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�سالفيني الزعيم.. ودي مايو الكومبار�س

حممد بن زايد خالل ا�ستقباله حاكم راأ�س اخليمة والرئي�س ال�سي�ساين ونائب رئي�س الوزراء اليمني   )وام(

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بتوجيهات 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل  �ساحب  اهلل” ..اأطلق  “حفظه 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة رئي�س املجل�س التنفيذي 
وترية  لت�سريع  دره��م  مليار   50 بقيمة  اقت�سادية  حزمة  اأبوظبي،  لإم��ارة 

م�سرية اأبوظبي التنموية والقت�سادية خالل ال�سنوات الثالث القادمة.
اأبوظبي  التنفيذي لإمارة  التابعة للمجل�س  التنفيذية  اللجنة  �سموه  ووجه 
تت�سمن  يوماً،  ت�سعني  خ��الل  القت�سادية  للحزمة  تف�سيلية  خطة  بو�سع 
القطاع  ل�سرائح  التناف�سية  ال��ق��درات  تعزيز  على  تعمل  وممكنات  م��ب��ادرات 
والت�سريعية  التحتية  البنية  م�ساريع  وتغطي  الإم��ارة،  يف  املختلفة  اخلا�س 

وتنمية امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة وال�سناعية والجتماعية واخلدمية.
ولتوفري اأفق اأرحب للتنمية والبناء وال�ستثمار واإثراء العمل القت�سادي يف 
اأبوظبي اأطلق �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان عدة مبادرات 
كلفتها  وخف�س  الأع��م��ال  ممار�سة  اإج���راءات  ت�سهيل  اإىل  تهدف  وحم��ف��زات 
وت�سخري كل الإمكانات لتي�سري مزاولة الأن�سطة التجارية وال�ستثمارية يف 
اإعفاء جميع الرخ�س اجلديدة يف الإم���ارة من  امل��ج��الت، مبا يف ذل��ك  كافة 
املنزلية  بالرخ�س  وال�سماح  �سنتني،  ملدة  عمل  مقر  اأو  مكتب  تواجد  �سرط 

الدائمة.
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل  اأخ��رى  جهة  من 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ام�س بق�سر البطني 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 
راأ�س اخليمة ..يرافقه �سمو ال�سيخ حممد بن �سعود بن �سقر القا�سمي ويل 
رئي�س  ق��ادي��روف  رم�سان  فخامة  �سموه  ا�ستقبل  كما  اخليمة.  راأ����س  عهد 
ال�����وزراء وزير  ن��ائ��ب رئ��ي�����س  امل��ي�����س��ري  اأح��م��د  ج��م��ه��وري��ة ال�سي�سان وم��ع��ايل 

الداخلية اليمني.                                                  )التفا�سيل �س2(

اعرتا�ض �ساروخ للملي�سيات اأطلق باجتاه ال�سعودية

التحالف العربي يدك »مع�سكر اجلبانة« احلوثي باحلديدة
العاهل الأردين يدعو الرزاز اإىل اإطالق حوار �سامل ب�ساأن ال�سريبة

املعلومات الع�سر عن رجل اإيطاليا القوي:
�سالفيني: مناه�ض لأوروبا وللمهاجرين وموال لبوتني!

•• الفجر - مار�شيل بادوفاين - ترجمة خرية ال�شيباين

بعد ما يقارب ثالثة اأ�سهر من امل�ساورات املاأ�ساوية والعبثية، اأ�سبح ماتيو 
�سالفيني، 45 عاما، الرجل املفتاح يف جمال ال�سيا�سة الإيطالية.

ب� 18 باملائة من الأ�سوات يف انتخابات الرابع من مار�س الت�سريعية - مل 
يجمع �سوى 5 باملائة عام 2013 - اأ�سبح زعيم الرابطة، حزب اليمني 
املتطرف، وزير الداخلية الإيطايل اجلديد. اإىل جانب ذلك، فاإن مناف�سه 
وحليفه من حركة 5 جنوم لويجي دي مايو، البالغ من العمر 31 عاًما، 
وافد جديد على عامل ال�سيا�سة، والذي اأ�سبح وزيًرا لالقت�ساد واملالية، 

لي�س �سوى فتى املذبح!                               )التفا�سيل �س15(

مقتل ع�سرات امل�سلحني املوالني لدم�سق بهجوم لداع�ض
»وحدات احلماية الكردية« 
ت�سحب اآخر قواتها من منبج

•• عوا�شم-وكاالت:

45 م�سلحا مواليا للنظام، ام�س الثالثاء، جراء هجمات �سنها تنظيم  قتل 
وفق  �سوريا،  �سرق  يف  ال��ف��رات،  لنهر  الغربية،  ال�سفة  يف  ق��رى  على  داع�����س، 

ح�سيلة اأوردها املر�سد ال�سوري حلقوق الإن�سان.
وقال مدير املر�سد، رامي عبد الرحمن، لوكالة فران�س بر�س “ي�سن تنظيم 
داع�س، منذ الأحد هجمات على قرى حتت �سيطرة قوات النظام وم�سلحني 

موالني لها على ال�سفة الغربية لنهر الفرات.
واأ�ساف متكن داع�س من ال�سيطرة على اأربع منها” م�سرياً اإىل “مقتل 45 
من امل�سلحني املوالني للنظام من جن�سيات غري �سورية مقابل 26 من تنظيم 

داع�س جراء معارك عنيفة م�ستمرة بني الطرفني«.
وخ�سر داع�س جميع املعاقل الرئي�سية التي كان ي�سيطر عليها يف �سوريا، وبداأ 

منذ ذلك الوقت ب�سن هجمات فردية يف مناطق ل يزال ميلك جيوبا فيها. 
اىل ذلك، اأعلنت وحدات حماية ال�سعب الكردية الثالثاء �سحب اآخر قواتها 
من مدينة منبج ال�سورية التي هددت تركيا مراراً ب�سن عملية ع�سكرية �سدها 

قبل اأن تتفق لحقاً مع الوليات املتحدة على “خريطة طريق” ب�ساأنها.
وتركيا  املتحدة  الوليات  وزي��ري خارجية  البيان غداة حمادثات بني  وياأتي 
اأكدا خاللها دعمهما خلريطة طريق حول تعاونهما ب�ساأن املدينة الواقعة يف 

ريف حلب ال�سمايل ال�سرقي )30 كيلومرتاً عن احلدود الرتكية.(

مقرتحات اأمريكية حلل النزاع 
ولبنان ا�سرائيل  بني  البحري 

•• القد�س املحتلة-رويرتز:

الإ�سرائيلي،  ال��ط��اق��ة  وزي����ر  ك�����س��ف 
ي����وف����ال ���س��ت��اي��ن��ت��ز، ام���������س، ع����ن اأن 
مقرتحات  قدمت  املتحدة  الوليات 
حل���ل ال���ن���زاع ال��ب��ح��ري ب���ني بريوت 
وتل اأبيب ب�ساأن التنقيب عن النفط 

والغاز يف �سرق البحر املتو�سط.
لوكالة  ت�سريح  يف  �ستاينتز  وق���ال 
الأفكار  بع�س  “هناك  “رويرتز”: 
اجل��دي��دة على ال��ط��اول��ة. اإن��ه��ا اأكرث 

مما ميكنني مناق�سته«.
واأ�ساف الوزير الإ�سرائيلي: “هناك 
جم���ال ل��ل��ت��ف��اوؤل احل����ذر ل��ك��ن لي�س 
اأن نتمكن  اأمت��ن��ى  ذل����ك.  اأك����رث م��ن 
بحلول  اأو  امل��ق��ب��ل��ة  ال�����س��ه��ور  خ���الل 
نهاية العام من التو�سل اإىل حل اأو 
للنزاع... مل  الأق��ل حل جزئي  على 

تتم ت�سوية �سيء بعد«.
عن  التنقيب  على  �ستاينتز  وي�سرف 
الطاقة يف اإ�سرائيل ويقود مفاو�سات 

غري مبا�سرة مع لبنان.

ي�ستعيد  ال��ل��ي��ب��ي  اجل��ي�����ض 
درنة ميناء  على  ال�سيطرة 

•• طرابل�س-وكاالت:

من  الليبي  الوطني  اجلي�س  متكن 
حتقيق تقدم ا�سرتاتيجي جديد يف 
الإرهاب،  من  درن��ة  حترير  معركة 
وذلك بعد اأن ا�ستعاد ال�سيطرة على 

مرفاأ حيوي.
قوات  اإن  ميدانية  م�����س��ادر  وق��ال��ت 
اجل��ي�����س ا���س��ت��ع��ادت ال�����س��ي��ط��رة على 
م����ن قب�سة  درن������ة  م���دي���ن���ة  م���ي���ن���اء 

تنظيم القاعدة الإرهابي.
وي��اأت��ي ذل��ك غ��داة �سيطرة اجلي�س 
باملئة من م�ساحة   75 الليبي على 
فلول  م��ط��اردة  ا�ستمرار  م��ع  درن���ة، 

الإرهابيني يف املدينة.
اأن  اأك���د  ق��د  ع�سكري  م�سدر  وك���ان 
بالكامل  ا�ستعادت  اخلا�سة  القوات 
ملدينة  ال�����س��رق��ي  ال�����س��اح��ل  منطقة 

درنة من قب�سة تنظيم القاعدة.
اأي�����������س�����ا،  امل������دي������ن������ة  غ����������رب  ويف 
�سيطراجلي�س الوطني على مع�سكر 

ال�ساعقة وكلية ال�سرطة

•• عمان-وكاالت:

اأم�س  ال���ث���اين،  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  الأردين،  ال��ع��اه��ل  ك��لَّ��ف 
الثالثاء، عمر الرزاز بت�سكيل احلكومة اجلديدة خلفاً 

لهاين املُلقي.
واأكد امللك عبداهلل الثاين وقوفه دائماً واأبداً اإىل جانب 
املعي�سية  ال�سغوط  حجم  يقدر  اأن��ه  اإىل  م�سرياً  �سعبه، 

التي تواجه املواطن الأردين.
رت يف التوا�سل  اإن احلكومة ق�َسّ وقال العاهل الأردين 
اأن  مو�سحاً  ال�سريبة،  م�����س��روع  ب�����س��اأن  امل��واط��ن��ني  م��ع 
الدخل  ت��ك��ون ح��م��اي��ة حم�����دودي  اأن  ي��ج��ب  اأول��وي��ت��ه��ا 

والطبقة الو�سطى.
كما و�سف احلراك ال�سعبي الأخري باأنه تعبري ح�ساري 
حتقيق  ع��ل��ى  ح��ر���س��ه��م  يعك�س  الأردين،  ال�����س��ب��اب  م��ن 

م�ستقبل اأف�سل.
وحر�س العاهل الأردين، امللك عبداهلل الثاين، يف ر�سالة 
خلفا  اجل��دي��دة  احل��ك��وم��ة  ت�سكيل  ال����رزاز  عمر  تكليف 
لهاين امللقي، على حثه لإطالق حوار �سامل بالتن�سيق 
م���ع جم��ل�����س الأم������ة والأح��������زاب وال���ن���ق���اب���ات وخمتلف 

•• عوا�شم-وكاالت:

ميلي�سيات  من  واجل��رح��ى  القتلى  من  ع��دد  �سقط 
احلوثي الإيرانية يف غارة جوية للتحالف العربي 
لهم  جتمعا  ا�ستهدفت  باليمن،  ال�سرعية  ل��دع��م 
ال�����س��اح��ل��ي يف  ل��ل��دف��اع  ال��ت��اب��ع  يف مع�سكر اجل��ب��ان��ة 

احلديدة.
الغارات جاءت  اأن  وذك��رت م�سادر ميدانية مينية، 
ب��ع��د ���س��رب��ات ج��وي��ة مم��اث��ل��ة ا���س��ت��ه��دف��ت جتمعات 
احلوثيني يف مديرية باجل باحلديدة واأ�سفرت عن 

�سقوط قتلى وجرحى يف �سفوفهم.
13 عن�سرا من  ويف البي�ساء، لقي ما ل يقل عن 
ميلي�سيا احلوثي م�سرعهم وجرح اآخرون يف جبهة 
املالجم، اإىل جانب خ�سائر اأخرى يف ق�سف مدفعي 

وغارات مركزة ملقاتالت التحالف العربي.
واأو�سح م�سدر ع�سكري للمركز الإعالمي للجي�س 

الوطني اليمني، اأن جمموعة من عنا�سر امليلي�سيا 
اجلي�س  م��واق��ع  اإىل  الت�سلل  ح��اول��ت  الن��ق��الب��ي��ة 
اأف�سلوا  اجل��ي�����س  ق���وات  اأن  اإل  امل��الج��م،  جبهة  يف 
املحاولة، وكبدوا امليلي�سيا املت�سللة خ�سائر يف العتاد 

والأرواح.
مواقع  دك��ت  اجلي�س  مدفعية  اأن  امل�سدر  واأ���س��اف 
كما  ف�سحة،  �سعب  يف  احل��وث��ي  مللي�سيات  متفرقة 
بعدة غارات  العربي  التحالف  ا�ستهدفت مقاتالت 
جتمعات ومواقع للملي�سيات بذات املنطقة، واأ�سفر 
ال��ق�����س��ف ع���ن خ�����س��ائ��ر ب�����س��ري��ة وم���ادي���ة ك��ب��رية يف 

�سفوف امللي�سيات.
اأكد املتحدث الر�سمي با�سم قوات  ويف وقت �سابق، 
حتالف دعم ال�سرعية يف اليمن، العقيد ركن تركي 
�سوى  تبعد  تعد  مل  اليمنية  امل��ق��اوم��ة  اأن  امل��ال��ك��ي، 
مدينة احلديدة ذات الأهمية  عن  مرتات  كيلو   9

ال�سرتاتيجية.

العربي  للتحالف  امل�سرتكة  القوات  قيادة  واأعلنت 
اعرتا�س  الثالثاء،  ام�س  باليمن،  ال�سرعية  لدعم 
ق����وات ال���دف���اع اجل����وي امل��ل��ك��ي ال�����س��ع��ودي ل�ساروخ 
التابعة  احل��وث��ي��ة  امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات  اأط��ل��ق��ت��ه  بالي�ستي 
عن  ينتج  اأن  دون  من  ينبع  مدينة  باجتاه  لإي���ران 

ذلك اأي اإ�سابات.
وقال املتحدث با�سم التحالف العربي، العقيد تركي 
املالكي، اإنه يف متام ال�ساعة 04:11 فجرا، ر�سدت 
ق����وات ال���دف���اع اجل����وي ل��ل��ت��ح��ال��ف اإط����الق �ساروخ 
بالي�ستي، من قبل امليلي�سيا احلوثية، التابعة لإيران 
من داخل الأرا�سي اليمنية باجتاه اململكة. واأو�سح 
العقيد املالكي اأن ال�ساروخ كان باجتاه مدينة ينبع 
واأطلق بطريقة متعمدة ل�ستهداف املناطق املدنية 
والآهلة بال�سكان، وقد متكنت قوات الدفاع اجلوي 
اأن  دون  وت��دم��ريه،  اعرتا�سه  من  ال�سعودي  امللكي 

ينتج عن ذلك اأية اإ�سابات.

   

بابا الفاتيكان ي�ستقبل 
عبداهلل بن زايد

•• الفاتيكان-وام:

ا�ستقبل قدا�سة البابا فران�سي�س بابا الفاتيكان �سمو ال�سيخ عبداهلل 
اآل نهيان وزي��ر اخلارجية والتعاون ال��دويل وذل��ك يف اإطار  بن زاي��د 

الزيارة الر�سمية التي يقوم بها �سموه اإىل دولة الفاتيكان.
ونقل �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان خالل الزيارة لقدا�سة 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  حتيات  فران�سي�س  البابا 
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
اآل نهيان ويل  زايد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  اهلل” و�ساحب  “رعاه 

عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.
و�سلم �سموه ر�سالة خطية موجهة من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
امل�سلحة اإىل قدا�سة البابا فران�سي�س بابا الفاتيكان تت�سل بالعالقات 
تعزيزها  و���س��ب��ل  بالفاتيكان  الإم�����ارات  دول���ة  ت��رب��ط  ال��ت��ي  الثنائية 
وتطويرها مبا يخدم امل�سلحة امل�سرتكة ل�سعبي البلدين ال�سديقني 
الدولة �سيفا  لزيارة  الفاتيكان  لبابا  دعوة  الر�سالة  ت�سمنت  كما   ..

عزيزا وكرميا.
)التفا�سيل �س3(
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ا�ستقبل حاكم راأ�ض اخليمة والرئي�ض ال�سي�ساين ونائب رئي�ض الوزراء اليمني

حممد بن زايد يعتمد 50 مليار درهم لدعم م�سرية اأبوظبي التنموية والقت�سادية 

عملية يل ذراع بني ترامب وجا�سنت

ب�سبب ترامب وعوامل اأخرى:
كندا: جا�سنت ترودو يقطع مع �سورة احلمل الوديع!

•• الفجر – خرية ال�شيباين

من املتوقع اأن ي�سل، اليوم، الرئي�س الفرن�سي اإميانويل ماكرون اإىل العا�سمة 
قمة  ع�سية  ت���رودو،  جا�سنت  ال����وزراء  رئي�س  للقاء  اأوت����اوا،  لكندا،  الفيدرالية 
اأن  الفرن�سي  الرئي�س  لوران�س. لكن على  �سانت  �سواطئ  ال�سبع على  جمموعة 
الهادئ  ال�سيا�سي  ذاك  يعد  مل  تغري..  قد  الكندية  احلكومة  فرئي�س  ي�ستعد: 
والوديع، واجلنتلمان املنفتح على العامل وعلى ثقافات جميع البلدان، اىل حد 
اإثارة اجلدل بخ�سو�س اأزيائه يف الهند، فقد اأ�سبح قائدا قويا ل يخفي قب�سته، 
هو ال��ذي غالباً ما يتم ت�سويره، يف بلده كندا ويف اخل��ارج، على انه م��رتدد يف 

امل�سائل ال�سيا�سية، وبات ُينظر اإليه اليوم على اأنه �سارم. )التفا�سيل �س12(

قانون  م�����س��روع  “لإجناز  امل����دين  امل��ج��ت��م��ع  م��وؤ���س�����س��ات 
�سريبة الدخل«.

اإىل  ل��ل��ن��زول  الآلف  ال�سرائب  ل��زي��ادة  خطط  ودف��ع��ت 
اأك����ر احتجاجات  امل��ا���س��ي يف  الأ���س��ب��وع  ال�����س��وارع م��ن��ذ 
امللك  ي�ستدعي  اأن  قبل  ���س��ن��وات،  منذ  ال��ب��الد  ت�سهدها 

عبداهلل امللقي، الذي اأعلن عقب ذلك ال�ستقالة.
تكليف  الثنني،  ك�سفت،  ر�سمية  م�سادر  كانت  اأن  وبعد 
“برتا” ر�سالة  ال��رزاز،ن�����س��رت وك��ال��ة الأن��ب��اء الأردن��ي��ة 
التكليف التي قال فيها العاهل الأردين: “اأّما وقد َقِبلنا 
بت�سكيل  اإل��ي��ك  نعهد  فاإننا  امللقي،  ح��ك��وم��ة..  ا�ستقالة 
حكومة جديدة تنه�س بامل�سوؤوليات الوطنية الكبرية يف 
هذا الظرف الدقيق وت�ستكمل م�سرية الإ�سالح والبناء 

والتطوير«.
املهمة  ل���ه���ذه  َت����ْن����َرون  واأن���ت���م  “اأوجهكم،  واأ�����س����اف: 
�سامل، قوامه  الوطنية، لإطالق م�سروع نه�سة وطني 
متكني الأردنيني من حتفيز طاقاتهم، ور�سم اأحالمهم 
خدمات  عر  احتياجاتهم  وتلبية  لتحقيقها،  وال�سعي 
اأمان  ومنظومة  وك��ف��وؤ،  ر�سيق  حكومي  وج��ه��از  نوعية، 

اجتماعي حتمي ال�سعيف يف ظل بيئة �سريبية عادلة.

تقدم  امل�سرية  احلكومة 
لل�سي�سي  ا�ستقالتها 

•• القاهرة-وكاالت:

امل�����س��ري��ة يف بيان  ال��رئ��ا���س��ة  ق��ال��ت 
�سريف  ال����وزراء  رئي�س  حكومة  اإن 
با�ستقالتها  ت���ق���دم���ت  اإ����س���م���اع���ي���ل 
للرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي ام�س.

روتيني  اإج������راء  ال���س��ت��ق��ال��ة  وه����ذه 
جديدة  ح��ك��وم��ة  لت�سكيل  مت��ه��ي��دا 
لفرتة  اليمني  ال�سي�سي  اأدى  بعدما 

رئا�سة ثانية يوم ال�سبت.
املتحدث  ب�سام را�سي  ال�سفري  وقال 
ب��ا���س��م رئ��ا���س��ة اجل��م��ه��وري��ة يف بيان 
ا�سماعيل  حكومة  كلف  ال�سي�سي  اإن 
يف  وال���س��ت��م��رار  الأع���م���ال  بت�سيري 
اأداء مهامها واأعمالها حلني ت�سكيل 
ح��ك��وم��ة ج��دي��دة. ول��ي�����س ه��ن��اك ما 
ي��ل��زم احل��ك��وم��ة يف ال��د���س��ت��ور على 
فرتة  ب��دء  م��ع  بال�ستقالة  ال��ت��ق��دم 
رئا�سية جديدة ولكنه اجراء �سكلي.



األربعاء  6   يونيو    2018  م   -   العـدد  12345  
Wednesday   6   June   2018  -  Issue No   12345

02

اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي- وام:

زايد  ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  بتوجيهات �ساحب 
..اأطلق  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
للقوات  الأع��ل��ى  القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
امل�سلحة رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي، 
حزمة اقت�سادية بقيمة 50 مليار درهم لت�سريع 
والقت�سادية  التنموية  اأب��وظ��ب��ي  م�سرية  وت���رية 

خالل ال�سنوات الثالث القادمة.
للمجل�س  التابعة  التنفيذية  اللجنة  �سموه  ووجه 
بو�سع خطة تف�سيلية  اأبوظبي  التنفيذي لإم��ارة 

للحزمة القت�سادية خالل ت�سعني يوماً، تت�سمن 
القدرات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  تعمل  ومم��ك��ن��ات  م���ب���ادرات 
املختلفة  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  ل�����س��رائ��ح  التناف�سية 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  م�����س��اري��ع  وت��غ��ط��ي  الإم�������ارة،  يف 
والت�سريعية وتنمية امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة 

وال�سناعية والجتماعية واخلدمية.
وال�ستثمار  والبناء  للتنمية  اأرح��ب  اأف��ق  ولتوفري 
واإثراء العمل القت�سادي يف اأبوظبي اأطلق �ساحب 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان عدة 
اإجراءات  ت�سهيل  اإىل  تهدف  وحم��ف��زات  م��ب��ادرات 
كل  وت�سخري  كلفتها  وخف�س  الأع��م��ال  مم��ار���س��ة 
التجارية  الأن�سطة  م��زاول��ة  لتي�سري  الإم��ك��ان��ات 

وال�ستثمارية يف كافة املجالت، مبا يف ذلك اإعفاء 
جميع ال��رخ�����س اجل��دي��دة يف الإم����ارة م��ن �سرط 
وال�سماح  �سنتني،  ملدة  عمل  مقر  اأو  مكتب  تواجد 
اأنظمة  ال���دائ���م���ة، وت��ط��ب��ي��ق  امل��ن��زل��ي��ة  ب��ال��رخ�����س 
التجارية  الرخ�س  اأغلبية  على  الفورية  الرخ�س 

وعموم اخلدمات املقدمة من احلكومة.
امل�ستحقات  �سداد  عملية  بت�سريع  �سموه  اأم��ر  كما 
ع��ن ال��ع��ق��ود م��ع امل���وردي���ن م��ن ال��ق��ط��اع اخلا�س، 
واإعادة درا�سة جميع الغرامات يف قطاعات ال�سحة 
ت�سكيل  يتم  اأن  على  البلديات  و���س��وؤون  والتعليم 
جل��ن��ة خ��ا���س��ة ت�����س��م امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي ودائ�����رة 
و�سملت  ال�����س��ل��ة.  ذات  الإج������راءات  ملتابعة  امل��ال��ي��ة 

البناء  لوائح  درا�سة  اإع��ادة  اأي�ساً  �سموه  توجيهات 
والتجارية  ال�سكنية  والقطاعات  التحتية  للبنية 
على  التكاليف  خف�س  يف  ي�ساهم  مبا  وال�سناعية 
على  ويحافظ  وامل�ستثمرين  واملقيمني  املواطنني 
م�سرية التطور العمراين واحل�سري يف اأبوظبي.

وتطوير  القت�ساد  لتنويع  اأبوظبي  خلطة  ووفقاً 
اأم����ر ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�سيخ  ق��ط��اع��ات ج���دي���دة، 
حممد بن زايد اآل نهيان باإن�ساء جمل�س اأبوظبي 
ل��ل��م�����س��رع��ات وال�����س��ن��اع��ات امل��ت��ق��دم��ة، حت���ت ا�سم 
“غداً”، ل�ستقطاب ودعم ال�ستثمارات والتقنيات 
ا�ست�سراف  يف  ت�ساهم  التي  امل�سافة  القيمة  ذات 
وريادة القت�ساد املعريف والنوعي لأبوظبي حملياً 

ال�سيخ حممد  ال�سمو  واإقليمياً. كما وجه �ساحب 
ال�سياحة  ق��ط��اع  ب���اأن يحظى  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
باهتمام اللجنة ملا لهذا القطاع من دور يف تعزيز 
مكانة الإمارة باعتبارها وجهة متميزة ت�ستقطب 
ال�ستثمارات وال�سياح وتوفر اف�سل اأمناط احلياة 
توجيهات  ���س��م��ت  وق���د   .. ف��ي��ه��ا  يعي�س  م��ن  ل��ك��ل 
البيئية  ال�سياحة  وب��رام��ج  م��راف��ق  اإن�����س��اء  �سموه 
قرى  اإن�ساء  ي�سمل  والبحري مبا  الري  بنوعيها 
تخييم ومناطق ريا�سية ترفيهية خمتلفة. واأمر 
بالرتكيز  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
ع��ل��ى ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����س��اد امل��ح��ل��ي وت��ط��وي��ر فر�س 
بني  ال�سراكة  �سيا�سات  اإ�سدار  عر  وذل��ك  العمل، 

القطاعني اخلا�س والعام، واإطالق اأول جمموعة 
من امل�ساريع لتفعيل التعاون بني القطاعني قبل 

نهاية هذا العام.
اآلف   10 ع��ن  يقل  م��ا ل  باإيجاد  �سموه  اأم��ر  كما 
اخلا�س  القطاعني  يف  للمواطنني  عمل  فر�سة 
القادمة،  ال�سنوات اخلم�س  واحلكومي على مدى 
ودعم  املحلي  املنتج  وتنظيم  ت�سجيع  اإىل  اإ�سافة 
ورف����ع قدراتها  وامل��ت��و���س��ط��ة  ال�����س��غ��رية  امل��ن�����س��اآت 
التناف�سية حملياً واإقليمياً. كما اأمر �سموه باإ�سدار 
ت��راخ��ي�����س م��زدوج��ة ل�����س��رك��ات امل��ن��اط��ق احل���رة يف 
احلرة  املناطق  خ��ارج  بالعمل  لها  ت�سمح  اأبوظبي 

والدخول يف املناق�سات احلكومية.

