
�سوؤاله  �سويه   بن  مفرج  امل��ع��روف،  ال�سعودي  وال�ساعر  الكاتب  وط��رح 
حول تداعيات ا�ستقالة الظفريي على الأزمة اخلليجية ب�سكل �سريح 
“تويرت” “هل �سيكون  عندما قال يف تغريدة له على ح�سابه مبوقع 

علي الظفريي ال�سندوق الأ�سود لقناة اجلزيرة…؟”.
ال�سعودية  ح��دود  تعدى  وا�سعا  �سدى  ال�ستقالة  عن  الإع��الن  ووج��د 
وقطر اإىل باقي دول اخلليج الأخرى، وبينما رحب ال�سعوديون بعودة 
�سيا�ستهم  ومنا�سرو  القطريني  انتقد عدد من  اإىل وطنه،  الظفريي 
اخلارجية املثرية للجدل ا�ستقالة الظفريي، لكن ثمة �سبه اإجماع على 

اأهمية ا�ستقالته كحدث يف �سياق الأزمة اخلليجية.
ويعد الظفريي بالفعل واحًدا من اإعالميني قالئل اأتيح لهم الطالع 
رئي�ًسا يف  �سبًبا  تعد  التي  اجلزيرة  قناة  اأ�سرار غري معروفة عن  على 
املوقف اخلليجي احلايل الغا�سب من قطر، اإذ اإنه تواجد ل�سنوات يف 
مقرها الرئي�س بالدوحة، وقدم برامج �سهرية فيها، واأدار حوارات مع 

كبار ال�سخ�سيات يف العامل.
وتعد املهام واملنا�سب الإعالمية التي تقلدها الظفريي يف القناة، وكان 
اآخرها تقدميه لرناجمه ال�سهري، “املقابلة” دلياًل اآخر على معرفة 
القطري  الإع��الم  موؤ�س�سات  واأ�سهر  اأكر  خلبايا  ال�سعودي  الإعالمي 

واأكرها تاأثرًيا.
وكان الظفريي يف الأ�سل طرًفا يف واحدة من اأ�سهر لقاءات اجلزيرة 
الدوحة،  املقيم يف  الفل�سطيني  مع  اأدار حديثاً  للجدل، عندما  املثرية 
عزمي ب�سارة، يف بدايات ما ي�سمى بالربيع العربي، قبل اأن يتم ت�سريب 
ما دار يف احلوار حتت الهواء من تن�سيق بني الطرفني على انتقاد دول 

معينة وجماعات بعينها دون اأخرى.

هل يفتح علي الظفريي ال�سندوق الأ�سود لقناة اجلزيرة بعد ا�ستقالته؟

ميار�س الإنقالبيون �صيا�صة اإبعاد بع�صهم من املنا�صب احلكومية 

احلوثيون واملخلوع �سالح.. معركة الإق�ساء تبلغ ذروتها 
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•• باري�س-اأ ف ب:

اإميانويل  ال��ف��رن�����س��ي  ال��رئ��ي�����س  دع����ا 
ماكرون خالل حفل اإفطار يف باري�س 
م�������س���وؤويل ال���دي���ان���ة ال����س���الم���ي���ة يف 
فرن�سا اىل القيام بدورهم يف حماربة 

دعاة الكراهية والنعزالية .
�سنوات  الوىل منذ ع�سر  امل��رة  وه��ذه 
ف��ي��ه��ا رئ��ي�����س فرن�سي  ي�����س��ارك  ال��ت��ي 
للمجل�س  ال�سنوي  الف��ط��ار  حفل  يف 
الفرن�سي للديانة ال�سالمية، الهيئة 
ال����ت����ي مت���ث���ل ث������اين اك������ر دي����ان����ة يف 

فرن�سا.
م�سوؤويل  الفرن�سي  الرئي�س  و�سكر 
على  فرن�سا  يف  ال���س��الم��ي��ة  ال��دي��ان��ة 
ادان��ت��ه��م الع���ت���داءات اجل��ه��ادي��ة التي 
منذ  قتيال   239 فرن�سا  يف  اوق��ع��ت 

كانون الثاين يناير 2015.
الفرن�سي  “املجل�س  ان  ماكرون  وقال 
ول  يتخّلف  مل  ال���س��الم��ي��ة  للديانة 
م���رة واح�����دة: ل��ق��د ع���رف ك��ي��ف يجد 
الكلمات من دون الوقوع يف النكران«.

ال��ف��رن�����س��ي يف حفل  ال��رئ��ي�����س  واك�����د 

الفطار الذي ح�سره خ�سو�سا وزير 
الداخلية جريار كولومب ان ال�سلطات 
لديها  ال�سالمية  وال�سلطات  العامة 

“معارك م�سرتكة تخو�سها«.
�سد  احل���ازم���ة  “معركتنا  وا����س���اف 
اىل مالحقة  ت��ق��ود  ان  ي��ج��ب  داع�����س 
ح��ازم��ة لول��ئ��ك ال��ذي��ن ي�����س��ع��ون اىل 
ج��ع��ل ام���اك���ن ال��ع��ب��ادة اخل��ا���س��ة بكم 
وحتى  الكراهية  اىل  للدعوة  ام��اك��ن 

للدعوة اىل العنف«.
و����س���دد ال��رئ��ي�����س ال��ف��رن�����س��ي ع��ل��ى ان 

م�������س���وؤويل ال���دي���ان���ة ال����س���الم���ي���ة يف 
“معركة  يخو�سوا  ان  يجب  فرن�سا 
الفكر والمي���ان ه��ذه يف امل��ي��دان، ول 
�سنا”.  ال���س��غ��ر  الج���ي���ال  م��ع  �سيما 
كما دعا اىل خو�س معركة ثانية �سد 
وقيم  تتعار�س  لالإ�سالم  كل ممار�سة 

اجلمهورية.
م��اك��رون اىل خو�س  دع��ا  كذلك فقد 
الئمة  ت��اأه��ي��ل  ه��ي  ثالثة”  “معركة 
وتلقينهم  الفرن�سية  الرا���س��ي  على 

قيم اجلمهورية.

•• الفجر 
 خرية ال�شيباين

ب��ري��ك��ل��ي�����س ق���د ي��ت��ق��ل��ب يف ق���ره. 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة، تطري  اأث��ي��ن��ا، مهد 
لإن��ق��اذ احل��زب ال��واح��د لت�سي جني 
ب��ي��ن��غ. ف��ف��ي ال���وق���ت ال�����ذي يحكم 
قب�سنه  ال�����س��ي��ن��ي  ال��رئ��ي�����س  ف��ي��ه 
تقفز  ب�������الده،  داخ������ل  رح���م���ة  دون 
لإ�سكات  ت�سيرا�س  الك�سي�س  يونان 
الإن�سان.  حقوق  بخ�سو�س  اأوروب��ا 
الحتاد  يعجز  م��رة،  ولأول  بنجاح، 
الأوروبي على اإ�سدار بيان ي�ستنكر 
ال�سني يف  امل��ت��ك��ررة يف  الن��ت��ه��اك��ات 
الإن�سان  ح��ق��وق  جم��ل�����س  اج��ت��م��اع 
يقام  ال��ذي  املتحدة،  ل��الأمم  التابع 

كل عام يف جنيف. 
ال�  كتلة  اليوناين  الفيتو  منع  فقد 
28 من ان تكون جبهة موحدة يف 
الثاين.  العاملي  القت�ساد  مواجهة 
ف��ق��د ن����ددت اأث��ي��ن��ا ب�����الن��ت��ق��اد غري 
اأ�سبحت  التي  ال�سني،  �سد  البناء 

م�ستثمرا رئي�سيا يف اليونان.
وزارة  ب���ا����س���م  امل���ت���ح���دث  وق������ال      

“النقد  ان  ال��ي��ون��ان��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة 
ل  منتج  وغ��ري  انتقائي  الغالب  يف 
ي�سهل تعزيز حقوق الإن�سان يف هذه 
ال����دول، ول ال��ع��الق��ات م��ع الحتاد 
ا�ستح�سان  موقف لقي  الأوروبي”. 
وزير اخلارجية ال�سيني، الذي اأثنى 
باأدب على موقف “الدولة املعنية”، 
داع��ي��ا الحت����اد الأوروب�����ي اىل عدم 
�سي  الإن�سان. وقال  ت�سيي�س حقوق 
“اليونان هي اأف�سل �سديق لل�سني 

يف اأوروبا«.

طريق احلرير
     طعنة يف ظهر اأوروب����ا، ت��اأت��ي يف 
لأليك�سي�س  ناجحة  ج��ول��ة  اأع��ق��اب 
قمة  حل�سور  بكني  اىل  ت�سيرا�س 
“طريق احلرير اجلديد”، امل�سروع 
 15 يف  ال�سيني  للرئي�س  ال��ك��ب��ري 
الرو�سي  جانب  اإىل  امل��ا���س��ي.  مايو 

والفلبيني  ب�����وت�����ني،  ف�����الدمي�����ري 
اأو املجري فيكتور  رودريغو دوترت، 

اأوربان املناه�س لالحتاد الأوروبي، 
تفوي�سا  ال���ي���ون���اين  ال��زع��ي��م  م��ن��ح 

ال�سرتاتيجية  ل����ه����ذه  م���ط���ل���ق���ا 
ال��رئ��ا���س��ي��ة احل��ك��ي��م��ة ال���ت���ي جتعل 

من برييو�س را�س ج�سر ال�سني يف 
القارة العجوز

    ل��ق��د مت ���س��راء 67 ب��امل��ائ��ة من 
ال�سينية  ال�سركة  طرف  من  املرفاأ 
 600 ي��ف��وق  مب��ا  كو�سكو  لل�سحن 
وهذه   .2016 ع���ام  ي���ورو  م��ل��ي��ون 
جمرد بداية. واأعلن عمالق الفحم 
 3 ا�ستثمار  ع��ن  �سينهوا  ال�سيني 
مليارات دولر يف الطاقة اخل�سراء، 
اليونانية  املجموعة  مع  �سراكة  يف 
ت�سيرا�س.  زي��ارة  عند  كبولوزو�س 
لالقت�ساد  بالن�سبة  جميل  �سيك 
قبل  م������ن  امل�����ه�����ج�����ور  ال�����ي�����ون�����اين 
وي�ستحق  ال��دول��ي��ني،  امل�ستثمرين 

ا�ستخدام حق النق�س يف بروك�سل.

فّرق ت�صد
القب�س على م��ا ل يقل  واأل��ق��ي      
يدعون  ون�سطاء  حم��ام   248 ع��ن 
اإىل نظام ق�سائي �سفاف يف ال�سني 
 15 وم���ن���ه���م   2015 ي���ول���ي���و  يف 

تعر�سوا  اأنهم  يزعمون  الأق��ل  على 
حقوقية  منظمة  ح�سب  للتعذيب، 

مقرها يف هونغ كونغ. 
اأيديولوجية  ح��م��ل��ة  ه���ي  ف��ه��ل      
منذ  ي��ق��وده��ا  ال�سيطرة  ل���س��ت��ع��ادة 
الرئي�س ت�سي  ال�سلطة  و�سوله اىل 
الحت����اد  وي�����س��ج��ب��ه��ا  2013؟  يف 
الأمر  يتعلق  “عندما  الأوروب������ي: 
باأب�سط حقوق الإن�سان، من واجبنا 
رفع �سوتنا و�سنوا�سل ذلك” �سرح 
الأوروب����ي يف بكني،  �سفري الحت���اد 
يناير.  يف  �سوي�سغوت  ديتمار  هانز 

�سرط توّفر موقف م�سرتك.
  منذ �سنوات، حتاول ال�سني اعتماد 
القارة  يف  ت�سد”  “فرق  ���س��ي��ا���س��ة 
للعوا�سم  ر�ساوي  مقدمة  العجوز، 
م������رورا  اأث����ي����ن����ا  اإىل  ب����اري���������س  م����ن 
موحدة  جبهة  ت�سكيل  ملنع  ب��روم��ا، 
ال�ستثمار  ان  وه����ا  ب��روك�����س��ل.  يف 
يهديها ورقة جديدة لإغواء الدول 
الأع�ساء، ول �سيما اأوروبا البلقان، 
نقطة نهاية طريق احلرير، والتي 
لتمويل  النقدية  لل�سيولة  تفتقر 
اأخي�������ل  كع��������ب  التحتية.  بنيتها 

جديد لكتلة ال� 28.

ماي تعر�ض قانونها خلروج بريطانيا من الحتاد 
•• لندن-اأ ف ب:

اأم�س  ماي  ترييزا  الريطانية  ال��وزراء  رئي�سة  عر�ست 
الحتاد  ت�سريعات  من  املتحدة  اململكة  خل��روج  قانونها 
الوروبي وذلك يف خطاب قراأته امللكة اليزابيث الثانية 

اأمام الرملان.
ومل تاأت امللكة يف خطابها على ذكر زيارة الدولة للرئي�س 
المريكي دونالد ترامب ما يلقي ب�سكوك حول ح�سولها 
كما هو مرتقب يف اخلريف. كما تخلت ماي يف اخلطاب 
عن  املقبلتني  لل�سنتني  احلكومة  �سيا�سة  يعر�س  ال��ذي 

غالبية الجراءات الجتماعية املثرية للجدل التي كانت 
واردة يف برناجمها النتخابي.

وب��رن��ام��ج اخل����روج م��ن الحت����اد الوروب�����ي امل���وؤل���ف من 
هدفه  احل��ك��وم��ة،  قدمتها   27 ا�سل  م��ن  م��واد  ثمانية 
الت�سريعات  دجمت   1972 العام  قانون  يف  م��ادة  الغاء 
الوروبية بالقانون الريطاين وخلق قوانني جديدة يف 

جمالت التجارة والهجرة وال�سيد او حتى الزراعة.
وق���ال���ت امل��ل��ك��ة يف خ��ط��اب��ه��ا ال����ذي ي��ت�����س��م��ن اخلطوط 
العري�سة لرنامج ماي اأولوية حكومتي هي احل�سول 
اأف�����س��ل ات��ف��اق مم��ك��ن ف��ي��م��ا تن�سحب ال��ب��الد من  ع��ل��ى 

الحتاد الأوروبي.
“بناء  اىل  ت�سعى  الريطانية  احل��ك��وم��ة  ان  واأ���س��اف��ت 
اأو�سع توافق ممكن حول م�ستقبل البالد خارج الحتاد 
الوروبي” فيما ينق�سم وزراء ماي حول ال�سرتاتيجية 

الواجب اعتمادها والأهداف.
واأعلنت ماي عدة مرات رغبتها يف اخل��روج من ال�سوق 
على  ال�سيطرة  بريطانيا  وا�ستعادة  امل��وح��دة  الوروب��ي��ة 
حدودها للحد من الهجرة الوروبية فيما يرغب بع�س 
البقاء يف  ليونة مع  اكر  ب�سروط  بريك�ست  وزرائها يف 

ال�سوق املوحدة.

ال�صتثمار �صالح فتاك:

اليونان ح�سان طروادة ال�سني يف الحتاد الأوروبي...!

فرن�سا ت�سعى لتعزيز 
العالقات مع رو�سيا 

•• مو�شكو-رويرتز:

�سعى وزير اخلارجية الفرن�سي لتعزيز التعاون مع رو�سيا ل�سيما بخ�سو�س 
�سوريا وقال اإن روح الثقة ميكن اأن تدعم العالقات.

الرئي�س  عهد  يف  ومو�سكو  باري�س  ب��ني  متزايد  ب�سكل  العالقات  وت��وت��رت 
للرئي�س  رو�سيا  دع��م  ب�سبب  خا�سة  اأول��ون��د  فران�سوا  ال�سابق  الفرن�سي 
وتبنت  حلب.  يف  املعار�سة  ق��وات  ق�سف  يف  ودوره���ا  الأ���س��د  ب�سار  ال�سوري 
على  الأوروب���ي  الحت��اد  عقوبات  يخ�س  فيما  مت�سددا  نهجا  اأي�سا  فرن�سا 
القرم من  �سبه جزيرة  رو�سيا  اأول مرة عندما �سمت  التي فر�ست  رو�سيا 
اإي��ف لو دريان  الفرن�سي جان  وق��ال وزي��ر اخلارجية   .2014 اأوكرانيا يف 
يف موؤمتر �سحفي مع نظريه الرو�سي �سريجي لفروف نحن نواجه نف�س 

خطر الإرهاب ونحن م�سرون على حماربته.
واأ�ساف لو دريان الذي كان وزيرا للدفاع على مدى خم�س �سنوات يف عهد 
اأولوند ل نتطلع اإىل عزل رو�سيا عن باقي اأوروبا اأو لإ�سعافها اقت�ساديا. 
نريد العمل معا ب�سكل عملي حلل امل�سكالت التي توؤثر علينا كما توؤثر على 

رو�سيا.
اأنه  اإن��ه يعتقد  واأ�ساد لو دري��ان بالعالقات التي جتمعه مع لف��روف وق��ال 

يوجد الآن اأ�سا�س للدخول يف حمادثات ملمو�سة خا�سة ب�ساأن �سوريا.
اأف�سل  بع�سا بطريقة  بع�سنا  الثقة لفهم  دري��ان رمبا كانت روح  لو  وق��ال 

كانت مفقودة “بعد اجتماعات اليوم ميكننا موا�سلة روح الثقة«.

••القد�س املحتلة-اأ ف ب:

الفل�سطينيني  احد  وال��دة  الإ�سرائيلي  اجلي�س  اعتقل 
ن���ف���ذوا اجل��م��ع��ة ه��ج��وم��ا يف م��دي��ن��ة القد�س  ال���ذي���ن 
اإ�سرائيلية،  �سرطية  مقتل  اىل  اأدى  املحتلة  ال�سرقية 
ام�س  اأعلن اجلي�س  ما  بح�سب  باأفعاله  ا�سادت  ان  بعد 

الأربعاء.
يف  الفل�سطينية  م�سعل  اب��و  دي��ر  قرية  �سابان من  فتح 
جمموعة  على  اجلمعة  النار  املحتلة  الغربية  ال�سفة 
القد�س،  يف  القدمية  البلدة  قرب  ال�سرطة  رج��ال  من 
احلدود،  حر�س  من  جمندة  بطعن  الثالث  ق��ام  بينما 

توفيت لحقا متاأثرة بجراحها.
ووق���ع ال��ه��ج��وم يف ي���وم اجل��م��ع��ة ال��ث��ال��ث م��ن رم�سان 
من  الفل�سطينيني  الف  ع�����س��رات  ف��ي��ه  اأدى  وال����ذي 
ال�سالة  املحتلتني  الغربية  وال�سفة  ال�سرقية  القد�س 

يف امل�سجد الق�سى.
ال�سرائيلية  القوات  بر�سا�س  الثالثة  ال�سبان  وقتل 

التي كانت موجودة يف املوقع.
وق���ام اجل��ي�����س ال���س��رائ��ي��ل��ي ب���اإغ���الق م��داخ��ل القرية 

ال��ق��ري��ب��ة م��ن م��دي��ن��ة رام اهلل و���س��ادر ���س��ي��ارات هناك 
واع��ت��ق��ل ع����ددا م��ن ال�����س��ب��ان. وق��ال��ت م��ت��ح��دث��ة با�سم 
وقت  انه يف  بر�س  فران�س  لوكالة  ال�سرائيلي  اجلي�س 
مبكر من �سباح الربعاء، قامت القوات باعتقال والدة 
نهاية  يف  م���وؤخ���را  دع��وات��ه��ا  “ب�سبب  امل��ه��اج��م��ني  اح���د 
اإ���س��اف��ي��ة ���س��د اليهود  ال���س��ب��وع اىل ارت��ك��اب ه��ج��م��ات 
وب�سبب خطابها العنيف الذي يحر�س على الكراهية” 
الحد  عنكو�س  زينب  اأج���رت  املتحدثة  زع��م  ح��د  على 
 “ ال�سرائيلية  العامة  القناة  م��ع  تلفزيونية  مقابلة 
وقالت فيها ان ابنها “اختار املوت �سهيدا ولكن  كان”، 
“اأنا فخورة فيه،  ولكنها قالت  اأعلم بذلك”.  اأكن  مل 

امتنى لو قتل 20 او 50 او 100 منهم«.
وقالت ال�سرطة انها اعتقلت عنكو�س لال�ستباه بدعمها 

منظمة ارهابية والتاآمر لرتكاب جرمية.
فل�سطينيا  اي�سا  ال�سرائيلية  الم��ن  ق��وات  واعتقلت 
من حي العي�سوية يف القد�س ال�سرقية املحتلة ب�سبهة 
ومعرفته  الهجوم”  م��وق��ع  اىل  الره���اب���ي���ني  “نقل 
ذلك،  ملنع  ب�سيء  يقوم  اأن  دون  الهجوم  تنفيذ  بنيتهم 

بح�سب ال�سرطة.

ال�صني تقتحم اوروبا عرب ميناء يوناين

•• عوا�شم-وكاالت:

عر�س الإعالمي ال�سعودي، ح�سني 
اإ�سالح  يف  قطر  ان�سغال  �سبك�سي، 
يف  امل��ايل  ال�ستثمار  ع��ر  �سورتها 
موؤ�س�سات راأي اأمريكية متعّددة من 

بينها كي�سنجر اأ�سو�سيايت�س.
هذه الأخرية هي �سركة ا�ست�سارات 
اخلارجية  وزي�����ر  مي��ل��ك��ه��ا  دول���ي���ة 
الأمريكي ال�سابق، هري كي�سنجر، 
“مكتب  ب������  م����ع����روف����ة  ه�����ي  ك����م����ا 
بح�سب  الغام�س”  ال���س��ت�����س��ارات 
و����س���ف ���س��ب��ك�����س��ي. ويف م���ق���ال���ه يف 
يلفت  “�سعودي غازيت”،  �سحيفة 
املكتب  اأّن  اإىل  ال��ن��ظ��ر  الإع���الم���ّي 
امل�سوؤولني  م����ن  ال���ع���دي���د  ي�������س���ّم 
احل��ك��وم��ي��ني ال�����س��اب��ق��ني م���ن ذوي 
ولهذا  جم����الت����ه����م.  يف  ال����ت����اأث����ري 

مرور  مع  ال�سركة  ك�سبت  ال�سبب، 
بدوره  وم��وؤث��راً  كبرياً  وزن��اً  الوقت 
يف اأروق������ة ���س��ن��اع��ة ال���ق���رار داخ���ل 
املتحدة. منذ زم��ن لي�س  ال��ولي��ات 
دولتني  مع  املكتب  تعاقد  بطويل، 
لتبيي�س  ال����ع����رب����ي  ال����ع����امل  م����ن 
كاأدوات  وتقدميهم  زعمائها  �سور 
نظام  لوا�سنطن.  “ا�سرتاتيجية” 
اليمن  يف  ���س��ال��ح  اهلل  ع��ب��د  ع��ل��ي 
بعد  ال�سركة  اإىل  اأول من جلاأ  كان 
هجوم  اإث��ر  كبرية  خل�سة  تعّر�سه 
�سد  القاعدة  تنظيم  �سّنه  اإره��اب��ي 

امل���دم���رة الأم��ري��ك��ي��ة ي���و اأ�����س اأ�س 
ع��دد من  �سقوط  عن  م�سفراً  ك��ول 
حينها  �سالح  واعتقد  الإ���س��اب��ات. 
لالت�سال  ال���ت���ح���رك  ي���ج���ب  اأن�������ه 
ذوي  من  املوؤثر  اليهودي  باملجتمع 
اإ�سرائيل لفتح  اليمنية يف  الأ�سول 
قناة توا�سل مع مكتب ال�ست�سارات 
به  موثوق  ك�سريك  نف�سه  لتقدمي 
ملكافحة الإرهاب. ويو�سح �سبك�سي 
امل��ق��رتح��ة لق��ت قبوًل  ال��ف��ك��رة  اأّن 
اإدارة كلينتون بذريعة حماربة  من 

العمليات الإرهابية. 

اأداة جديدة لفو�سى خالقة
ال���دول���ة ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي جل����اأت اإىل 
اأ�سو�سيايت�س  كي�سنجر  خ���دم���ات 
بن  حمد  انقالب  بعد  قطر.  كانت 
اأنه  اأدرك حمد  وال��ده،  خليفة �سد 
جميع  م��ن  نف�سه  يحمي  اأن  يجب 
مناوئي النقالب الغادر وبداأ يروج 
ليكون  “م�ستعد”  اأنه  لنف�سه على 
“الأداة اجلديدة لفو�سى خاّلقة” 
القاعدة  بوا�سطة  حممياً  وي��ك��ون 
الأمريكية يف قطر. واأ�سبح الطرح 
من  واح��داً  العام  الثوري  الي�ساري 

�سعارات قناة اجلزيرة التي اأطلقها 
م���ع م���ا راف����ق ذل���ك م���ن طموحات 
حدود  واج��ت��ازت  الن��ق��الب  حملها 

دولته ال�سغرية واملتوا�سعة.
يو�سف القر�ساوي.. جنم اجلزيرة

تلك  ا�سُتخدمت  ه��ذا،  من  بالرغم 
التوجهات  جلميع  كمن�سة  القناة 
الن�سقاقية يف خمتلف دول العامل 
الوقت، عر�ست  نف�س  العربي. ويف 
“ال�سريعة  ب����رن����ام����ج  اجل�����زي�����رة 
واحلياة” الذي هو دينّي يف ظاهره 
لكنه يف واقع الأم��ر، رّوج لالإ�سالم 

الإخ����وان  روؤي����ة  بح�سب  ال�سيا�سي 
الإرهابيني وجعل من املدافع املثري 
الإرهابية  ال��ف��ت��اوى  ع���ن  ل��ل��ج��دل 
وبحث  جن��م��اً.  ال��ق��ر���س��اوي  يو�سف 
وطمح  ال�������س���رع���ي���ة  ع����ن  الأخ��������ري 
يكتب  كما  ط��وي��ل  زم��ن  منذ  اإليها 
اخللطة  اأي�ساً  كانت  لقد  �سبك�سي. 
ال�سيطانية التي اأنتجت التحركات 
ال��وا���س��ع��ة واأط��ل��ق��ت الإره�����اب حتت 
ليبيا  مثل  دول  املقاومة يف  م�سمى 

والعراق وم�سر وتون�س.
عندما غ�سب النظام النقالبي

ل��ق��د ك��ان��ت ق��ط��ر ع��ل��ى دراي����ة تامة 
بهذه املقاربة التي خدمت بال�سبط 
ما يح�سل يف املنطقة ويتوافق مع 
اأوباما  لإدارة  ال�سيا�سية  امل��ف��ك��رة 
وك��ل��ي��ن��ت��ون. ك���ان ذل���ك ح��ت��ى قيام 
التحركات الثورية يف م�سر ونزول 
لالإطاحة  ال�������س���ارع  اإىل  امل���الي���ني 
بنظام حمّمد مر�سي . هذا التغيري 
يف م�سر اأغ�سب النظام النقالبي 
يف ق��ط��ر. وم���ع ذل����ك، اأُج�����ِر حمد 
على ت�سليم ال�سلطة الر�سمية لبنه 
اأدلة  ال��واج��ه��ة  اإىل  ظ��ه��رت  بعدما 

تدينه لتورطه يف دعم الإرهاب. 
يقظة ال�صعب القطري

احلاكم  اأّن  اإىل  ���س��ب��ك�����س��ي  ي�����س��ري 
نف�سه  ال��دع��م  ت��اب��ع  احل���ايل لقطر 
�سيا�ساته  ك�سف  مّت  وق��د  ل��الإره��اب 
الأحداث  املاليني عر  اأع��ني  اأم��ام 
لقد  اخلبيثة.  واأج��ن��دت��ه  الأخ����رية 
غرقت قطر يف م�ستنقع الف�سيحة 
اإنقاذها اإل بيقظة �سعبها  ولن يتم 
مّم��ا يحدث  ب��اخل��زي  ي�سعر  ال���ذي 
الكالم  على  ي��ج��روؤ  ل  لكّنه  حالياً 
م��ن جتريد  اأو  ال�سجن  م��ن  خ��وف��اً 
وهذا  جن�سيتهم.  م��ن  امل��ع��ار���س��ني 
بالفعل ما ح�سل مع الآلف يف وقت 
���س��اب��ق. وخّل�����س الإع���الم���ّي حالة 
لقد  كاتباً:  اأخ��رية  بجملة  الدوحة 
و�ستنتهي  العطب  يف  قطر  غرقت 

يف التاريخ بعار عظيم.

•• وا�شنطن-وكاالت:

على رغم الإجراءات العقابية التي 
يف  وعربية  خليجية  دول  اتخذتها 
حق قطر، يرى جو�ست هيلرتمان، 
وال�سرق  اأف��ري��ق��ي��ا  ب��رن��ام��ج  م��دي��ر 
“هيومان  م��ن��ظ��م��ة  يف  الأو�����س����ط 
ت�ساعد  اأن  ووت�س”  راي����ت���������س 
يهدد  ل  اخل���ل���ي���ج  يف  ال����ت����وت����رات 
اأخ����رى يف منطقة  ب���ان���دلع ح���رب 

غارقة بالأزمات.
وقال هيلرتمان  يف مقال ب�سحيفة 
“نيويورك تاميز” اإن ما تغري هو 
ال��ف��ر���س��ة لإزال�����ة ع��ق��ب��ة يف طريق 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع اث��ن��ني م��ن اخل�سوم 
امل���ح���ت���م���ل���ني: اإي����������ران والإخ����������وان 
الإرهابيني . ومن �ساأن التهديدات 

�سلوك قطر،  تعدياًل يف  اأن حتدث 
وخ�سو�ساً اأن دعم قطر لإرهابيني، 
وه����و ���س��ع��ار ي���رف���ع ال���ي���وم يف وجه 
بالإ�سافة  ال�سيا�سيني  اخل�����س��وم 
الأخرى،  الإرهابية  اجلماعات  اإىل 
ال����ذي ح��م��ل ���س��ري��ك��ي الدوحة  ه��و 
على  اخلليجي  التعاون  جمل�س  يف 
قطع العالقات الديبلوما�سية معها 
مقاطعة  وفر�سهما  ي��ون��ي��و،   5 يف 
ب��ري��ة وج��وي��ة ت��رك قطر م��ع ممر 

واح����د ف��ق��ط م��ن اأج����ل الإم�����دادات 
ال�سرورية. 

عر�س ع�سالت مالية
وت�����س��اءل م����اذا ف��ع��ل��ت ق��ط��ر لتثري 
مثل هذا الغ�سب؟ جميباً اأن قطر 
ع�سالتها  ا���س��ت��ع��را���س  اإىل  ���س��ع��ت 
الناجتة من احتياط �سخم  املالية 
ديبلوما�سي ل  الغاز، يف موقع  من 
اأن  اإىل  ولف��ت��اً  حجمها،  ي�ستحقه 
حجم وزارة اخلارجية �سغري، كما 

اإكت�سفت خالل زياراتي على مدى 
�سنوات، لكن املفاجاأة اإنها فعالة. 

فل�سطني واأفغان�ستان ولبنان
اأق��ح��م��ت قطر نف�سها  ع��ق��د،  وم��ن��ذ 
النزاعات،  و�ساطات يف عدد من  يف 
حركتي  بني  التناف�س  ذل��ك  يف  مبا 
ف��ت��ح وح��م��ا���س ب��ع��د ع���ام 2006، 
التي  امل���ت���ع���ددة  وج������ولت احل�����رب 
�سنتها احلكومة اليمنية بني عامي 
املتمردين  �سد  و2009   2003

احلوثيني، واحلروب التي ل تنتهي 
اأ�سبوع  ال�����س��ودان. وك���ان ل مي��ر  يف 
من دون اجتماعات علنية اأو �سرية 
الفاخرة،  ال��دوح��ة  ف��ن��ادق  اأح���د  يف 
فل�سطني  م���ن  اخل�������س���وم  ج��ام��ع��ة 
كانوا  والذين  ولبنان،  واأفغان�ستان 
الفر�سة  ل��ه��م  ت���ت���اح  ب�����اأن  ���س��ع��داء 
ل��ل��راح��ة وال����س���رتخ���اء ب��ع��ي��داً عن 
امل��ع��رك��ة، حتى ول��و حققوا  م��ي��دان 
مفاو�سات  يف  التقدم  م��ن  ب�سيطاً 

ال�سالم.
دور اأكر من حجمها

وراأى اأن قطر ادعت دوراً اأكر من 
ت�سكيلها  ب�سبب عدم  لكن  حجمها، 
ت����ه����دي����داً ح���ق���ي���ق���ي���اً لأح��������د، ف����اإن 
والأغنى  الأك��ر  جارها  ال�سعودية، 
�سلوكها  م��ع  ت�ساحمت  والأق������وى، 
الدولتني  ب��ني  وك��ان��ت  املتغطر�س. 