•• اأبوظبي-وام:

زايد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
�ساحب  البطني  بق�سر  ام�س  امل�سلحة  للقوات 

ع�سو  القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو 
..يرافقه  اخليمة  راأ����س  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س 
�سمو ال�سيخ حممد بن �سعود بن �سقر القا�سمي 

ويل عهد راأ�س اخليمة.
قاديروف  رم�سان  فخامة  �سموه  ا�ستقبل  كما 

اأحمد  ال�����س��ي�����س��ان وم���ع���ايل  رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة 
الداخلية  وزي���ر  ال����وزراء  رئي�س  ن��ائ��ب  املي�سري 

اليمني.
وتبادل اجلميع التهاين مبنا�سبة �سهر رم�سان 
امل��ب��ارك ..داع����ني اهلل ع��ز وج���ل اأن ي��ع��ي��ده على 

اجل��م��ي��ع ب��اخل��ري وال��ي��م��ن وال����رك����ات والأم����ن 
وال�ستقرار.

ت��ب��ادل الأح���ادي���ث الودية  ال��ل��ق��اء   وجرى خ��الل 
الهتمام  ذات  ال��ق�����س��اي��ا  اأه������م  وا����س���ت���ع���را����س 

امل�سرتك.

اآل  زاي���د  ب��ن  عي�سى  ال�سيخ  �سمو  ال��ل��ق��اء  ح�سر 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  و�سمو  نهيان 
رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�س�سة زايد بن �سلطان اآل 
والفريق  والإن�سانية  اخلريية  لالأعمال  نهيان 
�سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 

ال�سيخ  و�سمو  الداخلية  وزي��ر  ال����وزراء  جمل�س 
ال�سيخ خالد بن  اآل نهيان و�سمو  زايد  ذياب بن 
زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة زايد 
الحتياجات  وذوي  الإن�سانية  للرعاية  العليا 

اخلا�سة.

•• اأبوظبي-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة �� يف ق�سر البطني �� ام�س وفدي جمعية الع�سكريني 

املتقاعدين وموؤ�س�سة التنمية الأ�سرية.
اهلل  داعني  املبارك..  رم�سان  �سهر  مبنا�سبة  اجلميع  مع  التهاين  �سموه  وتبادل 
عز وجل اأن يعيد هذا ال�سهر الكرمي على دولة الإم��ارات وهي تنعم مبزيد من 
اخلري والزدهار والأمن والأمان يف ظل قيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” واأن ي�سبغ على �سموه موفور ال�سحة 
.. معربا  الودية  الأحاديث  املتقاعدون  والعافية. كما تبادل �سموه والع�سكريون 
عن اعتزازه بخدمتهم و خراتهم التي تعد ر�سيدا وطنيا مهما خلدمة الوطن 
اآل نهيان خالل  وداعما مل�سريته. واأعرب �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
الإم���ارات  اع��ت��زاز و فخر دول��ة  الأ���س��ري��ة ع��ن  التنمية  حديثه م��ع وف��د موؤ�س�سة 
العربية املتحدة مبا حققته ابنة الإمارات يف خمتلف جمالت التنمية .. م�سريا 
بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  القيادة منذ عهد  ثقة  و  بدعم  امل���راأة حتظى  اأن  اإىل 
“ ال��ذي اأوىل متكني امل��راأة اهتماما كبريا و  اآل نهيان” طيب اهلل ث��راه  �سلطان 
ي�سري على نهجه �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “ 

حفظه اهلل “ باعتبارها �سريكا ا�سرتاتيجيا يف م�سرية التنمية والبناء والنماء.

�سندوق اأبوظبي للتنمية ينظم ندوة »مائة عام على رمز اخلري والعطاء« رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
•• اأبوظبي-وام: ملكة الدمنارك بالعيد الوطني لبالدها

“مائة عام على  اأبوظبي للتنمية ام�س ندوة حوارية بعنوان  نظم �سندوق 
رمز اخلري والعطاء” مبنا�سبة يوم زايد للعمل الإن�ساين.

ال��ظ��اه��ري الأم���ني العام  اأح��م��د �سبيب  ال��ن��دوة احل��واري��ة �سعادة  ���س��ارك يف 
املرافق  ال��ف��الح��ي  دري  ب��ن  �سعيد  وال�ساعر  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  للمجل�س 

اخلا�س للمغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه ».
نهيان  اآل  �سلطان  زاي��د بن  ال�سيخ  له  املغفور  اأن  الندوة  امل�ساركون يف  واأك��د 
جعل م�سرية اخلري والعطاء نهجا لدولة الإمارات .. م�سريين اإىل اأن العمل 
الإن�ساين هو حمطة هامة لرت�سيخ قيم العطاء وم�ساعدة املحتاج التي كان 
القادمة من  الأجيال  نفو�س  تعزيزها يف  اإىل  وي�سعى  له  املغفور  بها  يوؤمن 

�سندوق  ع��ام  مدير  ال�سويدي  �سيف  حممد  �سعادة  وق��ال  الإم����ارات.  اأب��ن��اء 
اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  املوؤ�س�س  الوالد  له  املغفور  اإن  للتنمية  اأبوظبي 
نهيان غر�س فينا القيم واملبادىء الأ�سيلة يف البذل والعطاء حتى اأ�سبحت 
دولة الإمارات منوذجا يحتذى بها بني الأمم وال�سعوب يف العطاء والت�سامح 

والوقوف اإىل جانب الدول املحتاجة وبناء الإن�سان وتنميته.
بتاأ�سي�س �سندوق   1971 عام  يوليو   15 ب��ادر يف  زاي��د  ال�سيخ  اإن  واأ�ساف 
اأبوظبي للتنمية كاأول موؤ�س�سة وطنية تعمل على تقدمي امل�ساعدات التنموية 
للدول النامية ومتكني جمتمعاتها من العي�س �سمن حياة كرمية.. موؤكدا 
وتطورها حتى  ن�ساطها  وتابع  ورعايته  باهتمامه  املوؤ�س�سة  اأح��اط هذه  اأنه 

اأ�سبحت اليوم من اأهم املوؤ�س�سات التنموية على امل�ستوى العاملي.
واأو�سح اأن ال�سندوق يحقق العديد من الإجنازات على كافة ال�سعد ل�سيما 

التوايل  للعام اخلام�س على  الأول  للمركز  الإم��ارات  دول��ة  بت�سدر  و�ساهم 
كاأكر جهة مانحة للم�ساعدات اخلارجية للعام 2017 يف جمال امل�ساعدات 

التنموية الر�سمية.
من جانبه قال �سعادة اأحمد �سبيب الظاهري “ ن�ستذكر يف هذا اليوم املبارك 
من اأيام ال�سهر الف�سيل ماآثر قائد عظيم اأحب �سعبه وقدم له الكثري ومل 
تقت�سر عالقة ال�سيخ زايد رحمة اهلل مع اأبناء �سعبه يف دولة الإم��ارات بل 
والبذل  للخري  حبه  عنه  ع��رف  ال���ذي  ال��ع��امل  �سعوب  خمتلف  اإىل  ام��ت��دت 
وم�ساعدة كل حمتاج خا�سة يف املناطق النامية التي حتتاج اإىل مد يد العون 
التنموية التي ت�ساعدهم  املتنوعة وامل�ساعدات  من خالل تقدمي اخلدمات 
التي  الأ�سا�سية  العي�س  م�ستلزمات  لهم  وتوفر  احلياة  اأعباء  مواجهة  على 

متكنهم من العي�س بكرامة«.

•• اأبوظبي-وام:

“حفظه اهلل”  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  بعث �ساحب 
وذلك  ال��دمن��ارك  مملكة  ملكة  الثانية  مارغريتا  امللكة  ج��الل��ة  اىل  تهنئة  برقية 
را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  بعث �ساحب  الوطني لبالدها. كما  العيد  مبنا�سبة 
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 جاللة امللكة مارغريتا الثانية.

اأطلق عدة مبادرات حلفز واإثراء العمل االقت�سادي

حممد بن زايد يعتمد 50 مليار درهم لدعم م�سرية اأبوظبي التنموية والقت�سادية خالل ال�سنوات الثالث القادمة 
�سموه ياأمر باإيجاد ما ل يقل عن 10 اآلف فر�سة عمل للمواطنني يف القطاعني اخلا�ض واحلكومي

اإعفاء جميع الرخ�ض اجلديدة يف الإمارة من �سرط وجود مكتب اأو مقر عمل ملدة �سنتني، وال�سماح بالرخ�ض املنزلية الدائمة 

حممد بن زايد ي�ستقبل حاكم راأ�ض اخليمة والرئي�ض ال�سي�ساين ونائب رئي�ض الوزراء اليمني

حممد بن زايد ي�ستقبل وفدي جمعية الع�سكريني املتقاعدين وموؤ�س�سة التنمية الأ�سرية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ح�سر 
الق�ساء  دائ��رة  رئي�س  الرئا�سة  ���س��وؤون  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س 
الدائرة  اأقامتها  التي  الإفطار  ماأدبة  ام�س  م�ساء  اأبوظبي  يف 
�سموه  اإط��ار حر�س  وذل��ك يف  امل�سلحة  ال��ق��وات  بنادي �سباط 
على تعزيز اأداء دائرة الق�ساء والإرتقاء باخلدمات الق�سائية 
املجل�س  اأع�ساء  مع  والت�ساور  الدائم  التوا�سل  عر  العدلية 
العدالة  اإىل حتقيق  الدائرة و�سوًل  الأعلى للق�ساء وقيادات 

الناجزة. كان يف اإ�ستقبال �سموه �سعادة امل�ست�سار عالل العبودي 
و  النق�س  حمكمة  رئ��ي�����س  للق�ساء  الأع��ل��ى  املجل�س  رئ��ي�����س 
امل�ست�سار يو�سف �سعيد العري وكيل دائرة الق�ساء و امل�ست�سار 

علي حممد البلو�سي النائب العام لإمارة اأبوظبي.
و التقى �سموه خالل املاأدبة اأع�ساء املجل�س الأعلى للق�ساء و 
قيادات الدائرة، وتبادل التهنئة مبنا�سبة �سهر رم�سان املبارك 
مع احل�سور الذين جتاوز عددهم ال�300 من روؤ�ساء املحاكم 
والنيابة  الق�ساء  من  الق�سائية  ال�سلطة  واأع�ساء  النيابات  و 

العامة، واأع�ساء ق�سايا احلكومة.

من�سور بن زايد يح�سر ماأدبة اإفطار دائرة الق�ساء يف اأبوظبي
حمدان بن زايد يوا�سل ا�ستقبال املهنئني ب�سهر رم�سان املبارك

ب��اب��ا الفاتيك�ان ي�ستقب�ل عبداهلل ب�ن زاي�د

عبداهلل بن زايد يلتقي وزير خارجية الفاتيكان عبداهلل بن زايد يلتقي رئي�ض املجل�ض البابوي 
للحوار بني الأديان يف الفاتيكان

•• الفاتيكان -وام:

ال��ت��ق��ى ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع��ب��داهلل ب��ن زايد 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل 
الكاردينال جان لوي�س توران  ال��دويل.. 
رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��ب��اب��وي ل��ل��ح��وار بني 

الأديان يف الفاتيكان.
وجرى خالل اللقاء - الذي عقد يف اإطار 
 - الفاتيكان  اإىل  الر�سمية  �سموه  زي��ارة 
ب��ح��ث ع���الق���ات ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك بني 
البلدين و�سبل تعزيز قيم الت�سامح عاملياً 
وتاأ�سيل مبادئ ولغة احلوار بني خمتلف 
الأديان والثقافات والأجنا�س مبا يحقق 
واأكد  اخلري وال�سعادة للب�سرية جمعاء. 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  �سمو 
ع���ل���ى تعزيز  الإم����������ارات  دول������ة  ح���ر����س 
عالقات التعاون امل�سرتك مع الفاتيكان 
ن�سر  على  القائم  نهجها  م��ن  ان��ط��الق��اً 
قيم الت�سامح والتوا�سل احل�ساري بني 
والأديان  والثقافات  اجلن�سيات  خمتلف 

والأع�������راق دون مت��ي��ي��ز. م���ن ج��ان��ب��ه .. 
رح���ب ال��ك��اردي��ن��ال ج���ان ل��وي�����س ت���وران 
رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��ب��اب��وي ل��ل��ح��وار بني 
الأديان يف الفاتيكان بزيارة �سمو ال�سيخ 
اآل نهيان م��وؤك��داً على  زاي��د  عبداهلل بن 
العالقات املتميزة التي جتمع بني دولة 
دولة  بدور  واأ�ساد  والفاتيكان.  الإم��ارات 
الت�سامح  ن�سر قيم  ال��رائ��د يف  الإم���ارات 
والتعاي�س بني اجلميع وتنفيذ املبادرات 

الإن�سانية املختلفة الهادفة اإىل تخفيف 
م��ع��ان��اة امل��ح��ت��اج��ني وامل��ع��وزي��ن يف �ستى 
اأن  اإىل  واأ�سار  العامل دون متييز.  اأنحاء 
دولة الإمارات متثل منوذجا يحتذى به 
وال�سالم  الت�سامح  قيم  ن�سر  خالل  من 
ال�ساأن.  ه��ذا  يف  ملمو�سه  جهودا  وتبذل 
ح�سة  الدكتورة  �سعادة  اللقاء..  ح�سر 
غري  ال���دول���ة  ���س��ف��رية  العتيبة  ع��ب��داهلل 

املقيمة لدى الفاتيكان.

•• دبي-وام:

جنحت موؤ�س�سة نور دبي اخلريية يف ت�سخي�س وعالج ورعاية 
مدينة  يف  العيون  باأمرا�س  امل�سابني  من  مري�س   6100
جراحية  عملية   646 واإج���راء  ببنغالدي�س  �ساهي”  “راج 
وذلك  الب�سر  �سعاف  على  طبية  ن��ظ��ارة   1923 وت��وزي��ع 
من  ال��ف��رتة  خ��الل  ا�ستمر  ال���ذي  العالجي  خميمها  خ��الل 
9 مايو املا�سي ويعد هذا املخيم هو الرابع الذي تنفذه  3اإىل 
موؤ�س�سة نور دبي اخلريية يف بنغالد�س بهدف تخفيف معاناة 

ال�سكان يف هذه املنطقة من اأمرا�س العيون.
واأك��دت الدكتورة منال عمران ترمي ع�سوة جمل�س الأمناء 
املديرة التنفيذية ملوؤ�س�سة نور دبي اخلريية على جناح املخيم 
العالجي الذي نظمته املوؤ�س�سة يف مدينة “ راج �ساهي” الذي 
اأن  اإىل  .. م�سرية  داك��ا  العا�سمة  كيلومرتا عن   242 تبعد 
املياه البي�ساء تعد ال�سبب الرئي�سي للعمى بني البالغني يف 
بنغالدي�س والتي ميكن عالجها ب�سهولة اإذا ما توفر العالج 

دبي  ن��ور  اأولته موؤ�س�سة  ال��ذي  اإىل احلر�س  ولفتت  ال��الزم. 
بنجالدي�س  يف  العمى  مبكافحة  املتعلقة  خدماتها  لتقدمي 
التي يبلغ عدد �سكانها 166مليون ن�سمة ويعاين اأكرث من 
الب�سرية  الإعاقة  من  مواطنيها  من  �سخ�س  األ��ف   800
بينهم 40 األف من الأطفال الذين ل تتجاوز اأعمارهم 15 

�سنة.
التي قدمتها  وال��رع��اي��ة  بالتعاون  ت��رمي  ال��دك��ت��ورة  واأ���س��ادت 
عائلة املرحوم عبد ال�سالم الرفيع لإجناح هذا املخيم الذي 
ياأتي �سمن اجلهود التي تقوم بها موؤ�س�سة نور دبي ملكافحة 
الإع���اق���ة ال��ب�����س��ري��ة يف خم��ت��ل��ف دول ال��ع��امل ال��ف��ق��رية ذات 
الأهداف  حتقيق  بهدف  ال�سحية  للرعاية  املتدين  امل�ستوى 

النبيلة والإن�سانية التي ت�سعى اإليها املوؤ�س�سة.
�سامل  ب��رن��ام��ج  ل��ل��ب��دء  ح��ال��ي��ا  دب���ي  ن���ور  موؤ�س�سة  وت�ستعد 
ولية  يف  نيجرييا  �سمال  يف  الب�سرية  الإعاقة  من  للوقاية 
الإعاقة  ن�سبة  على  للتعرف  �سحي  م�سح  يت�سمن  كت�سينا 

الب�سرية ومدى انت�سارها يف املجتمع .

•• اأبوظبي-وام:

وا�سل �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان 
ال��ظ��ف��رة م�ساء  مم��ث��ل احل���اك���م يف م��ن��ط��ق��ة 
الف�سيل  بال�سهر  املهنئني  ا�ستقبال  ام�����س 
وذلك بق�سر النخيل يف اأبوظبي. فقد تقبل 

املنا�سبة  بهذه  والتريكات  التهاين  �سموه 
الإ���س��الم��ي��ة امل��ب��ارك��ة م��ن امل��واط��ن��ني وعدد 
والتعاون  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  م��وظ��ف��ي  م���ن 
تقدم  و   . بالدولة  امل�سوؤولني  وكبار  ال��دويل 
يعيد  اأن  وجل  عز  اهلل  اإىل  بالدعاء  اجلميع 
ال�سمو  �ساحب  على  املباركة  املنا�سبة  ه��ذه 

ن��ه��ي��ان رئي�س  اآل  ب���ن زاي����د  ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة 
ال�سحة  مب���وف���ور  اهلل”  “حفظه  ال���دول���ة 
و  الإم����ارات  �سعب  و  �سموه  وعلى  والعافية 
باليمن و  الإ���س��الم��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة و  الأم��ت��ني 
ال�سيخ  املقابالت  ح�سر  ال��رك��ات.  و  اخل��ري 
حممد بن حمدان بن زايد اآل نهيان و �سعادة 

دي��وان ممثل  الرميثي وكيل  �سلطان خلفان 
اأحمد  �سعادة  و  الظفرة  منطقة  يف  احل��اك��م 
الظاهري مدير مكتب ممثل احلاكم  مطر 
حمد  عي�سى  و���س��ع��ادة  ال��ظ��ف��رة  منطقة  يف 
الهالل  �سمو رئي�س هيئة  بو�سهاب م�ست�سار 

الأحمر.

••الفاتيكان-وام:

ا�ستقبل قدا�سة البابا فران�سي�س بابا الفاتيكان �سمو 
اآل نهيان وزي��ر اخلارجية  زاي��د  ال�سيخ عبداهلل بن 
اإط��ار الزيارة الر�سمية  ال��دويل وذل��ك يف  والتعاون 

التي يقوم بها �سموه اإىل دولة الفاتيكان.
ونقل �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان خالل 
�ساحب  حتيات  فران�سي�س  البابا  لقدا�سة  ال��زي��ارة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  و���س��اح��ب  اهلل”  “حفظه  ال���دول���ة 
الدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
“رعاه اهلل”  ال������وزراء ح��اك��م دب���ي  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى للقوات  ويل ع��ه��د 

امل�سلحة.
�ساحب  م��ن  موجهة  خطية  ر���س��ال��ة  �سموه  و�سلم 

اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو 
اإىل  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
تت�سل  ال��ف��ات��ي��ك��ان  ب��اب��ا  فران�سي�س  ال��ب��اب��ا  ق��دا���س��ة 
الإم����ارات  ت��رب��ط دول���ة  ال��ت��ي  الثنائية  ب��ال��ع��الق��ات 
يخدم  مبا  وتطويرها  تعزيزها  و�سبل  بالفاتيكان 
 .. ال�سديقني  البلدين  ل�سعبي  امل�سرتكة  امل�سلحة 
الفاتيكان لزيارة  الر�سالة دعوة لبابا  كما ت�سمنت 

الدولة �سيفا عزيزا وكرميا.
وحمل قدا�سة البابا فران�سي�س بابا الفاتيكان �سموه 
زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  اإىل �ساحب  حتياته 
و�ساحب  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
“رعاه اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
دوام  الإم����ارات  ل��دول��ة  ومتنياته  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات 

اللقاء  خ��الل  اجلانبان  وبحث  والزده����ار.  التقدم 
�سبل تعزيز العالقات الثنائية امل�سرتكة وتطويرها 
بني دولة الإمارات والفاتيكان مبا ي�سهم يف تر�سيخ 
يف  ال�سعوب  بني  والتعاي�س  والت�سامح  ال�سالم  قيم 
خمتلف اأنحاء العامل. كما تبادل اجلانبان وجهات 
النظر جتاه م�ستجدات الأو�ساع يف املنطقة وبحثا 
عددا من الق�سايا الإقليمية والدولية ذات الهتمام 
اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  واأك���د  امل�سرتك. 
تعزيز عالقات  على  الإم���ارات  دول��ة  نهيان حر�س 
الفاتيكان  دول��ة  م��ع  وال�سداقة  امل�سرتك  التعاون 
باأهمية  ال��را���س��خ  اإمي��ان��ه��ا  م��ن  ان��ط��الق��ا  وتوثيقها 
ت��ع��زي��ز احل����وار ب��ني الأدي�����ان ون�����س��ر ق��ي��م الت�سامح 

والتعاي�س بني �سعوب العامل اأجمع.
الإم���ارات للجهود  دول��ة  �سموه عن تقدير  واأع���رب 
التي يقدمها قدا�سة البابا من اأجل اأن يعم ال�سالم 
امللمو�سة  الأخ���وة  بعالقة  �سموه  م�سيدا   .. العامل 

وف�سيلة  فران�سي�س  البابا  قدا�سة  بني  جتمع  التي 
الأزهر  اأحمد الطيب �سيخ  الدكتور  الأك��ر  الإم��ام 
ال�سريف فهما ميثالن قدوة ورمزا كبريا للت�سامح 

وال�سالم يف عاملنا املعا�سر.
م��ن ج��ان��ب��ه رح���ب ق��دا���س��ة ال��ب��اب��ا ف��ران�����س��ي�����س بابا 
زايد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  ب��زي��ارة  ال��ف��ات��ي��ك��ان 
باجلهود  م�سيدا   .. الفاتيكان  دول��ة  اإىل  نهيان  اآل 
التي تبذلها دولة الإمارات لن�سر الت�سامح وتعزيز 

احلوار والتعاي�س بني ال�سعوب.
ك��م��ا اأ�����س����اد ق��دا���س��ت��ه مب����ب����ادرات دول�����ة الإم�������ارات 
من  التخفيف  يف  اأ�سهمت  التي  ال��رائ��دة  الإن�سانية 
معاناة العديد من �سعوب العامل اأجمع دون النظر 

اإىل لون اأو دين اأو عرق.
عبداهلل  ح�سة  ال��دك��ت��ورة  ���س��ع��ادة   .. ال��ل��ق��اء  ح�سر 
لدى  املقيمة  غ��ري  ال��دول��ة  �سفرية  العتيبة  اأح��م��د 

الفاتيكان.

•• الفاتيكان-وام:

نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  التقى 
وزير اخلارجية والتعاون الدويل.. ال�سيد بول 

ريت�سارد غالغر وزير خارجية الفاتيكان.
وجرى خالل اللقاء - الذي عقد يف اإطار زيارة 
الفاتيكان - مناق�سة  اإىل دولة  الر�سمية  �سموه 
�سبل  وبحث  امل�سرتك  الهتمام  ذات  املوا�سيع 
الثنائية مبا  العالقات  التعاون وتطوير  تعزيز 
ي�سهم يف حتقيق امل�سالح امل�سرتكة بني البلدين 
ال�سديقني. كما تبادل اجلانبان وجهات النظر 
وبحثا  املنطقة  يف  الأو����س���اع  م�ستجدات  جت��اه 
ذات  وال��دول��ي��ة  الإقليمية  الق�سايا  م��ن  ع���ددا 
اخلارجية  وزير  �سمو  واأكد  امل�سرتك.  الهتمام 

وال��ت��ع��اون ال���دويل حر�س دول��ة الإم����ارات على 
وال�سداقة  امل�����س��رتك  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات  تعزيز 
مع دولة الفاتيكان انطالقاً مع ال�سعي الدائم 
مل���د ج�����س��ور ال��ت��وا���س��ل وال���ت���ع���اون ب���ني خمتلف 
ال�سيد  رح��ب  جانبه..  من  والثقافات.  الأدي���ان 
الفاتيكان  خارجية  وزير  غالغر  ريت�سارد  بول 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ عبداهلل  �سمو  بزيارة 
.. موؤكداً اأهمية هذه الزيارة يف تعزيز عالقات 
البلدين.  ب��ني  وال�����س��داق��ة  امل�����س��رتك  ال��ت��ع��اون 
واأ�ساد بحر�س دولة الإم��ارات على ن�سر ر�سالة 
الت�سامح والتعاي�س ال�سلمي بني ال�سعوب ونبذ 
�سعادة  ال��ل��ق��اء..  ح�سر  وال��ك��راه��ي��ة.  ال��ت��ط��رف 
الدولة  �سفرية  العتيبة  اأح��م��د  ع��ب��داهلل  ح�سة 

غري املقيمة لدى الفاتيكان.

•• اأبوظبي-وام:

قدم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�سلحة ام�س واجب العزاء اىل م�سعود فرج بن م�سعود امل�سعود املحريبي يف وفاة 

والدته وذلك خالل زيارة �سموه جمل�س العزاء يف اأبوظبي.
واأعرب �سموه عن خال�س تعازيه وموا�ساته اإىل اأ�سرة الفقيدة وذويها ..داعيا اهلل العلي 
ال�سر  وذويها  اأهلها  ويلهم  جناته  ف�سيح  وي�سكنها  رحمته  بوا�سع  يتغمدها  اأن  القدير 

وال�سلوان.

حممد بن زايد يقدم واجب العزاء 
يف وفاة والدة م�سعود فرج املحريبي

»الهالل الأحمر« ينفذ م�سروع اإفطار �سائم ويوزع ك�سوة العيد يف ماليزيا
•• اأبوظبي -وام: 

تنفذ هيئة الهالل الأحمر الإماراتي م�سروع اإفطار 
���س��ائ��م يف م��ال��ي��زي��ا خ���الل ���س��ه��ر رم�����س��ان املبارك 
وذلك  امل�ستحقة  ال���س��ر  على  العيد  ك�سوة  ووزع���ت 

حتت ا�سراف �سفارة الدولة يف ماليزيا.
الدولة  �سفري  الغيث  غ��امن  خ��ال��د  �سعادة  و���س��ارك 
العيد على عدد من  ك�سوة  توزيع  لدى ماليزيا يف 

اإرث  اأن  �سعادته  واأك���د  امل�ستحقة.  املاليزية  الأ���س��ر 
موؤ�س�س  اأر���س��اه  ال���ذي  امل�ستدام  الإن�����س��اين  ال��ع��ط��اء 
الدولة املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
ورعاية  دعم  ظل  يف  “ يتوا�سل  ثراه  اهلل  “ طيب 
دولة  اأن  اإىل  م�سريا  الر�سيدة  ال��دول��ة  ق��ي��ادة  م��ن 
الإن�سانية  م��ب��ادرات��ه��ا  تنفيذ  �ستوا�سل  الإم�����ارات 
�ستى  يف  املحتاجني  معاناة  من  للتخفيف  النوعية 

اأنحاء العامل.