عالقة مهتزة.
العربي،  الربيع  ا���س��ط��راب��ات  وم��ع 

على  الإره��اب��ي��ون  الإخ�����وان  ح�سل 
دع����م ق����وي م���ن ق���ط���ر، ال���ت���ي مهد 
 2011 ق��ب��ل  امل���ح���اي���د  ت��و���س��ط��ه��ا 
الذين  ل��الإخ��وان  داع��م  اإىل موقف 
رابحة.  حركة  ال��دوح��ة  فيهم  راأت 
ق������ادة حركة  ق���ط���ر  وت�����س��ت�����س��ي��ف 
دم�سق.  من  ط��ردوا  الذين  حما�س 
لكن اإطاحة حكم حممد مر�سي يف 
م�سر يف يوليو 2013 بدد مكا�سب 

الإخوان ال�سيا�سية يف املنطقة. 

معادلة تنقذ ماء الوجه
و�سول  اأن  اإىل  ه��ي��ل��رتم��ان  واأ����س���ار 
ترامب اإىل البيت الأبي�س وتعيينه 
م�������س���وؤول���ني ي���رف�������س���ون الإت����ف����اق 
النووي ويف�سلون ا�ستمرار العداء 
الآن  لل�سعوديني  يتيح  اإي���ران،  م��ع 
اإي����ران م��ن خالل  مل��واج��ه��ة  فر�سة 
وك��ي��ل. وه����ذا ال��وك��ي��ل ه��و القوات 
الأمريكية. لكن هنا تقف  امل�سلحة 
التي  امل���زع���ج���ة،  ال�����س��غ��رية  ق��ط��ر 
ج���ان���ب���اً. ويعود  ال���وق���وف  ت��رف�����س 
و�سلطنة  الكويت  مثل  ل��دول  الآن 
عمان لتلعب دوراً يف اإيجاد معادلة 
اإدارة  وب��ام��ك��ان  ال��وج��ه.  م��اء  تنقذ 
ت���رام���ب ع��ل��ى رغ���م ت��ن��اق�����س ردود 
فعلها، الإ�سطالع بدور يف تخفيف 

الأزمة.

ال�صعودية ت�صاحمت مرارًا مع �صلوكها املتغطر�س 

قطر ادعت دورًا اأكرب من حجمها...ها هي تدفع الثمن

غرقت الدوحة يف م�صتنقع الف�صيحة ولن يتم اإنقاذها اإل بيقظة �صعبها 

ب�سبب خلطة �سيطانية واأجندة خبيثة.. قطر يف »م�ستنقع الف�سائح والعار«

ماكرون يدعو يف حفل اإفطار ملحاربة التع�سب  الإحتالل يعتقل والدة �سهيد 
فل�سطيني بعد اإ�سادتها به
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•• وا�شنطن-رويرتز:

اإن اجلهود  ت��رام��ب  ال��رئ��ي�����س الأم��ري��ك��ي دون���ال���د  ق���ال 
ال�سينية لإقناع كوريا ال�سمالية بكبح برناجمها النووي 
ف�سلت، م�سددا لهجته ردا على وفاة طالب اأمريكي كانت 

بيوجنياجن حتتجزه.
وكان ترامب يعقد اآمال كبرية على تعاون �سيني اأكر 
كثريا  ويعتمد  ال�سمالية  كوريا  على  النفوذ  يف ممار�سة 
وعقد  مل�ساعدته.  بينغ  جني  �سي  ال�سيني  الرئي�س  على 
يف  امل�ستوى  رفيعة  قمة  والأمريكي  ال�سيني  الرئي�سان 
ني�سان ويثني ترامب من وقت لآخر  اأبريل  فلوريدا يف 

على �سي ويقاوم انتقاد ممار�سات ال�سني التجارية.
الكبري  “رغم تقديري  وكتب ترامب على تويرت يقول 
جل��ه��ود ال��رئ��ي�����س ���س��ي وال�����س��ني ل��ل��م�����س��اع��دة م��ع كوريا 
اأن ال�سني  اأعرف  ال�سمالية فاإنها مل تنجح. على الأقل 

حاولت«.
ومل يت�سح هل متثل ت�سريحات ترامب تغيريا كبريا يف 
نظرته ل�سعي الوليات املتحدة لوقف الرنامج النووي 
يف  تغيريا  اأو  ال�ساروخية  وجتاربها  ال�سمالية  كوريا  يف 

ال�سيا�سة الأمريكية جتاه ال�سني.
وقال كري�ستوفر هيل وهو �سفري اأمريكي �سابق يف كوريا 
الرئي�س  اأن  “اأرى  )اإم.اإ�س.اإن.بي.�سي(  لقناة  اجلنوبية 
اإنه يدرك  يلمح اإىل بع�س خيبة الأم��ل. يقول لآخرين 
اأن ذلك ل يجدي نفعا واإنه يحاول الدفاع عن نف�سه اأو 
ترير نف�سه بقول اإنهم على الأقل حاولوا باملقارنة مع 

اآخرين مل يحاولوا حتى«.
وقال م�سوؤول اأمريكي طلب عدم ذكر ا�سمه اأم�س الثالثاء 
ر�سدت حتركات  للتج�س�س  اأمريكية  اأقمارا �سناعية  اإن 
قرب  النووية  للتجارب  �سمايل  ك��وري  موقع  يف  موؤخرا 
لتجربة  ا�ستعدادا  كانت  اإن  يت�سح  مل  لكن  نفق  مدخل 

نووية جديدة ورمبا تكون بالتزامن مع حمادثات رفيعة 
وا�سنطن  يف  وال�����س��ني  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  ب��ني  امل�ستوى 

اليوم الأربعاء.
اجلنوبية طالبا  كوريا  الدفاع يف  ب��وزارة  م�سوؤول  وق��ال 
عدم ذكر ا�سمه “ل تزال كوريا ال�سمالية م�ستعدة لإجراء 
جتربة نووية �ساد�سة يف اأي وقت عندما ي�سدر اأمر من 
القيادة لكن ل توجد اإ�سارات غري عادية ميكن ن�سرها«. 
وردا على ت�سريحات ترامب قالت ال�سني اليوم الأربعاء 
بكوريا  النووي  امللف  حيال  م�ستمرة  جهودا  تبذل  اإنها 
ال�سمالية. وجاء الرد ال�سيني يف ت�سريحات لقنغ �سوانغ 
�سحفية  اإف���ادة  �سمن  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  با�سم  املتحدث 
اأن تزيد ت�سريحات ترامب من  مقت�سبة. ومن املرجح 
الدبلوما�سي  احل���وار  اإج���راء  قبل  بكني  على  ال�سغوط 
الأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  بني  الأربعاء  اليوم  والأمني 
ريك�س تيلر�سون ووزير الدفاع جيم�س ماتي�س من جهة 

وكبري الدبلوما�سيني ال�سينيني وع�سو جمل�س الدولة 
اأركان  رئي�س  ه��وي  فنغ  فانغ  واجل��رال  ت�سي  يانغ جيه 

جي�س التحرير ال�سعبي من جهة اأخرى.
�سريكز  احل���وار  اإن  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  وت��ق��ول 
على �سبل زيادة ال�سغوط على كوريا ال�سمالية للتخلي 
عن براجمها النووية وال�ساروخية لكنه �سيتطرق اأي�سا 
اإىل جمالت مثل مكافحة الإرهاب والنزاع على ال�سيادة 

يف بحر ال�سني اجلنوبي.
اأن ي�سغط اجلانب الأمريكي على ال�سني  ومن املتوقع 
للتعاون يف �سبيل ت�سديد العقوبات الدولية على كوريا 
وا�سنطن وحلفاوؤها يف فر�س حظر  وترغب  ال�سمالية. 
ال���ط���ريان الكورية  ل�����س��رك��ة  ن��ف��ط��ي واإج��������راءات ح��ظ��ر 
اأخرى  واتخاذ خطوات  ال�سمالية وموظفيها يف اخلارج 
ي��ق��ول دب��ل��وم��ا���س��ي��ون اإن��ه��ا ت��ل��ق��ى م��ق��اوم��ة م��ن ال�سني 

ورو�سيا.

•• ك�شكيميت-رويرتز:

اأرب��ع��ة رجال  الأرب��ع��اء حماكمة  ام�س  املجر  ب���داأت يف 
بتهمة قتل 71 لجئا ماتوا اختناقا يف �ساحنة مغلقة 

يف ذروة اأزمة املهاجرين يف اأوروبا يف عام 2015.
ودخل الرجال الأربعة وهم اأفغاين وثالثة بلجيكيني 

قاعة املحكمة برفقة رجال �سرطة ملثمني.
والالجئون من �سوريا والعراق واأفغان�ستان وهم 59 
رج��ال وث��م��اين ن�ساء واأرب��ع��ة اأط��ف��ال ك��ان��وا مكد�سني 
وعرت  ال��ت��ه��وي��ة.  �سيئة  ال�����س��غ��رية  ال�ساحنة  داخ���ل 
ال�سلطات على ال�ساحنة على جانب طريق يف النم�سا 

املجاورة للمجر.
اأوروب��ا التي كانت ت�سارع للتعامل مع  وهزت وفاتهم 

اأكر تدفق لالجئني منذ احلرب العاملية الثانية.

وق���ال���ت امل��ح��ك��م��ة يف ب��ي��ان ن�����س��ر ع��ل��ى م��وق��ع��ه��ا على 
النرتنت قبل بدء اجلل�سة نتيجة للم�ساحة ال�سيقة 
واحلرارة  الهواء  ونق�س  احلركة  على  القدرة  وع��دم 
ال�سديدة لقي ال�سحايا الواحد وال�سبعون... حتفهم 
بعد اأن انطلقوا يف الرحلة. قبل وفاتهم كانوا يقرعون 

با�ستمرار على جدران اللوري وي�سرخون.
اإذ ت��ق��ول ال�����س��ل��ط��ات اإن  وجت����ري امل��ح��اك��م��ة يف امل��ج��ر 
اإىل  ب��ب��داي��ة رحلتهم  ه��ن��اك  ل��ق��وا حتفهم  ال��الج��ئ��ني 

النم�سا.
اآخرين  مهاجرين  بتهريب  اأي�سا  متهمون  والأرب��ع��ة 
على مدار �سهور مع �سبعة رجال اآخرين. ومثل �ستة 
املحكمة يف  اأم��ام  البلغار  من ه��وؤلء فقط وكلهم من 
مدينة ك�سكيميت املجرية. وقالت ال�سلطات اإن ال�سابع 

ما زال هاربا.

•• بغداد-اأ ف ب:

ل�سوؤون  العليا  املفو�سية  مم��ث��ل  ت��وق��ع 
الالجئني يف العراق برونو جدو ح�سول 
املدينة  م����ن  ل���ل���ن���ازح���ني  ك���ب���ري  ت���دف���ق 
توا�سل  حيث  امل��و���س��ل،  بغرب  القدمية 
ال���ق���وات ال��ع��راق��ي��ة ه��ج��وم��ه��ا ع��ل��ى اآخر 

مواقع تنظيم داع�س الإرهابي .
وقال جدو يف مقابلة مع وكالة فران�س 
“هناك  اإن  الثالثاء  الأول  امن�س  بر�س 
زال��وا حما�سرين  عددا من املدنيني ما 
ا�ستخدامهم  ويتم  القدمية،  املدينة  يف 
اأ�سا�سا كدروع ب�سرية. ل اأحد متاأكد من 
اأن يكون نحو مئة  عددهم ولكن ميكن 

األف ورمبا اأكر«.
املطاف  نهاية  يف  “نتوقع  جدو  واأ�ساف 
ال��ن��ط��اق من  ن�����س��ه��د ت��دف��ق��ا وا����س���ع  اأن 
نوا�سل  الآن  ون��ح��ن  ال��ق��دمي��ة،  امل��دي��ن��ة 
ال���س��ت��ع��دادات ل��ه��ذه ال��دف��ع��ة الأخ����رية، 
من  ال��ن��ازح��ني  م��ن  ال��ق��ول،  اأمكنني  اإذا 

املو�سل«.
واعتر جدو اأن عملية املو�سل هي “من 
احلرب  منذ  احل�سرية  احل���روب  اأك���ر 
ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة، ل��ذل��ك ن��ح��ن نتحدث 
ع��ن ال��و���س��ع ال���ذي لي�س ل��ه م��ق��ارن��ة يف 
التاريخ احلديث، ولذلك اأي�سا علينا اأن 
اأن نكون مرنني، لنكون  نكون �سريعني، 

ميكن  ل  ما  مع  للتعامل  ا�ستعداد  على 
التنبوؤ به. كل يوم يدخل عن�سر جديد 

املعادلة«.
واأك�����د مم��ث��ل م��ف��و���س��ي��ة ال��الج��ئ��ني اأن 
حماية  م�������س���األ���ة  “و�سع  ه����و  ال����ه����دف 
الع�سكرية،  العمليات  �سلب  يف  املدنيني 
املعارك،  ي��ت��م، يف  اأن  اإىل  ن��دع��و  زل��ن��ا  م��ا 
والتمييز  الح�������رتاز  م���ب���ادئ  اح������رتام 
والتنا�سب، للتاأكد من اأن حياة املدنيني 
اأق�����س��ى حد  ومم��ت��ل��ك��ات��ه��م حم��م��ي��ة اإىل 

ممكن«.
املو�سل  �سكان  اأن و�سع  اإىل  ولفت جدو 

اأنهم  “يعلمون  للغاية،  �سعب  القدمية 
اإذا حاولوا الفرار يواجهون خطر املوت، 
امل����وت، هذا  ي��واج��ه��ون خ��ط��ر  ب��ق��وا  واإذا 

خيار �سعب للغاية«.
“هيومن  م��ن��ظ��م��ة  ات��ه��م��ت  ذل�����ك،  اىل 
رايت�س ووت�س” الدولية اأم�س ال�سلطات 
املو�سل  من  النازحني  باإجبار  الكردية 
على النتظار عند احلواجز الأمنية، ويف 
بع�س الأحيان قرب خطوط اجلبهة، ما 

يعر�سهم للخطر.
وقالت املنظمة اإن عمليات التاأخري التي 
اأ���س��ه��ر يف بع�س  اأو  لأ���س��اب��ي��ع  ا���س��ت��م��رت 

احل��الت، مل تزد من م�ساعب املدنيني 
فقط، بل جعلت حياتهم عر�سة للخطر، 
معارك  العراقية  القوات  تخو�س  فيما 

�سد تنظيم داع�س الإرهابي.
ال�سرق  ق�����س��م  م����دي����رة  ن���ائ���ب���ة  وق����ال����ت 
“عا�ست  فقيه  مل��ا  املنظمة  يف  الأو����س���ط 
ظل  يف  ل���������س����ن����وات  ال�����ع�����ائ�����الت  ه�������ذه 
ل��داع�����س، وعانت  امل���روع���ة  الن��ت��ه��اك��ات 
الغذاء واملاء والدواء،  �سهورا من نق�س 
وخاطرت بحياتها يف حماولة للو�سول 

اإىل الأمان«.
و�سول  “تاأخري  اأن  ف��ق��ي��ه  واع����ت����رت 

الأ���س��خ��ا���س ال��ف��اري��ن م���ن داع�������س اإىل 
التي  امل�ساعدة  على  واحل�سول  الأم���ان 

يحتاجونها عمل غري اإن�ساين«.
اإن  ووت�س”  راي��ت�����س  “هيومن  وق��ال��ت 
قوات الب�سمركة الكردية يف العراق كانت 
التفتي�س  ن��ق��اط  عند  امل��دن��ي��ني  حتتجز 
م��دي��ن��ت��ي احلويجة  م���ن  ف�����روا  ب��ع��دم��ا 
تنظيم  عليهما  ي�سيطر  اللتني  وتلعفر 
اأن  اإىل  العراق، م�سرية  داع�س يف �سمال 
نقاط التفتي�س يف بع�س احلالت كانت 

�سمن نطاق ق�سف املتطرفني.
“اأوقفت  الب�سمركة  قوات  اأن  واأو�سحت 
اأ�سهر  اأ�سابيع، وثالثة  اأو  املدنيني لأيام 
يف اإحدى احلالت. يف كثري من احلالت 
تركتهم عر�سة لهجمات داع�س بقذائف 
ودون  الن��ت��ح��اري��ة،  والعمليات  ال��ه��اون 
غ���ذاء وم�����س��اع��دات ه��م ب��اأم�����س احلاجة 

اإليها«.
دقيقة  تفتي�س  تدابري  الك���راد  ويعتمد 
�سمال  عند تخوم مناطق �سيطرتهم يف 
التاأكد  يريدون  انهم  ويقولون  العراق، 
م���ن ع����دم ت�����س��ل��ل ع��ن��ا���س��ر م���ن تنظيم 
داع�س بني الفارين من املو�سل. ويقول 
املخيمات  اإدارات  اإن  ال��ن��ازح��ني  بع�س 
�سكان  يحتجزون  اأك����راد  ي��ت��وله��ا  ال��ت��ي 
املخيم ول ي�سمحون لهم بالنتقال اىل 

منطقة اأخرى.

•• االمم املتحدة-اأ ف ب:
اعدته  ق��رار  م�سروع  على  ال���دويل  الم��ن  جمل�س  ي�سّوت 
فرن�سا ميهد الطريق امام خم�س دول افريقية لن�سر قوة 
ما  على  ال�ساحل،  منطقة  يف  املتطرفني  ملحاربة  ع�سكرية 

افاد دبلوما�سيون.
اىل  اأي���ام  ع��دة  ا�ستمرت  حم��ادث��ات  بعد  فرن�سا  وتو�سلت 
للقرار  النهائية  ال�سيغة  على  املتحدة  الوليات  مع  اتفاق 
اخلم�س  جمموعة  م��ن  املوؤلفة  ال��ق��وة  بن�سر  يرحب  ال��ذي 
والنيجر  وموريتانيا  ومايل  فا�سو  بوركينا  اأي  ال�ساحل  يف 

وت�ساد، لكن بدون منحها تفوي�سا من الأمم املتحدة.
م��ار���س على  اآذار  الإف��ري��ق��ي��ة اخلم�س يف  ال���دول  وواف��ق��ت 
مكلفة مهمة خا�سة  عن�سر  اآلف  قوة من خم�سة  ت�سكيل 
الرئي�س  و�سيح�سر  املنطقة  يف  الإره��اب  مبكافحة  تق�سي 
ل�”جمموعة  املقبلة  القمة  م��اك��رون  اإمي��ان��وي��ل  الفرن�سي 
اخلم�س يف ال�ساحل” يف الثاين من متوز يوليو يف باماكو.

واعتر ال�سفري الفرن�سي اإىل الأمم املتحدة فرن�سوا دولتر 
الدعم”  �سعيد  على  “اأقوى  اجلديد  الن�س  اأن  الثالثاء 

امل��ت��ح��دة يف جمل�س  ال���ولي���ات  دع���م  ع��ل��ى  �سيح�سل  لأن����ه 
قوية جدا  ر�سالة  �سيوجه  ال��ق��رار  “هذا  اإن  وق��ال  الأم���ن. 
مفادها اأن جمل�س الأمن متحد وحازم يف مواجهة الإرهاب 
اأكر  “اإن مثل هذه املهمة �سرورية  م�سيفا  يف ال�ساحل” 

من اأي وقت م�سى يف هذه املنطقة«.
م��ن ج��ه��ت��ه ق���ال م��ت��ح��دث ب��ا���س��م ال��ب��ع��ث��ة الأم��ريك��ي��ة اإننا 
الفرن�سيني  اأ�سدقائنا  مع  اتفاق  اإىل  للتو�سل  مرتاحون 
ق��وات من  بن�سر  ق��رار يرحب  النتيجة هي  اأن  اإىل  م�سريا 
والإجتار  املخدرات  وتهريب  الإره��اب  ملكافحة  دول  خم�س 

بالب�سر.
وف��ي��م��ا ي��ث��ن��ي م�����س��روع ال���ق���رار اجل���دي���د ع��ل��ى ن�����س��ر القوة 
الإف��ري��ق��ي��ة م��ن اأج���ل اإع����ادة ال�����س��الم والأم����ن اإىل منطقة 
ال�ساحل، ل ياأتي على ذكر الف�سل ال�سابع من ميثاق الأمم 

املتحدة الذي يجيز ا�ستخدام القوة.
بالقاعدة وبينها  ارتباط  وكانت جمموعات متطرفة على 
ال���س��الم��ي، �سيطرت يف  امل��غ��رب  ب��الد  ال��ق��اع��دة يف  تنظيم 

مار�س وابريل 2012 على �سمال مايل.

ان�سح��اب وزي�ري��ن من احلكوم���ة الفرن�سي�����ة
•• باري�س-اأ ف ب:

ب�����اي�����رو، احلليف  ال���ف���رن�������س���ي ف���رن�������س���وا  ال����ع����دل  اأع����ل����ن وزي�������ر 
“احلركة  ح��زب  ورئي�س  م��اك��رون  اإمي��ان��وي��ل  للرئي�س  الأ���س��ا���س��ي 
الدميوقراطية” مودمي، لوكالة فران�س بر�س اأم�س ان�سحابه من 

احلكومة التي غادرها كذلك وزيران اآخران من حزبه.
�سارنيه،  دو  م��اري��ال  الأوروب���ي���ة  ال�����س��وؤون  وزي����رة  ان�سحبت  ك��م��ا 
من�سبها  من  م��ودمي،  يف  م�سدر  بح�سب  لبايرو،  اليمنى  ال��ذراع 
يف احلكومة اجلديدة التي يجري ت�سكيلها بعد انتخابات الأحد 
باأكرية  الم��ام  اىل  اجلمهورية  ماكرون  وفوز حزب  الت�سريعية 

مطلقة )308 من 577 مقعدا( دعمتها مقاعد مودمي .
و�ستتفرغ دو �سارنيه التي انتخبت الأحد نائبة عن باري�س لرتوؤ�س 

كتلة حزبها يف اجلمعية الوطنية، بح�سب امل�سدر.
اإع���الن وزي���رة ال��ق��وات امل�سلحة �سيلفي غولر  وي��اأت��ي ذل��ك غ��داة 

املنتمية اإىل احلزب نف�سه الن�سحاب من احلكومة.
و�سط  احلكومة  الو�سطي  احل���زب  م��ن  الثالثة  ال����وزراء  وي��غ��ادر 
حتقيق ي�ستهدفه يف ق�سية وظائف وهمية مل�ساعديه يف يف الرملان 
الوروبي. وقال بايرو رئي�س حزب مودمي الو�سطي لوكالة فران�س 
بر�س “اتخذت القرار بعدم امل�ساركة يف احلكومة املقبلة. و�ساأعقد 
موؤمترا �سحافيا بعد ظهر اليوم يف ال�ساعة 17،00” )15،00 

ت غ(، موؤكدا انه بادر اىل اتخاذ هذا القرار بنف�سه ومل ميله عليه 
اأحد. واأو�سح املتحدث با�سم احلكومة كري�ستوف كا�ستانري عر 
اإذاع��ة اوروب��ا الأوىل انه خيار �سخ�سي ويريد الدفاع عن نف�سه، 
اإىل  بالن�سبة  الو�سع  يب�سط  احلكومة  من  الن�سحاب  ان  معتر 
ماكرون. ومل تكن م�ساألة م�ساركة احلزب الو�سطي يف احلكومة 

اجلديدة برئا�سة ادوار فيليب حم�سومة �سباح ام�س الأربعاء.
يف ال�سبوع الفائت طرح بايرو على جمل�س الوزراء م�سروع قانون 
يحدد معايري اخالقية للحياة العامة، و�سع كنتيجة لتحالفه مع 
ماكرون يف �سباط فراير. وكان يفرت�س ان يحيل هذا الن�س اإىل 

الرملان يف ال�سيف.

ترامب: ال�سني ف�سلت يف امل�ساعدة مبلف كوريا ال�سمالية

حماكمة 4 بتهمة القتل يف املجر بعد 
وفاة لجئني اختناقا 

هيومن رايت�س تتهم ال�صلطات الكردية بتاأخري نزوح املدنيني 

مفو�سية الالجئني تتوقع تدفقا كبريا للنازحني من املو�سل القدمية 

جمل�ض الأمن ي�سوت على قوة 
افريقية يف ال�ساحل 

الرئي�ض اجلزائري 
ي�سحب دعوى ق�سائية 

�سد �سحيفة لوموند
•• اجلزائر-وكاالت:

قرر الرئي�س اجلزائري عبدالعزيز بوتفليقة، �سحب �سكواه من الق�ساء 
الفرن�سي �سد �سحيفة لوموند بعد اتهامه لها ب�القذف لن�سرها �سورة 

له �سمن مو�سوع تناول ف�سائح اأوراق بنما.
وقال املحاميان �سم�س الدين حفيز، وبازيل اآدر، خالل جل�سة املحاكمة 
يف حمكمة اجلنايات يف العا�سمة الفرن�سية باري�س، اإن امللف كان حمكًما 

واملحاكمة كانت �ستكون ل�سالح املدعي.
الرئي�س  لفتة طيبة من  كانت  ال�سكوى  �سحب  اأن  اإىل  املحاميان  واأ�سار 

بوتفليقة جتاه ال�سحافة.
يونيو   3 يف  املحاكمة  تاريخ  لتحديد  الأوىل  الإجرائية  اجلل�سة  وجرت 
الطرفني  حم��ام��ي  خاللها  القا�سية  اأطلعت  حيث   ،2016 ح��زي��ران 

بتاريخ املحاكمة.
وفجرت احلادثة اأزمة دبلوما�سية بني اجلزائر وفرن�سا و�سلت اإىل حد 
منع �سحافيي لوموند وزمالئهم يف منابر اإعالم مت�سامنة معها، من 

دخول اجلزائر لأي �سبب.
فور  الفرن�سي  الق�ساء  اأم��ام  �سكوى  حركت  اجلزائرية  الرئا�سة  وكانت 
ن�سر مقال يف �سحيفة لوموند يف 5 ني�سان اأبريل 2016، بعنوان “املال 
املخفي لروؤ�ساء الدول” يف ف�سيحة اأوراق بنما مع ن�سر �سورة الرئي�س 
ا�سمه قط يف  الأوىل، بينما مل يذكر  ال�سفحة  عبدالعزيز بوتفليقة يف 

املقال ومل تكن له �سلة بالق�سية.
يف  اأ�سطر  ب�سعة  مكون من  ق�سري  مقال  بن�سر  اآن��ذاك  لوموند  وقامت 
يرق  مل  ذل��ك  لكن  منها،  خطاأ  ك��ان  ذل��ك  اأن  لتو�سح  الثامنة  ال�سفحة 
مقا�ساتها  وق��ررت  بوتفليقة،  عبدالعزيز  اجلزائري  الرئي�س  حلكومة 
ومنعها من تغطية زيارة رئي�س الوزراء الفرن�سي ال�سابق مانويل فال�س، 

وا�ستمر املنع اإىل �سهور لحقة.

•• اخلرطوم-اأ ف ب:

العميد  ال�سودانية  امل�سلحة  ال��ق��وات  با�سم  املتحدث  اعلن 
اأم�س ان مروحية ع�سكرية حتطمت  اأحمد خليفه ال�سامي 
م�ساء ام�س الأول الثالثاء بعد اإقالعها من مدينة دنقال، 

على بعد 530 كيلومرتا �سمال العا�سمة اخلرطوم .
“حتطمت  ب��ر���س  ف��ران�����س  تلقته  ب��ي��ان  ال�����س��ام��ي يف  وق����ال 
امل�سلحة  للقوات  تابعة   17 مي  ط��راز  من  عمودية  طائرة 
بعد اقالعها من مدينة دنقال يف مهمة ر�سمية ايل مدينة 
الدبة، وذلك ب�سبب �سوء الأحوال اجلوية مما اأدى ل�ست�سهاد 
جميع اأفراد الطاقم املكون من اأربعة اأفراد«. وفقد اجلي�س 
الرو�سية عددا من  الطائرات  على  يعتمد  الذي  ال�سوداين 

ني�سان  ويف  املا�سية.  ال�سنوات  خالل  الع�سكرية  الطائرات 
طراز  م��ن  م��ن  ع�سكرية  ط��ائ��رة  حتطمت   2016 اأب��ري��ل 
الأبي�س  مدينة  مطار  يف  هبوطها  عند   ”26 “انتونوف 
عا�سمة ولية �سمال دارفور وقتل اأفراد طاقمها اخلم�سة. 
عندما  طائرتني  طاقم  قتل   ،2013 يونيو  ح��زي��ران  ويف 
ال��ن��ي��ل الزرق  حت��ط��م��ت م��روح��ي��ة ع�����س��ك��ري��ة يف م��ن��ط��ق��ة 
ولية  يف  اأخ���رى  حتطمت  ب�اأ�سبوع  ذل��ك  وب��ع��د  امل�سطربة 
جنوب كردفان التي ت�سهد مواجهات بني القوات احلكومية 
ومتمردين. ويعول اجلي�س ال�سوداين على �سالح الطريان 

يف حملته �سد املتمردين يف اإقليم دارفور امل�سطرب.
ومن وقت لأخر يعلن املتمردون ا�سقاط طائرات ع�سكرية يف 

مناطق املواجهات بالنيل الزرق وجنوب كردفان ودارفور.

قتلى بتحطم مروحية ع�سكرية �سودانية  4
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دب���ي  جم���ل�������س  اإدارة  جم���ل�������س  اأك�������د 
الريا�سي اأن دبي �ستوا�سل ا�ست�سافة 
الريا�سية الكرى وا�سافة  الأح��داث 
املزيد اإىل برنامج الفعاليات الريا�سية 
م�ستمر  ب�سكل  ي���زداد  ال���ذي  ال�سنوي 
وم�ستوى  الفعاليات  ع��دد  ناحية  من 
توجيهات  بف�سل  وذل���ك  ال��ب��ط��ولت 
ودعم �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد 
اآل م��ك��ت��وم ويل ع��ه��د دبي  را���س��د  ب��ن 
حيث  الريا�سي،  دب��ي  جمل�س  رئي�س 
ال�سيخ  �سمو  بتوجيهات  املجل�س  ق��ام 
حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم 
بدعم ا�ست�سافة بطولة العامل للقفز 
ب��امل��ظ��الت وال��ت��زح��ل��ق ع��ل��ى امل���اء التي 
ت�ست�سيفها الدولة خالل الفرتة من 
25 نوفمر اإىل 1 دي�سمر من العام 
اجلاري مب�ساركة 300 قافز من 25 

دولة.
بالنجاح  الإدارة  جم��ل�����س  اأ����س���اد  ك��م��ا 
من  اخلام�سة  الن�سخة  حققته  ال��ذي 
دورة ند ال�سبا الريا�سية التي نظمها 
املجل�س خالل الفرتة 28 مايو- 16 
يوينو 2017، و�سهدت زيادة يف عدد 
ال��ري��ا���س��ات واأع������داد امل�����س��ارك��ني، ويف 

قيمة اجلوائز املالية.
ج���اء ذل���ك خ���الل الج��ت��م��اع ال���دوري 
الثاين والع�سرين ملجل�س اإدارة جمل�س 
يوم  ظهر  عقد  ال��ذي  الريا�سي  دب��ي 
�سعادة  برئا�سة  يونيو   20 ال��ث��الث��اء 