افطار  امل�ستفيدون من م�سروع  من جانبهم توجه 
ال�����س��ائ��م وك�����س��وة ال��ع��ي��د يف م��ال��ي��زي��ا ب��اأ���س��م��ى اآيات 
و�سعبا  قيادة  الإم���ارات  دول��ة  اإىل  والتقدير  ال�سكر 
دوما  وت�ستهدف  الرائدة  الإن�سانية  مبادراتها  على 
التخفيف من معاناة املحتاجني واملعوزين يف �ستى 
بقاع الأر���س. واأك��دوا اأن هذه املبادرات جت�سد قيم 
ج�سور  م��د  ع��ن  ف�سال  نبيلة  واجتماعية  روح��ي��ة 
املحبة والإخاء بني امل�سلمني يف خمتلف دول العامل 

اأن هذه املبادرات الإن�سانية لي�ست  .. م�سريين اإىل 
بجديدة على اأهل العطاء واخلري يف دولة الإمارات 
داعني اهلل عز وجل اأن يحفظ قادة دولة الإمارات 
ونعمة  اخل��ري  عليهم  ي��دمي  واأن  ال��ك��رمي  و�سعبها 
الكبرية  اجل��ه��ود  اأن  اإىل  ولفتوا  والأم����ان..  الأم���ن 
ومنها  الدولة  يف  اخلريية  املوؤ�س�سات  من  املبذولة 
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي �ساهمت يف تخفيف 

معاناة املحتاجني يف �سهر رم�سان الف�سيل.
»نور دبي« تعالج 6 اآلف مري�ض مبخيمها العالجي يف بنغالدي�ض



األربعاء  6   يونيو    2018  م   -   العـدد  12345  
Wednesday   6   June   2018  -  Issue No   12345

04

اأخبـار الإمـارات
»املوارد الب�سرية «:حظر العمل وقت الظهرية من 15 يونيو حتى 15 �سبتمرب املقبل

•• اأبوظبي-وام:

الب�سرية  امل����وارد  وزي���ر  الهاملي  ث��اين  ب��ن  نا�سر  م��ع��ايل  اأ���س��در 
اأ�سعة  ت��وؤدى حتت  التي  الأع��م��ال  ت��اأدي��ة  ق��رارا بحظر  والتوطني 
ال�سم�س ويف الأماكن املك�سوفة من ال�ساعة الثانية ع�سرة والن�سف 
ظهرا وحتى ال�ساعة الثالثة من بعد الظهر وذلك خالل الفرتة 
من 15 يونيو اجلاري وحتى 15 �سبتمر املقبل. وحدد القرار 
بثماين  وامل�سائية  ال�سباحية  فرتتيها  يف  اليومية  العمل  �ساعات 
�ساعات ويف حالة ت�سغيل العامل لأكرث من ثماين �ساعات خالل 
اإ�سافيا  عمال  تعد  ال��زي��ادة  ف���اإن  والع�سرين  الأرب��ع��ة  ال�����س��اع��ات 
اأحكام القانون. يذكر  اإ�سافيا ح�سب  اأجرا  يتقا�سى العامل عنها 
ا�ستدعت  اإذا   « اأن��ه  على  ين�س  العمل  ع��الق��ات  تنظيم  ق��ان��ون  اأن 

العادية  العمل  �ساعات  من  اأك��رث  العامل  ت�سغيل  العمل  ظ��روف 
اأجرا  عنه  العامل  يتقا�سى  اإ�سافيا  وقتا  ال��زي��ادة  م��دة  اع��ت��رت 
اإليه زيادة  م�ساويا لالأجر املقابل ل�ساعات العمل العادية م�سافا 
ل تقل عن 25 يف املائة من ذلك الأجر وت�سل الزيادة اإىل ما ل 
50 يف املائة من ذلك الأجر يف حال مت ت�سغيل العامل  يقل عن 
الرابعة  وال�ساعة  م�ساء  التا�سعة  ال�ساعة  بني  فيما  اإ�سافيا  وقتا 
ب�ساعات  ج���دول  بو�سع  العمل  �ساحب  ال��ق��رار  واأل���زم  �سباحا«. 
القرار  لأحكام  طبقا  العمل  مكان  يف  ب��ارز  ب�سكل  اليومية  العمل 
على اأن يكون باللغة العربية واللغة التي يفهمها العامل اإ�سافة 
العمال خالل فرتة توقفهم عن  اإىل توفري مكان مظلل لراحة 
العمل. كما األزم القرار �ساحب العمل بتوفري الو�سائل الوقائية 
التي  املهنية  والأم��را���س  الإ���س��اب��ات  اأخ��ط��ار  العمال من  حلماية 

التي  ال�سابات  اأخ��ط��ار  وكذلك  العمل  �ساعات  اأث��ن��اء  حت��دث  قد 
واتباع  العمل  اأدوات  من  وغريها  الآلت  ا�ستعمال  عن  تنجم  قد 
العمل  تنظيم  قانون  يف  املقررة  الأخ��رى  الوقاية  اأ�ساليب  جميع 
والقرارات الوزارية املنفذة له .. فيما األزم العمال ب�سرورة اتباع 
ميتنعوا  واأن  الأخطار  من  حمايتهم  اإىل  تهدف  التي  التعليمات 
القرار  ون�س  التعليمات.  عرقلة  �ساأنه  من  عمل  ب��اأي  القيام  عن 
اآلف درهم   5 على معاقبة كل من�ساأة خمالفة بغرامة مقدارها 
50 األف درهم يف حال تعدد العمال  عن كل عامل وبحد اأق�سى 
العقوبات  وت�سل  القرار  مع  يتعار�س  مبا  عملهم  ي��وؤدون  الذين 
يف  ت�سنيفها  درج��ة  خف�س  اأو  املخالفة  املن�ساأة  ملف  اإي��ق��اف  اإىل 
نظام ت�سنيف املن�ساآت املعتمد لدى الوزارة وذلك بناء على مدى 
يتم  ال��ذي��ن  العمال  ع��دد  اإىل  بالنظر  املرتكبة  املخالفة  ج�سامة 

ت�سغيلهم اأو تكرار املخالفة.
وبح�سب القرار تقع م�سوؤولية ت�سغيل العمال ب�سكل خمالف على 
�ساحب العمل وكل من ي�ستخدم عامال لي�س م�سموحا له قانونا 
القرار. ومن  باملخالفة لأحكام هذا  بت�سغيله  ويقوم  با�ستخدامه 
املقرر اأن ت�ستثنى الأعمال التي يتحتم فيها ا�ستمرار العمل من 
دون توقف لأ�سباب فنية من �ساعات حظر العمل وذلك �سريطة 
اأن يلتزم �ساحب العمل بتوفري ماء ال�سرب البارد مبا يتنا�سب مع 
العامة وكذلك توفري  ال�سالمة وال�سحة  العمال وب�سروط  عدد 
هو  مم��ا  غ��ريه��ا  والليمون  الأم���الح  مثل  الإرواء  وم���واد  و�سائل 
معتمد لال�ستعمال من ال�سلطات ال�سحية يف الدولة اإىل جانب 
توفري و�سائل ومواد الإ�سعافات الأولية يف موقع العمل وو�سائل 
التريد ال�سناعية واملظالت الواقية من اأ�سعة ال�سم�س املبا�سرة.

»الهالل« يوا�سل توزيع وجبات الإفطار على اآلف ال�سائمني يف ح�سرموت 

»الهالل الأحمر« ينظم اإفطارا جماعيا لأهايل حي الإ�سكان يف ال�سالع والنازحني من تعز واحلديدة

•• ح�رضموت-وام: 

اآلف  ت��وزي��ع وج��ب��ات الإف��ط��ار على  ال��ه��الل الأح��م��ر الإم���ارات���ي  وا�سلت هيئة 
ال�سائمني يف حمافظة ح�سرموت �سمن املبادرة الن�سانية ل�سمو ال�سيخة لطيفة 

بنت حممد بن را�سد اآل مكتوم حرم ويل عهد الفجرية تزامنا مع �سهر رم�سان 
يف  وامل�ست�سفيات  وامل�ساجد  الأح��ي��اء  احلملة  وت�ستهدف  زاي��د«.  »ع��ام  يف  املبارك 
املكال وال�سحر والدي�س ال�سرقية والريده وق�سيعر ودوعن وارياف املكال وترمي 
حيث توزع فرق » الهالل الإماراتي » ثالثة اآلف وجبة يوميا يف ح�سرموت. 

وقال اأحمد النيادي ممثل الهالل الأحمر الإماراتي يف ح�سرموت اإن احلملة 
م�ستمرة بوترية مت�ساعدة ل�ستهداف خمتلف مناطق املحافظة بتوزيع وجبات 
من  التزاما  الإغاثية  امل�ساعدات  تقدمي  بجانب  اجل��اه��زة  وال�سحور  الإف��ط��ار 
ال�سعبة  القت�سادية  الظروف  نتيجة  كافة  للمحتاجني  العون  يد  الهيئة مبد 

التي ميرون بها. واأ�سار النيادي اإىل اأن احلملة تعمل ب�سكل م�ستمر على تنفيذ 
وامل�ساعدات  الإف��ط��ار  وجبات  م�سروع  لإي�سال  الرم�ساين  الرنامج  حمطات 
الإغاثية اإىل م�ستحقيها تنفيذا لتوجيهات القيادة الر�سيدة التي تويل اهتماما 

كبريا لرعاية الأ�سقاء اليمنيني وتلبية متطلباتهم املعي�سية.

•• ال�شالع -وام:

نظم فريق الهالل الأحمر الإماراتي اأم�س الأول اإفطارا جماعيا لأهايل 
حي الإ�سكان يف مديرية ال�سالع وذلك بدعم من حرم �سمو ال�سيخ حممد 
بن حمد بن حممد ال�سرقي ويل عهد الفجرية �سمو ال�سيخة لطيفة بنت 

حممد بن را�سد اآل مكتوم و�سمن فعاليات »عام زايد«.
200 وجبة  اأكرث من  واأع��رب املواطنون امل�ستهدفون - الذي مت تقدمي 
الإمارات  دول��ة  تقدمه  ملا  ال�سديد  ارتياحهم  عن   - لهم  متكاملة  اإفطار 
العربية املتحدة عر ذراعها الإن�ساين الهالل الأحمر من اأعمال متوا�سلة 

جتاه ال�سعب اليمني .

واأ�ساف اأهايل حي الإ�سكان اأن الإفطار اجلماعي ر�سم الفرحة على وجوه 
اأن  .. متمنني  الأ�سر املحتاجة والتي تواجه ظروفا معي�سية �سعبة  تلك 
 2018 اإع��الن عام  ي�ستمر ذلك الدعم ويف خمتلف اجلوانب وذلك مع 
عام زايد .. اآملني اأن يكون »عام زايد« عام اخلري على ال�سعب اليمني .. 
�سائلني اهلل عز وجل اأن يجعل هذا العمل مبيزان ح�سنات ال�سيخة لطيفة 

بنت حممد بن را�سد اآل مكتوم وكل ال�سعب الإماراتي ال�سقيق.
على  الإف��ط��ار  وجبات  توزيع  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  الهالل  فريق  ويوا�سل 
الأ�سر النازحة من تعز واحلديدة والفقرية يف خمتلف مديريات حمافظة 
ال�سالع اإ�سافة اإىل ما ينفذه من م�ساريع خدمية ويف املجالت التنموية 

كافة.

�سمن مبادرات )عام زايد( وبهدف دعم املواطنني وخف�ض التكاليف املالية

بلدية مدينة اأبوظبي تطلق ت�ساميم هند�سية جاهزة ملالحق الق�سائم ال�سكنية بتكلفة منخف�سة
•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  اأط��ل��ق��ت 
ت����ن����درج �سمن  ج����دي����دة  م����ب����ادرة 
م��ب��ادرات��ه��ا يف ع��ام زاي���د تتمثل يف 
ت�����س��ام��ي��م ه��ن��د���س��ي��ة معدة  ط����رح 
ال�سكنية  الق�سائم  ملالحق  م�سبقاً 
باأ�سعار خمف�سة  املباين  واإ�سافات 
التكاليف  ت��خ��ف��ي�����س  ���س��اأن��ه��ا  م���ن 
امل��ال��ي��ة امل��رتت��ب��ة ع��ل��ى م��ث��ل هذه 

العمليات يف احلالت العادية.  
املبادرة  ه���ذه  اأن  ال��ب��ل��دي��ة  واأك����دت 
تعزيز  يف  وم�ساركة  تفاعال  ت��اأت��ي 
ق��ي��م ع����ام زاي����د وت��ر���س��ي��خ مبادئ 
لبلدية  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل�������س���وؤول���ي���ة 
املواطنني  اأب��وظ��ب��ي جت���اه  م��دي��ن��ة 
وت����ق����دمي ال���ب���دائ���ل ال���ت���ي حتقق 
اإجراء  يف  وت�ساعدهم  تطلعاتهم 

يف مراحل الرتخي�س.
من  ال��ع��دي��د  اإىل  با�سليب  واأ���س��ار 
ببناء  اخل���ا����س���ة  ال������س�����رتاط�����ات 
مالحق على ق�سيمة �سكنية منها: 
ب��ت��ال���س��ق املالحق  ي�����س��رح  اإن����ه ل 
الكهرباء لظروف  با�ستثناء غرفة 
�سركة  وم���ت���ط���ل���ب���ات  ال��ت�����س��م��ي��م 
مواقف  وكذلك  للتوزيع  اأبوظبي 
تال�سق  ح�����ال  ويف  ال���������س����ي����ارات، 
الرئي�سية  ال��ف��ي��ل��ال  م���ع  امل���الح���ق 
الفيلال  ا���س��رتاط��ات  عليها  تطبق 
وي�����س��م��ح مبلحق  الرت��������دادات،  يف 
واحد  اأر�سي  طابق  بناء  ال�سيافة 
اأمتار   6 يبلغ  اأق�سى  ارتفاع  بحد 
وي����ق����ا�����س م�����ن م���ن�������س���وب حم����ور 
الرتفاع  ب��زي��ادة  وي�سمح  الطريق 
ل��ك��ل ثمانية  مب��ع��دل م���رت واح����د 
اأ�سالع  م��ن  اأي  ط���ول  م��ن  اأم���ت���ار 

املكتب  اإىل  ال��ت��وج��ه  ال��ب��ل��دي��ة  م��ن 
الت�سميم  ���س��اح��ب  ال���س��ت�����س��اري 
والذي تعهد بتقا�سيه تكلفة تبلغ 
اأي  املبني  تكلفة  من  فقط   2%
ما يعادل %50 اأقل من التكلفة 

العتيادية املتعارف عليها.
الهند�سية  الت�ساميم  اأن  واأو���س��ح 
وميكن  اإل��زام��ي��ة،  غ��ري  للمالحق 
على  احل�����������س�����ول  ل����ل����م����واط����ن����ني 
ال���ع���ادي���ة خ�����ارج نطاق  اخل���دم���ات 
البلدية تعمل  اأن  م��وؤك��داً  امل��ب��ادرة، 
ح��ال��ي��ا ع��ل��ى درا����س���ة ال��ع��دي��د من 
جمال  يف  الإي���ج���اب���ي���ة  امل�����ب�����ادرات 
الإف�ساح  �سيتم  البناء  تراخي�س 

عنها لحقا .
تراخي�س  اإدارة  اأكد مدير  وعمليا 
خم�س�سة  امل�����ب�����ادرة  اأن  ال���ب���ن���اء 
ل���الإ����س���اف���ات ال���ب���ن���ائ���ي���ة ال���ت���ي ل 

�سمن  مبانيهم  على  اإ�سافات  اأي 
ق�سائمهم ال�سكنية .

حممد  املهند�س  اأ���س��ار  جانبه  م��ن 
اإدارة  م����دي����ر  ب���ا����س���ل���ي���ب  ع����م����ر 
مدينة  بلدية  يف  البناء  تراخي�س 
اأبوظبي اأن املبادرة تت�سمن تقدمي 
الهند�سية  الت�ساميم  من  العديد 
اخلا�سة باإ�سافة مالحق اأو غرف 
حرا�س اأو اأي نوع من اأنواع البناء 
القائمة  ال�سكنية  ال��ق�����س��ائ��م  اإىل 
تلبي  اأن  ميكن  خمتلفة  وباأ�سكال 
املواطنني  واح���ت���ي���اج���ات  رغ���ب���ات 
اأن جوهر  م�����س��رياً  ال�����س��اأن،  ب��ه��ذا 
املبادرة يتمثل يف خف�س التكاليف 
اأن ترتتب على  املالية التي ميكن 
م��ث��ل ه���ذه اخل���دم���ات يف احل���الت 
العادية، حيث �سيتم يف حال اختيار 
املواطن اأحد الت�ساميم املطروحة 

مرت   100 م�����س��اح��ت��ه��ا  ت���ت���ج���اوز 
خدمات،  مالحق  وت�سمل:  مربع، 
غ���رق احلرا�س،  ���س��ي��اف،  م��الح��ق 
البيوت  م����الح����ق  م����ن  وغ����ريه����ا 
املعروفة. اأما حول اآلية ال�ستفادة 
م���ن امل����ب����ادرة ف���اأك���د ب��ا���س��ل��ي��ب اأن 
النماذج  اأحد  باختيار  يقوم  املالك 
ب��ال��ف��ع��ل على  ال���ت���ي مت ط���رح���ه���ا 
والتوا�سل  الل����ك����رتوين  امل���وق���ع 
الجتماعي لبلدية مدينة اأبوظبي 
والذي �سيتم حتديثه ب�سكل دوري 
والتي تنا�سب احتياجاته، وطباعة 
ال���ت���ع���ه���د ال�������ذي ي���ل���ي ال����ن����م����وذج، 
املكتب  اإىل  امل����ال����ك  ي���ت���وج���ه  ث����م 
الت�سميم  ���س��اح��ب  ال���س��ت�����س��اري 
والبدء  بالتكلفة  والتعهد  املقرتح 
لالأتعاب  وفقاً  التعاقد  ب��اإج��راءات 
املدونة يف التعهد امل�سار اإليه للبدء 

يقل  ول  للمدخل  املقابل  الطريق 
عن 30 �سنتميرتاً. وي�سمح ملالك 
ببناء  اخلا�سة  ال�سكنية  الوحدات 
كتو�سعة  الأول  ل��ل��ط��اب��ق  ام���ت���داد 
املجال�س  ف��وق  الرئي�سي  للمبنى 
معينة  ل�سروط  وف��ق��اً  امل��الح��ق  اأو 
تراخي�س  اإدارة  م��دي��ر  واخ��ت��ت��م   .

اأق�سى  وب���ح���د  ال�����س��ي��اف��ة  م��ل��ح��ق 
اأم���ت���ار ،وب�������س���اأن مالحق  ث��م��ان��ي��ة 
ببناء طابق  اخلدمات ي�سمح فيها 
اأق�سى  ارت��ف��اع  اأر���س��ي واح��د بحد 
من�سوب  يزيد  ول  اأم��ت��ار،   6 يبلغ 
ال��ط��اب��ق الأر���س��ي يف امل��الح��ق عن 
م���ن من�سوب  امل����رت  ون�����س��ف  م���رت 

امل���ب���ادرة  اأن ه����ذه  ال��ب��ن��اء م���وؤك���دا 
وغريها من املبادرات تعزز حر�س 
املواطنني  اإ����س���ع���اد  ع��ل��ى  ال��ب��ل��دي��ة 
وجت�������س���ي���د ت���وج���ي���ه���ات ال���ق���ي���ادة 
ال�سبل  اأف�سل  تقدمي  يف  احلكيمة 
واإ�سعاد  ا���س��ت��ق��رار  يف  ت�سهم  ال��ت��ي 

املجتمع .

تتوفر على املوقع االإلكرتوين لبلدية مدينة العني
بلدية مدينة العني تطلق مبادرة »اإ�سافات« للت�ساميم اجلاهزة  ملباين اخلدمات من قبل مكاتب ا�ست�سارية

تعليمية ال�سارقة تطلق مبادرة وبالوالدين 
اح�سانا مبنا�سبة يوم زايد للعمل الن�ساين 

•• ال�شارقة-الفجر:

اح�سانا”  “وبالوالدين  م��ب��ادرة  التعليمية  ال�����س��ارق��ة  منطقة  اأط��ل��ق��ت 
رحيل  الذكرى  مع  يتزامن  ال��ذي  الإن�ساين،  للعمل  زاي��د  ي��وم  مبنا�سبة 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه. وقالت ح�سة 
اخلاجة مديرة منطقة ال�سارقة التعليمية اإن يوم زايد للعمل الإن�ساين 
ياأتي ليوؤكد على م�ساعر احلب والوفاء  وال�سعور بالعرفان  ملوؤ�س�س دولة 
الإمارات وباين نه�ستها املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب 
اهلل ثراه، م�سرية اىل ان املبادرة  تن�سجم يف اهدافها مع الروح الإن�سانية 
للمغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، الذي غر�س يف نفو�س اأبناء 
الدولة حب العطاء لتغدو دولة الإمارات من اأوائل الدول عاملياً يف تنفيذ 
الرامج الإن�سانية.  وت�سمنت املبادرة زيارة  دار رعاية امل�سنني وتقدمي 
الهدايا ملنت�سبي الدار عرفانا بدورهم وت�سحياتهم وادخال البهجة على 
قلوبهم ،  واأ�سافت اخلاجة اأن  املغفور له ال�سيخ زايد اأ�س�س نهجا يف العطاء 
وفعل اخلري ي�سري عليه ال�سيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�س الدولة 
حفظه اهلل ورعاه   واخوانهم ا�سحاب ال�سمو ال�سيوخ حكام المارات  وكل 
�سعب  المارات  لعمل اخلري وتقدمي خدمات جليلة لالإن�سانية جمعاء.

•• العني  - الفجر

بقطاع  متمثلة  العني  مدينة  بلدية  اأطلقت   
اإ�سافات   ( م��ب��ادرة  وامل�ساحة  امل��دن  تخطيط 
تلبي  جاهزة  ومن��اذج  ت�ساميم  توفري  عر   )
من  ومعتمدة  امل��واط��ن��ني  احتياجات  وت���الءم 
اأنواع  جلميع  الإن�سائية   املعمارية  الناحية 
الإ����س���اف���ات ل��ل��م��الح��ق اخل��دم��ي��ة  يف حدود 
وامل�ساكن  اخلا�س  لل�سكن  مربع  مرت   100
ل����دى املكاتب  ال���ع���ني،  ال�����س��ع��ب��ي��ة  يف م��دي��ن��ة 
ال�ست�سارية يف اإمارة اأبوظبي ، بهدف تقدمي 
ال�سعار  باأف�سل  احلكومية  اخلدمات  اأف�سل 
و�سمان تطبيق معايري البناء املعتمدة واحلد 

من ظاهرة البناء الغري منظم يف املدينة.

قال املهند�س �سهيل املهريي املدير التنفيذي 
ب��اأن��ه من   ، وامل�����س��اح��ة  امل���دن  لقطاع تخطيط 
الر�سيدة  ال���ق���ي���ادة  روؤي������ة  حت��ق��ي��ق  م��ن��ط��ل��ق 
خالل  من  املتحدة  العربية  الم���ارات  لدولة 
و���س��ع امل���ب���ادرات وال���رام���ج ال���س��ك��ان��ي��ة التي 
با�ستطاعة  اأ�سبح  املواطنني  احتياجات  تلبي 
املالك اختيار الت�سميم النموذجي املنا�سب له 
واملعتمد م�سبقاً من اإدارة تراخي�س البناء يف 
بلدية مدينة العني لدى املكاتب ال�ست�سارية 
حتقيق  يف  كبري  ب�سكل  ي�ساهم  مم��ا   ، املعينة 
وتطبيق معايري البناء ، و للحد من ظاهرة 
اأ�سعار ت�ساميم املباين اخلدمية لدى  ارتفاع 
مع  الت��ف��اق  مت  حيث   ، ال�ست�سارية  امل��ك��ات��ب 
باعتبارهم  ال���س��ت�����س��اري��ة  امل��ك��ات��ب  م���ن  ع���دد 

اإدارة  خدمات  تقدمي  يف  ا�سرتاتيجي  �سريك 
تنا�سب  ثابته  اأ���س��ع��ار  على  ال��ب��ن��اء  تراخي�س 
الحتياجات  جميع  وتلبي  املتعاملني  جميع 
وت�سمن  واجل����ه����د،  ال����وق����ت  ب���ذل���ك  ل���ت���وف���ر 
حفظ امل�سروع اإلكرتونياً يف الرنامج املوحد 

لرتاخي�س البناء .
واأو�سح املهريي اأن الت�ساميم وعددها 100 
من���وذج ع��ب��ارة ع��ن م��الح��ق خ��دم��ي��ة متنوعة 
مثل  ، مالحق ال�سيافة ، املطابخ ، املخازن ، 
غرف احلار�س ، �سالة ريا�سية ، غرف كهرباء 
، مالحق خدمية للخيام املوؤقتة ، مت اعتمادها 
واحتياجات  للمتطلبات  وف��ق��ا  واخ��ت��ي��اره��ا 
املتعاملني الأ�سا�سية وكرثة الطلب عليها واأن 
هذه النماذج يف زيادة م�ستمرة ل�سمان توفري 

باأنه  علما  للمتعاملني  املنا�سبة  الحتياجات 
مت اعتماد النماذج مبا يحقق �سروط المان 
للمالك  وميكن   ، الت�سميم  يف  والقت�سادية 

ا�ستعرا�س النماذج املعتمدة يف املوقع الر�سمي 
لبلدية مدينة العني ومن ثم اختيار النموذج 

املنا�سب لحتياجاتهم.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام: 

اآل  را�سد  ال�سيخ حمدان بن حممد بن  اأدى �سمو 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم 
الأرا�سي  اإىل  �سموه  راف��ق  ام�س.  العمرة  منا�سك 
امل��ق��د���س��ة جم��م��وع��ة م��ن اجل��ن��ود امل��ج��ه��ول��ني من 
لهم  تكرمياً  دب��ي  يف  احلكومية  اجل��ه��ات  خمتلف 
اأظهروه  وم��ا  خمل�سة  جهود  من  قدموا  ما  على 

من تفان يف العمل كل يف موقعه.
وكان �سموه قد و�سل ب�سالمة اهلل ومرافقوه ع�سر 
العربية  اململكة  يف  املقد�سة  الأرا���س��ي  اإىل  ام�����س 
العمرة.. حيث  منا�سك  لأداء  ال�سقيقة  ال�سعودية 

اأن يعيد  توجه �سموه بالبتهال اإىل اهلل عز وجل 
�سهر رم�سان املبارك على قيادتنا املعطاءة باخلري 
ووطننا  الكرمي  �سعبنا  وعلى  وال�سعادة  وال�سحة 
ال��غ��ايل مب��زي��د م��ن ال��ت��ق��دم وال���رخ���اء والزده����ار 
وينعم على الأمتني العربية والإ�سالمية بالأمن 
دبي من  �سمو ويل عهد  وال�سالم. وعّر مرافقو 
الدوائر  العاملني يف عدد من  املجهولني  اجلنود 
وعميق  �سعادتهم  ب��ال��غ  ع��ن  ب���الإم���ارة  احلكومية 
ال��ط��ي��ب��ة م���ن �سموه..  ال��ل��ف��ت��ة  ل��ه��ذه  ت��ق��دي��ره��م 
معترين هذه املكرمة اأف�سل تكرمي لهم وم�سدر 
حتفيز وت�سجيع لبذل مزيد من اجلهد وم�ساعفة 

العمل ملزيد من رفعة هذا البلد املعطاء.