مطر الطاير نائب رئي�س املجل�س.
واأ����س���اد ���س��ع��ادة م��ط��ر ال��ط��اي��ر بنتائج 
ال��ري��ا���س��ي مع  اإج��ت��م��اع جمل�س دب���ي 
روؤ�ساء جمال�س اإدارات اأندية و�سركات 
ال��ذي عقد موؤخرا  ال��ق��دم بدبي  ك��رة 
العديد  واع��ت��م��اد  مناق�سة  ف��ي��ه  ومت 
بينها  وم�����ن  امل���ه���م���ة  امل���وا����س���ي���ع  م����ن 
املحرتفني  ال��الع��ب��ني  ت��ف��ري��غ  اإل���غ���اء 
م���ن ع��م��ل��ه��م ال��وظ��ي��ف��ي اع��ت��ب��ارا من 
والهيكل   2019/2018 م��و���س��م 
تعزز  و  وامل��وازن��ات  املعتمد  التنظيمي 
كما  الأن��دي��ة،  ل��دى  ال�ستثمار  قطاع 
اإدارات  جمال�س  روؤ���س��اء  ت��ع��اون  ثمن 
اأندية دبي مع جمل�س دبي الريا�سي 
للقطاع  امل��ن�����س��ود  ال��ت��ط��وي��ر  لتحقيق 
املبادرات  وت��ط��ب��ي��ق  ب��دب��ي  ال��ري��ا���س��ي 
ي�سعها  ال���ت���ي  وال���ل���وائ���ح  وال����رام����ج 
وتطبيق  ال��ع��م��ل  ل��ت��ط��وي��ر  امل��ج��ل�����س 
الأن�����دي�����ة على  احل���وك���م���ة و حت��ف��ي��ز 

ال�ستثمار لتعزيز مواردها.
ومت يف اجتماع جمل�س الإدارة الإطالع 
على خطط العمل يف تطوير من�ساآت 

دبي  جمموعتي  م��ب��اري��ات  ا�ست�سافة 
اآل  �ستاد  وهما   2019 اآ�سيا  كاأ�س  يف 
مكتوم يف نادي الن�سر و�ستاد را�سد يف 

نادي �سباب الأهلي دبي، والتاأكيد على 
املوا�سفات  اأف�سل  وف��ق  العمل  اإجن��از 
والأندية  دب��ي  بلدية  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 

و�سمن  للبطولة  املنظمة  وال��ل��ج��ن��ة 
اخلطة الزمنية املو�سوعة ، بالإ�سافة 
ن���ادي �سباب  اإن�����س��اء م��ق��ر  اإىل خ��ط��ط 

الأه��ل��ي دب���ي، وك��ذل��ك الإط����الع على 
تقرير جلنة ال�ستثمار وامل�سروعات يف 
جمل�س دبي الريا�سي الذي يت�سمن 
اجن�������ازه وعلى  م����ا مت  ع���ل���ى  ع���ر����س���ا 
من  املعتمدة  امل�ساريع  اإجن���از  خطط 
اخلا�سة  والتو�سيات  الإدارة،  جمل�س 
الإط��الع على  امل�ساريع، كما مت  بتلك 
ال�سركات  تو�سيحية قدمتها  عرو�س 
تنفيذ  يف  ال��ع��ام��ل��ة  اخل�����رة  وب���ي���وت 

وتطوير امل�ساريع.
تقارير  ع��ل��ى  الإدارة  جمل�س  واط��ل��ع 
اللجان الدائمة و فرق عمل املبادرات، 
ح��ي��ث مت ع��ر���س ت��ق��ري��ر جل��ن��ة امل���راأة 
لزيادة  عملهم  وخ��ط��ط  وال��ري��ا���س��ة 
ال��ل��وات��ي ميار�سن  ال�����س��ي��دات  اأع������داد 
الفعاليات  وت���ن���ظ���ي���م  ال����ري����ا�����س����ة، 
املقبلة،  ال���ف���رتة  خ����الل  ال��ري��ا���س��ي��ة 
وك��ذل��ك الإط����الع ع��ل��ى ت��ق��ري��ر جلنة 
ال����ذي ت�سمن  ال��ري��ا���س��ي  ال��ت��ط��وي��ر 
ب����رام����ج ال��ل��ج��ن��ة ل���ل���ف���رتة امل��ق��ب��ل��ة و 
ال�ستعدادات لتنظيم الن�سخة الثانية 
الريا�سي  دب����ي  م���وؤمت���ر  م���ن  ع�����س��رة 
دي�سمر  �سهر  خ��الل  امل��ق��رر  ال���دويل 
الإدارة  اإط���ل���ع جم��ل�����س  ك��م��ا  امل��ق��ب��ل. 

ع��ل��ى ال��ت��ق��اري��ر وامل���را����س���الت ال����واردة 
م��ن الأن��دي��ة وات��خ��ذ ال��ق��رار املنا�سب 
واأك��د على ال�ستعداد  ب�ساأن كل منها، 
الريا�سي  للمو�سم  لالأندية  الأم��ث��ل 
الناحية  م��ن  التميز  وحتقيق  املقبل 
قطاع  حتفيز  ناحية  وم��ن  الريا�سية 
وال�ستفادة  ن����اد  ك���ل  يف  ال���س��ت��ث��م��ار 

التامة من موارد النادي ومن�ساآته.
اجتماعه  يف  الإدارة  جمل�س  واط��ل��ع 
املوؤ�س�سات  م����ع  امل���خ���اط���ب���ات  ع���ل���ى 
ال��ري��ا���س��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة والإق��ل��ي��م��ي��ة و 
ال��دول��ي��ة ح���ول ال��ت��ع��اون م��ع املجل�س 
وكذلك  دب��ي  يف  لها  مقرات  وتاأ�سي�س 
واللقاءات  الج��ت��م��اع��ات  ا���س��ت�����س��اف��ة 
ال��دول��ي��ة وال���س��ت��ف��ادة مم��ا ي��ت��وف��ر يف 
و�سياحية  ريا�سية  من�ساآت  م��ن  دب��ي 
و خ��دم��ي��ة يف ج��م��ي��ع امل����ج����الت، ومت 
ال���ت���اأك���ي���د ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون مع 
امل��وؤ���س�����س��ات ال��ري��ا���س��ي��ة وال��ع��م��ل على 
اإ�سافة الفعاليات ذات ال�سدى العاملي 
والأثر على ن�سر وتطوير الريا�سة يف 
اأجندة  اإىل  اإ�سافتها  اأجل  الدولة من 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ري��ا���س��ي��ة ال�����س��ن��وي��ة يف 

املجل�س.

تلقى حم��م��د ب��ن ث��ع��ل��وب ال��درع��ي رئ��ي�����س احتاد 
اللجنة  رئ��ي�����س  واجل����ودو  للم�سارعة  الإم�����ارات 
�سالم  ج��ران��د  ظبي  اأب��و  لبطولة  املنظمة  العليا 
للجودو لعام 2017 ات�سال هاتفيا م�ساء اأم�س 
الأول من املجري ماريو�س فايزر رئي�س الحتاد 
ال�����دويل ل��ل��ج��ودو م��ه��ن��ئ��ا ب�����س��ه��ر رم�����س��ان وعيد 
ات�ساله  ، وقد اطماأن من خالله  املبارك  الفطر 
ا�ست�سافة  ع��ل��ى  الإم������ارات  دول����ة  ع��ل��ى ج��اه��زي��ة 
اأبو  الإم����ارات  دول��ة  عا�سمة  يف  املقبلة  البطولة 
من  ال��ف��رتة  خ��الل  وذل���ك  التا�سعة  للمرة  ظبي 
اآيبيك  اأرينا  ب�سالة  القادم  اأكتوبر   28 اإىل   26

مبدينة زايد الريا�سية  يف اأبو ظبي.
واأك����د رئ��ي�����س الحت����اد ال����دويل ل��ل��ج��ودو ثقته يف 
دولة الإمارات التي ظلت تتميز خالل ا�ست�سافة 
املقبلة  البطولة  باأن  موؤكدا   ، املا�سية  البطولت 
�ست�سهد م�ساركة قيا�سية من الدول الأع�ساء بعد 
املا�سية  البطولة  �سهدته  ال��ذي  الكبري  النجاح 
فرن�سا  م��ق��دم��ت��ه��ا  يف  دول�����ة   33 �سمت   ال���ت���ي 
 ، ،الكامريون،منغوليا  وال��رازي��ل  اللقب  حامله 
كرواتيا،  بيالرو�سيا،  اأذربيجان،   ، وتركمان�ستان 
كازاخ�ستان،  امل��ج��ر،  بريطانيا،  اأمل��ان��ي��ا،  ال�سيك، 
الأ�سود،  اجلبل  مولديفيا،  لوك�سمبورج،  لتوانيا، 
ال��رت��غ��ال، روم��ان��ي��ا، رو�سيا،  ب��ول��ن��دا،  ه��ول��ن��دا، 
ال�سويد،  اإ���س��ب��ان��ي��ا،  �سلوفينيا،  �سي�سل،  �سربيا، 
اأوك��ران��ي��ا، ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة، والتي 
متثل خري اإعداد للمنتخبات امل�ساركة لال�ستعداد 
للعديد من بطولت الحتاد ويف مقدمتها بطولة 
العامل ودورة الألعاب الأوملبية ال�سيفية القادمة 

) طوكيو 2020 (.
 وق���ال حم��م��د ب��ن ث��ع��ل��وب ال��درع��ي ب���اأن الحتاد 
ال������دويل ل���ل���ج���ودو ���س��م��ن ال��ب��ط��ول��ة امل��ق��ب��ل��ة يف 
بال�سبكة  الر�سمي  موقعه  ويف  الحت��اد  روزم��ان��ة 
 ، للم�ساركة  الت�سجيل  توا�سل  م��ع  العنكبوتية 

 7 حت��دد  وق��د  اجلن�سني  م�ساركة  ت�سهد  وال��ت��ي 
اأوزان على م�ستوى ال�سيدات تتمثل يف حتت 48 
63 ،وحتت  57 ،حت���ت  52 ،حت���ت  ، حت��ت  ك��غ��م 
اأم��ا بالن�سبة   ، 78 كغم  78 وف��وق  ،وحت��ت   70
للرجال فقد حتدد اأوزان مناف�ساتهم يف 7 اأوزان 
وه���ي حت���ت 60 ك��غ��م ،وحت����ت 66 ،وحت����ت 73 
وفوق   100 ،وحت����ت   90 ،وحت����ت   81 ،وحت����ت 
100 بجانب مناف�سات الوزن املفتوح ، مما يوؤكد 
جتدد الإثارة خالل البطولة القادمة بني الدول 
بلقب  ف��ازت  التي  فرن�سا  مقدمتها  ويف  امل�ساركة 
اأبو ظبي وج��اءت هولندا يف  البطولة املا�سية يف 
املركز الثاين ،فيما احتلت الرازيل املركز الثالث 
الدول  الإم���ارات كعادتها يف �سدارة  دول��ة  وكانت 
ذهبية  بف�سل  ع��امل��ي��ا  ال��ث��ام��ن  وامل���رك���ز  ال��ع��رب��ي��ة 
الالعب الذهبي توما امل�سنف الرابع ع�سر عامليا 
اأن  اأم��ل  ال��دويل للجودو على  يف لئحة الحت��اد 
م�سرية  يف  حتول  نقطة  القادمة  البطولة  تكون 

اجلودو الإماراتي .
وثمن رئي�س احتاد الإمارات للم�سارعة واجلودو 
القدرة  لبطولة  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س 
ل��ل��ج��ودو دعم  اأب���و ظبي  ���س��الم  القاب�سة ج��ران��د 
واه���ت���م���ام ال���ق���ي���ادة ال��ر���س��ي��دة ل��ك��اف��ة الأح������داث 
الريا�سية واملجتمعية ا�ستثمارا ملتطلبات النجاح 
الإم���ارات على توفريها مما  دول��ة  التي حتر�س 
يجعلها تتميز على كثري من دول العامل  يف ظل 
اأ�سبحت نقطة جذب  التي  البنية التحتية  توفر 
والأ�سدقاء  الأ�سقاء  البالد من  واهتمام �سيوف 
للبطولة  املنظمة  واللجنة  الحت��اد  �سكر  ،وج��دد 
ال�سيخ  �سمو  برئا�سة  الريا�سي  ظبي  اأب��و  ملجل�س 
نهيان بن زايد اآل نهيان لدعمهم امل�ستمر مل�سرية 
الحت�����اد واع��ت��م��اده��م ل��ل��ب��ط��ول��ة امل��ق��ب��ل��ة �سمن 
يحت�سنها  التي  الريا�سية  والفعاليات  الأح��داث 

املجل�س يف املو�سم الريا�سي اجلديد .

بتوجيهات حمدان بن حممد

جمل�ض دبي الريا�سي يدعم ا�ست�سافة مونديال القفز باملظالت ويبحث 
�سري العمل يف تطوير املن�ساآت

حممد بن ثعلوب : الإمارات جاهزة ل�ست�سافة اأبو ظبي جراند �سالم للجودو

�سرطة راأ�ض اخليمة تختتم بطولة كاأ�ض القائد العام للرماية الأوملبية 3
�سهد �سعادة العميد غامن احمد غامن مدير عام العمليات ال�سرطية ب�سرطة 
الأوملبية  للرماية  العام  القائد  كاأ�س  بطولة  مناف�سات  اخليمة، ختام  راأ���س 
معهد  مدير  امل��ه��ريي  ال�����س��وارب  اب��و  حممد  �سعيد  العقيد  بح�سور   ،  3
نائب مدير  �سلمان  بالإنابة، واملقدم عبد اهلل  راأ�س اخليمة  تدريب �سرطة 
راأ���س اخليمة، وع��دد من �سباط  ب�سرطة  العامة  الإع��الم والعالقات  اإدارة 
يتعلق  فيما  الداخلية،  وزارة  ا�سرتاتيجية  مع  ان�سجاماً  وذل��ك  ال�سرطة، 
الروابط  تطوير  يدعم  مبا  والذهنية،  والنف�سية  البدنية  القدرات  بتنمية 

الجتماعية وعالقات الأخوة بني منت�سبي ال�سرطة.    
بكاأ�س  وف��از  البطولة،  لقب  راأ���س اخليمة،  �سرطة  تدريب  ن��ال معهد  حيث 
ذك��ور، فقد  الفردي  امل�ستوى  اأم��ا على  الإدارات،  العام على م�ستوى  القائد 

مراكز  اإدارة  م��ن  ال��ع��ري��اين  حمد  ظ��اه��ر  اأول  امل�ساعد  الأول  امل��رك��ز  حقق 
�سيّدات  الفردي  امل�ستوى  الأول على  املركز  ال�ساملة، فيما حققت  ال�سرطة 
رقيب اأول فاطمة ا�سماعيل املن�سوري من اإدارة ال�سرطة املجتمعية ب�سرطة 

راأ�س اخليمة. 
وتاأتي بطولة كاأ�س القائد العام للرماية الأوملبية، حر�ساً من �سرطة راأ�س 
اخليمة، على تبني ال�سرتاتيجيات واملفاهيم التي من �ساأنها تعزز ن�سر ثقافة 
التناف�س والتميز الريا�سي بني منت�سبي ال�سرطة، اإمياناً بدور الريا�سة يف 
اإعداد ال�سخ�سية ال�سرطية املتكاملة، ملا لها من دور يف غر�س الثقة بالنف�س 
وتعميق  ال�سرطة،  منت�سبي  جميع  بني  ال�سريفة  املناف�سة  مبداأ  وتكري�س 

اأوا�سر التعاون والألفة واملحبة والعمل بروح الفريق الواحد. 
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الفجر الريا�ضي

ت�سهد اجلولة الثانية من مناف�سات املجموعة الثانية يف كاأ�س 
القارات املقامة يف رو�سيا نهائيا مبكرا اليوم اخلمي�س بني املانيا 
وت�سيلي، يف حني �ستحاول يف املباراة الثانية كل من الكامريون 
ارينا،  وا�سرتاليا تعوي�س خ�سارتها الوىل. على ملعب قازان 

احدى  منهما  ك��ل  وه���دف  ت�سيلي  م��ع  امل��ان��ي��ا  تلتقي 
بطاقتي التاأهل اىل ن�سف النهائي بعد 

ان حققتا الفوز على ا�سرتاليا 2-3 
اجلولة  يف  -2�سفر  والكامريون 

التوقعات بطلة  الوىل. وت�سع 
العامل 2014 وبطلة امريكا 
متتاليتني  م��رت��ني  اجلنوبية 
2015 و2016 كمر�سحني 

بطاقتي  حل��ج��ز  طبيعيني 
التاأهل عن املجموعة 

ال���ث���ان���ي���ة، وح����ان 
وق��������ت  الن 
احل�����������������������س�����������م 
ب��ي��ن��ه��م��ا ال���ذي 
ي�����غ�����ي�����ب ع���ن���ه 
املانيا  جن�����وم 

ال�سا�سيني.
املدرب  وف�سل 

يواكيم  المل���اين 
ل��������������وف خ������و�������س 

بقائمة  ال��ب��ط��ول��ة 
�سابة هي ال�سغر بني 
امل�ساركة  امل��ن��ت��خ��ب��ات 
ي�����ب�����ل�����غ م����ت����و�����س����ط 
اع�������م�������ار لع���ب���ي���ه���ا 
واأرب���ع���ة  ع���ام���ا   24
فقط  وت�سم  اأ�سهر، 
ث�����الث�����ة م���ت���وج���ني 
 2014 مب��ون��دي��ال 
هم  ال�������رازي�������ل  يف 
ماتيا�س  امل���داف���ع���ان 
و�سكودران  غ��ي��ن��رت 
واملهاجم  م�سطفي 

يوليان دراك�سلر.
متاما،  ال��ع��ك�����س  وع���ل���ى 

بت�سكيلة  ت�سيلي  ت�����س��ارك 
لعبيها  اع��م��ار  م��ت��و���س��ط 
عاما   29( الأع���ل���ى  ه���و 

و������س�����ه�����ر واح���������������د( يف 
ال����ن���������س����خ����ة احل����ال����ي����ة 
البطولة  ت����اري����خ  ويف 
ب��ه��دف ال���س��ت��ف��ادة قدر 
اجليل  م����ن  الم�����ك�����ان 
الذهبي احلايل بكامل 

با�ستثناء  ع���ن���ا����س���ره 
احل��ار���س ك��الودي��و برافو 
�سد  ي�������س���ارك  مل  ال������ذي 
الكامريون، وكان غاب عن 

امل��و���س��م م���ع فريقه  ن��ه��اي��ة 
النكليزي  �سيتي  مان�س�سرت 

للعبة  الت�سيلي  الحت��اد  رئي�س  و�سرح  ع�سلية.  ا�سابة  ب�سبب 
يتعاف  مل  )ب���راف���و(  “كالوديو  ان  ال��ث��الث��اء  ���س��الح  ارت�����ورو 
بالكامل، لكن خط تعافيه ي�سري يف الجتاه الإيجابي. ال�سوء 

الخ�سر هو من اخت�سا�س الكادر الطبي«.
الك�سي�س  الت�سيلي  املنتخب  ه��داف  وك��ان 

من  ال��ث��اين  ال�سوط  يف  دخ��ل  �سان�سيز 
معاناته  ب�سبب  ال��ك��ام��ريون  م���ب���اراة 

�سناعة  يف  ����س���اه���م  ل���ك���ن���ه  ب���دن���ي���ا، 
الهدف الثاين الذي �سجله ادواردو 

يف حني �سجل ف���ارغ���ا����س، 

ارتورو فيدال �سانع العاب بايرن ميونيخ الملاين، الول وجنح 
مع ت�سارلز ارانغيز يف مهمة الم�ساك بو�سط امللعب ومنطقة 
وتعول   .2017 افريقيا  اب��ط��ال  خطط  وبتعطيل  امل��ن��اورات 

الدفاع  خ��ط  ���س��الب��ة  ع��ل��ى  ال���ذي ت�سيلي 
غاري  املخ�سرم  حاليا  ي�سغله 
م���ي���دي���ل وغ�����ون�����زال�����و خ�����ارا 

وج�����ان ب��و���س��ي��ج��ور. ول 
منتخب  ي���������زال 

نواة  ليكون  ذات��ه  عن  يبحث  ال�ساب  مان�سافت”  “نا�سيونال 
ل  منتخب  يلعب  حني  يف  �سنوات،  بعد  الملانية”  “املاكينة 
 2008 ا�سبانيا بني  الذي عرفته  التيكي-تاكا  باأ�سلوب  روخا 
 )2010( ال��ع��امل  ك��اأ���س  عليه  بالعتماد  واح���رزت  و2012 
وكاأ�س اوروبا )2008 و2012(. ويعتمد هذا ال�سلوب على 
ب��ق��وة م��ن خ��الل متريرات  ال��ك��رة وال�سغط  ال���س��ت��ح��واذ على 
ق�سرية ومعظم الحيان بلم�سة واحدة، وقد ادخله اىل ت�سيلي 
ا�سرافه على  بييل�سا خالل فرتة  املدرب الرجنتيني مار�سيلو 
من  ذات��ه  ال�سلوب  على  وحافظ   .2011-2007 منتخبها 
بورغي  كالوديو  مثل  مواطنيه  من  املن�سب  هذا  يف  خلفه 
)اق��ي��ل بعد ع��ام واح��د و11 ف��وز و11 خ�سارة و5 
تعادلت(، وخورخي �سامباويل )2016-2012،( 
الذي ي�سرف حاليا على منتخب بالده بعد ان �سلم 

املهمة اىل خوان انطونيو بيتزي.
املنتخب  ه���وي���ة  ق����وة  الح�������س���اءات  وت��ل��خ�����س 
الت�سيلي فهو الوحيد حتى الن يف البطولة 
اكر  ال��ك��رة  على  ا�ستحوذ  ال���ذي  احلالية 
وهو   ،63% ال�ست  امل��ب��اري��ات  يف  ن�سبة 
اي�سا �ساحب اكر عدد من التمريرات 

)580 متريرة(.
اع����ج����اب����ه  ل���������وف  ي�����خ�����ف  ومل 
“انه  وق��ال  الت�سيلي،  باملنتخب 
رائعة  ف����ردي����ة  م����واه����ب  مي���ل���ك 
يتمتع  ل  ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة  وم�����رون�����ة 
املنتخبات،  م���ن  ال��ق��ل��ي��ل  ال  ب��ه��ا 
املباراة«. وا�ساف  ا�سياء كثرية يف  وي�ستطيعون تغيري 
“انهم يتمتعون بدينامية هجومية ل تو�سف، ويغريون 
ت�سيلي  منتخب  اداء  توقف.  دون  حلظة  اي  يف  اماكنهم 

هو ممتاز حقا«.
م�ستوى  من  �ستكون  ت�سيلي  �سد  “املباراة  لوف  واعتر 
مغاير عما كان عليه �سدر ا�سرتاليا. ت�سيلي تلعب بتنويع 
ملدة  ثباتنا  ان نحافظ على  وعلينا  وبكثافة،  غري معقول 
ولي�س 60 فقط«. وبعد ان اطماأن اىل �سحة  دقيقة   90
تقريبا  ل��وف  ا�ستقر  وال��و���س��ط،  ال��دف��اع  خ��ي��ارات��ه يف خطي 
على الت�سيكلة بدءا من حار�س املرمى الذي �سيكون 
ح�سب مبداأ امل��داورة يف ال��دور الول املعلن من 
ج��ان��ب��ه ق��ب��ي��ل ان���ط���الق ال��ب��ط��ول��ة، م���ارك 
ال�سباين  بر�سلونة  �ستيغن  تري  اندريه 
جرمان  �سان  باري�س  ت��راب  كيفن  او 
ا���س��رك بريند  ان  ب��ع��د  ال��ف��رن�����س��ي 

لينو �سد ا�سرتاليا.
ويبقى ل��وف ال��ذي داف��ع بقوة 
الهدفني  رغ������م  ل���ي���ن���و  ع����ن 
ال�سرتاليني، م��رتددا يف ما 
ا�سرك  وقد  الهجوم،  يخ�س 
يف املباراة الوىل لر�س �ستيندل 
و���س��ان��درو ف��اغ��ر وك���ان امي���ري ج���ان وت��ي��م��و ف��رين��ر بديلني. 
كاأ�س المم الفريقية مطلع  التي احرزت  الكامريون  وتلعب 
العام احلايل يف الغابون بت�سكيلة �سابة على ح�ساب م�سر 1-2 
و�سط ده�سة جميع امل�ساركني، مع ا�سرتاليا بطلة اآ�سيا 2015 

يف مباراة اجلريحني.
ومل تقدم الكامريون يف مباراتها ما ي�سي باأنها مناف�سة قوية، 
يف حني احرجت ا�سرتاليا الملان مع ان �سباكها كادت ت�ستقبل 

اكر من ن�سف دزينة من الهداف يف ال�سوط الول وحده.

نه��ائ��ي مبك��ر بي��ن املاني��ا وت�سيل��ي يف الق���ارات

ال����س���ت���ف���ادة من  اإىل  م��ن��ه��ا  ���س��ع��ي��اً 
انتباه  وحت��وي��ل  ال�سيفية،  العطلة 
الأطفال اإىل ممار�سة الأن�سطة التي 
ت�سقل مهاراتهم البدنية والفكرية 
ال�سارقة  موؤ�س�سة  اأعلنت  وتنّميها، 
لريا�سة املراأة، عن اإطالقها خميماً 
�سيفياً ترفيهياً، يف الفرتة ما بني 2 
يوليو املقبل، ولغاية 31 اأغ�سط�س.

ت�ستمر  ال������ذي  امل���خ���ّي���م  وي�����س��ت��م��ل 
فعالياته )من الأحد اإىل اخلمي�س( 
 1:00 وحتى  �سباحاً   9:00 م��ن 
ظ���ه���راً، ع��ل��ى ح���زم���ة م��ت��ن��وع��ة من 
الريا�سية  وال��ن�����س��اط��ات  اخل���ي���ارات 
جانب  اإىل  امل�����س��وق��ة،  وال��رتف��ي��ه��ي��ة 
ال�سغار  مت���ن���ح  ث���ق���اف���ي���ة  ب����رام����ج 
الفائدة واملعلومة، كما متّكنهم من 
اأوق��ات فراغهم ب�سكل ي�سمح  ق�ساء 
لهم بتعّلم مهارات جديدة واكت�ساب 
خرات مميزة يف جمالت خمتلفة. 
الأطفال  ال��ع��ام  ه��ذا  املخيم  ومي��ن��ح 
امل�ساركني، ذكوراً، واإناثاً، تنّوعاً لفتاً 
يف امل�سامني املقّدمة تتمّثل يف طيف 
املحببة  الرتويحية  اخل��ي��ارات  م��ن 
خمتلف  لتالئم  ت�سميمها  مت  التي 
الأعمار وامليول، اإذ �سيت�سمن �سل�سلة 
من الرامج الرتفيهية، والرحالت 
تعّرف  خارجية  واأخ���رى  الداخلية، 

الأثرية  املرافق  اأب��رز  على  الأطفال 
وال�سياحية يف اإمارة ال�سارقة.

ممار�سة  ل��ل��م�����س��ارك��ني  ���س��ي��ت�����س��ن��ى 
ال�سلة،  ك���رة  يف  املف�سلة  ه��واي��ت��ه��م 
وك�������رة ال�����ق�����دم، وك�������رة ال����ط����ائ����رة، 

األعاب  ع��ن  ف�ساًل  ال��ط��اول��ة،  وك���رة 
ال��ك��ارات��ي��ه، وال��رم��اي��ة، ال��ت��ي تهدف 
جميعها اإىل تعليم الأطفال وتوجيه 
تنا�سب  ال��ت��ي  ل��الأل��ع��اب  ان��ت��ب��اه��ه��م 

ميولهم وقدراتهم. 

وع�����ن ه�����ذا ال��ت��ن��ظ��ي��م ق���ال���ت ندى 
موؤ�س�سة  ع��ام  مدير  النقبي،  ع�سكر 
اإىل  امل��راأة: ن�سعى  ال�سارقة لريا�سة 
لكي  لالأطفال  منا�سبة  بيئة  توفري 
ال�سيفية  عطلتهم  م��ن  ي�ستفيدوا 

فالفعاليات  الأم�����ث�����ل،  ب��ال�����س��ك��ل 
الريا�سية والثقافية املتنوعة ت�سمح 
ل��ه��م ب����اأن ي��ق�����س��وا اأوق���ات���اً ق��ّي��م��ة يف 
واملعلومة  الفائدة  لهم  يقّدم  مناخ 
وه����ذا  وامل��������رح،  امل���ت���ع���ة  ج���ان���ب  اإىل 

عام  ك��ل  اإت��اح��ت��ه  اأم���ر نحر�س على 
لن�ساهم يف منح ال�سغار كل ما من 
ومداركهم  ثقافتهم  يرفد  اأن  �ساأنه 

وينّمي من قدراتهم البدنية.
هذا  ن�سخة  يف  خ�س�سنا  واأ���س��اف��ت: 

م  لعا ا
م�����ن امل���خ���ي���م ب����اق����ة م���ت���ن���وع���ة من 
تتنا�سب  التي  وال��رام��ج  الأن�سطة 
ومتنحهم  الأط�����ف�����ال  ذائ����ق����ة  م����ع 
اأنها  كما  اإ���س��اف��ي��ة،  معرفية  اأب��ع��اداً 

حتبيبهم  يف  ف���اع���ل  ب�����س��ك��ل  ت�����س��ه��م 
اأكر  ب�سكل  الريا�سة  ممار�سة  اإىل 
لي�ستفيدوا  اأمامهم  املجال  وتف�سح 
امل��ع��ل��وم��ات والأف���ك���ار اجلديدة  م��ن 
التي تقدمها الن�ساطات التي تتمّيز 
وخمتلفة  حديثة  ب��رام��ج  كونها  يف 
ال�سابقة  ال�سنوات  عن  امل�سمون  يف 
لرتقي بامل�سمون املقّدم لأطفالنا. 

ميكن  التفا�صيل  عن  لال�صتعالم 
الت�صال على 065067838.

ال�سارقة  م��وؤ���س�����س��ة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
ل��ري��ا���س��ة امل�����راأة وم��ن��ذ اإن�����س��ائ��ه��ا يف 
املر�سوم  ع��ل��ى  ب��ن��اء   2016 ال���ع���ام 
اأ�����س����دره �ساحب  ال�����ذي  الأم������ريي 
بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
املجل�س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي،  حم��م��د 
ال�����س��ارق��ة، حر�ست  الأع���ل���ى ح��اك��م 
املوكلة  الأه�����������داف  حت���ق���ي���ق  ع���ل���ى 
املراأة  دور  اإب���راز  يف  واملتمّثلة  اإليها 
�سّتى  يف  ال��ري��ا���س��ي��ة  الإم����ارات����ي����ة 
والو�سول  ب��ه،  والرت���ق���اء  امل��ح��اف��ل، 
والعاملية،  الإقليمية  املناف�سات  اإىل 
اإىل جانب تر�سيخ منظومة حديثة 
وم���ت���ك���ام���ل���ة ل���ت���ط���وي���ر الأن���ظ���م���ة 
الإمارة  يف  امل���راأة  لريا�سة  الإداري����ة 

وفقاً لأف�سل املمار�سات العاملية. 