حمدان بن حممد يوؤدي منا�سك العمرة

بح�سور زايد بن حممد بن خليفة

ندوة حول العمل الإن�ساين يف فكر زايد يف املهرجان الرم�ساين لنادي تراث الإمارات
•• ابوظبي-الفجر:

ح�سر  ال�سيخ زايد بن حممد بن خليفة اآل نهيان م�ساء اأم�س الول على م�سرح 
اأبوظبي مبنطقة كا�سر الأمواج ندوة بعنوان » العمل الإن�ساين يف فكر زايد.. 
تراث  لنادي  التابع  والبحوث  للدرا�سات  زايد  نظمها مركز   ، وم�سرية«  نهج 
الإمارات يف الذكرى الرابعة ع�سرة لرحيل املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
امل��زروع��ي  ع�سو  ، و�سارك فيها كل من �سعادة عيد بخيت  ث��راه«  »طيب اهلل 
املجل�س الوطني الحتادي ال�سابق، و�سعادة حمد �سامل بن كردو�س العامري 
مدير عام موؤ�س�سة زايد بن �سلطان ال نهيان لالأعمال اخلريية والإن�سانية، 
و�سعادة الكاتب واملفكر والدبلوما�سي ال�سابق الدكتور يو�سف احل�سن، وذلك 
�سمن فعاليات املهرجان الرم�ساين الثالث ع�سر الذي ينظمه النادي برعاية 
الدولة  رئي�س  ال�سمو  نهيان ممثل �ساحب  اآل  زاي��د  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو 
رئي�س النادي، بالتعاون مع عدد من املوؤ�س�سات وال�سركات الراعية والداعمة.

ح�سر املحا�سرة ح�سر املحا�سرة �سعادة �سنان اأحمد املهريي املدير التنفيذي 
املدير  ال��رم��ي��ث��ي  ع��ل��ي ع��ب��داهلل  ال���ن���ادي، و���س��ع��ادة  لالأن�سطة وال��ف��ع��ال��ي��ات يف 
يف  وامل�����س��وؤول��ني  الإدارات  م���دراء  م��ن  وع��دد  والإع����الم،  للدرا�سات  التنفيذي 

النادي، وجمهور غفري من متابعي فعاليات املهرجان. 
وا�ستهلت الندوة ، التي اأدارها الدكتور حمدان الدرعي رئي�س ق�سم البحوث 
والدرا�سات مبركز زايد للدرا�سات والبحوث، بعر�س فيلم ق�سري عن العمل 
الإن�ساين يف فكر املغفور له ال�سيخ زايد، ثم بداأ  احلديث يف الندوة �سعادة عيد 
اإىل بدايات  بخيت املزروعي الذي حمل احل�سور يف رحلة تاريخية عاد بهم 
ت�سلم املغفور له احلكم يف اأبوظبي، وكيف و�سع طيب اهلل املواطن همه الأول 
التي  مبقولته  متم�سكا  ال�ساغل  �سغله  و�سعادتهم  �سعبه  راح��ة  تاأمني  وجعل 

لزمته باأنه “ل خري يف املال اإن مل يخدم ال�سعب”.  
وحتدث املزروعي عن عبقرية زايد واأهم ما مييز العمل الإن�ساين يف فكره، 
له عن  املغفور  بها  تفرد  اإن�سانية  باأربعة م�ساريع  وا�ست�سهد يف رحلة حديثه 
غريه من احلكام، �سملت القطاعات ال�سكنية والتجارية والزراعية مبا يخدم 
باحلياة  كاماًل  الت�ساقاً  تلت�سق  م�ساريع  وهي   ، حياتها  من  ويح�سن  الأ�سر 
الجتماعية يف الإمارات، وا�سفاً ال�سيخ زايد باأنه “�سخ�سية فريدة وجدت يف 

فرتة زمنية كنا متعط�سني اإىل مثل قيادته”.
وقال املزروعي اإنه “رحمه اهلل” بذر بذور ال�سعادة يف املجتمع منذ وقت مبكر، 
ففي العام 1966 مل تكن اأبوظبي �سوى ق�سر احل�سن حتيط به بيوت من 
زايد  ال�سيخ  واإن  �سعبة،  و�سط ظروف  الإماراتيون  فيها  �سكن  النخل  �سعف 
وجه عنايته اأوًل لتغيري اأو�ساع املواطنني قبل اأي �سيء اآخر، بدءاً بتوجيهه 
بتخطيط اأبوظبي، وبناء البيوت ال�سعبية، متجاوزاً كل العقبات التي وقفت 
وال�سحيحة” لكون  “الإن�سانية احلقة  ع��ده  ما  وه��و  الأم���ر.  ه��ذا  يف طريق 
املغفور له ا�ستخدم املال خلدمة النا�س، وقال اإن هذه كانت اأول بذرة لل�سعادة 
فلال  ثم  �سعبية جماناً،  بيوتاً  للمواطنني  بنى  الإن�ساين حيث  امل�سروع  بهذا 
حديثة، مانحاً كل اأ�سرة ما يكفي من مال لتاأثيثها، ملقياً ال�سوء على م�ساواة 

املغفور له بني النا�س يف الأعطيات ويف اخلدمات. 
للبنايات  اهلل”  “رحمه  تخ�سي�سه  يف  امل���زروع���ي  خل�سه  ال��ث��اين  امل�����س��روع 
وقال  بنائها،  يف  �سيئاً  يتكلفوا  اأن  دون  للمواطنني  دخ��ل  كم�سدر  التجارية 
اأن�ساأ جلنة ال�سيخ خليفة التي �سارت يف ما بعد دائرة اخلدمات واملباين  اإنه 
التجارية، ل�سمان األ تتغول البنوك على البنايات واأن يعود ريعها للمواطنني 
الذين ملكهم اإياها، م�سرياً اإىل ت�سريعات �سموه  التي حتفظ البيت لالأ�سرة 
ول يكون ملكاً للزوج يبيعه متى �ساء، وهو ما اعتره امل�سدر ملفهوم “البيت 

متوحد”.
امل�سروع الثالث الذي تناوله املزروعي، هو متليك ال�سيخ زايد املزارع بنخيلها 
مقولته  اإىل  م�سرياً  النخيل،  ويحب  ال��زراع��ة  يحب  ك��ان  اإن��ه  وق��ال  لالأ�سر، 
الت�سجري حتى  فهو  الرابع  امل�سروع  اأم��ا  لزرعته”.  ي��زرع  كفي  اأن  لو  “واهلل 
باتت اأبوظبي غابة خ�سراء، وذلك يف �سبيل �سعيه – طيب اهلل ثراه - ل�سنع 
يعود  ليوا  املواطنني، كما خ�س�س م�ساحات يف حما�سر  بيئة �ساحلة حلياة 
ن�سيب من ريع نتاجها للفقراء، لذا جاء امل�سروع هذا ككل م�ساريع زايد التي 
ت�سب يف رفعة الإن�سان ورفاهيته و�سعادته، �سواء يف الإمارات اأم خارجها، مثل 
م�ساريعه يف العامل العربي التي ت�سري على النهج نف�سه، كاإعادة بناء �سد ماأرب 

يف اليمن، وم�ساريعه الزراعية يف م�سر وغريها.
 اأما �سعادة حمد �سامل بن كردو�س العامري فقد اأكد يف البداية اأن احلديث 
زايد  ال�سيخ  موؤ�س�سة  للحديث عن  يعرج  اأن  قبل  ينفد،  ل  وماآثره  زاي��د  عن 

واأ�سرف  واأنفق عليها  له  املغفور  اأن�ساأها  التي  نهيان اخلريية  اآل  �سلطان  بن 
واأ�س�س وقف  واملدار�س،  امل�ست�سفيات واجلامعات  فبنى  على عملها يف حياته، 
احلج، وقال العامري اإن املوؤ�س�سة حتجج اليوم األف حاج كل مو�سم، �ستمائة 

من الإمارات واأربعمائة من خارجها.
وقال العامري اإن ال�سيخ زايد كان يزور دوًل كثرية، واإنه يف كل دولة كان يزور 
اأن هناك  اإىل  تنق�سها. م�سرياً  التي  املرافق  باإن�ساء  وياأمر  الفقرية،  الأحياء 
ومدار�س،  جامعات،  اإىل  اإ�سافة  نفقته،  على  حفرت  اأفريقيا  يف  كثرية  اآب��اراً 
وغريها من املرافق، �سارداً ق�س�ساً عن بع�س النماذج التي �سادفها ودر�ست 

وعملت بف�سل ال�سيخ زايد، وظلت حتمل حمبته واعرتافها بف�سله.
الداخل  يف  والتعليمية،  ال�سحية  الأخ���رى،  املوؤ�س�سة  اأدوار  العامري  وب��ني 
مبنهجه  واق��ت��دائ��ه��ا  زاي���د  ال�سيخ  موؤ�س�سة  عمل  كيفية  مو�سحاً  واخل����ارج، 
وا�سرتاتيجيته التي ل متيز بني املحتاجني بناء على عرق اأو دين، بل يبذل 

اخلري لالإن�سان جاعاًل منه اإحدى اأولوياته رحمه اهلل.
اإىل فل�سفة العمل الإن�ساين يف مدر�سة  فيما تطرق الدكتور يو�سف احل�سن 
زايد، وقال اإننا يف يوم العمل الإن�ساين ويف مئوية زايد حري بنا اأن نعرتف 
باأن القائد املوؤ�س�س ال�سيخ زايد، طيب اهلل ثراه، �سنع تاريخا جديدا بو�سع 
ولالأمن  ولل�سلم  لالإن�سانية  نافعة  ك��دول��ة  ال��ع��امل  خريطة  على  الإم����ارات 
اآمن به و�سار على طريقه  اأن نهج اخلري الذي  الدويل والإقليمي، مو�سحا 
ال�سيخ زايد اإرث اإن�ساين كبري وعطاء زاخر بالقيم، اإذ كان “طيب اهلل ثراه” 
ميلك فل�سفة الت�سامح والرحمة واملغفرة،  وكان نهجه ثري بالعر واملعاين 
التي حترتم الإن�سان وتعلي من مكانته وت�سعه على قائمة الأولويات وجتعله 

رهان امل�ستقبل.
واأو�سح اأنه يف ال�سبعينيات ويف منت�سف الثمانينيات كان يتعذر معرفة حجم 
م�سريا  م�سادرها،  وتعدد  كرثتها  ب�سبب  واإح�ساءها  الإم��ارات��ي��ة  امل�ساعدات 
 %.،7 اأنه بينما حددت  الأمم املتحدة ن�سبة امل�ساعدات مبا ل يقل عن  اإىل 
الإن�سانية  امل�ساعدات  ن�سبة  و�سلت  ل��ل��دول،  الإج��م��ايل  القومي  الدخل  من 
%3  من دخلها القومي الإجمايل، يف وقت مل  التي تقدمها الإم��ارات اإىل 
وهي   ،  1% عن  م�ساعدات  الغنية من  العامل  دول  تقدمه  ما  متو�سط  ي��زد 
م�ساعدات اأرادها املغفور له اأن تكون قائمة على فل�سفة اإ�سالمية راقية تعتمد 

على ف�سيلة الكتمان يف عمل اخلري.
وخل�س الدكتور احل�سن اإىل القول باأن ال�سيخ زايد “طيب اهلل ثراه” اأ�س�س 
بوحدة  توؤمن  عميقة  فل�سفة  من  تنطلق  الإن�ساين  العمل  يف  رائ��دة  مدر�سة 
امل�سري الإن�ساين وامل�سوؤولية الأخالقية جتاه ال�سعوب التي حتتاج اإىل الدعم 
وامل�ساعدة، بعيداً عن اأي اعتبارات �سيا�سية اأو عرقية اأو دينية. م�ستح�سرا يف 
ذلك ق�سة رمزية تعك�س فل�سفة ال�سيخ زايد يف العمل الإن�ساين، فخالل حرب 
البو�سة والهر�سك، كانت الدولة تقدم م�ساعدات طبية اإىل م�سلمي البو�سنة، 
وذلك عر ال�سليب الأحمر الدويل، وجاء اأحد م�ست�ساري ال�سيخ زايد واأبدى 
له قلقه من اأن تقع بع�س هذه امل�ساعدات يف اأيدي ال�سرب اأعداء امل�سلمني، 
ولي�س  الأح��م��ر  ال�سليب  اأنها متر من خ��الل  له كذلك عن خ�سيته  واأع���رب 
اإجابة  وكانت  ال�سرب،  اإىل  بذلك  تت�سرب  اأن  املمكن  اإذ من  الأحمر،  الهالل 
املغفور له الفطرية در�س تعلمته اجلامعات يف العقدين الأخريين يف القانون 
الدويل الإن�ساين، حيث قال ل تقلق فالهالل الأحمر مثل ال�سليب الأحمر 
كلهم اأهل خري، واإذا وقعت بع�س امل�ساعدات يف اأيدي ال�سرب األي�سوا هم اأرواح 

حتتاج اإىل امل�ساعدة والإغاثة؟ 
وجتول امل�ساركون يف الندوة واحل�سور يف ختام الندوة يف املعر�س امل�ساحب 
�سهادات  من  بع�سا  وت�سمن  والبحوث،  للدرا�سات  زاي��د  مركز  نظمه  ال��ذي 
التقدير  الدولية التي منحت ل�سموه تقديرا جلهوده الإن�سانية، اإ�سافة اإىل 
جمموعة مميزة من اللوحات الت�سكيلية ر�سمها ل�سموه نخبة من الفنانني 

الت�سكيليني الإماراتيني. 
مركز العني الن�سائي يقدم حما�سرة حول الع�سر الأواخر من رم�سان

�سمن املهرجان الرم�ساين ال�١٣ قدم مركز العني الن�سائي التابع لنادي تراث 
المارات بالتعاون مع الهيئة العامة لل�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف، يف مقره 
حما�سرة دينية تثقيفية بعنوان “ف�سل الع�سر الأواخر”، قدمتها الواعظة 
�سحى ال�سبو�سي. التي اكدت على ان �سهر رم�سان يعتر من اأف�سل اأ�سهر 
ال�سنة وهو فر�سة ذهبية يجب ا�ستغاللها لك�سب اأكرث ما ن�ستطيع من الأجر 
األف  من  خري  واأنها  القدر  ليلة  حديثها عن  ال�سبو�سي يف  ،وذك��رت  والثواب 
�سهر، واأنها هدية من رب العاملني لأمة حممد عليه ال�سالة وال�سالم، ودعت 

اجلميع لإقامتها ملا لها من اأهمية عظيمة. 

اأدنيك تطلق �سل�سلة من املبادرات الإن�سانية واخلريية خالل ال�سهر الف�سيل
•• اأبوظبي-الفجر: 

الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  �سركة  احتفت 
زايد  “يوم  “اأدنيك” ب�  للمعار�س 
ي�سادف  ال��ذي  الإن�ساين”،  للعمل 
كل  م��ن  رم�����س��ان  �سهر  م��ن   19
عام، اإحياًء لذكرى املغفور له باإذن 
اهلل ال�����س��ي��خ زاي����د ب��ن ���س��ل��ط��ان اآل 
نهيان “طيب اهلل ثراه”، واأطلقت 
العطاء”  “اأدنيك  حملة  ال�سركة 
ال���ت���ي ت�����س��م��ن��ت م����ب����ادرة اإف���ط���ار 
اخليم  يف  التطوع  وم��ب��ادرة  �سائم 
“جامع ال�سيخ زايد  الرم�سانية ب� 
اخلطوة  ه���ذه  وجت�����س��د  الكبري”، 
ال�سامية  وامل��ب��ادئ  النبيلة  القيم 
املوؤ�س�س  ال����وال����د  غ��ر���س��ه��ا  ال���ت���ي 
ع�سرية  دولة  اهلل” لبناء  “رحمه 
متينة  دع��ائ��م  اإىل  ا�ستناداً  رائ���دة، 
قوامها الت�سامح واخلري والتعاي�س 

والعدالة والعطاء الإن�ساين.
تبّنت  زايد”،  “عام  اإط�������ار  ويف 
�سائم”  “اإفطار  م��ب��ادرة  ال�سركة 
وف������ق روؤي���������ة ت�������س���ت���ه���دف ت���وزي���ع 
اإفطار  وج��ب��ة   4،000 م��ن  اأك���رث 
املدن  يف  املقيمني  ال��ع��ام��ل��ني  ع��ل��ى 
ال��ع��م��ال��ي��ة يف م��ن��ط��ق��ة م�����س��ف��ح يف 
يف  ال�سناعية  وامل��ن��ط��ق��ة  اأب��وظ��ب��ي 
العني طيلة �سهر رم�سان املبارك، 
وذل�����ك مب�����س��ارك��ة اأك�����رث م���ن 70 
متطوع من “اأدنيك”.  وبالتزامن 
تعاونت  ال��ف�����س��ي��ل،  ال�����س��ه��ر  م����ع 
زايد  ال�سيخ  “جامع  “اأدنيك” مع 
تطوعية  فر�س  لتوفري  الكبري” 
اإفطار  يف  ل��ل��م�����س��اع��دة  مل��وظ��ف��ي��ه��ا 
الرم�سانية،  اخليم  يف  ال�سائمني 
مدفوعًة بالتزامها املطلق لتمكني 
م�سرية  يف  امل�ساهمة  م��ن  اجلميع 

 2،500 م���ن  اأك����رث  ت��ق��دمي  الآن 
اإ���س��راف فريق  اإف��ط��ار حت��ت  وجبة 

املجتمعية. “اأدنيك” للم�سوؤولية 
الرئي�س  ال��ظ��اه��ري،  حميد  وق���ال 
التنفيذي ل�سركة اأبوظبي الوطنية 
وجمموعة  “اأدنيك”  للمعار�س 
“انطالقاً  لها:  التابعة  ال�سركات 
املغفور  املوؤ�س�س  من مقولة والدنا 

ال����ع����م����ل اخل��������ريي والإن�����������س�����اين، 
بتنظيم  ال�سركة  موظفو  وي�سارك 
وت��ن�����س��ي��ق اإف����ط����ار ال�����س��ائ��م��ني يف 
اجلامع  �سمن  الرم�سانية  اخليم 
على مدار يوم واحد من كل اأ�سبوع 
خالل �سهر رم�سان املبارك، وذلك 
من ال�ساعة اخلام�سة م�ساًء وحتى 
حتى  ومّت  امل����غ����رب،  اآذان  م���وع���د 

له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان 
احلقيقية  ال��رثوة  “اإن  نهيان:  اآل 
ه��ي ال��ع��م��ل اجل���اد امل��خ��ل�����س الذي 
ي��ف��ي��د الإن�������س���ان وجم��ت��م��ع��ه، واأن 
ال���ع���م���ل ه�����و اخل�����ال�����د وال����ب����اق����ي، 
الإن�سان  ق��ي��م��ة  يف  الأ���س��ا���س  وه���و 
خالل  م���ن  اأط��ل��ق��ن��ا  والدولة”، 
باقة  العطاء”،  “اأدنيك  ح��م��ل��ة 

واخلريية  الإن�سانية  املبادرات  من 
والتطوعية التي ت�ستلهم نهج زايد 
اخلري، الذي يتوا�سل اليوم يف ظل 
ال�سمو  ل�ساحب  الر�سيدة  القيادة 
نهيان،  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ 
رئي�س الدولة “حفظه اهلل”، لدفع 
م�سرية الريادة التي تقودها دولتنا 

يف خدمة الإن�سانية جمعاء.”
واأ�ساف الظاهري: “ي�سكل العطاء 
جزًء ل يتجزاأ من القيم اجلوهرية 
“اأدنيك”، وثقافة متاأ�سلة على  ل� 
كانت  ح��ي��ث  وامل��وظ��ف��ني،  م�ستوى 
الوطنية  اأبوظبي  �سركة  ت��زال  ول 
ال�������س���ب���اق���ة يف ط���رح  ل���ل���م���ع���ار����س 
املبادرات اخلريية وتنفيذ الأعمال 
ال�سنة،  م������دار  ع���ل���ى  ال��ت��ط��وع��ي��ة 
وحتديداً يف �سهر رم�سان املبارك، 
الإن�سانية  م���ب���ادرات���ن���ا  وت����ن����درج 
الأخ��رية يف اإط��ار احتفالت دولتنا 
الإن�ساين”،  للعمل  زاي���د  “يوم  ب��� 
الذي يعتر منا�سبة وطنية غالية 
العام مع  هذا  خا�ساً  حتمل طابعاً 
ذك��رى م��رور مئة ع��ام على ميالد 
نه�ستنا  وب�����اين  اأم���ت���ن���ا  م��وؤ���س�����س 

احلديثة.”

�سرطة الفجرية حتتفي بيوم زايد للعمل الإن�ساين
•• الفجرية-الفجر:

باإدارة  متمثلة  الفجرية  ل�سرطة  العامة  القيادة  نظمت 
للعمل  زاي��د  يوم  فعالية جمتمعية مبنا�سبة  دبا  �سرطة 
بالتعاون  وذل��ك  زم��ان(  )رم�سان  �سعار  حتت  الإن�ساين 
وتخليداً  احتفاًء  الفعالية  ه��ذه  وتاأتي  امل�سرق  بنك  مع 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  الدولة  موؤ�س�س  ملاآثر 
طيب اهلل ثراه وتزامناً مع ذكرى رحيله رحمة اهلل الذي 
والإن�سانية  اخلريية  جلهوده  باأ�سره  العامل  ين�ساه  لن 
واأياديه البي�ساء املعطاء يف تقدمي يد العون وم�ساعدة 

املحتاجني يف اأرجاء العامل كافة.
اإدارة  مدير  الزحمي  را���س��د  �سيف  العقيد  �سعادة  وق��ال 
�سرطة دبا الفجرية اأن يوم زايد للعمل الإن�ساين اأ�سبح 
منا�سبة للعطاء يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة التي 
اأن زيارة جمل�س ال�سيادين  اأهلها بالكرم واأ�ساف  عرف 
قبل  م��ن  وا�سعا  واإق��ب��ال  ترحيباً  لق��ى  الفجرية  دب��ا  يف 
)رم�سان  م��ب��ادرة  م��ع  ك��ب��ريا  وذل���ك جت��اوب��ا  ال�سيادين 
زم������ان( ال���ت���ي مي خ��الل��ه��ا م��ن��اق�����س��ة خم��ت��ل��ف الأم�����ور 
لوزارة  ال�سرتاتيجي  ال��ه��دف  �سمن  وذل��ك  املجتمعية 
باخلدمات  املتعاملني  اإ�سعاد  تعزيز  يف  املتمثل  الداخلية 
الإن�ساين مع �سريحة  التوا�سل  املقدمة، وكذلك تعزيز 
ان��ه مت  الزحمي  العقيد  واأ���س��اف  املجتمع  ال�سن يف  كبار 
بن  زاي���د  ال�سيخ  ال��دول��ة  موؤ�س�س  وم��اآث��ر  قيم  مناق�سة 

�سلطان طيب اهلل ثراه يف جمل�س ال�سيادين الرم�ساين 
م�ستذكرين عطاءاته وجهوده يف م�ساعدة املحتاجني يف 
اأهمية تعريف  اأجمع كما مت مناق�سة  جمتمعنا والعامل 
ال�سيخ زايد كقائد وموؤ�س�س  الأجيال اجلديدة مب�سرية 

ووالد.
فرع  مدير  الطنحاين  را�سد  عبداهلل  اأول  امل��الزم  وق��ال 
اأن فعالية رم�سان زمان من �سمن  املجتمعية  ال�سرطة 
فعاليات عام زايد 2018 حيث مت تخ�سي�س يوم زايد 
للعمل الإن�ساين لزيارة كبار ال�سن وال�سيادين حيث مت 
ا�ستعرا�س جهود ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب 
كبرية  اأع���داد  بح�سور  ال�سيادين  جمل�س  يف  ث��راه  اهلل 
اإجنازاته  واأبنائهم م�ستذكرين  القدامى  ال�سيادين  من 
وع��ط��اءات��ه وج��ه��وده اخل��ريي��ة يف رع��اي��ة الأي��ت��ام واإغاثة 

املنكوبني وامللهوفني وعطفه على الفقراء وامل�ساكني.
وقال ال�سيادين اأننا ن�سري على نهج ال�سيخ زايد يف عمل 
اخلري والعطاء وندعو اهلل جميعاً للروح الطيبة زايد بن 
�سلطان اآل نهيان – طيب اهلل ثراه �سائلني املوىل القدير 
اأن ي�سكنه ف�سيح جناته واأن يدمي علينا الأمن و الأمان 
الفجرية  �سرطة  جهود  ال�سيادين  و�سكر  وال���س��ت��ق��رار 
على مبادرتهم املجتمعية وتوا�سلهم امل�ستمر يف خمتلف 

الفئات مثمنني جهودهم يف تعزيز الأمن والأمان.
يف ختام الفعالية مت توزيع الهدايا على اجلهات والأفراد 

الفاعلني يف امل�ساركات املجتمعية. 
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اأخبـار الإمـارات
الفجرية للموارد الطبيعية حتتفي ب� يوم زايد للعمل الإن�ساين

•• الفجرية -وام:

احتفلت موؤ�س�سة الفجرية للموارد الطبيعية ب�”يوم زايد للعمل الإن�ساين” 
بتقدمي جمموعة من الأن�سطة متثلت يف تنظيم موائد اإفطار ال�سائمني 
يف مراكز اخلدمات التابعة لها وتنظيم م�سابقة “ زعيم املواقف “ عر 

مواقع التوا�سل الجتماعي اخلا�سة بها. 
للموارد  الفجرية  موؤ�س�سة  ع��ام  مدير  قا�سم  علي  املهند�س  �سعادة  واأك��د 
الطبيعية اأن “يوم زايد للعمل الإن�ساين” منا�سبة وطنية مميزة ومنر 
�سنوي يتم من خالله اإطالق املبادرات الإن�سانية واخلريية التي تهدف 
اإىل اإبقاء ال�سرية الكرمية ملوؤ�س�س الدولة ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نيهان 

قلوبنا ومن ثم نقلها اإىل الأجيال القادمة. “ حية يف  ثراه  اهلل  “ طيب 
الإن�سانية  جهودها  �سمن  ياأتي  اليوم  بهذا  املوؤ�س�سة  احتفال  اأن  واأ�ساف 
اخلري  بعمل  ا�سمه  ارت��ب��ط  ال���ذي  املوؤ�س�س  بالقائد  واق��ت��داء  واخل��ريي��ة 

والبذل والعطاء.
. مو�سحا اأن م�سابقة “ زعيم املواقف” تت�سمن اأ�سئلة واأقوال للمغفور له 
ال�سيخ زايد “ طيب اهلل ثراه “ وتهدف اإىل تخليد ذكراه ودوره يف تاأ�سي�س 
وبناء الدولة بجانب اإجنازاته اخلريية وجت�سيد مكانته ال�ستثنائية لدى 

جميع اأفراد املجتمع .
. لفتا اإىل اأنه مت ربط املكاملات الواردة اإىل مركز ات�سال اإ�سعاد املتعاملني 

يف املوؤ�س�سة بدعاء للمغفور له ال�سيخ زايد.

جمل�ض �سباب �سرطة اأبوظبي ينفذ مبادرة »بالأمل نحيا« مب�ست�سفى غياثي
•• اأبوظبي-وام:

نفذ جمل�س �سباب �سرطة اأبوظبي مبادرة »بالأمل نحيا« التطوعية 
حيث �سارك اأع�ساء املجل�س بت�سميم وتنفيذ غرفة لالأطفال املر�سى 

مب�ست�سفى غياثي املجتمعي مبنطقة الظفرة.
وت��اأت��ي ه��ذه امل��ب��ادرة �سمن اجل��ه��ود امل��وح��دة يف دول��ة الإم����ارات التي 
للعمل  زاي���د  ب��ي��وم  ع��ام  ك��ل  يف  رم�سان  م��ن  ع�سر  التا�سع  يف  حتتفي 

الإن�ساين.
وقالت مديرة امل�سروع اأمرية الريكي اإن مبادرة بالأمل نحيا نفذها 
اأع�ساء املجل�س مبجهود ذاتي تر�سيخا لقيم املغفور له ال�سيخ زايد بن 

�سلطان اآل نهيان »طيب اهلل ثراه« ومن منطلق حر�س القيادة العامة 
ل�سرطة اأبوظبي على تعزيز قيم ال�سيخ زايد وتنفيذا ل�سرتاتيجية 
عام زايد لتعزيز قيم احلكمة » الحرتام - بناء الإن�سان - ال�ستدامة« 
م�سيدة  املجتمع..  جتاه  لل�سباب  الفاعل  ال��دور  باأهمية  منا  واإميانا 
املجتمعي  اإدارة م�ست�سفى غياثي  الذي قدمته  والدعم  بالت�سهيالت 

لإجناح املبادرة.
واأ�سادت زهرا املن�سوري مديرة م�ست�سفى غياثي املجتمعي باملجهود 
امل�سرف والريادة املجتمعية ل�سرطة اأبوظبي عر تنفيذ هذه املبادرة 
املتكاتف  الإماراتي  املجتمع  نتائجها يف �سلب  التي تظهر  الإن�سانية 

وال�سباق لعمل اخلري يف جميع املجالت وباأ�سكاله املختلفة.

�سلطان القا�سمي يرتاأ�ض اجتماع جمل�ض اأمناء جامعة ال�سارقة
•• ال�شارقة-وام:

اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
ال�سارقة  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
جامعة  اأن  ال�سارقة  جامعة  رئي�س 
تقدمها  تعزيز  ت��وا���س��ل  ال�����س��ارق��ة 
الأوىل بني  ال�سفوف  ومكانتها يف 
اجل���ام���ع���ات ال���ن���ظ���رية م���ن خالل 
�سل�سلة من الإجنازات الكبرية ذات 
الآفاق العاملية التي حققتها خالل 

ال�سنوات الأخرية.
ج���اء ذل���ك خ���الل ت���روؤ����س �ساحب 
لالجتماع  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو 
اأمناء  ملجل�س  والأرب��ع��ني  اخلام�س 
م�ساء  ال��ذي عقد  ال�سارقة  جامعة 
اأم�س الأول الثنني مبكتب �سموه 

باجلامعة.
التطوير  خ��ط��ط  اأن  ���س��م��وه  وب���ني 
التي تعمل عليها  العلمي  والبحث 
تعزيز  يف  داأبنا  عن  تعر  اجلامعة 
اإىل  لت�سل  ال�سارقة  مكانة جامعة 

املكانة املرموقة التي ت�سبو اإليها.
وب�������������داأت جم������ري������ات الج����ت����م����اع 
اجتماعه  حم�سر  على  بامل�سادقة 
ال�سابق ليطلع املجل�س على تقرير 
الدكتور  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  ق��دم��ه 
ح���م���ي���د جم������ول ال���ن���ع���ي���م���ي ب������داأه 
بتوجيه ال�سكر والتقدير ل�ساحب 
رئي�س  ال�������س���ارق���ة  ح���اك���م  ال�����س��م��و 
توجيهات  ع��ل��ى  ال�����س��ارق��ة  ج��ام��ع��ة 
���س��م��وه ال�����س��دي��دة ودع���م���ه امل����ادي 
اأن  م��وؤك��دا   .. للجامعة  وامل��ع��ن��وي 
هذا الدعم هو الأ�سا�س يف حتقيق 
وتطورها  ل��ت��ق��دم��ه��ا  اجل���ام���ع���ة 

ولإجنازاتها.

ل���ه���م يف ت��ه��ي��ئ��ة اجل�����و ال���درا����س���ي 
املالئم للدرا�سة وحت�سيل املعرفة.
من  ع��دد  ترقية  املجل�س  واع��ت��م��د 
اأع�ساء الهيئة التدري�سية قدمتها 
الأمناء  ملجل�س  الأكادميية  اللجنة 
رئا�سة  م��دة  تغيري  اعتمد  كما   ..
الق�سم من �سنتني اإىل ثالث �سنوات 
قابلة للتجديد مرة واحدة وتغيري 
الجنليزية  ال��ل��غ��ة  ق�����س��م  م�����س��م��ى 
الجنبية  اللغات  ق�سم  اإىل  واآدابها 
واآداب��ه��ا بهدف ط��رح ب��رام��ج لغات 

اأجنبية اأخرى.
واعتمد طرح برنامج البكالوريو�س 
يف اللغة الفرن�سية واآدابها وبرنامج 
املاج�ستري يف املعلوماتية يف الطب 

احليوي وال�سحي.
كما اعتمد املجل�س موازنة اجلامعة 
ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة ل���ل���ع���ام الأك�����ادمي�����ي 
وات���ف���اق���ي���ات   2019/2018
العاملية  اجل��ام��ع��ات  م���ع  ال��ت��ع��اون 
اأوتاوا ومغيل و”MIT” يف طرح 
برامج م�سرتكة متنح ال�سهادات يف 

جمالت الدرا�سات العليا.
واع���ت���م���د امل���ج���ل�������س ال����ت����ع����اون مع 
اأكادميية العلوم ال�سينية لتن�سيط 
العلوم  يف  احلرير  طريق  م�سروع 
تاأ�سي�س  خ����الل  م���ن  الأك���ادمي���ي���ة 
ال��ع��رب��ي��ة يف جامعة  ال��ل��غ��ة  م��رك��ز 
جامعة  ب��اإ���س��راف  ال�سينية  �سيان 
ال�������س���ارق���ة وك����ذل����ك ال���ت���ع���اون مع 
ج��ام��ع��ة ج��ي��ان وج��ام��ع��ة جيجيان 
جمالت  يف  ال�سينية  غونغ�سانغ 

اللغات والعلوم امل�سرفية واملالية.
ووافق املجل�س على تاأ�سي�س املكتب 
وبرامج  وال��ت��م��ي��ز  ال���س��رتات��ي��ج��ي 
خا�سة  املهني  الأك��ادمي��ي  الدبلوم 

بينها ح�سول  م��ن  امل��ج��ال  ه��ذا  يف 
جميع برامج كلية الهند�سة وبع�س 
العلوم على اعتماد املجل�س  برامج 
الهند�سة  لع���ت���م���اد  الأم����ري����ك����ي 
 “  ABET“ وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
اإدارة  كلية  يف  ال��رام��ج  وح�سلت 
جمعية  اع���ت���م���اد  ع���ل���ى  الأع�����م�����ال 
الأع����م����ال  اإدارة  ك���ل���ي���ات  ت���ط���وي���ر 

.”AACSB“
وح�سلت برامج كلية الت�سال على 
يف  التعليم  اعتماد  جمل�س  اعتماد 
اجلماهريي  والت�سال  ال�سحافة 
ح�سلت  وك��ذل��ك   ACEJMC
كلية الطب هذا العام على العتماد 
الأكادميي العاملي جلميع براجمها 
يف  وخا�سة  والتدريبية  التعليمية 
املجال اجلراحي من كلية الأطباء 

الريطانية امللكية للجراحني.
اجلامعة  اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  واأ����س���ار 

وتناول التقرير �سعي اجلامعة اإىل 
ذات جودة  تقدمي مناهج متطورة 
اإعداد الطلبة لتويل  عالية بهدف 
خمتلف  يف  قيادية  واأدوار  وظائف 
اأن�سطة  من  املزيد  ودم��ج  املجالت 
برامج  مناهج  يف  العلمي  البحث 

البكالوريو�س.
تطبيق  اإىل  ال���ت���ق���ري���ر  وت����ط����رق 
ن���ظ���ام امل���ع���ل���وم���ات الإل���ك���رتون���ي���ة 
جانب  اإىل  ال���ط���ب  ك��ل��ي��ة  ل��ط��ل��ب��ة 
واخلام�سة  ال��راب��ع��ة  ال�سنة  طلبة 
واإكمال   “ الإكلينيكية  “الدورات 
امللفات الإلكرتونية لأع�ساء هيئة 
حتول  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ت��دري�����س 
م��ل��ف��ات ال���رام���ج وامل�����س��اق��ات اإىل 

نظام رقمي.
اجلامعة  ج���ه���ود  ال��ت��ق��ري��ر  وذك�����ر 
يف جم��ال الع��ت��م��اد ال���دويل حيث 
ح��ق��ق��ت ال���ع���دي���د م���ن الإجن�������ازات 

ب���رن���اجم���ا   96 ح����ال����ي����ا  ت�����ط�����رح 
جميع  يف  م���ع���ت���م���دا  اأك�����ادمي�����ي�����ا 
 20 و  دك����ت����وراه   9 “ ال����درج����ات 
عليا  درا�سات  دبلوم  و1  ماج�ستري 
دبلوم  و14  ب��ك��ال��وري��و���س  و52 

متو�سط “.
وتعزيز  زي���ادة  اإىل  التقرير  ولفت 
التزام اجلامعة بالأن�سطة البحثية 
 597 ن�سر  مت  حيث  والإب��داع��ي��ة 
املا�سي  ال��ع��ام  خ���الل  علميا  بحثا 
العاملية  ال��ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة  بح�سب 
بحثا   178 بعد  مقارنة  �سكوب�س 

من�سورا يف العام 2013.
واأمر �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة 
بتخفي�س  ال�سارقة  جامعة  رئي�س 
%50 من ر�سوم ال�سكن الداخلي 
لهم  ت�سجيعا  والطالبات  للطالب 
الداخلي  ال�����س��ك��ن  ا���س��ت��خ��دام  ع��ل��ى 
التي يوفرها  للجامعة واخلدمات 

الإدارية وال�سناعية.
بال�سكر  امل��ج��ل�����س  اأع�����س��اء  وت��وج��ه 
والتقدير اإىل �ساحب ال�سمو حاكم 
موؤكدين  املجل�س  رئي�س  ال�سارقة 
امل����ادي واملعنوي  ���س��م��وه  ب����اأن دع���م 
جامعة  اإدارة  وخ���ط���ط  مل�����س��اري��ع 
والأكادميية  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال�����س��ارق��ة 
يقف  ال���ذي  ه��و  اأم��ن��ائ��ه��ا  وملجل�س 

وراء هذه الإجنازات.
الدكتور  الجتماع كل من:  ح�سر 
طارق بن خادم رئي�س دائرة املوارد 
ال��ب�����س��ري��ة وال��دك��ت��ور را���س��د الليم 
رئي�س هيئة كهرباء ومياه ال�سارقة 
و�سعادة نورة النومان رئي�سة املكتب 
جواهر  ال�سيخة  ل�سمو  التنفيذي 
بنت حممد القا�سمي وحممد عبد 
مل�سرف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  اهلل 
والدكتور  الإ����س���الم���ي  ال�����س��ارق��ة 
املدير  امل����ه����ريي  ع���ل���ي  ب����ن  ع��ب��ي��د 
ال�سابق لكليات التقنية يف الفجرية 
ال��ر���س��ي��د املحامي  اأح��م��د  وال�����س��ي��د 
والدكتورة  ال��ق��ان��وين  وامل�����س��ت�����س��ار 
ال��ه��ا���س��م��ي م��دي��ر كليات  حم��دث��ة 

ملوظفي حكومة ال�سارقة وعدد من 
اإىل  الدبلوم  من  التج�سري  برامج 

البكالوريو�س.
جل�سته  خ��ت��ام  يف  املجل�س  و���س��ادق 
اأنهوا  الذين  الطلبة  تخريج  على 
التخرج واحل�سول على  متطلبات 
واملاج�ستري  ال���دك���ت���وراه  درج�����ات 
ف�سل  يف  العليا  الدرا�سات  ودب��ل��وم 
وكذلك   2018-2017 الربيع 
متطلبات  اأن���ه���وا  ال���ذي���ن  ال��ط��ل��ب��ة 
ال��ت��خ��رج واحل�������س���ول ع��ل��ى درج���ة 
ف�سل  يف  وال��دب��ل��وم  البكالوريو�س 

الربيع 2018-2017.
لعدد  الإج�����م�����ايل  ال����ع����دد  وي���ب���ل���غ 
اح��ت��ف��الت جامعة  اخل��ري��ج��ني يف 
 1662 ال��رب��ي��ع  لف�سل  ال�����س��ارق��ة 
خ��ري��ج��ا وخ���ري���ج���ة م��ن��ه��م 582 
ال�سحية  وال��ع��ل��وم  ال��ط��ب  بكليتي 
و221 درا�سات عليا و26 دكتوراه 
اأثنان منهم ح�سلوا على �سهادتني 
ال�سارقة  ج���ام���ع���ة  م����ن  واح��������دة 
 ETS والأخ����������رى م����ن ج���ام���ع���ة 
الهند�سة  ت��خ�����س�����س  يف  ال��ك��ن��دي��ة 

التقنية العليا يف ال�سارقة.
كما ح�سر من ال�سخ�سيات العلمية 
ال��ع��امل��ي��ة ك��ل م��ن ال��دك��ت��ور جاكوز 
ف��ريم��ون��ت رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة اأوت����وا 
والدكتور  ال��دويل  القانون  واأ�ستاذ 
جونرت ماير اأ�ستاذ يف جامعة ماينز 
اأمل��ان��ي��ا وال��دك��ت��ور ك��م��ال يو�سف  يف 
املياه  ملركز  امل�سارك  املدير  التومي 
النقية والطاقة النظيفة يف معهد 
للتكنولوجيا  م��ا���س��ات�����س��و���س��ت�����س 
اأم���ري���ك���ا وال���دك���ت���ور ع��ب��د اهلل  يف 
جامعة  م���دي���ر  م���ل���ك���اوي  ح�����س��ني 
باململكة  �سلطان  ب��ن  فهد  الأم���ري 
والدكتور  ال�������س���ع���ودي���ة  ال���ع���رب���ي���ة 
مارتن بار�ستو نائب مدير جامعة 
الأكادميية  ل��ل�����س��وؤون  لن�����س�����س��رت 
امللكية  الفلكية  اجلمعية  ورئي�س 
وال����دك����ت����ور حممد  ال���ري���ط���ان���ي���ة 
اجلامعة  رئ���ي�������س  ن����ائ����ب  ����س���اي���غ 
لل�سوؤون  ب�����ريوت  يف  الأم���ريك���ي���ة 
اأيا�سدون  م���ات  وال�����س��ي��د  ال��ط��ب��ي��ة 
لل�سوؤون  اجل��ام��ع��ة  م���دي���ر  ن���ائ���ب 

الإدارية واملالية.

حماكم راأ�ض اخليمة تفتتح خدمات مكتب العدل بالرم�ض 
•• راأ�س اخليمة- الفجر

قال امل�ست�سار اأحمد حممد اخلاطري 
رئي�س دائرة حماكم راأ�س اخليمة باأن 
الدائرة بداأت تقدمي خدمات الكاتب 
ت�سهيل  م���رك���ز  خ����الل  م���ن  ال���ع���دل 
اعتبارا  الرم�س  منطقة  يف  الكائن 
من يوم الأحد املا�سي، والذي ان�سم 
للكاتب  الأخرى  الفروع  اإىل  موؤخرا 
واملنت�سرة يف خمتلف مناطق  العدل 
العدل  الكاتب  ومنها مركز  الإم��ارة 
القت�سادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ�����رة  ف����رع 
مناطق  هيئة  وف��رع  اخليمة،  ب��راأ���س 
»راك���ز«،  راأ����س اخليمة الق��ت�����س��ادي��ة 
امل��ت��ع��ام��ل��ني يف  اإ����س���ع���اد  ويف م���رك���ز 
واأخ��ريا من خالل  ا�سفني،  منطقة 
املتنقلة،  الق�سائية  حافلة اخلدمات 

لديه  العدل  الكاتب  بذلك  لي�سبح 
الإمارة  �سمال  يف  امل��وزع��ة  اأف���رع   5

وجنوبها ومركز املدينة.
وب�����ني رئ���ي�������س دائ��������رة امل���ح���اك���م اأن 
اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة يف امل��رك��ز ت�سمل 
ي�سدرها  ال���ت���ي  امل���ع���ام���الت  ج��م��ي��ع 

الرئي�سية  العدل واخلدمات  الكاتب 
ومنها الوكالت والعقود والإخطارات 
العدلية وغريها من اخلدمات التي 
املقر  يف  ال���ع���دل  ال���ك���ات���ب  ي��ق��دم��ه��ا 

الرئي�سي للمحاكم.
املحاكم  دائرة  اأن  واأ�ساف اخلاطري 
املتعاملني  اإ���س��ع��اد  لتحقيق  ت�سعى 
واجلمهور بتوفري خدماتها يف عدة 
الوقت  ل��ت��وف��ري  الإم������ارة  م��واق��ع يف 
امل��ت��ع��ام��ل يف  ال���ذي يتكبده  واجل��ه��د 
نفاذا  اخلدمة  على  احل�سول  �سبيل 
ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  لتوجيهات 
���س��ع��ود ب���ن ���س��ق��ر ال��ق��ا���س��م��ي ع�سو 
اخليمة  راأ���س  حاكم  الأعلى  املجل�س 
وم��ت��اب��ع��ة ���س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
رئي�س  العهد  ويل  القا�سمي  �سعود 

جمل�س الق�ساء حفظهما اهلل.

موا�سالت عجمان حتقق اأمنية طفل 
•• عجمان : الفجر

العامة يف عجمان  املوا�سالت  موؤ�س�سة  اإط��ار حر�س  يف 
على دعم املبادرات املجتمعية ومد ج�سور التوا�سل مع 
اأفراد املجتمع  لتعزيز ثقة اجلمهور يف اخلدمات التي 
له  وحققت  طفل   لطلب  املوؤ�س�سة  ا�ستجابت  تقدمها 

اأمنيته وذلك بالتعاون مع موؤ�س�سة »حتقيق اأمنية«.
عام  مدير  عمري  بن  اأحمد  عمر  املهند�س  �سعادة  واأك��د 
موؤ�س�سة املوا�سالت العامة اأن حتقيق اأمنية طفل ياأتي 
مع  ومتما�سيا  الإن�سانية  لالأعمال  زاي��د  ليوم  مواكبا 
املثابرة  ب��ث روح  اإىل ���س��رورة  م��ب��ادرة ع��ام زاي��د م�سريا 
الب�سيطة  امنياتهم  واجللد يف نفو�س اطفالنا وحتقيق 
ال��ت��ي ل تتطلب اك���رث م��ن اح��ت��وائ��ه��م وال���س��ت��م��اع اإىل 
احالمهم وحتقيق رغباتهم التي تدخل عليهم ال�سعادة 
للوقوف  امكانياته  ي�سخر  املجتمع  ب���اأن  والطماأنينة 

بجوارهم.
»حتقيق  موؤ�س�سة  اأن  عمري  بن  عمر  املهند�س  واأ���س��اف 
اأم��ن��ي��ة« ت��ق��وم ب����دور ان�����س��اين ك��ب��ري ح��ي��ث ان��ه��ا ت�سلط 

ت�سملهم  ال��ت��ي  الأط��ف��ال  م��ن  معينة  فئة  على  ال�����س��وء 
الرعاية اخلا�سة لت�سعرهم بتكاتف املجتمع حولهم واأن 
الأمنيات تتحقق بالتعاون والتعاي�س ال�سلمي بني اأفراد 

املجتمع.
التنفيذي  الرئي�س  ال��زب��ي��دي،  ه��اين  اأ���س��اد  وم��ن جانبه 
قبل  م��ن  املُ�ستمر  ب��ال��ت��ع��اون  اأم��ن��ي��ة«  »حتقيق  ملوؤ�س�سة 
الإن�سانية   املوؤ�س�سة  ج��ه��ود  ل��دع��م  عجمان  م��وا���س��الت 
املُ�سابني  الأط��ف��ال  اأم��ن��ي��ات  وحتقيق  تلبية  يف  النبيلة 
باأمرا�س خطرية واإعادة الب�سمة اإىل وجوهم ال�ساحبة 
اأن حتقيق  اإىل  وزرع الأمل وال�سعادة يف نفو�سهم، لفتاً 
الأمنية يف هذا اليوم يحمل ب�سمات مُمّيزة وعزيزة على 
للعمل  زاي��د  بيوم  الحتفال  ذك��رى  قلوب اجلميع، فهو 
الإن�����س��اين، وال���ذي ي��ت��زام��ن م��ع »ع���ام زاي���د« والذكرى 
املئوية ملولد ال�سيخ زايد »طيب اهلل ثراه«، وهو ما يوؤكد 
اأن العمل الإن�����س��اين واخل���ريي يف دول��ة الإم���ارات  على 
مالحمه  ر�سم  حياة،  واأ�سلوب  ود�ستوراً  منهجاً  اأ�سبح 
امل��غ��ف��ور ل��ه ب����اإذن اهلل ال�����س��ي��خ زاي����د، وحت��ر���س القيادة 

الر�سيدة على ال�سري على خطاه.

�سلطان القا�سمي ي�سادق على اتفاقية تعاون علمي بني جامعتي ال�سارقة واأوتاوا الكندية
•• ال�شارقة-وام: 

ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سادق 
اتفاقية تعاون  ال�سارقة على  ال�سارقة رئي�س جامعة  املجل�س الأعلى حاكم 

بني جامعة ال�سارقة وجامعة اأوتاوا الكندية.
وتق�سي التفاقية على طرح برامج اأكادميية م�سرتكة لدرجتي املاج�ستري 
اجلزيئي  وال��ط��ب  ال�سحية  وال��ع��ل��وم  ال��ط��ب  تخ�س�سات  يف  وال���دك���ت���وراه 
والعلوم  والهند�سة  احليوية  املعلومات  وتقنية  احل��ي��وي  الطب  وهند�سة 
والهند�سة ال�سناعية والإدارة والهند�سة الكهربائية والإلكرتونية وهند�سة 

احلا�سوب وعلوم تكنولوجيا اأمن املعلومات والهند�سة املدنية والبيئية.
والعلوم  الآداب  برامج  يف  م�سرتكة  برامج  ط��رح  اأي�سا  التفاقية  و�سملت 
الإن�سانية والقانون التي ت�سمل علوم اجلرمية والعدالة اجلنائية وخمتلف 
التخ�س�سات القانونية مبا فيها قانون الف�ساء والعالقات الدولية والعلوم 
ال�سيا�سية. وت�سمنت التفاقية التعاون يف ميادين البتكار وريادة الأعمال 

يف الهند�سة والطب والعلوم ال�سحية والإدارية.

تنمية راأ�ض اخليمة تطلق مبادرات رم�سانية 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

تكري�ساً لروح اخلري والعطاء يف �سهر رم�سان 
لتنمية  اخليمة  راأ����س  هيئة  اأط��ل��ق��ت  امل��ب��ارك، 
ت�ستهدف  التي  املبادرات  �سل�سلة من  ال�سياحة 
ال��ع��دي��د م��ن اأف�����راد جم��ت��م��ع الإم������ارة، وذلك 
تاأكيداً على التزامها الرا�سخ جتاه رد اجلميل 
للمجتمع. وبالتعاون مع وزارة ال�سحة ووقاية 
ا�ستقبال  امل��ا���س��ي  الأ����س���ب���وع  ���س��ه��د  امل��ج��ت��م��ع، 
الفريوز  »خيمة  يف  الأيتام  الأطفال  من   30
�سهية  اإف��ط��ار  مب��اأدب��ة  للتمتع  ال��رم�����س��ان��ي��ة« 
يف الأج�����واء اخل��الب��ة ع��ل��ى ���س��واط��ئ الإم����ارة، 
اإىل  الهيئة  يف  العمل  فريق  اأف���راد  توجه  كما 
م�ست�سفى اإبراهيم بن حمد عبيد اهلل لق�ساء 
يوم مع النزلء امل�سنني يف امل�ست�سفى واأعربوا 
املتوا�سل  ال���دع���م  ب��ت��ق��دمي  ال���ت���زام���ه���م  ع���ن 

لتزويدهم بامل�ستلزمات الطبية.
ماريوت«،  دبليو  »ج��ي  ف��ن��دق  م��ع  وبال�سراكة 
�سائقو  يبذلها  ال��ت��ي  للجهود  منها  وت��ق��دي��راً 
قطاع  يف  وم�����س��اه��م��ت��ه��م  الأج��������رة  ����س���ي���ارات 

لتنمية  اخليمة  راأ����س  هيئة  قامت  ال�سياحة، 
ال�����س��ي��اح��ة ب���ت���وزي���ع وج����ب����ات الإف�����ط�����ار على 
ال�سائقني خارج »خيمة الفريوز الرم�سانية«. 
وج������اءت امل����ب����ادرة ب��ال��ت��زام��ن م���ع »ي�����وم زاي���د 
الإن�����س��اين« يف اإط���ار »ع��ام زاي���د« ال��ذي يهدف 
اإىل ت�سجيع املجتمع يف دولة الإمارات العربية 
الأب  واإجن���ازات  بحكم  الق��ت��داء  على  املتحدة 
نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  امل��وؤ���س�����س 

»طيب اهلل ثراه«. ويف هذا ال�سياق، قال هيثم 
اخليمة  راأ���س  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  مطر 
للمجتمع  دع��م��ن��ا  مي��ث��ل  ال�����س��ي��اح��ة:  لتنمية 
التي  الوجهة  ا�سرتاتيجية  يف  اأ�سا�سياً  حم��وراً 
من  اأه��م��ي��ة  اأك���رث  منا�سبة  م��ن  وم��ا  نطبقها، 
للمجتمع.   لرد اجلميل  املبارك  �سهر رم�سان 
وتاأتي هذه املبادرات يف اإطار التزامنا الرا�سخ 
جتاه �سكان راأ�س اخليمة، وي�سعدنا ق�ساء هذه 

الأطفال  برفقة  بال�سعادة  املفعمة  اللحظات 
الفرتة  ه��ذه  يف  الب�سرية  وال��ك��وادر  وامل�سنني 
بالتزامن  امل��ب��ادرة  ال��ع��ام، وج��اءت  املباركة من 
مع »ي��وم زاي��د الإن�ساين« يف اإط��ار »ع��ام زايد« 
دولة  يف  امل��ج��ت��م��ع  ت�سجيع  اإىل  ي��ه��دف  ال���ذي 
الإمارات العربية املتحدة على القتداء بحكم 
واإجنازات الأب املوؤ�س�س ال�سيخ زايد بن �سلطان 

اآل نهيان »طيب اهلل ثراه«.
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اأخبـار الإمـارات

بلدية احلمرية حتتفي بيوم 
البيئة العاملي مببادرات توعوية 

•• ال�شارقة _ -الفجر:

قامت  العاملي  البيئة  بيوم  احتفاًء 
مبادرات  بتنظيم  احلمرية  بلدية 
وفعاليات توعوية وتثقيفية �سملت 
زيارة عدد من املوؤ�س�سات والدوائر 

احلكومية يف منطقة احلمرية .
وك��ث��ف��ت ت��ل��ك ال���زي���ارات م��ن هدف 
البيئة  م���ف���ه���وم  غ���ر����س  يف  مت���ث���ل 
امل�ستدامة ف�سال عن تو�سيح فكرة 
ال�ستفادة  وط���رق  ال��ت��دوي��ر  اإع����ادة 
منها واأهمية احلفاظ على البيئة.