ي�صتمل على حزمة من الن�صاطات والفعاليات وور�س العمل

املراأة” تطلق خميمًا �سيفيًا ترفيهيًا لالأطفال لريا�سة  “ال�سارقة 

الفيف�����ا يب��رىء ي���وناتي����د يف انتق����ال ب����وغ�ب�����ا 
اأع��ل��ن الحت���اد ال���دويل ل��ك��رة ال��ق��دم )ف��ي��ف��ا( ت��رئ��ة ن���ادي مان�س�سرت 
الفرن�سي  الدويل  الو�سط  انتقال لعب  النكليزي يف �سفقة  يونايتد 

بول بوغبا، وفتح اإجراء �سد ناديه ال�سابق يوفنتو�س الإيطايل.
اأ�سار الفيفا يف بيان اىل فتح اإجراء تاأديبي �سد يوفنتو�س، موؤكدا انه 
مل يفتح اأي اإجراء �سد مان�س�سرت يونايتد. وقال الحتاد الدويل مطلع 
اأيار مايو انه طلب معلومات من النادي النكليزي حول عودة لعبه 
ال�سابق بوغبا )24 عاما( اىل �سفوفه، يف اأعلى �سفقة يف تاريخ كرة 
ي��ورو. وت��دور �سبهات حول وجود  105 ماليني  القدم بلغت قيمتها 
ت�سارب م�سالح يف ال�سفقة يحيط مبينو رايول الذي كان يف الوقت 
نف�سه وكيال لأعمال الالعب والناديني، وقد يكون قد جنى منه مبلغا 

ي�سل اىل 49 مليون يورو. وح�سب موقع ميديابارت الفرن�سي الذي 
اأيار مايو اىل وثائق فوتبول ليك�س، كلف بوغبا مان�س�سرت  ا�ستند يف 
يونايتد يف الواقع 127 مليون يورو ذهب 49 مليونا منها اىل جيوب 

رايول و78 مليونا فقط اىل �سندوق يوفنتو�س.
مل  راي��ول  ان  ال�ستق�سائية،  التحقيقات  يف  املتخ�س�س  املوقع  واأ���س��ار 
يبلغ على الرجح مان�س�سرت يونايتد بانه يعمل يف نف�س الوقت ل�سالح 

يوفنتو�س، وهي اإزدواجية متنعها القوانني النكليزية.
ويعتر بوغبا اأحد العنا�سر البارزة يف املنتخب الفرن�سي، و�سارك معه 
اأف�سل لعب �ساب.  2014 يف الرازيل حيث اختري  العامل  يف كاأ�س 
بداأ م�سريته مع لوهافر الفرن�سي، قبل النتقال اىل الفئات العمرية 

لنادي مان�س�سرت يونايتد. �سارك مع الفريق الأول للنادي النكليزي يف 
مو�سم 2011-2012، وانتقل يف �سيف العام 2012 اىل يوفنتو�س 
حيث �سطع جنمه مع فريق ال�سيدة العجوز الذي احتكر اللقب املحلي 
يف املوا�سم ال�ستة الأخرية. و�ساهم بوغبا يف اإحراز يوفنتو�س اأربعة من 
األقابه ال�ستة الأخرية يف الدوري اليطايل، قبل ان يعود اىل يونايتد 
يف اآب اأغ�سط�س 2016 مقابل 105 ماليني يورو، ف�سال عن مكافاآت 

لالعب بقيمة خم�سة ماليني لي�سبح اأحد اأغلى الالعبني يف العامل.
الرتغايل  يدربه  ال��ذي  النكليزي  النادي  اإح��راز  يف  الالعب  و�ساهم 
املو�سم  ليغ” ه��ذا  “يوروبا  الأوروب���ي  ال��دوري  لقب  جوزيه مورينيو، 

للمرة الأوىل يف تاريخه، على ح�ساب اياك�س ام�سرتدام الهولندي.

الوداد يحي اآماله باأبطال اإفريقيا
النهائي  رب��ع  ال��دور  اىل  بالتاأهل  اآماله  املغربي  البي�ساوي  ال��وداد  احيا 
من م�سابقة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم بفوزه على �سيفه الأهلي 
امل�سري -2�سفر فجر ام�س الأربعاء يف الدار البي�ساء يف اجلولة الرابعة 

من مناف�سات املجموعة الرابعة.
فارتفع  الهدفني  الكرتي  وول��ي��د  ان��دوم��ا  فابري�س  الكونغويل  و�سجل 
وزاناكو  الأهلي  مناف�سة ثالثية مع  ودخ��ل  نقاط   6 اىل  ال��وداد  ر�سيد 
الزامبي الذي بات ميلك فر�سة النفراد بال�سدارة يف حال فوزه على 

م�سيفه كوتون �سبور الكامريوين )ل �سيء(.
وتاأجل تاأهل الهلي الذي كان ميني النف�س بالعودة من الدار البي�ساء 
بالنقاط الثالث وبطاقة العبور اىل ربع النهائي لول مرة منذ 2013 

حني احرز اآخر القابه الثمانية رقم قيا�سي.

 الحتاد القاري ي�سمح لثنائي ريد 
بول بامل�ساركة 

اأع��ل��ن الحت���اد الأوروب�����ي ل��ك��رة ال��ق��دم ان��ه �سمح ل��ن��ادي��ي لي��ب��زي��غ الملاين 
الطاقة،  مل�سروبات  بول  ريد  �سركة  متلكهما  اللذين  النم�سوي  و�سالزبورغ 

بامل�ساركة يف الن�سخة املقبلة من دوري اأبطال اأوروبا.
وحام ال�سك حول م�ساركة اأحد الناديني يف امل�سابقة القارية الأوىل، وذلك 

ب�سبب امتالكهما من قبل جمموعة واحدة.
امل��ادة اخلام�سة من قانون  لكن الحت��اد الأوروب���ي مل يجد اأي خمالفة يف 

امل�سابقة.
واتخذت اللجنة املالية يف الحتاد الأوروبي هذا القرار بعد حتقيق مطول 

وتغيريات يف هيكلية الناديني بح�سب ما ا�ساف الحتاد.
و�سيفا  حلوله  بعد  املجموعات  دور  اإىل  مبا�سرة  المل��اين  ليبزيغ  وت��اأه��ل 

لبايرن ميونيخ بطل البوند�سليغا، يف مو�سمه الأول �سمن اأندية النخبة.
اأما �سالزبورغ فاأحرز لقبه الرابع على التوايل يف الدوري النم�سوي ليبلغ 

دور املجموعات للمرة الأوىل.

 التحقيق مع رئي�ض احتاد اأوغندا 

يف تذاكر مونديال 2014 
اأع��ل��ن م��وزي�����س م��اغ��وغ��و رئي�س الحت���اد الأوغ���ن���دي ل��ك��رة ال��ق��دم ان��ه قيد 
التحقيق من قبل الحتاد الدويل )فيفا( ب�ساأن تورطه املزعوم يف بيع غري 

�سرعي لتذاكر مونديال 2014.
الذي  �سويانيانا  اآلن  املحامي  بها  �سكوى تقدم  التحقيق عقب  وياأتي هذا 
يوؤكد ان 177 تذكرة حمجوزة لأوغندا مت بيعها لوكيل جتاري يف الوليات 

املتحدة.
وقال ماغوغو لوكالة فران�س بر�س: لقد مت اخطارنا من قبل فيفا وفريقنا 

القانوين يعالج هذه امل�ساألة.
الظفر  وي��ن��وي  �سنوات،  خم�س  منذ  الأوغ��ن��دي  الحت���اد  ماغوغو  ويرئ�س 
اللجنة  ا�ستبعاد  بعد  املقبل  اأغ��ط�����س  اآب   5 ان��ت��خ��اب��ات  يف  ج��دي��دة  ب��ولي��ة 

التنفيذية الثالثاء املر�سح الوحيد الذي كان �سيناف�سه.



    
حفل زفاف لطفلة م�سابة بال�سرطان

حققت طفلة بريطانية م�سابة بال�سرطان اآخر اأمنية لها، بعد اأن 
حظيت بحفل زفاف اأ�سطوري على �سديقها املقرب.

العمر  من  البالغة  باتر�سون  اإيلدا  اإ�سابة  �سّخ�سوا  الأطباء  وكان 
نادر  �سكل  الطريف، وهو  نيوروبال�ستوما  �سنوات فقط، مبر�س   5
من ال�سرطان القاتل ي�سيب الأطفال، وكتبت قائمة بالأ�سياء التي 
ترغب بفعلها قبل وفاتها، وكان اأبرزها عقد قرانها على �سديقها 
ميل  ديلي  �سحيفة  بح�سب  �سنوات،  ال�ست  اب��ن  غرير  هاري�سون 
تبادلت  عندما  اأم�س،  اأول  اأخ��رياً  اإيلدا  حلم  وحتقق  الريطانية. 
القالئد مع هاري�سون، ليتم اإعالنهما �سديقني اإىل الأبد، خالل 
املمثلني  من  وجمموعة  والأ���س��دق��اء،  الأه��ل  ح�سره  موؤثر  حفل 

الذين ارتدوا اأزياء الأمريات والأبطال اخلارقني.
ح�سر  اأن  لهاري�سون  ي�سبق  مل  بيلي  ال�سيد  هار�سون  وال��د  وق��ال 
بالكامل،  له  بالن�سبة  جديدة  جتربة  كانت  قبل،  من  زف��اف  حفل 
لكنه ا�ستمتع بكل دقيقة منها، وكان متحم�ساً للغاية للقيام بذلك، 

فمنذ اأن تعرف على اإيلدا مل يفرتقا على الإطالق.
ال��ذي يحدث، وكان  ما  ي��درك متاماً  بيلي كان هاري�سون  واأ�ساف 
على علم مبدى اأهمية ذلك بالن�سبة لها، واأراد اأن يفعل اأي �سيء 

يف �سبيل اإ�سعادها.
التي  ال�سجاعة،  ابنتها بالأمرية  ال�سيدة جيل  اإيلدا  وت�سف والدة 
مل جتعل �سيئاً يقف يف طريقها لتحقيق اأمنيتها، وعلى الرغم من 
اأجريت  اأن  اأنها كانت متعبة بع�س ال�سيء يوم احلفل، وذلك بعد 
وا�ستمتع  ي��رام،  ما  على  �سارت  الأم���ور  اأن  اإل  دم،  نقل  عملية  لها 

اجلميع وخ�سو�ساً العرو�س ال�سغرية بهذا الزفاف الأ�سطوري.

ي�سقط من لعبة مالٍه 
اإثر  اأنحاء ج�سده،  بك�سور خطرية يف جميع  �ساب م�سري  اأ�سيب 
�سقوطه من اإحدى األعاب املالهي باإحدى النقابات املهنية مبنطقة 
ال��ن��ي��ل بالغاً  ���س��رط��ة ق�سر  وت��ل��ق��ى ق�سم  ال��ق��اه��رة.  ال��زم��ال��ك يف 
اإح��دى الألعاب الهوائية مبالهي  ب�سقوط �ساب خالل وج��وده يف 
نقابة مهنية مبنطقة الزمالك، اأ�سيب على اإثرها بك�سور خطرية 
يف العمود الفقري والرقبة، ور�سو�س وكدمات يف اأنحاء متفرقة 
من ج�سده وحالته العامة �سعبة. وطالب اأ�سدقاء ال�ساب امل�سري 
بغلق املالهي، وتكفل النقابة وال�سركة املالكة بنفقات عالج ال�ساب 

الذي يرقد يف اأحد امل�ست�سفيات الكرى بالقاهرة.

تخ�سر عينها ب�سبب خراج يف �سر�سها
اآلم مرحة يف  اإثر  الأ�سنان  اأمريكية طبيب  �سابة  بعدما ق�سدت 
اأ�سرا�سها، تبني باأنها م�سابة بنوع نادر من ال�سرطان يوؤدي  اأحد 
اإىل تاآكل اللحم يف ج�سدها، ومت اإخ�ساعها لعملية جراحية لإزالة 

الورم الذي كان يف مرحلة متطورة. 
الأ�سنان لإزال��ة ما ظنت  ق�سدت �سريي جونز )22 عاماً( طبيب 
اأنه خراجاً يف اأحد اأ�سرا�سها، لتفاجاأ باأن الأمر اأكر خطورة، واأنها 
الغدد يف  العديد من  يوؤثر على  ال�سرطان  ن��ادر من  بنوع  م�سابة 

الرقبة والراأ�س. 
وقد خ�سعت جونز لعملية جراحية عاجلة ا�ستغرقت 36 �ساعة، مت 
خاللها اإزالة عينها الي�سرى والورم الذي انت�سر يف اجلهة الي�سرى 

من وجهها. 
ويذكر باأن اجلراحني قاموا با�ستبدال عظام اجلهة الي�سرى من 
فكها ب�سفائح من التيتانيوم املعدنية، بعدما تبني باأن ال�سرطان 

قد انت�سر فيها ب�سكل كبري. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اأم ت�سجل رقمًا قيا�سيًا يف الإجناب
ذكرت م�سوؤولة بالرعاية ال�سحية يف هانوي، اأن �سيدة فيتنامية تبلغ من العمر 45 عاماً، حطمت الرقم القيا�سي 

امل�سجل يف عدد مرات الإجناب ببالدها، بعد اأن ولدت طفليها الرابع ع�سر واخلام�س ع�سر.
وقالت الدكتورة جنوين با توي وهي نائب �سابق لوزير الرعاية ال�سحية"مل اأ�سهد منذ عدة عقود امراأة تنجب مثل 
هذا العدد الكبري من الأطفال". واأو�سحت �سحيفة فيتنام نت الإليكرتونية اأن جنوين تي �سام التي كانت حاماًل 
دو  "تو  مب�ست�سفى  وذلك  كيلوغرامات،   1.6 والثاين  كيلوغرامات  يف الأ�سبوع 32 اأجنبت تواأماً، يزن الأول 1.5 

للولدة" مبدينة هو�سي منه الأحد املا�سي.
وي�سجع القانون الفيتنامي منذ عقود اإجناب الأ�سر طفلني على الأكر، واإن كان هذا القانون يطبق اإجبارياً على 

اأع�ساء احلزب ال�سيوعي احلاكم فقط.
وكانت �سام التي تقيم مبقاطعة جنهي اآن بو�سط فيتنام تزور مدينة هو�سي منه، عندما ا�سطر الأطباء اإىل اإجراء 

عملية قي�سرية لها لتلد الطفلتني.
وقالت �سام وفقاً ملا ذكرته �سحيفة "فيتنام نت" اإنه "على الرغم من حادث الولدة غري املتوقع، مت ولدة الطفلتني 

باأمان، واأوجه ال�سكر البالغ لالأطباء الذين �ساعدوين على اإمتام الولدة بنجاح".
وقبل اأن تنجب الطفلتني الأخريتني كان لدى �سام �ستة اأطفال من الذكور و�سبع من البنات، وقامت بتزويج اأكر 
ابنني بينما يدر�س البن الثالث يف الوليات املتحدة. وقالت الدكتورة ثوي اأن �سام حطمت الرقم القيا�سي ال�سابق 

يف عدد مرات الإجناب وكان 14 طفاًل، ومت ت�سجيله يف هانوي عام 2013.
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يف اأي عمر يكون الإن�سان اأذكى من القردة ؟
قردة  على  ب��ال��ذك��اء  الأط��ف��ال  معظم  تفوق  حديثة  علمية  جتربة  ك�سفت 

4 �سنوات. ال�  �سن  بلوغهم  “ال�سمبانزي” مع 
وتقوم التجربة، التي اأجراها باحثون بقيادة الروف�سور توما�س �سودندورف 
املقارنة بني  “كوينزلند” الأ�سرتالية، على  النف�س بجامعة  كلية علم  يف 
الثنني  ق��درة  اختبار  خالل  و”ال�سمبانزي” من  الإن�سان  ذك��اء  م�ستويات 
على التب�سر اأو توقع الأحداث، وهي القدرة التي ُيعتقد اأنها متيز الب�سر 
الباحثون  قام  عن احليوانات. وبح�سب �سحيفة “ديلي ميل” الريطانية، 
�سكل  اأنبوب بال�ستيكي على  العلوي من  باإ�سقاط حبة عنب خالل اجلزء 
حرف Y مقلوب راأ�ساً على عقب ثم راقبوا ردود فعل الطفل وال�سمبانزي 
ت�سقط على  اأن  قبل  الآخ��ر  الطرف  العنب من  التقاط حبة  وحماولتهما 
الأر�س. ونظًرا لوجود خمرجني حمتملني حلبة العنب من الأنبوب راقب 
للتنبوؤ  وال�سمبانزي  الأطفال  ا�ستخدمها  التي  ال�سرتاتيجيات  الباحثون 
البالغون  والأطفال  ال�سمبانزي  غطى  الختبار  ويف  العنب.  خروج  مبكان 
من العمر �سنتني ثقًبا واحًدا باأيديهم. ولكن، وجد الباحثون اأن الأطفال 
البالغني من العمر 4 �سنوات قاموا بتغطية الثقبني ل�سمان التقاط العنب 

بغ�س النظر عن موقع خروجه ما يدل على وجود قدرة على التخطيط.
من جانبه، قال الروفي�سور �سودندورف اأن البحث اأ�سار اإىل اأن الب�سر ل 
اأدمغتنا. واأ�ساف: كنا  التب�سر بل تتطور مع تطور  يولدون بالقدرة على 
نحاول التو�سل اإىل و�سيلة تك�سف ما اإذا كان الأطفال ال�سغار اأو احليوانات 

يفهمون اأن امل�ستقبل غري موؤكد، واأن عليهم ال�ستعداد لعدة نتائج.

دب يهاجم مراهقًا ويقتله
تويف مراهق اأمريكي يف ال�ساد�سة ع�سرة بعدما هاجمه دب يف األ�سكا )�سمال 
لكنه  الأ�سبوع  نهاية  عطلة  يف  جري  �سباق  خالل  املتحدة(  الوليات  غرب 
متكن من توجيه ر�سالة ن�سية ق�سرية اإىل عائلته خالل الهجوم، على ما 
اأو�سحت ال�سلطات. وكان باتريك كوبر ي�سارك يف ال�سباق اجلبلي ال�سنوي 

الذي مير مبناطق وعرة عندما وجد نف�سه مبواجهة دب.
اأولده���ا  م��ع  ال��وال��دة  ك��ان��ت  ان��ك��وري��دج  �سرطة  م��ن  نايثن ميت�سيل  وق���ال 
ي�ساركون يف ال�سباق. واأو�سح مدير ال�سباق اأن ال�ساب كان ينزل من اجلبل 
يف منطقة منحدرة كثيفة النبات عندما وقع احلادث. وقد هرع الكثري من 
الق��رتاب يف مرحلة  تعذر عليهم  اأن��ه  اإل  املكان  اإىل  وامل�سعفني  املت�سابقني 
اأوىل ب�سبب وجود الدب يف املكان. واأكد حار�س الغابات توم كروكيت لو�سائل 
اأن��ه متكن من  اإل  ال��دب  اأن زميال له اأطلق النار على راأ���س  اإع��الم حملية 
الفرار. وعر على جثة باتريك كوبر على بعد حوايل 450 مرتاً من امل�سار 
املر�سوم. واأو�سح كروكيت اأن احلوادث مع الدببة قليلة جداً يف املنطقة ول 

تزال الأ�سباب التي اأدت اإىل وقوع الهجوم جمهولة.

كم طول حممد هنيدي؟ 
�سُيفاجئكم رّده

دخ����ل ال���ف���ن���ان حم��م��د ه��ن��ي��دي يف 
على  جمهوره  مع  مبا�سرة  جل�سة 
على  فيها  اأج���اب  "تويرت"،  موقع 
ال�سخ�سية  ج���م���ه���وره  ت�������س���اوؤلت 

والفنية.
حمرج  ����س���وؤال  ع��ل��ى  ه��ن��ي��دي  ورد 
ط����ول����ك ك�����م ����س���م ي�����ا ه���ن���ي���دي؟، 
قائاًل: يف نا�س بتقول مائة حاجة 
ب��ت��ق��ول مائة  ومت����ان����ني.. ون���ا����س 
بحتفظ  اأنا  لكن  و�سبعني..  حاجة 

بالرقم لنف�سي.
اأث����ار ه���ذا ال����رّد �سجة ك��ب��رية بني 
ق�سر  اأن  امل��ع��روف  وم��ن  متابعيه، 
�ساهم اىل حّد كبري  قامة هنيدي 
يف جناحه خا�سة اأنها اأك�سبته خفة 
اأدواره  والكوميديا يف معظم  الدم 

ال�سابقة.
اأي�ساً، رّد عن �سبب  وخالل حواره 
لأفالمه،  طويلة  لأ�سماء  اختياره 
الأ�سماء  حكاية  ب�سحكة:  ق��ائ��اًل 
اأكيد  الأف�����الم  ال��ت��ي يف  ال��ط��وي��ل��ة 

معروفة، اأعو�س النق�س اأكيد.

الك�سف عن هاتف "يوتافون" 
من اجليل الثالث

 BaoliYota �������س������رك������ة  ق�������دم�������ت 
من  "يوتافون"  هاتف   Technology
اأن  اجليل الثالث، واملزود ب�سا�ستني دون 
تك�سف عن موا�سفاته التف�سيلية، وذلك 
ال�سيني  "اإك�سبو"  معر�س  هام�س  على 

الرو�سي الرابع يف هاربني ال�سينية. 
الهاتف  اأن  امل����ع����روف  م����ن  وب������ات  ه�����ذا 
بذاكرة  اأح��ده��م��ا  ب��اإ���س��داري��ن،  �سيطلق 
 128 ب���ذاك���رة  64 غ��ي��غ��اب��اي��ت، والآخ�����ر 
غيغابايت. وح�سل الهاتف على �سا�ستني 
م�ستقلتني مت ت�سميم اإحداهما بناء على 

تكنولوجيا احلر الإلكرتوين.
ال��ه��ات��ف اخلريف  م��ب��ي��ع��ات  و���س��ت��ن��ط��ل��ق 
ح�سب  دولر  و400   350 ب�سعر  ال��ق��ادم 
ن���وع الإ����س���دار. و���س��ي��زود ال��ه��ات��ف الذي 
�سيباع يف ال�سني بخدمات تتمتع ب�سعبية 
 Baidu ه���ن���اك، م��ث��ل حم����رك ال��ب��ح��ث 

وتطبيق WeChat للمرا�سالت.

ت�سعل النار مبنزل حبيبها  
اأظهر مقطع فيديو ن�سر على العديد من مواقع التوا�سل 
الجتماعي، حلظة قيام امراأة باإ�سرام النار مبنزل حبيبها 
رج��ل يف  مقتل  اإىل  اأدى  ما  بينهما،  دار  عنيف  �سجار  بعد 
الفيديو،  مقطع  ويظهر  ع��م��ره.   م��ن  وال�سعبني  الثانية 
اإن��اء يحتوي على وقود �سريع  امل��راأة الغا�سبة وهي حتمل 
 72( غرير  ويلي  لقي  وق��د  مبطرقة.  وت��ل��وح  ال�ستعال، 
الغا�سبة، يف  امل��راأة  افتعلته  الذي  عاماً( حتفه يف احلريق 
املراأة  ب��اأن  التقارير  وتقول  املا�سية.   اجلمعة  ليل  منزله 
ت�����س��اج��رت م��ع حبيبها الذي  ب��ع��دم��ا  ال��ف��ع��ل  ب��ه��ذا  ق��ام��ت 
تت�سح  ومل  غرير.  ال�سيد  مع  املنزل  نف�س  يف  يقطن  ك��ان 
املنزل  يف  م��ت��واج��داً  يكن  مل  ال��ذي  بال�ساب  غرير  عالقة 
اأثناء وقوع احلادث.  وقالت �ساهدة العيان جي�سي هيندز، 
ال�سربات لإحدى  العديد من  ام��راأة توجه  باأنها �ساهدت 
نوافذ املنزل قبل اأن حت�سر اإناء مليئاً بالوقود من الكراج، 
وت�ستخدمه يف اإ�سرام النار باملنزل.  واأ�سافت جي�سي: لقد 
بالنفي.  فاأجبناها  ولع��ة  بحوزتنا  ك��ان  اإن  امل���راأة  �ساألتنا 
وم���ن ث��م ق��ام��ت ب��رم��ي ع��ب��وة ال��وق��ود ع��ر اإح����دى نوافذ 
املنزل الذي ا�ستعلت فيه النريان ب�سرعة، وفرت من املكان، 
بينما حاول اجلريان حتطيم باب املنزل ولكنهم ف�سلوا يف 
اإنقاذ الرجل العجوز الذي كان حمتجزاً يف داخله. ويجدر 
بالذكر باأن عائلة املراأة وجهت نداء لها عر حمطة فوك�س 
على  لل�سرطة  نف�سها  بت�سيلم  فيه  طالبتها  الإخبارية   6

الفور، بح�سب ما ورد يف �سحيفة ديلي ميل الريطانية.

ي�ساهد زوجته واأولده ميوتون اأمامه 
اأدى حادث مروري مروع على طريق الريا�س – ال�سرقية 
يف اململكة العربية ال�سعودية، اإىل وفاة عائلة �سعودية كاملة، 
حيث راح �سحيته �سيدة حامل يف �سهرها التا�سع واأولدها 
اخلم�سة. ووقع احلادث اأمام عيني الأب، الذي راأى اأبناءه 
اإجازة  من  عودتهم  الطريق، خالل  على  وزوجته ميوتون 
املواطن يقود  اأولد  اأح��د  وك��ان  ق�سوها يف مدينة ج��ازان. 
بحياة  ف��اأودت  اخللف  من  ب�ساحنة  ارتطمت  التي  ال�سيارة 
الأبناء فيما جنا طفالن بنت وول��د. يف حني  الأم و5 من 
كان الأب ي�ستقل �سيارة اأخرى يقودها اأحد اأولده وي�سريان 

خلفهم حلظة وقوع احلادث اأمامه مبا�سرة.

اأ�سد "يتبّنى" �سغري غزال 
ر���س��د ���س��ائ��ح ك���ان يف زي����ارة حل��دي��ق��ة ك��روج��ر الوطنية 
املفرت�س  فيه  اجتمع  عجيباً،  م�سهداً  اأفريقا  جنوب  يف 
يحول  اأن  م��ن  ف��ب��دًل  م��ع��ت��ادة،  غ��ري  بعالقة  وال�سحية، 
الأ�سد غزاًل �سغرياً تاه عن والدته اإىل وجبة د�سمة، راح 
يعتني به وكاأنه اأحد �سغاره. ويقول غرامي ميت�سلي )45 
عاماً( وهو نائب مدير مدر�سة كان يف رحلة مع زوجته 
فمه،  يف  م��ا  �سيئاً  يحمل  الأ���س��د  �ساهد  اإن��ه  احلديقة،  يف 
واعتقد يف البداية اإنه اأحد �سغاره، لكنه فوجىء عندما 
اف���رتق عن  غ���زال  ه��و  يحمله،  ال���ذي  ال�سغري  اأن  ت��ب��ني 
والدته. ويظهر الأ�سد يف ال�سور التي التقطها ميت�سلي، 
وهو يلعق ج�سد �سغري الغزال، ويحنو عليه بطريقة ل 
ت�سدق، يف الوقت الذي كان من املمكن اأن يتحول ال�سغري 
اإىل وجبة د�سمة لالأ�سد املفرت�س، بح�سب �سحيفة ديلي 

ميل الريطانية.

ريهام حجاج باإطاللة 
غري موفقة

اأطلت املمثلة امل�سرية ريهام حجاج يف جل�سة ت�سوير جديدة بتوقيع امل�سور حممود عا�سور. 
واأخفقت ريهانا يف اختيار ت�سميم ثيابها يف جل�سة الت�سوير حيث اأن الإطاللة جاءت غري 
األوانها املتداخلة مزعجة لالأنظار فت�سمنت البنف�سجي والأبي�س  ع�سرية البتة، وجاءت 

والأ�سفر والرقايل.
واختارت ريهام ان ترتك �سعرها عفوي الت�سريحة وماكياجها ناعم.

اأمني"، وت�سارك يف  "و�سع   ريهام حجاج، تطل حالياً يف �سهر رم�سان املبارك يف م�سل�سل 
بطولته اأمام املمثل عمرو �سعد و�سارك يف العمل كل من �سالح عبد اهلل -يا�سر علي ماهر- 
اأحمد عبداهلل حممود - رانيا من�سور - ريا�س اخلويل - نهى �سالح، وهو   تاأليف:م�سطفى 

حمدي- واإخراج: جمدي اأحمد علي.

مدربة اليوغا تاو بورت�صون لين�س )98 عاما( ت�صارك يف جل�صة اليوغا اجلماعية يف يوم اليوغا الدويل با�صتاد �صري كانتريافا يف بنغالور بالهند. )ا ف ب(

وفاة م�سممة 
الأزياء كارل فيندي

تدير  التي  فيندي،  ك��ارل  توفيت 
مع  الإي��ط��ال��ي��ة  فيندي  اأزي����اء  دار 
���س��ق��ي��ق��ات��ه��ا الأرب�����ع�����ة، ع����ن عمر 
اأعلنته  80 عاماً، بح�سب ما  ناهز 
ال�سركة الإيطالية التي تتخذ من 

روما مقراً لها.
كانت  ل���ق���د  ال�������س���رك���ة:  وق����ال����ت 
م�سدراً  ج��م��ي��ع��اً،  ل��ن��ا  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
للتفاين  يحتذى  ومثاًل  لالإلهام 
واحل�سا�سية  ال��ع��م��ل  ث��ق��اف��ة  ويف 
جتاه اجلمال. ومل تو�سح ال�سركة 

�سببا حلدوث الوفاة.
�سحيفة  اأوردت���������ه  م����ا  وب��ح�����س��ب 
فقد  �سريا"،  دي�����ال  "كوريري 
من  لفرتة  مري�سة  فيندي  كانت 
�سل�سلة  من  تعاين  وكانت  الوقت، 
م���ن امل�����س��اع��ف��ات ال���رئ���وي���ة، حتى 
بعد  ق�سرها،  عاملنا يف  رحلت عن 

خروجها من امل�ست�سفى.
وكانت �سركة فيندي التي تاأ�س�ست 
ن�ساطها كمتجر  ب��داأت   ،1925 يف 
يف  وال���ف���راء  اجل��ل��دي��ة  للمنتجات 
و����س���ط روم������ا. وورث������ت الأخ������وات 
فيندي، واملعروفات با�سم "اأ�سابع 
من  احل����رف����ة  اخلم�سة"،  ال���ي���د 
اإىل  بتحويلها  ثم قمن  والديهن، 
مب�ساعدة  راق��ي��ة،  جتارية  عالمة 
امل�����س��م��م الأمل������اين ال�����س��ه��ري كارل 

لجريفيلد.

قتل �سديقه انتقاًما لبن عمه
على  باملوؤبد  البحرين  يف  ال�ستئناف  حمكمة  حكمت 
ابن عمه يف جل�سة  لوفاة  انتقاما  اآخ��ر  قتل  بحريني 

خمدرات مع القتيل.
عليه  املجني  بو�سول  ال�سرطة  اإىل  ورد  بالغا  وك��ان 
فارق  وق��د  ج�سده  يف  �سكني  طعنات  وب��ه  للم�ست�سفى 
احلياة بعد فرتة ق�سرية اأثناء حماولت اإنقاذه، كما 

و�سل م�ساب اآخر يف  الواقعة مت عالجه.
اأحد  اإذ قال  وبعد التحريات، مت القب�س على املتهم، 
املتهم قد تويف  ابن عم  ب��اأن  التحقيقات  اأ�سدقائه يف 
�سداقة  وكانت  عليه،  املجني  مع  خم��درات  جل�سة  يف 
تربط بني املتهم واملجني عليه لكنه قاطعه منذ وفاة 
ملوقع  وفقا  وفاته.  يف  ال�سبب  انه  لعتقاده  عمه  ابن 

الأيام نت.
وق���ال ال�����س��اه��د اإن���ه لح���ظ وج���ود ت��ق��ارب ب��ني املتهم 
ملاذا عادت العالقة  والقتيل منذ فرتة قريبة ف�ساأله 
اأن املتهم ك��ان ل يطيق  بينه وب��ني املجني عليه رغ��م 
اأخ��ذوا روح ولد عمي  فاأجابه: مثل ما  املجني عليه، 

باعرف �سلون اأرجع حق املرحوم. ف�ساألته كيف؟ فرّد 
�ستعرف مع الأيام. فلي�س كل �سيء يقال.

ال��واق��ع��ة خ��رج��ت م��ن عملي وذهبنا  ي���وم  وت��اب��ع، يف 
الع�ساء،  ل��ت��ن��اول  ث��ال��ث  و���س��دي��ق  عليه  وامل��ج��ن��ي  اأن���ا 
فنزل  امل��ت��ه��م،  ومنهم  اأ���س��دق��اء  مبجموعة  فالتقينا 
املجني عليه وحتدث اإليه بعيدا عن املجموعة وفجاأة 
املجني  بطعن  وق��ام  املتهم  افتعلها  م�ساجرة  حدثت 
بنطاله،  جيب  م��ن  اأخرجها  ب�سكني  ���س��دره  يف  عليه 
وعندما �سقط املجني عليه على الأر���س اأكمل طعنه 
عاما   18 يبلغ  ال��ذي  املتهم،  واأن��ك��ر  ج�سده.  بقية  يف 
عادية  م�ساجرة  اإن  وق��ال  القتل،  نية  التحقيقات  يف 
الأخري  لكمه  حيث  عليه،  املجني  وب��ني  بينه  حدثت 
ا�ستفزه وكان يحتفظ مبطواة تفتح  على وجهه؛ ما 
قام  عليه  املجني  �سربه  وع��ن��دم��ا  اجل��ان��ب  على  ب��زر 
ب��اإخ��راج��ه��ا وط��ع��ن��ه يف ���س��دره ف�سقط ع��ل��ى الأر����س 
فاأكمل عليه بثالث طعنات اأخرى، وعندما اأراد اأحد 

الأ�سدقاء منعه واأ�سيب يف يده.