بلدية احلمرية  ف��رق م��ن  وق��ام��ت 
بزيارة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  وف���ق خ��ط��ة 
املختلفة  واجل����ه����ات  امل���وؤ����س�������س���ات 
بالبيئة  وال���ت���ع���ري���ف  وامل�����دار������س 
مبقابلة  وال����ق����ي����ام  امل�������س���ت���دام���ة 
واإبراز فكرة  واملوظفني  امل�سوؤولني 
اإعادة  التدوير واأهمية العمل على 
�سحيحة  ب��ط��رق  ا���س��ت��خ��دام��ات��ه��ا 
ب����ج����ان����ب ال����ت����وع����ي����ة ب������الأمن������اط 
وال�سكال التي حتفظ على البيئة 
���س��ح��ي��ة ن��ظ��ي��ف��ة وال��ت��ع��ري��ف بيوم 

البيئة العاملي .
ويف ه��ذا الط��ار اأك��د مبارك را�سد 
احلمرية  بلدية  مدير  ال�سام�سي 
اأهمية دور بلدية احلمرية يف اإحياء 
وا�ستغالله  للبيئة  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم 
امل�ستدامة  البيئة  ثقافة  ن�سر  يف 
بهذا  واملوؤ�س�سات  الأف���راد  وتوعية 

الدور احليوي .

•• اأبوظبي   - الفجر

واملعرفة  ال��ت��ع��ل��ي��م  دائ������رة  اأع���ل���ن���ت 
ب���اأب���وظ���ب���ي ع����ن ان����ط����الق ال������دورة 
الثالثة لرنامج »منح دائرة التعليم 
 »2018 البحثي  للتميز  واملعرفة 
مقرتحات  ت��ل��ق��ي  ���س��ي��ت��م  ح���ي���ث   ،
وذلك  املتناف�سة،  البحثية  امل�ساريع 
ال����دائ����رة جلعل  اإط�����ار م�����س��اع��ي  يف 
للبحث  م��ت��م��ي��زا  م���رك���زا  اأب���وظ���ب���ي 
العلمي على ال�ساحة الدولية وذلك 
امل�ستهدفة  العلمية  املجالت  �سمن 
قائم  اقت�ساد  اإر���س��اء  يف  وامل�ساهمة 

على املعرفة.
ويف اإطار ا�ستعدادات الدائرة  لت�سلم 
املوعد  ق��ب��ل  امل��ت��ن��اف�����س��ة  امل�������س���اري���ع 
املقبل،  �سبتمر  �سهر  يف  ال��ن��ه��ائ��ي 
ن��ظ��م��ت ال����دائ����رة ع������دداً م���ن ور����س 
التعليم  ملوؤ�س�سات  امل��وج��ه��ة  العمل 
ال�سوء  ت�سليط  اأج����ل  م��ن  ال��ع��ايل 
من  القادمة  ال���دورة  تفا�سيل  على 
ال���رن���ام���ج ال��ت��ن��اف�����س��ي مل��ن��ح دائ����رة 
 ، البحثي  للتميز  واملعرفة  التعليم 
امل�ساريع  الرنامج  ي�ستهدف  حيث 
على  ت��رك��ز  ال��ت��ي  املتميزة  البحثية 
لإمارة  ال�سرتاتيجية  الأول���وي���ات 
م�ساريع  تت�سمن  وال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي، 
امل���اء وال��ط��اق��ة والبيئة  يف جم���الت 
وال����ب����ن����ي����ة ال���ت���ح���ت���ي���ة، وجم�������الت 
ال���ف�������س���اء وال�����روب�����وت�����ات وال����ذك����اء 
املعلومات  تكنولوجيا  ال�سطناعي 
ال�سحة  وجم��الت  والإلكرتونيات، 

وال�����غ�����ذاء وال������زراع������ة ب���الإ����س���اف���ة 
والعلوم  ال��ت��ع��ل��ي��م  جم������الت  اإىل 

الجتماعية.
واأو�����س����ح ���س��ع��ادة ال���دك���ت���ور حممد 
التنفيذي  املدير  يا�س،  بني  يو�سف 
ل��ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ب���دائ���رة 
منح  ب��رن��ام��ج  اأن  وامل��ع��رف��ة  التعليم 
للتميز  وامل���ع���رف���ة  ال��ت��ع��ل��ي��م  دائ�����رة 
البحثي كان قد بداأ يف عام 2015 
لدعم  ه��ي��ك��ل  لإن�����س��اء  اأوىل  ك��ل��ب��ن��ة 
اأبوظبي، حيث  والبتكار يف  البحث 
مقرتحاً   227 ح��ي��ن��ه    يف  تلقينا 
عام  يف  ال��ع��دد  ارت��ف��ع  بينما  بحثياً، 

التقنية العاملية.« كما اأ�ساد الدكتور 
بني يا�س بالنتائج املبهرة للم�ساريع 
ال��ت��ي مت ع��ر���س��ه��ا يف م���وؤمت���ر منح 
العلمي  البحث  يف  للتميز  ال��دائ��رة 
�ساأنها  املا�سية، والتي من  يف دورته 
اجلامعات  ب����ني  ال���ت���ع���اون  ت���ع���زي���ز 
وقطاع ال�سناعة لتحقيق املزيد من 
قائاًل:  واأ�ساف  القت�سادي،  النمو 
»لقد متكن عدد كبري من امل�ساريع 
الربط  م��ن  ط��رح��ت  ال��ت��ي  البحثية 
باقت�ساد الدولة، واإنني فخور ب�سكل 
اجليل  م��ن  الأب��ح��اث  بطلبة  خا�س 
ال�ساب الذين عملوا بجد اإىل جانب 

بحثياً  مقرتحاً   269 اإىل   2017
تطمح  ال�����دائ�����رة  اأن  اإىل  لف���ت���ا   ،
البحثية  امل�ساريع  من  املزيد  لتلقي 
كما ميكن  ال��ع��ام،  ه��ذا  املتناف�سة يف 
تدعم  اأن  امل��ت��ن��اف�����س��ة  ل��ل��م�����س��اري��ع 
اإمكانية اإن�ساء مراكز للتميز البحثي 
ت�سهم  ال��ذي  الوقت  يف  اأبوظبي،  يف 
حتقيق  يف  امل�ساريع  ه��ذه  مثل  فيه 
الأج���ن���دة ال��وط��ن��ي��ة م��ن ح��ي��ث رفع 
كما  الدكتوراه،  �سهادات  عدد حملة 
اأع�ساء  م�ساركات  زي���ادة  اإىل  ت���وؤدي 
املن�سورات  يف  التدري�سية  الهيئات 
العلمية وطرح اأبحاثهم يف املجالت 

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

ب����ن �سقر  ال�����س��ي��خ ف��ي�����س��ل  اأك������د 
اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ال��ق��ا���س��م��ي، 
�سركة اخلليج لل�سناعات الدوائية 
قيادة  م��ب��ادرات  اأهمية  )ج��ل��ف��ار(، 
ال���ت���ي تتيح  ال���ر����س���ي���دة،  ال����دول����ة 
الفر�سة لأبناء الوطن، عاما بعد 
املغفور  ونهج  قيم  لرت�سيخ  اآخ��ر، 
زايد  ال�سيخ  ب��اإذن اهلل، تعاىل،  له، 
موؤ�س�س  ن��ه��ي��ان،  اآل  ���س��ل��ط��ان  ب��ن 

ال����دول����ة والحت��������اد، رح���م���ه اهلل، 
قدم  مبا  وعرفانا  تقديرا  وت�سكل 

للوطن والإن�سانية.
وق������ال ال���ق���ا����س���م���ي، خ�����الل حفل 
بق�سره  نظمه  وا�ستقبال،  اإفطار 
لعدد من الأيتام، يف اإطار فعاليات 
للعمل  زاي���د  وي���وم  زايد”،  “عام 
الإن���������س����اين، ب��ح�����س��ور ع�����دد من 
ال�����س��ح��اف��ي��ني والإع���الم���ي���ني: اإن 
ال�����س��ي��خ زاي������د، ط��ي��ب اهلل ث����راه، 
خ�س�ست  فيما  وجداننا،  يف  يقيم 

لأجله،  والت�سحية  ال��وط��ن  ح��ب 
اأرجاء  يف  تاريخية  �سخ�سية  وه��و 
العامل، وقائد ا�ستثنائي بكل ما يف 
الكلمة من دللة، ر�سم بفكره مع 
اإخوانه �سيوخ الإمارات املوؤ�س�سني، 
رحمهم اهلل، دول��ة غ��ريت جمرى 
وطنهم،  وت���اري���خ  اأب��ن��ائ��ه��ا  ح���ي���اة 

وك�سب حمبة �سعوب العامل.
بوجود  �سعادتنا  تت�ساعف  وق��ال: 
وبناتنا  اأب���ن���ائ���ن���ا  م���ن  جم��م��وع��ة 
ح��ن��ان وعطف  الأي���ت���ام، يف حلظة 

 2018 ال���ع���ام احل�����ايل  ال����دول����ة 
وتخليد  املباركة   لإب��راز م�سريته 
ق��ل��وب��ن��ا، يف ظ���ل عطائه  اإرث�����ه يف 
ال��ك��ب��ري، م��ا ي��ع��د ام���ت���دادا ل”عام 
اخلري”، الذي ودعناه يف 2017، 
قائدنا  ت��اري��خ  خ��الل��ه  وت�سفحنا 
بالعطاء  احل����اف����ل  ال���ت���اري���خ���ي، 

والإجنازات الكبرية.
�سقر  ب��ن  في�سل  ال�����س��ي��خ  واأ����س���ار 
اإىل اأن زايد قامة اإن�سانية را�سخة 
ورمز �سامخ لالإمارات، و زرع فينا 

اأح����د والديهم  ف��ق��دوا  جت���اه م��ن 
عز  اهلل،  لأم���ر  ط��اع��ة  كالهما،  اأو 
وجل، برعاية اليتيم، كما جاء يف 
الآي��ة الكرمية ) فاأما اليتيم فال 
ر�سولنا  ب�����س��ن��ة  واق���ت���داء  ت��ق��ه��ر(، 
و�سلم،  وعليه  اهلل  �سلى  ال��ك��رمي، 
موؤكدا جتدد اللقاء مع الأيتام يف 
مثل هذا اليوم من كل عام �سنويا، 
تفوقهم  يف  الأم�������ل  ع����ن  م���ع���رب���ا 
بوظائف  وال��ت��ح��اق��ه��م  التعليمي 

ومواقع تخدم وطنهم واأنف�سهم.

التنمية  ال��راح��ل يف جم��ال   اأر�ساها 
الإن�����س��ان��ي��ة .. يف اأن��ح��اء ك��ث��رية من 
املغفور  :اإن  القبي�سي  وق��ال  العامل. 
ل��ه ال�����س��ي��خ زاي����د ك���ان م�����س��در فخر 
الإم������ارات ولالأمة  واع���ت���زاز لأب��ن��اء 
العربية يف حياته وها هو رحمه اهلل 

•• اأبوظبي-الفجر:

اأكد �سعادة �سيف بدر القبي�سي املدير 
العام لبلدية مدينة اأبوظبي اأن �سرية 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
نهيان �ستبقى منهاج حياة، ونرا�سا 
الإن�������س���اين الذي  ال��ع��م��ل  يف جم���ال 
مل ي��ع��رف ح���دودا حتى و���س��ل خري 
الرا�سخة  الإن�سانية  وب�سماته  زايد 
واأ�����س����اف  الأر�����������س.  اأق����ا�����س����ي  اإىل 
للعمل  زاي��د  ي��وم  مبنا�سبة  �سعادته 
ثراه  اهلل  طيب  زاي���د  اأن  الإن�����س��اين 
الإمارات  لنه�سة  وال��ب��اين  املوؤ�س�س 
وح�سارتها كان علماً من اأرفع اأعالم 
ال��ع��م��ل الإن�����س��اين يف ال��ع��امل، حمل 
اأجمعني  للنا�س  واأراد  الب�سرية  هم 
اخل���ري وع��م��ل م���ن اأج����ل ذل���ك على 
ب���ذور اخلري  ع��م��ره فغر�س  ام��ت��داد 

يف ك���ل م��ك��ان واأي���ن���م���ا ح���ل وارحت����ل 
وعزز  يديه  على  اخل��ريات  ففا�ست 
م��ن ق��ي��م ال�����س��الم وامل��ح��ب��ة وتالقي 
منبعا  ف��ك��ان   ، والأمم  احل�����س��ارات 
يداه  ج��ادت  للعطاء  ومنهال  للخري 
دون  النا�س  جميع  على  اخل��ري  بكل 
متييز بني عرق اأو جن�سية اأو اجتاه 
به  ت�سبعت  التي  الإن�سانية  قيم  لأن 
نف�سه الطاهرة جعلت منه نهر خري 
يتدفق و�سحابة عطاء تعطي اخلري 
القبي�سي  واأ����س���اف   . اجل��م��ي��ع  اإىل 
: ل��ق��د ع��ا���س زاي����د حم�����س��ن��ا ورحل 
العظام  الرجال  �سنة  وه��ذه  معطاء 
يرحلون وتبقى �سريتهم تعطر املكان 
وتنت�سر   .. للزمان  اخللود  وتعطي 
خ��ريات��ه��م وب�����س��م��ات��ه��م ال��ط��ي��ب��ة يف 
اأرجاء العامل .. تتج�سد بالعطاءات 
التي  اجل��ب��ارة  والإجن����ازات  الكبرية 

رحيله  بعد  حتى  الأم���ة  فخر  يبقى 
ال��ذي تفي�س  الإن�����س��ان  القائد  لأن��ه 
روحه باخلريات والذي اأدرك بوعيه 
التاأ�سي�س  اأهمية  ال�سليمة  وفطرته 
مل�����س��ب��ب��ات ال��ن��م��اء واإع����م����ار الأر������س 
.. فيكفي  اأرج��ائ��ه��ا  وب���ث اخل���ري يف 
الإمارات فخرا اأن الراحل املغفور له 
ال�سيخ زايد قد جعل للعطاء والبذل 
وتالزمت  انطبعت  اإن�سانية  ه��وي��ة 
مع ا�سمه املبارك.  وا�ستطاع املغفور 
ال�����س��ي��خ زاي���د )ط��ي��ب اهلل ثراه(  ل��ه 
اأن  املتاأ�سل  الإن�ساين  وبف�سل ح�سه 
الأقاليم  ح��دود  باإن�سانيته  يتجاوز 
ال��ت��ي خطها  ر���س��ال��ة اخل��ري  لت�سبح 
وكونية  ال��ت��وج��ه  ع��امل��ي��ة  ب�����س��م��ريه 
ال��غ��اي��ات .. واإن  ال��ع��ط��اء وامل��ق��ا���س��د 
ن����ظ����رة يف م�������س���رية زاي�������د ال���رج���ل 
اإىل  اأن ترقى  ال�ستثنائي ل ميكنها 

تاأتي  اأن  ول  ال�سامية  روح��ه  معاين 
باأبعاد  وامتدادات يديه الطاهرتني 
الأر�����س  م��الأت��ا  ال��ل��ت��ني  ال�سخيتني 
النماء والزدهار  خريا وبثتا براعم 
حتيط  اأن  ول   .. ال���ع���امل  رب�����وع  يف 
كانت  ال��ت��ي  الإن�����س��ان��ي��ة  بالتجليات 
ت���ف���وح ع���ط���را و����س���خ���اء وب������ذل بال 
زايد  ع��امل  مالم�سة  واإن   .. ح���دود 
الإن�������س���اين امل���رتام���ي جت��ع��ل��ن��ا نقف 
وال���وق���ار والعجب  الإج�����الل  وق��ف��ة 
ال�سخ�سية  لهذه  كيف  قلوبنا  ميالأ 
اأن ا�ستمدت كل هذا الوهج الإن�ساين 
واأ�سبح  ن���رث ح��ن��ان��ا وع��ط��ف��ا  ال����ذي 
النا�س،  ك���ل  ع��ل��ى  ل��ل��خ��ريات  م����ددا 
فكان زايد اإن�سانا خملوقا من عطاء 
وجمبول على ال�سخاء ومبثوثة فيه 
روح البذل واملوا�ساة ومعاين النجدة 

والغوث.

وا���س��ت��ك�����س��ف��وا خمتلف  اأ���س��ات��ذت��ه��م 
البحثية  املبتكرة والأفكار  التقنيات 
اأطروحاتهم �سواء يف  وعر�سوها يف 
املاج�ستري  يف  الدرا�سية  م�ساقاتهم 
اأو ال��دك��ت��وراه، الأم��ر ال��ذي يدفعنا 
الرنامج  �سيقدمه  ما  اإىل  لنتطلع 
�سهر  خ�����الل  ال���ق���ادم���ة  دورت�������ه  يف 
���س��ب��ت��م��ر«. واأ����س���اف ال��دك��ت��ور بني 
يا�س: اإننا ن�سعى اإىل ا�ستكمال رحلة 
ال�سراكة الهادفة ما بني اجلامعات 
والباحثني والهيئات ال�سناعية على 
امل�����س��ت��وي��ني امل��ح��ل��ي وال�����دويل، وهو 
المر الذي يدفعنا لت�سجيع جميع 
اأع�ساء الهيئات التدري�سية يف قطاع 
اأبوظبي  اإم����ارة  يف  ال��ع��ايل  التعليم 
مقرتحاتهم  وع�����ر������س  ل���ل���ت���ق���دم 
ي��ت��ع��ل��ق بعملية  ال��ب��ح��ث��ي��ة.  وف��ي��م��ا 
اأو�سح  امل���وؤه���ل���ة،  امل�����س��اري��ع  ت��ق��ي��ي��م 
التعليم  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر 
اأن  واملعرفة  التعليم  بدائرة  العايل 
مراجعة  لعمليات  تخ�سع  امل�ساريع 
دق���ي���ق���ة ب���ن���اء ع���ل���ى جم���م���وع���ة من 
امل���ع���اي���ري ال��دق��ي��ق��ة، ت�����س��م��ل ج���ودة 
ال��ب��ح��ث واأ���س��ال��ت��ه وم����دى ج���دواه 
بالقطاعات  وارت���ب���اط���ه  وت����اأث����ريه، 
اإ�سافة  اأبوظبي،  يف  ال�سرتاتيجية 
و�سجّل  امل��ت��ق��دم��ني  م���وؤه���الت  اإىل 
التزام  ال��رئ��ي�����س��ي، وم���دى  ال��ب��اح��ث 
املعنية  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��وؤ���س�����س��ة 
التحتية،  وللبنى  للدعم  وتوفريها 
تنمية  يف  امل�سروع  م�ساهمة  وم��دى 

الكوادر الب�سرية.

مبنا�سبة يوم زايد للعمل االن�ساين 

في�سل بن �سقر ي�ست�سيف الأيتام على مائدة الإفطار 

يف يوم زايد للعمل االإن�ساين

�سيف بدر القبي�سي : �سرية زايد - طيب اهلل ثراه - منهاج ونربا�ض يف جمال العمل الإن�ساين

قطاع التعليم العايل بدائرة التعليم واملعرفة يعلن عن الدورة الثالثة من برنامج »منح دائرة التعليم واملعرفة للتمّيز البحثي«

حمدان بن را�سد ي�ستقبل وفد جامعة اأفريقيا العاملية
وتاأهيل اخلريجني وفقا ملا تلقاه من تقارير ت�سري اإىل و�سول خريجيها لأعلى 
املنا�سب واملراكز يف بالدهم وهو ما يعك�س ال�سمعة الطيبة للجامعة وجناحها 
يف تاأهيل خريجيها. من جهته تقدم الدكتور كمال عبيد بال�سكر والتقدير اإىل 
�سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم على دعمه للجامعة ل�ستقطاب الطالب 
الأفارقة خريجي مدار�س ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم يف اأفريقيا .. موؤكدا 
ا�ستعداد اجلامعة لقبول هوؤلء الطالب لاللتحاق بها. جدير بالذكر اأن جامعة 
اأفريقيا العاملية ت�سم اأكرث من 30 كلية ومركزا بحثيا وبها حوايل ع�سرة اآلف 
طالب وطالبة من اأنحاء اأفريقيا والعامل يدر�سون العلوم الإ�سالمية والطبية 
يف  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ  م��دار���س  ع��دد  يبلغ  فيما   .. والهند�سية 
اخلريية  مكتوم  اآل  لهيئة  تابعة  والبنات  للبنني  ثانوية  مدر�سة   50 اأفريقيا 

وي�سل عدد الطالب بها اإىل 19 األفا و 844 طالبا وطالبة.

•• دبي-وام:

املالية  وزي��ر  دبي  نائب حاكم  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حمدان  �سمو  ا�ستقبل 
راعى هيئة اآل مكتوم اخلريية وفد جامعة اأفريقيا العاملية برئا�سة الدكتور كمال 
حممد عبيد مدير عام اجلامعة وبح�سور �سعادة عبد العظيم حممد ال�سادق 
القن�سل العام ال�سوداين يف دبي و�سعادة مريزا ال�سايغ ع�سو جمل�س اأمناء هيئة 
اآل مكتوم اخلريية. �سم الوفد .. اأ�سامة مريغني را�سد م�ساعد املدير للتن�سيق 
الإنتاج  تقانة  كلية  عميد  البيلي  عثمان  حممد  وال��دك��ت��ور  الإداري����ة  واملتابعة 
والت�سنيع الزراعي. وقال �سعادة مريزا ال�سايغ اإن �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد 
رفع قيمة الدعم املادي املقدم للجامعة اإىل ن�سف مليون دولر �سنويا .. م�سريا 
اإىل اأن �سموه اأثنى على جهود اإدارة اجلامعة ودورها التعليم والأكادميي يف تعليم 

•• ابوظبي-الفجر:

احتفاء مبئوية املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
نهيان وانطالقاً من تفاعلها مع القرار ال�سادر عن �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ خليفه بن زايد اآل نهيان – رئي�س الدولة – 
للتاأمني �سرف  الهلية  العني  �سركة  – ق��ررت  اهلل  حفظه 
العاملني يف  للموظفني  ال�سا�سي  الراتب  �سهر من  مكافاأة 

ال�سركة . 
– رئي�س  الظاهري  يوعان  بن  البادي  �سعادة حممد  وق��ال 
املنا�سبة  بهذه  للتاأمني  الأهلية  العني  �سركة  اإدارة  جمل�س 
ملوظفي  �سهر  رات��ب  ب�سرف  ال�سركة  اإدارة  ق��رار جمل�س  اإن 
ال�سركة يعك�س تفاعلنا وم�ساركتنا لدولة المارات و�سعبها 
الم���ارات وحكيم  دول��ة  زاي��د موؤ�س�س  ال�سيخ  ال��ويف مبئوية 
ال��ذي قاد الدولة اىل اعلى مراتب  العرب ورب��ان ال�سفينة  
امل��ج��د وح��ف��ر ا���س��م��ه��ا ب���اأح���رف م��ن ن���ور يف خ��ارط��ة ال���دول 

املتقدمة.
اأ�ساف الظاهري : ن�ستذكر بهذه املنا�سبة الذكرى العطرة 
دولة  لبناء  واجتهاد  بجد  عمل  ال��ذي  العظيم  القائد  لهذا 

الإمارات على اأ�س�س قويه وتاأهيل واإعداد اأبناء هذا الوطن 
م�سلحني  الوطنية  م�سوؤولياتهم  ليتحملوا  زاه��ر  مل�ستقبل 

بالعلم واملهارات املتقدمة . 
اأع��م��ال امل��غ��ف��ور ل��ه ب���اإذن اهلل ال�سيخ  وق���ال ال��ظ��اه��ري : اإن 
زايد اخلرية جت��اوزت حدود دولة الم��ارات لتعر اىل دول 
العامل القريبة والبعيدة ولت�سبح دولة المارات بتوجيهات 
ومتابعة زايد اخلري  اأيقونة العمل اخلريي والن�ساين على 

امل�ستوى العاملي . 
واختتم الظاهري : بقولة اأن �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان – رئي�س الدولة – حفظه اهلل – ي�سري 
على نهج املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد ونت�سرع اىل اهلل 
وي�سدد  خليفة  ال�سيخ  �سمو  لنا  يحفظ  ان  املنا�سبة  ب��ه��ذه 
خطاه لتحقيق املزيد من التقدم والزدهار لدولة الإمارات 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأخيه  مب�ساندة 
 - ال����وزراء  جمل�س  رئي�س   - ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب   - مكتوم 
حاكم دبي  رعاه اهلل و �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي – نائب القائد الأعلى للقوات 

امل�سلحة واإخوانه اأ�سحاب ال�سمو حكام الإمارات. 

احتفاء مبئوية ال�سيخ زايد 

العني الهلية للتاأمني ت�سرف مكافاأة �سهر ملوظفيها

العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2017/396  جتاري كلي 
ال  تي  املدعي/ايه  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  م.م.ح  للرتفيه  فيفا  عليه/١-  املدعي  اىل 
بان  نعلنكم  ال�سويدي  عبداهلل  عبدالوهاب  علي  وميثله:عبداهلل  ذ.م.م  حرة  منطقة  ميديا 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 20١7/9/27  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ ايه 
تي ال ميديا منطقة حرة ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )مائتني وع�سر 
الف دولر امريكي او ما يعادله بالدرهم الماراتي والفوائد القانونية بواقع 9% �سنويا من 
تاريخ املطالبة الق�سائية يف:20١6/١١/١9 وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليها امل�ساريف 
املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل  اتعاب  ومبلغ الف درهم مقابل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2018/406  جتاري كلي 

فايناىل   -٣ مالمريى  تيمور  دو�ست  �سب   -2 جهانديده  م�سيح  بيزن  عليه/١-  املدعي  اىل 
بيزن�س للتجارة العامة م.م.ح 4- فلفاجر جرنال تريدينغ م.م.ح 5- �سيلكتور للتجارة م.م.ح 
6- بهادر كاكاجان مريزانى جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك �سادرات ايران )الفرع 
املذكورة  الدعوى  اقام  قد  الرئي�سي(  )الفرع  اي��ران  �سادرات  املدعي/بنك  ان  الرئي�سي( مبا 
اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:...... احلكم التمهيدي التايل:حكمت املحكمة 
وتكون  ب��اجل��دول  ال��دور  �ساحب  املخت�س  امل�سريف  اخلبري  بندب  املو�سوع  يف  الف�سل  وقبل 
يقدمه اخل�سوم  ان  وماع�سى  فيها  املقدمة  وامل�ستندات  الدعوى  ملف  على  الط��الع  مهمته 
من ا�سول غري منكرة او �سور غري جمحودة للعقود واملرا�سالت او اي حمررات اخرى وكذا 
ال�سجالت والدفاتر وامل�ستندات ، وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الربعاء املوافق:20١8/7/4 

 .ch2.E.22:ال�ساعة:09:٣0 �سباحا يف القاعة
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2018/1852  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/١- اخلط الذهبي للمقاولت - �س ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ لل ديو �سيتا رام   قد اأقام عليك 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )6٣82( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�سافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���س��وم  دره���م   900 مبلغ  اىل 
�ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2018/1827  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/١- اخلط الذهبي للمقاولت - �س ذ م م   جمهول حمل 
اأقام  ن��اراجن��ان   قد  القامة مبا ان طالب التنفيذ/ رام �سوبهاوان رام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )9٣٣6( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�سافة 
املحكمة  ف���ان  وع��ل��ي��ه  امل��ح��ك��م��ة.  ر���س��وم خل��زي��ن��ة  دره���م  اىل مبلغ ١٣67 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/تران�س 

اآ�سيا لل�سحن
رخ�سة رقم:CN 1186794  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 ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6

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

لتح�سيل الديون
رخ�سة رقم:CN 2355120  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 ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6

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

التوا�سل الذهبي للنقليات العامة
رخ�سة رقم:CN 1166565  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 ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6

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

رخ�سة رقم:CN 1093895 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد قر يدة ١00%

تعديل وكيل خدمات
ا�سافة مرمي حممد �سعيد ال�سحاك املن�سوري

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد عبداهلل �سامل عبداهلل ال�سعيدي

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 ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6

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

امل�ساريع وح�ساب الكميات ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1454501 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء/احمد حممد مرزوق املزروعي من ١% اىل %5١

تعديل ن�سب ال�سركاء/جمموعة احمد املزروعي 

ahmed almazrouei group من 99% اىل %49

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 ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6

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

املحدودة ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1032811 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء

عماد احمد �سويره من ٣9% اىل %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف زياد احمد �سوبره

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 ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6

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

القانونية ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 2330014 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء

امريه كرئيل كوريه من 29% اىل %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف منى بنت مروك الو�سالتى

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 ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6

اإعــــــــــالن
�سبا  جلو  منار  ال�س�����ادة/مركز  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�سيدات  رخ�سة رقم:CN 1890099  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 0.20*0.50 اىل ١*١

تعديل ا�سم جتاري من/مركز منار جلو �سبا لل�سيدات
MANAR GLOW SPA LADIES CENTER

اىل/�سبا رويال اورا لل�سيدات
Royal Aura Spa For Ladies

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 ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة ال�سامل عر املحيط للمقاولت 

العامة   رخ�سة رقم:CN 1118714  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/وليد يو�سف عبيد ليواد من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ وليد يو�سف عبيد ليواد من ١00% اىل %5١
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد منري حممد �سالح %49  

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

تعديل ا�سم جتاري من/موؤ�س�سة ال�سامل عر املحيط للمقاولت العامة
AL SALEM PAN OCEAM GENERAL CONSTRUCTION EST

اىل/�سركة ال�سامل عر املحيط للمقاولت العامة ذ.م.م
AL SALEM PAN OCEAM GENERAL CONSTRUCTION COMBANY LLC

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 ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بري�ساي�س للمقاولت وال�سيانة العامة

 رخ�سة رقم:CN 2176902  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عنيزه اجمد حممد احمد %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد مال اهلل عبيد ظالم القبي�سي %5١  
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف خالد عبداهلل علي حجر ال�سحي

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

تعديل ا�سم جتاري من/بري�ساي�س للمقاولت وال�سيانة العامة
PRECISE GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE

اىل/بري�ساي�س للمقاولت وال�سيانة العامة ذ.م.م
PRECISE GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE LLC

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 ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ا�سكيل فور�س للخدمات المنية ذ.م.م

 رخ�سة رقم:CN 1197442  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سيف واي للتطوير وال�ستثمار ذ.م.م

SAFE WAY DEVELOPMENT & INVESTMENT LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سعيد عمري املهريي ١%  

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سيف واي للتطوير وال�ستثمار ذ.م.م

SAFE WAY DEVELOPMENT & INVESTMENT LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف منارة لال�ستثمار يف امل�ساريع التنموية ذ.م.م

Manarah For Investments In Development Projects llc

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 ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اجلوهرة ل�سيانة املكيفات املركزية

 رخ�سة رقم:CN 1898137  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 0.٣0*0.60 اىل ١*١

تعديل ا�سم جتاري من/اجلوهرة ل�سيانة املكيفات املركزية
AL JAWHRA CENTRAL A/C MAINT

اىل/بلو �سي لعمال الملنيوم واحلدادة
BLUE SEA STEEL AND ALUMINIUM WORKS

تعديل عنوان/Building Name من ٣١875 اىل
تعديل عنوان/Building Owner Name من حممد علي حميد واخرين اىل معايل عبيد 

�سيف عبدالرحمن النا�سري
تعديل عنوان/MUNICIPALITY من منطقة الظفرة اىل

Shop اىل Floor من UNIT TYPE/تعديل عنوان
تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال تركيب الملنيوم )4٣٣00١٣(

تعديل ن�ساط/حذف �سيانة اجهزة التكييف املركزي )4٣29902(
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 ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6

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

رخ�سة رقم:CN 1112103 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد خليفه �سيف �سريع املزروعي ١00%
تعديل وكيل/حذف حممد خليفه �سيف �سريع املزروعي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سوكه علي دول حممد

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 ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6

اإعـــــــــالن
رقم:١2258  العدد  يف  الفجر  بجريدة  ال�سادر  العالن  اىل  بال�سارة 
 CN رقم:1106323  التجارية  الرخ�سة  بخ�سو�س  بتاريخ:20١8/2/24 

بال�سم التجاري/موؤ�س�سة عبداللطيف لعمال كهرباء ال�سيارات
تنوه دائرة التنمية القت�سادية بالتعديالت التالية:

كان  كما  الو�سع  اعادة  وتراجع  ال�سابق  والتنازل  البيع  تعديل  طلب  الغاء   -١
عليه �سابقا

الثاين/�سامل  الطرف  اىل  مياه  دانو  من/عبداللطيف  وتنازل  بيع  طلب   -2
احمد �سامل كوي الكعبي بن�سبة ١00%

٣- حذف وكيل اخلدمات/عبداهلل حمد حممد �سامل ال�سام�سي
4- تعديل ال�سم التجاري من/موؤ�س�سة عبداللطيف لعمال كهرباء ال�سيارات 

اىل ال�سم التجاري/كلوك تاميز لت�سليح كهرباء ال�سيارات
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري  القت�سادية خالل 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات 

املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6

مركز فاين كري بل�ض الطبي التخ�س�سي- ذ م م
قرار  مبوجب  انه  احل�سابات-  لتدقيق  دلتا  مكتب  يعلن 
 20١8/06/0٣ بتاريخ  العادية  غري  العمومية  اجلمعية 

بحل وت�سفية �سركة
 مركز فاين كري بل�ض الطبي التخ�س�سي - ذ م م 

فعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اإىل مكتب 
امل�سفى املعني هاتف  رقم 0٣7٣78999  فاك�س 0٣7٣78989 
�س.ب  202075 – مدينة العني – �سناعية هيلي بناء عبد 
اهلل حممد علي ال�سحي واخرون مكتب رقم )٣( واإح�سار 
امل�ستندات الثبوتيه، وذلك خالل مدة اأق�ساها 45 يوما من 

تاريخ هذا العالن

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

العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6

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

زاجل غياثي
رخ�سة رقم:CN 1034879  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 ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6

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

النجم الالمع
رخ�سة رقم:CN 1077593  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 ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6

اإعــــــــــالن
ابو رمي لالملنيوم  ال�س�����ادة/حمل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

والنجارة رخ�سة رقم:CN 1031103 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سيف عي�سه حممد را�سد املزروعي ١00%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد ا�سرف كونات

تعديل وكيل خدمات/حذف يو�سف حممد رم�سان احلمادي

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 ال�شوؤون التجارية م غ 

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

NOTES :طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم:290١05    بتاريخ: 20١8/4/4

باإ�سم:نوت�س كافيه ذ.م.م
وعنوانه :ابوظبي - المارات - ابوظبي - منتزه خليفة بناية ال�سيخ �سلطان بن حمدان اآل نهيان 

حمل رقم 5 - هاتف:0266502١5 - �سندوق الريد:60١2١ 
.alshamsii@gmail.com:المييل 

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:4٣
خدمات تقدمي الطعمة وامل�سروبات واليواء املوؤقت.

NOTES و�سف العالمة:احلروف باللغة الجنليزية اللون ابي�س/ا�سود كلمة 
ال�سرتاطات:

وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
الإقت�ساد اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل، وذلك خالل ٣0 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345
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هيئة تنمية املجتمع تطلق حملة لتكرمي اجلنود املجهولني باجلهات واملوؤ�س�سات احلكومية
•• دبي -وام: 

اإط��الق حملة  ب�سدد  اأنها  دبي  املجتمع يف  تنمية  ك�سفت هيئة 
“و�سام اخلري” لتكرمي اجلنود املجهولني يف اجلهات واملوؤ�س�سات 
احلكومية يف دبي ينظمها جمل�س �سباب هيئة تنمية املجتمع 
وذلك  احلكومية  واملوؤ�س�سات  اجل��ه��ات  م��ن  ع��دد  م��ع  بالتعاون 
اأهداف  “ ومتا�سيا مع  الإن�ساين  زاي��د للعمل  “ يوم  مبنا�سبة 
ال�سوء على رموز  ت�سليط  اإىل  زايد”.  وت�سعى احلملة  “ عام 
اأ�سواء الإعالم وعملوا  الإن�ساين غابت عنهم  للعطاء والعمل 
واأعمارهم  جن�سياتهم  اخ��ت��الف  وع��ل��ى  موقعه  م��ن  ك��ل  بجد 
خلدمة املجتمع و�سربوا مناذج اإيجابية يف العطاء بال مقابل 

معرين بذلك عن �سرية ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “ 
واإع��الء قيمته. وقال  الإن�سان  “ ونهجه يف تكرمي  رحمه اهلل 
�سعادة اأحمد عبد الكرمي جلفار مدير عام هيئة تنمية املجتمع 
ارتكزت  اإطالقه  منذ  الهيئة  �سباب  جمل�س  ر�سالة  اإن  دب��ي  يف 
على اإحياء العمل بالقيم العليا ملجتمعنا معترة اأن التما�سك 
وا�ستدامة  املجتمع  اأف����راد  م��ن  ف��رد  ك��ل  م�سوؤولية  املجتمعي 
اأفراد  ال�سحيح لحتياجات  الفهم  تاأتي من  الب�سرية  التنمية 
املجتمع ومنحهم التمكني والدمج والتقدير الذي ي�ستحقون 

ليكونوا جزءاً من عجلة عطاء ل تتوقف.
واأ���س��اف اأن��ه منذ الإع���الن ع��ن “ ع��ام زاي��د “ حر�س جمل�س 
زايد  واأف��ك��ار للرتويج لقيم  م��ب��ادرات  الهيئة على ط��رح  �سباب 

املجل�س  وداأب  ملجتمعنا  ال�سلبة  القاعدة  هي  والتي  الأ�سيلة 
منذ اإن�سائه على الغو�س عميقاً يف احتياجات املجتمع والبحث 
باأهمية كل فرد يف املجتمع  عما غابت عنه الأ�سواء لإميانهم 

وباأن تكامل الأدوار اأحد مفاتيح ال�ستدامة. 
واأ�سار اإىل اأن فكرة “ و�سام اخلري” جاءت من هذا املنطلق .. 
معربا عن �سعادته بالتعاون الذي اأبدته اجلهات احلكومية يف 
تر�سيح �سخ�سيات متيزت بعطائها وغاب عنها التكرمي لتكون 
اليوم يف الواجهة وحتى ت�سبح ق�س�سهم املوؤثرة يف العمل من 

اأجل الآخرين قدوة لزمالئهم ولبقية اأفراد املجتمع.
اللم�سات  ح��ال��ي��اً  املجتمع  تنمية  هيئة  �سباب  جمل�س  وي�سع 
الأخرية على احلملة التي ت�ستهدف اختيار موظفني حكوميني 

جمتمعه  يف  ال�سخ�س  دور  ت��اأث��ري  اإىل  ترتكز  معايري  بح�سب 
املحيط والدور الذي يلعبه يف خدمة املجتمع بغ�س النظر عن 
موقعه الوظيفي وعلى ق�سة جناحه وخ�سائله الإن�سانية التي 
املجل�س  وت�سلم  املجتمع.  اأف���راد  وبقية  لزمالئه  ق��دوة  جتعله 
الطرق  هيئة  من  كل  من  جمهولني  جنود  لثالثة  تر�سيحات 
ودائرة  امل��دين  والدفاع  لالإ�سعاف  دبي  وموؤ�س�سة  واملوا�سالت 
ال�سوؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي وهيئة ال�سحة وجمارك 
دبي  وحماكم  دب��ي  ل�سرطة  العامة  والقيادة  دب��ي  وبلدية  دب��ي 
املقرتحات  مراجعة  حاليا  يتم  حيث  لالإعالم  دب��ي  وموؤ�س�سة 
املجهولني  اجل��ن��ود  لتحديد  احلملة  معايري  م��ع  ومطابقتها 

امل�ستحقني لو�سام اخلري يف عام زايد.

احتفاء بيوم زايد للعمل االإن�ساين 

الأر�سيف الوطني ي�سارك بامللتقى الرم�ساين جلمعية �سيدات م�سر
•• ابوظبي-الفجر:

احتفاء بيوم زايد للعمل الإن�ساين، وتزامناً مع عام زايد �سارك الأر�سيف 
بهذه  م�سر  �سيدات  جمعية  نظمته  ال��ذي  الرم�ساين  امللتقى  يف  الوطني 
الأر�سيف  م�ساركة  وت��اأت��ي  اأبوظبي،  يف  ال�ساطئ  روت��ان��ا  فندق  يف  املنا�سبة 
الوطني يف هذه املنا�سبة لت�ستعر�س يف امللتقى جوانب من العالقات املتينة 
بني البلدين ال�سقيقني دولة الإمارات العربية املتحدة وجمهورية م�سر 
يف  الوطني  لالأر�سيف  والوطني  املجتمعي  ال��دور  من  وانطالقاً  العربية، 
حفظ وتوثيق تاريخ القائد املوؤ�س�س، املغفور له – باإذن اهلل- ال�سيخ زايد 
بن �سلطان اآل نهيان الذي قاد نه�سة دولة الإمارات و�سّيد �سرح احتادها 

امليمون، وبهدف تقدمي بع�س ماآثره ومناقبه للم�ساركني.
ح�سر امللتقى عدد من كبار ال�سخ�سيات كان يف مقدمتهم �سعادة ال�سفري 
وائل جاد، �سفري م�سر بدولة الإمارات العربية املتحدة، والدكتور اأجمد 
اجل��وه��ري امل��ل��ح��ق ال��ث��ق��ايف امل�����س��ري ب���الإم���ارات، وح���رم ���س��ع��ادة ال�سفري، 

وال�سيدات ع�سوات اجلمعية، وعدد كبري من املدعوين.
ومتثلت م�ساركة الأر�سيف الوطني يف امللتقى الرم�ساين للجمعية مبعر�س 

امل�سرية  الإم��ارات��ي��ة  العالقة  من  جوانب  وثقت  التي  التاريخية  لل�سور 
الأخوية املميزة، والتي بلغت ذروتها يف عهد املغفور له - باإذن اهلل- ال�سيخ 
املوؤ�س�س  اآل نهيان، ووثقت الزيارات التي قام بها القائد  زايد بن �سلطان 
امل�سريني،  وامل�سوؤولني  بالروؤ�ساء  ولقاءاته  العربية  م�سر  جمهورية  اإىل 
واملحافظة  الطيبة  العالقات  متتني  يف  ال�سقيقني  البلدين  قيادة  ودور 

عليها.
بداأ احلفل بكلمة األقتها رئي�سة جمعية �سيدات م�سر ال�سيدة غادة الع�سري 
–طيب اهلل ثراه-  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  ا�سم  اأن  اأك��دت فيها 
اأ�سكال العطاء، وقد اأ�سبحت الإم��ارات يف عهده من  اقرتن دائماً بجميع 
اأهم الدول امل�ساهمة يف العمل الإن�ساين، وقد اكت�سب العمل الإن�ساين يف 
واخلريية  الإن�سانية  فالق�سايا  وري��ادت��ه،  متيزه  املوؤ�س�س  القائد  م�سرية 
ا�ستحوذت على مكانة متقدمة يف فكره واهتمامه �سواء كان داخل البالد 
حمل  يف  خطاه  على  ت�سري  احلكيمة  القيادة  اأن  اإىل  م�سرية  خارجها،  اأم 
التطور، و�سكرت  الإن�ساين ومتابعة م�سرية  العمل  راية  امل�سوؤولية وحمل 
ال�سيدة رئي�سة اجلمعية الأر�سيف الوطني على دوره يف توطيد العالقات 

املوؤ�س�سية وم�ساركته اجلمعية احتفالتها بهذه املنا�سبة الغالية.

ثم األقت الدكتورة عائ�سة باخلري م�ست�سارة البحوث يف الأر�سيف الوطني 
اأن  اأكدت فيها  الإن�ساين(  العمل  زايد وم�سر..  حما�سرة بعنوان )ال�سيخ 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  دعم  ي�سمل  الإن�ساين  زاي��د  ال�سيخ  عطاء 
مل�ساريع التنمية احليوية التي تنه�س بحياة امل�سريني ترتكز يف قطاعات 
حيوية وعلى قائمة اأولوياتها تقدمي الرعاية ال�سحية وخدمات املوا�سالت 
اإح��داث حراٍك  اإىل  والتعليم والطاقة والإ�سكان والأم��ن الغذائي وتهدف 

اقت�سادي ُي�سهم اإيجاباً يف التنمية امل�ستدامة.
واأ�سارت املحا�سرة اإىل الدور التاريخي الذي قام به ال�سيخ زايد-طيب اهلل 
ثراه-منذ بداية العالقات الأخوية بني البلدين، وقد جتاوز عمل ال�سيخ 
زايد الإن�ساين حدود الزمان واملكان، فقد اأمر – طيب اهلل ثراه- مبعوناٍت 
اقت�سادية مل�سر ملا حلق بها من اأ�سرار جراء حرب ال� 1967. ولحقاً وجه 
بدعم جمهورية م�سر يف حرب اأكتوبر، ويف عام 1995 اأمر ال�سيخ زايد-

طيب اهلل ثراه-ببناء مدينة زايد يف م�سر بهدف اإ�سكان 150 األف ن�سمة. 
جمهورية  م�ساندة  يف  الر�سيدة  القيادة  ت�سري  املوؤ�س�س  الباين  نهج  وعلى 

م�سر �سيا�سياً واقت�سادياً فالإمارات ثالث اأكر �سريك جتاري مل�سر.
ال�����س��ي��خ زايد-طيب  ت��ن��اول��ت حم���اور امل��ح��ا���س��رة دور  اآخ���ر  وع��ل��ى ���س��ع��ي��ٍد 

حديثة.  عا�سمة  بناء  يف  اأ�سهمت  التي  الثقافية  العالقات  تعزيز  اهلل-يف 
ال�سيخ زايد-طيب اهلل  فاملهند�س عبدالرحمن ح�سنني خملوف عمل مع 
ثراه- وخطط مع �سموه تفا�سيل بناء مدينة اأبوظبي و�سوقها الذي جمع 
والتاآخي  الت�سامح  روح  اإ�سعادهم وبث  اأ�سهمت يف  بذكرياٍت جميلة  النا�س 
والن�سجام وهذا عطاء اإن�ساين ُر�ِسخت على اأ�سا�سه قيم ومفاهيم جمتمع 
دولة الإمارات، وكذلك ال�سالم الوطني الذي حلنه �سعد عبد الوهاب عام 
اأُم  ال�سيدة  ال�سرق  ثراه-لكوكب  اهلل  زايد-طيب  ال�سيخ  ودع��وة   1971
اللوؤلوؤ  اأهداها -رحمه اهلل- عقداً من  التاريخية  لزيارتها  كلثوم وتثميناً 
وبه  تقريباً  ي���اردة  ن�سف  فطوله  1880م؛  ع��ام  نع  �سُ ال���ذي  الطبيعي 
لوؤلوؤة طبيعية. ومن �سمن التاأثري املتبادل الأندية املحلية التي   1888
اقتب�ست اأ�سمائها من فرٍق م�سرية عريقة وهذا يدل على الروح الريا�سية 

وعمق العالقات امل�سرتكة بني الأ�سقاء.
عن  م��وؤخ��راً  �سدرت  التي  الكتب  على  ال�سوء  باخلري  الدكتورة  و�سلطت 
الأر�سيف الوطني، ومنها: كتاب عن م�ساهدات بعثة دار الهالل امل�سرية 
ل��دى زي��ارت��ه��ا اأب��وظ��ب��ي ع��ام 1968م، وال��ك��ت��اب ال��ذي �سدر م��وؤخ��راً عن 

الأر�سيف الوطني بعنوان )اأم كلثوم يف اأبوظبي(.

م�ست�سفى راأ�ض اخليمة ينظم حملة �سحية رم�سانية جمانية 

مبنا�سبة يوم زايد للعمل االإن�ساين

تكرمي الداعمني خليمة زايد ومفاطر رم�سان

•• راأ�س اخليمة – الفجر

عن  اخليمة  راأ���س  م�ست�سفى  اأعلن  الرم�سانية،  ال�سحية  مبادرته  اإط��ار  يف   
عيد  اإىل  و�سوًل  الف�سيل،  ال�سهر  خ��الل  جمانية  �سحية  فحو�سات  توفري 
الفطر. وتت�سمن هذه الفحو�سات تقييماً لنمط احلياة للتعرف على ال�سجل 
واختبارات  البدنية،  ولياقته  الغذائي،  ونظامه  للمري�س،  والعائلي  الطبي 
الإجهاد و�سلوكيات النوم ف�ساًل عن فحو�سات مل�ستويات �سكر الدم، و�سغط 
الفحو�سات  تت�سمن  كما  ال�سحي.  والتقرير  اجل�سم،  كتلة  وموؤ�سر  ال��دم، 
والأ�ساليب  وامل��ر���س،  الإج��ه��اد  اإدارة  العتبار  بعني  تاأخذ  �سحية  ا�ست�سارات 
الغذائي  ال��ن��ظ��ام  وا���س��ت�����س��ارات يف جم���ال  ال��ت��دخ��ني،  ع��ن  ب���الإق���الع  الكفيلة 

والتمارين الريا�سية. وعالوًة على ذلك، وبوحي من روح العطاء يف ال�سهر 
الف�سيل، يقدم امل�ست�سفى تخفي�سات بقيمة 2000 درهم على باقات الولدة 
ال�سحي.  ال�سمان  لتغطية  يفتقرن  اللواتي  الأمهات  لدعم  رم�سان  خالل 
امل�ست�سفى  من�ساآت  و�ستجرى يف  ال�سكان،  كافة  وت�ستهدف فحو�سات احلملة 

من الأحد اإىل اخلمي�س بني ال�ساعة 8 م�ساء ولغاية ال�ساعة 10 م�ساء.
امل�سكالت ال�سحية :

ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  �سّديقي،  ر�سا  الدكتور  ق��ال  املنا�سبة،  وبهذه 
التاأمل  من  ملزيد  تدعونا  ف��رتة  رم�سان  »يعتر  ج��روب:  كري  هيلث  ارب��ي��ان 
ومراجعة الذات، ويت�سمن ذلك تقييم حالتنا ال�سحية. وينطبق ذلك على 
ال�سائمني نظراً للتغيري املفاجئ الذي يطراأ على نظامهم الغذائي وعادات 

اأي  اإىل  للتعر�س  جتنباً  اخلا�س  الن�سباط  من  مزيداً  يتطلب  مما  النوم، 
الإمارات  �سكان  الإزعاجات. ومن خالل هذه احلملة، نود م�ساعدة  نوع من 
اتخاذ  ال�سحية بحيث ميكنهم  التعرف على م�سكالتهم  املتحدة يف  العربية 
املدى  على  بالفائدة  عليهم  ت��ع��ود  ال��ت��ي  ال��الزم��ة  الت�سحيحية  الإج�����راءات 
الطويل. يتجلى هدفنا يف جعل احلياة اأكرث �سهولة وراحة. وينعك�س ال�سعور 
ذاته يف باقات الولدة املقدمة باأ�سعار خمف�سة خالل ال�سهر الف�سيل. نحن 
اإن مل تتم  ندرك اأن تكلفة الولدة قد ت�سكل م�سدر قلق ل��الأزواج، خ�سو�ساً 
الباقات لالأمهات  التاأمني. وكهدية رم�سانية، نقدم هذه  تغطيتها مبوجب 
اأن تعزز  احلوامل اللواتي ينبغي عليهن الدفع من مالهن اخلا�س؛ واأرج��و 

هذه املبادرة من �سعادتهن«.

•• دبي –الفجر:

وال�سركاء  ال��رع��اة  بتكرمي  الإن�ساين  للعمل  زاي��د  ي��وم  يف  اخل��ري«  »بيت   قامت 
زادت  التي  اإفطار �سائم، ومتويل مفاطر رم�سان،  دعم م�سروع  امل�ساهمني يف 
الرم�سانية،  زايد اخلري  وذلك يف خيمة  وم�سجداً،  40 موقعاً  العام عن  هذا 
جمهزة  خيمة  وه��ي  ب��دب��ي،   2 املحي�سنة  منطقة  يف  اجلمعية  اأق��ام��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
ومكيفة، تت�سع لأكرث من 2000 �سائم يف وقت واحد، �ساهمت هيئة كهرباء 
و�سلم  بدعمها.  تكفلت  م��واق��ع  اأرب���ع  ب��ال��ك��ه��رب��اء، �سمن  م��ده��ا  دب��ي يف  وم��ي��اه 
من  لأك���رث  اجلمعية،  ع��ام  م��دي��ر  العو�سي،  ط��اه��ر  عابدين  التكرمي  ���س��ه��ادات 
ملبادرتهم بدعم مفاطر  والتقدير  ال�سكر  30  جهة حكومية وخا�سة، موجهاً 
من  ال�سائمني  باإفطار  الف�سيل،  ال�سهر  �سنن  اإحياء  على  وحر�سهم  رم�سان، 
املجتمعية  بامل�سوؤولية  للتزامهم  جت�سيداً  ال�سبيل،  وعابري  وامل�ساكني  العمال 
ال�سراكة يف دعم  ه��ذه  باأهمية  املجتمع، منوهاً  الأق��ل دخ��اًل يف  الفئات  دع��م  يف 
يزيد  ما  اإىل  رم�سان  نهاية  حتى  اإنفاقه  ي�سل  اأن  املتوقع  من  ال��ذي  امل�سروع 
ع��ن 4 م��ل��ي��ون دره���م لإف��ط��ار ن�سف م��ل��ي��ون ���س��ائ��م، ب����داأت ب��� 14 األ���ف وجبة 
بداية  مع  األف وجبة يومياً   17 اإىل  الكرمي، لرتتفع  ال�سهر  بداية  مع  يومياً 
الع�سر الثاين، يتم توفريها من خالل 12 مطبخاً مرخ�ساً، وت�ستويف �سروط 
اأف�سل �سروط ال�سحة  املذاق الطيب وجودة العنا�سر الغذائية وتكاملها وفق 
وال�سالمة.    واأ�ساد العو�سي يف كلمة األقاها احتفاء باملكرمني، باملعاين والقيم 
اإىل  اجلمعية  مب��ب��ادرة  منوهاً  الإن�����س��اين«،  للعمل  زاي��د  »ي��وم  اإليها  يرمز  التي 

لإرث  تخليداً  اخل��ري«  زاي��د  »خيمة  با�سم  للمفاطر  الرئي�سية  اخليمة  ت�سمية 
اهلل يف  رحمه  اأر���س��ى  »لقد  وق��ال:  واملقيم،  للمواطن  العطاء  ومنهجه يف  زاي��د 
اخلام�سة  وللمرة  العام  ه��ذا  ففازت  مقابل،  بال  العطاء  روح  العزيزة  اإماراتنا 
اإل  املنا�سبة  ي�سعنا يف هذه  ول  الإن�ساين،  العطاء  العامل يف  الأول على  باملركز 
اأن ندعو للوالد املوؤ�س�س بالرحمة واملغفرة، ونرفع اآيات الولء للقيادة الر�سيدة 
التي �سارت على نهجه الكرمي«. وعر ال�سركاء عن �سكرهم جلمعية بيت اخلري، 
على هذا التكرمي، م�سيدين بح�سن التنظيم وروح التطوع التي اأبداها موظفو 
اجلمعية يف الإ�سراف على اإجناح هذه اخليمة التي تعد الأكر يف تاريخ اخليم 

الرم�سانية، وقدرتهم على تنظيم الإفطار لهذا اجلمهور الكثيف، حيث يقوم 
اخليمة  داخ��ل  الإف��ط��ار  لتنظيم  بالتطوع  اجلمعية  موظفي  م��ن   20 ح��وايل 
ب�سال�سة وهدوء. وتتكون اجلهات الداعمة خليمة زايد اخلري الرم�سانية من 
ال�سحة، ودبي  امل��دين، وهيئة  بلدية دبي، وكهرباء ومياه دبي، ودبي للطريان 
لالإ�سعاف، و�سرطة دبي، واقت�سادية دبي، ودبي لال�ستثمار، وجامعة حممد بن 
را�سد للطب، وجمموعة اينوك، ووقفي عبداجلليل الفهيم وعبدال�سالم رفيع، 
وجمموعتي احلبتور وال�سعفار، وبنوك الإمارات دبي الوطني واأبو ظبي الأول 

وامل�سرق ودبي التجاري، وغريها من ال�سركات واجلهات اخلا�سة.

مدير عام غرفة ال�سارقة: زايد وجه 
الإمارات مل�ستقبل م�سرق مبني على حب اخلري

•• ال�شارقة -وام:

ق���ال ���س��ع��ادة خ��ال��د ب��ن ب��ط��ي الهاجري 
مدير عام غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة 
اإن املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
لديه  ك��ان��ت   - ث���راه  اهلل  طيب   - نهيان 
وجنح  امل�ستقبل  ت�ست�سرف  �سباقة  روؤي��ة 
يف اأن يوجه دولة الإمارات اإىل م�ستقبل 
م�سرق مبني على حب اخلري لالإن�سانية 
كافة وجنح بحكمته الإن�سانية اأن يجمع 
القلوب من حوله وغر�س حب اخلري يف 
 - �سعادته  واأ���س��اف  �سعبه.  اأب��ن��اء  نفو�س 
الإن�ساين  للعمل  زاي��د  “ ي��وم  مبنا�سبة 
“ - اإن املغفور له ال�سيخ زايد اأ�س�س دولة 

القائد  اأن  اإىل  الريادة.. م�سريا  �سبق  ال�سماء وحتتل  تناطح  اأن  ا�ستطاعت 
باأعماله واأفعاله وماآثره املختلفة  املوؤ�س�س �سيظل حا�سرا يف قلوب العامل 
حيث اأ�س�س دولة يعم خريها على العامل اأجمع اإىل الآن. واأو�سح اأن اأعمال 
القائد املوؤ�س�س اخلريية �سملت خمتلف البالد العربية والإ�سالمية وهو ما 
انعك�س حبا بادله اإياه جميع العرب وامل�سلمني الذين اأحبوه لكرمه و�سخائه 
حيث و�سل �سدى اأعماله وانت�سر اإىل العامل كافة فن�سر املوؤ�س�سات اخلريية 

التنموية املتنوعة وامل�ست�سفيات واملدار�س وامل�ساجد واملعاهد وغريها.
وق���ال ال��ه��اج��ري اإن ال��ع��م��ل الإن�����س��اين يف م�����س��رية ال��ق��ائ��د امل��وؤ���س�����س متيز 
واإمنا  املادية  امل�ساعدات  اأنه مل يقت�سر فقط على تقدمي  ب�سموليته حيث 
امتد اإىل مناطق الأزم��ات الإن�سانية والتفاعل املبا�سر مع م�سكالتها على 
يف  العامل  م�ستوى  على  الأوىل  الدولة  الإم���ارات  جعل  ما  العامل  م�ستوى 

تقدمي امل�ساعدات اخلارجية.

كليمن�س   / امل����دع����و  ف���ق���د 
زمي����ب����اب����وى     ، م����وب����ف����اف����ا 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )FN526528( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0568972200

فقدان جواز �سفر

امل�سباحيه   / امل��دع��و  ف��ق��د 
امل�������غ�������رب     ، احل����������م����������رى 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )HE6712360( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0585010533

فقدان جواز �سفر

اليا�س  امل���دع���و/ حم��م��د  ف��ق��د 
بنغالدي�س   ، ����س���ري���ف  ام�����ني 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)AE8567796( - يرجى 
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم����ن 
البنغالدي�سية  ب���ال�������س���ف���ارة 
����س���رط���ة  م�����رك�����ز  اق����������رب  او 

بالمارات.   

فقدان جواز �سفر

فقدان �شهادة اأ�شهم ت
ف�����ق�����دت ������س�����ه�����ادة ال������س�����ه�����م رق����م 
امني  اي��ه��م   / با�سم   103332
منازل  ل�����س��رك��ة  ت��اب��ع��ة    ، ق��د���س��ي 
 20،000 وع�����دده�����ا  ال���ع���ق���اري���ة 
رقم  ال�سهم  �سهادة  وف��ق��دت  �سهم 
امني  اي��ه��م   / با�سم   106157
منازل  ل�����س��رك��ة  ت���اب���ع���ة   ، ق���د����س���ي 
722 �سهم وعلى  العقارية وع��دد  
بالرقم  الت���������س����ال  ي���ج���ده���ا  م����ن 

 0507523673
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العفو الدولية : داع�ض ا�ستخدم املدنيني دروعا 

اتهام التحالف الدويل بانتهاكات يف الرقة ال�سورية 
•• بريوت-رويرتز:

�سنها  التي  الهجمات  اأن  الثالثاء  ام�س  الدولية  العفو  منظمة  ذك��رت 
التحالف الذي تقوده الوليات املتحدة �سد تنظيم داع�س الإرهابي يف 
ال��دويل من  القانون  انتهكت  املا�سي رمبا  العام  ال�سورية  الرقة  مدينة 

خالل تعري�س حياة املدنيني للخطر.
اإن��ه خالل حملة  لها  تقرير  الإن�سان يف  بحقوق  املعنية  املنظمة  وقالت 
من  يكفي  م��ا  يتخذ  مل  �سوريا  يف  التنظيم  معقل  ل�ستعادة  التحالف 
ال��الزم��ة لتقليل  ي��اأخ��ذ الح��ت��ي��اط��ات  اأو  امل��دن��ي��ني  الإج�����راءات حلماية 

ال�سرر الواقع بهم لأدنى حد.
لنماذج  اإن جتاربها كانت مثال  اأ�سر قالت  اأرب��ع  املنظمة حالت  ووثقت 
اأوقعت  التي  العديدة  التحالف  هجمات  اأن  على  وا�سحا  ودليال  اأو�سع 

قتلى وم�سابني مدنيني انتهكت القانون الدويل الإن�ساين.
قتلى مدنيني  �سقوط  وراء  بوقوفه  �سابقة  اتهامات  التحالف على  ورد 

التي  التقارير  واإن��ه حقق يف كل  اإن��ه كان حري�سا على جتنبهم  بالقول 
تفيد بحدوث ذلك. و�سنت قوات �سوريا الدميقراطية، وهي حتالف من 
ف�سائل كردية وعربية م�سلحة، حملة ا�ستعادة الرقة من يونيو حزيران 
اإىل اأكتوبر ت�سرين الأول من العام املا�سي بدعم من طائرات التحالف 

احلربية وقواته اخلا�سة.
القتال  ب���اأن  وب��ع��ده��ا  ال��رق��ة خ��الل احلملة  روي���رتز يف  واأف����اد مرا�سلو 
�سوت  اإذ  امل��دي��ن��ة،  اأن��ح��اء  وا���س��ع يف  دم��ار  ت�سببت يف  وال�سربات اجل��وي��ة 
من  وق��ت  يف  ي�ستخدم  داع�����س  تنظيم  وك���ان  باأكملها.  اأح��ي��اء  ب��الأر���س 

الأوق��ات املدينة مقرا اإداري��ا  ملا ي�سمى اخلالفة التي اأعلنها من جانب 
واحد وجعلتها مركزا للتخطيط لهجمات اأتباعها حول العامل.

وقالت العفو الدولية اإن مقاتلي داع�س علموا بني املدنيني وا�ستخدموهم 
دروعا ب�سرية خالل معركة الرقة مما جعل من ال�سعب على التحالف 

جتنب اإ�سقاط قتلى منهم.
واأ�سافت املنظمة اأنها اأجرت مقابالت مع 112 من ال�سكان املدنيني يف 
الرقة خالل بحث ميداين اأجرته هناك يف فراير �سباط وزارت خالله 

مواقع 42 �سربة جوية ومدفعية وبقذائف املورتر.

واأف��ادت باأنه يف احلالت الأربع ال��واردة بالتف�سيل يف تقريرها، اأ�سابت 
ال�سربات اجلوية با�ستخدام ذخائر قوية مباين مليئة باملدنيني الذين 

كانوا يقيمون هناك منذ فرتات طويلة.
اأع�سائها  اإنها فقدت ثمانية من  التي قالت  الأ�سود،  اأ�سرة  وركزت على 
يف �سربة جوية واحدة، واأ�سرة ح�سي�س، التي اأفادت باأنها فقدت 18 من 
اإليها،  39 من املنتمني  اأنها فقدت  ب��دران، التي ذكرت  اأفرادها، واأ�سرة 

واأ�سرت فيا�س، التي اأ�سارت اإىل فقدها 16 ع�سوا.
وقال تقرير الوكالة عن احلالت الأربع ال�سهود ذكروا اأنه مل يكن هناك 
مقاتلون يف املنطقة املجاورة يف وقت وقوع الهجمات. مثل هذه الهجمات 
اإما اأن تكون هجمات مبا�سرة على املدنيني اأو اأهداف مدنية اأو هجمات 

ع�سوائية، م�سيفة اأن هذه الهجمات ت�سل اإىل حد جرائم احلرب.
ودعت العفو الدولية التحالف اإىل العرتاف بحجم الدمار الذي ت�سبب 
فيه واإىل توفري املعلومات الالزمة لتحقيق م�ستقل ف�سال عن تقدمي 

التعوي�سات لل�سحايا.

الفرن�سي  ال��رئ��ي�����س  ع��ل��ى  ل��ك��ن 
احلكومة  ف��رئ��ي�����س  ي�����س��ت��ع��د:  اأن 
يعد  ت����غ����ري.. مل  ق����د  ال���ك���ن���دي���ة 
والوديع،  ال��ه��ادئ  ال�سيا�سي  ذاك 
العامل  على  املنفتح  واجلنتلمان 
البلدان،  ج��م��ي��ع  ث��ق��اف��ات  وع��ل��ى 
اإث��ارة اجل��دل بخ�سو�س  اىل حد 
اأزيائه يف الهند، فقد اأ�سبح قائدا 
قويا ل يخفي قب�سته، هو الذي 
بلده  يف  ت�سويره،  يتم  م��ا  غالباً 
كندا ويف اخلارج، على انه مرتدد 
احلارقة،  ال�سيا�سية  امل�سائل  يف 
اأنه  ال��ي��وم على  اإل��ي��ه  ُينظر  وب��ات 

�سارم وحازم.
  ك��ل ���س��يء ح��دث خ��الل اأ�سبوع، 
اأع��ل��ن دونالد  امل��ا���س��ي.  الأ���س��ب��وع 
ت��رام��ب اخل��م��ي�����س ف��ر���س ر�سوم 
و�����س����رائ����ب ع���ل���ى الأل����وم����ن����ي����وم 
وال�����������س�����ل�����ب ع�����ل�����ى �����س����رك����ائ����ه 
القت�ساديني. واىل تلك اللحظة، 
“الرجل  دور  دائ��م��ا  ت���رودو  لعب 

الطيب” مع اجلار الأمريكي. 
الرئي�س  اأن  اأك�����د  م����ار�����س،  يف    
الأمريكي وعده باأن الكنديني لن 
يكونوا �سحايا احلرب التجارية. 
انه  فكرة  تغليب  اىل  ه��ذا  ودفعه 
ملواطنيه  �سديق خمل�س، موؤكدا 
ال����ذي  ال����ن����وع  م����ن  ت����رام����ب  اأن 
ق�سية  ويف  وه��ن��ا،  ب��وع��وده.  يفي 
احلال، متثل رد فعله يف الإعالن 
مليار   16.6 م��ب��ل��غ  ع��ن  ب����دوره 
يورو(  مليار   11( ك��ن��دي  دولر 
املنتجات  ع��ل��ى  ال�������س���رائ���ب  م���ن 
م��ن��ت��ج��ات حتظى  الأم����ري����ك����ي����ة. 
الكنديني،  ل��دى  ك��ب��رية  ب�سعبية 
ب�سكل  توؤثر  اأن  �ساأنها  من  والتي 

كبري على ميزانيتهم.

مهّذب يف ال�سكل
 وحازم يف لهجته

احل�س  اأن  الع���ت���ق���اد  »ع��ل��ي��ن��ا     
ال�سليم رمبا �سينت�سر يف النهاية، 
يبدو  ل  احل�������ظ  ل���������س����وء  ل����ك����ن 
اتخذتها  ال���ت���ي  الج��������راءات  اأن 
ت�سري  اليوم  المريكية  احلكومة 
�سرح مبا�سرة  يف هذا الجتاه”. 
اأول  بعد القرار الأمريكي.. بيان 
وحازم  ال�سكل،  حيث  م��ن  مهذب 

جدا يف لهجته. 
    وكان رئي�س احلكومة الفيدرالية 
اأك���رث م��ب��ا���س��رة و���س��راح��ة الأحد 
اإن  الأمريكية  القناة  املا�سي على 

يف  ذل�����ك،  م���ن  واأك������رث   .2015
الريطانية،  كولومبيا  مقاطعة، 
اين  ال�����ب�����الد،  غ�����رب  اق�������س���ى  يف 
وحيث  بالبيئة،  الناخبون  يلتزم 
خ�سر ليراليو ترودو ال�سلطة يف 

الآونة الأخرية.
ل���ل���ق���وة: رف�س  اخ����ر     مت��ظ��ه��ر 
احل�سول  كيبك  مقاطعة  ط��ل��ب 
ع���ل���ى م����زي����د م�����ن ال����س���ت���ق���الل 
ال�سريبية.  امل�����س��ائ��ل  يف  ال���ذات���ي 
الوزراء  وبهذا، يريد جنل رئي�س 
ال�����س��اب��ق ب��ي��ار اإل���ي���وت ت�����رودو، اأن 
الفيدرالية  احل��ك��وم��ة  اأّن  يثبت 
وان  عليها  ب��ال��ت��ط��اول  ت�سمح  ل 
ُتدا�س، خا�سة من طرف قوميي 

الكيبك.

زعيم اجلبهة املناه�سة 
للواليات املتحدة؟

فاإنه  ل���الأ����س���واأ،  اأو  »ل��الأف�����س��ل     
التي عر�سها  ال�سورة  ر�سم  يعيد 
يفوق  م����ا  ق���ب���ل  الن���ت���خ���اب���ات  يف 
ايبري،  �سانتال  كتبت  العامني”، 
�سحيفة  يف  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  امل��ح��ل��ل��ة 
ت��ورون��ت��و ���س��ت��ار، يف ح��دي��ث��ه��ا عن 
حلكومته  “حا�سم”  اأ�����س����ب����وع 

الليرالية.
كندا،  رادي���و  اللهجة يف  نف�س      
“�سيتذكر  املعلقون:  كتب  حيث 
ج���ا����س���نت ت���������رودو ط����وي����ال ه���ذا 
ال�سبوع الذي انق�سى، لقد اتخذ 
رئ��ي�����س ال������وزراء ق�����رارات كرى، 
اأهمّية،  ق��رارات وليته  اأك��رث  من 

قرارات �ستعّرفه من جديد.
   وبال�سري على خطى الأوروبيني 
يف الرد على احلمائية الأمريكية، 
“ت�سليط  ت����رودو  ج��ا���س��نت  ي��ري��د 
اأق�����س��ى ق���در م���ن ال�����س��غ��ط على 
ال�����ن�����واب الأم����ري����ك����ي����ني ال���ذي���ن 
ي����دع����م����ون دون�����ال�����د ت����رام����ب يف 
القادمة”  الن�سفية  النتخابات 
التي �ستجرى يف نوفمر القادم، 
ليبلوند،  ب��ات��ري��ك  اأو����س���ح  ك��م��ا 
بجامعة  ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذ 

اأوتاوا.
 وب����ذل����ك، ف�����اإن رئ��ي�����س ال������وزراء 
ال���ك���ن���دي، ال������ذي ي���ري���د ال���دف���اع 
ف�سائل  ع�����ن  الي���������ام  ق��������ادم  يف 
قمة  يف  الأط����راف  املتعدد  العمل 
يفتح  القادمة،  ال�سبع  جمموعة 
لالأمريكيني،  م��ن��اه�����س��ة  ج��ب��ه��ة 
�سيا�سي يف  لف�سل  نف�سه  ويعّر�س 

هذا الجتماع.
   ان احلرب التجارية “لن حتل 
ع��ن ط��ري��ق ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة اأو يف 
كندا”،  يف  ال�سبع  جمموعة  قمة 
“اإن  ل��ي��ب��ل��ون��د.  ب���ات���ري���ك  ي�����س��ر 
ال�سيا�سية يف الوليات  التطورات 
املتحدة” هي التي �ست�سمح بذلك 
ال�����س��رائ��ب يف  ت��ب��داأ  اأن  “مبجرد 
وال�سركات  امل�����س��ت��ه��ل��ك��ني  اإي�������ذاء 

الأمريكية”.
العلوم  لأ�����س����ت����اذ  وب���ال���ن�������س���ب���ة   
ال�سيا�سية، فاإن القت�ساد الكندي، 
ح��د كبري على  اإىل  يعتمد  ال��ذي 
ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة، ق���د ي���ت���اأّذى 
بدوره من ال�سرائب الأمريكية.. 
منتهية  “حلكومة  ����س���وؤم  ن��ذي��ر 
وليتها” يف النتخابات.. �ستدور 

بعد 18 �سهرا.
عن لوجورنال دي دميان�ض

بي �سي، ورداً على ترير وا�سنطن 
من اأن اأمنها القومي وراء فر�س 
“حقيقة  ت��رودو:  التعريفات قال 
البلدين قد ماتوا على  اأن جنود 
العاملية  احل��رب  خ��الل  ال�سواطئ 
اأفغان�ستان،  ج��ب��ال  ويف  ال��ث��ان��ي��ة، 
وحاربوا جنباً اإىل جنب يف بع�س 
الأم���اك���ن ���س��دي��دة ال���وع���ورة على 
كل  اأن  وحقيقة  الأر������س،  ك��وك��ب 
م��ن��ا يف جن���دة وم�����س��اع��دة الآخ���ر، 
اإهانة  يعتر  ف��ه��ذا  م��ا،  بطريقة 

لهم ».
اللهجة،  ان��ه تغيري ج���ذري يف     
لأن���������ه م����ن����ذ زم�������ن ط������وي������ل، مل 
يتحدث رئي�س وزراء كندي بهذه 
ال��ط��ري��ق��ة م��ع ج���اره ع��ل��ى اخلط 
ال��ت��ا���س��ع والأرب���ع���ني. ع��ل��ى الأقل 
جا�سنت،  وال����د  ك���ان  ان   ... م��ن��ذ 
رئي�ساً  ت����������رودو،  اإل�����ي�����وت  ب����ي����ار 
ل���ل���وزراء. ف��ق��د ق���ال ه���ذا الخري 
عام 1969: “العي�س اإىل جانب 
مع  النوم  مثل  املتحدة  ال��ولي��ات 
فيل بغ�س النظر عن درج��ة لني 
�سيتاأثر  دائ��م��ا  احل���ي���وان،  ورف����ق 
تذّمر  او  اهتزاز  بكل  ذاك  او  هذا 

ي�سدر عن الخر«. 
   ودائما على ان بي �سي، و�سف 

كما يوؤكد �سلطته يف بالده
اإىل حد  ت���رودو    وذه���ب جا�سنت 
الذهاب  رف�����س  اأن���ه  ع��ن  الك�سف 
الأ����س���ب���وع  ه�����ذا  وا����س���ن���ط���ن  اإىل 
لت�سوية “اآخر تفا�سيل” معاهدة 
لالأمريكيني  لأن  اجلديدة  األينا 
مطالب ا�سافية و�سفها ب� “غري 
كندا  بني  املفاو�سات  املعقولة”. 
واملك�سيك  امل���ت���ح���دة  وال����ولي����ات 
متوقفة الآن بعد ت�سعة اأ�سهر من 

املحادثات.
   هل هذا فقط؟ ل، لأن التغيري 
قبل  ف��ق��ط.  ت��رام��ب  ب�سبب  لي�س 
خمتلف  ملف  ويف  بيومني،  ذل��ك 
مت����ام����ا، ف����اج����اأ رئ���ي�������س ال�������وزراء 
الكثري من الكنديني باتخاذ قرار 
اأنابيب نفط  يق�سي بتاأميم خط 
كولومبيا  م��ق��اط��ع��ة  ف��ي��ه  تطعن 
ال��ري��ط��ان��ي��ة، م���ن اج����ل تامني 
ت��و���س��ي��ع ق���درات���ه، م�����س��روع يهدد 
بالتخل�������ي  الأم��ري��ك��ي  مالك�����ه 

عنه.
   قرار ل ميكن تف�سريه بالن�سبة 
ملقاومة  بطال  نف�سه  ط��رح  للذي 
حملته  يف  امل�����ن�����اخ�����ي  ال����ت����غ����ري 
اأكتوبر  يف  ال��راب��ح��ة  الن��ت��خ��اب��ي��ة 

يحدث  اأن  ومي���ك���ن  »مو�س”، 
 »mouse»،الفار م��ع  اخل��ل��ط 
“حيوان  ان��ه  مو�سحا  »املاو�س” 

هادئ ولكنه قوي جدا«.
   مل يحدث ان اتخذت كندا مثل 

“الأيل”  ب���  ب���الده  ت����رودو الب���ن 
الذي يواجه ذاك الفيل  التورية 
الإجنليزية  اللغة  يف  فقط  تفهم 
الأي��������ل   l>orignal لن 
 »moose»له ي��ق��ال  ال��ك��ن��دي، 

- منذ بداية التفاو�س حول الينا 
)اتفاقية التجارة احلرة لأمريكا 
النزاعات  ل��ت�����س��وي��ة  ال�����س��م��ال��ي��ة( 
�سناعة  ب��خ�����س��و���س  ال���ت���ج���اري���ة 

الطريان وخ�سب البناء.

ه���ذه ال��ت��داب��ري الن��ت��ق��ام��ي��ة منذ 
الأزمة القت�سادية يف الثالثينات، 
وتتغري  ع�سالته  ت���رودو  ليظهر 
ع���م���ل���ي���ة الغ�����������واء – ال����ت����ي مل 
اإميانويل ماكرون  يتخل�س منها 

ب�سبب ترامب وعوامل اأخرى:

كندا: جا�سنت ترودو يقطع مع �سورة احلمل الوديع...!
بفتح جبهة مناه�سة لالأمريكيني يعّر�ض نف�سه لف�سل �سيا�سي يف قمة جمموعة ال�سبع التي �ستحت�سنها بالده

عملية يل ذراع بني ترامب وجا�سنت

ترودو يغري جلده

يتجدد اللقاء بينهما ع�سية قمة �ساخنة نهاية النفتاح على العامل وثقافاته

هل تف�سل قمة ال�سبع يف كندا

يريد جا�سنت اثبات اأن احلكومة لن ت�سمح
 بالدو�ض عليها خا�سة من طرف قوميي الكيبك

مل يحدث ان اتخذت كندا مثل هذه التدابري 
النتقامية منذ الأزمة القت�سادية يف الثالثينات

  من املتوقع اأن ي�سل، 
الـــيـــوم االأربـــعـــاء، 
الفرن�سي  الرئي�ض 
ماكرون  اإميــانــويــل 
الــعــا�ــســمــة  اإىل 
لكندا،  الفيدرالية 
اأوتاوا، للقاء رئي�ض 
جا�سنت  الــــــــوزراء 
قمة  ع�سية  ترودو، 
ال�سبع  جمــمــوعــة 
�سانت  �سواطئ  على 

لوران�ض.

•• الفجر – خرية ال�شيباين

رف�ض الذهاب اإىل وا�سنطن لت�سوية اآخر تفا�سيل معاهدة األينا اجلديدة الأن لالأمريكيني مطالب ا�سافية
ي�سلط ترودو ال�سغط على النواب الأمريكيني الذين يدعمون ترامب يف النتخابات الن�سفية القادمة
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عربي ودويل

اأعرب الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني عن اأمله بالعمل مع احتاد 
اأو  ا�ستقرار الحت��اد  لزعزعة  نية  اأي  نافياً  وم��زده��ر،  اأوروب���ي موحد 
الت�سبب بانق�سامه عر ن�سج عالقات مع اأحزاب قومية اأو م�سككة يف 
النم�ساوي  اآر اف”  “او  اأوروب��ا. وق��ال بوتني يف مقابلة مع تلفزيون 
الحتاد  يكون  اأن  م�سلحتنا  م��ن  لفيينا  بها  يقوم  زي���ارة  ع�سية  بثت 
الأوروب���ي موحدا وم��زده��راً، لأن الحت��اد الأوروب���ي هو اأه��م �سريك 
جتاري واقت�سادي لنا، وكلما كرثت امل�سكالت داخل الحتاد الأوروبي 
العك�س،  على  اإل��ي��ن��ا،  بالن�سبة  الغمو�س  وازداد  الأخ��ط��ار  تعاظمت 
اإىل  نهدف  وا�ساف ل  الأوروب���ي.  الحت��اد  التعاون مع  نريد تطوير 
تق�سيم اأي �سيء اأو اأي طرف يف الحت��اد الأوروب��ي. و�سئل عن اتفاق 
احلاكم  املوحدة”  “رو�سيا  حزب  بني   2016 منذ  ال�ساري  التعاون 
الئتالف  يف  راه��ن��اً  امل�����س��ارك  النم�سا  يف  املتطرف  اليميني  واحل���زب 
اأن يكون هناك بع�س الف�سليات  احلكومي، فاقر بوتني بانه ميكن 
داخل الأحزاب ال�سيا�سية على �سعيد التعاون. وتابع “نقرر يف �سكل 
براغماتي نحاول التعاون مع اأولئك الذين يعرون علناً عن رغبتهم 
يف العمل معنا«. وقال الرئي�س الرو�سي الذي ترجمت ت�سريحاته اإىل 
الأملانية اإنه ال�سبب الوحيد لالت�سالت ال�سيا�سية بني اأحزابنا وبع�س 
الأح��زاب يف اأوروب��ا، وهذا ل يرتبط طبعاً برغبة يف القيام ب�سيء ما 
لزعزعة ا�ستقرار الحتاد الأوروبي اأو اإزعاجه، اآمل بان تخرج النم�سا 

والدول الأخرى يف الحتاد الأوروبي هذه الفكرة من راأ�سها.

اأعلن البيت الأبي�س، اأن الرتتيبات لعقد قمة بني الرئي�س الأمريكي، 
اأون، ت�سري على  ال�سمالية، كيم جونغ  دونالد ترامب، وزعيم كوريا 
قدم و�ساق واإن موعدا ب�سفة مبدئية حتدد للقائهما يوم 12 يونيو 

يف التا�سعة م�ساء بالتوقيت املحلي ل�سنغافورة.
وهذا هو اأول اإعالن لتوقيت اأول اجتماع بني الزعيمني، وذلك بعد 
يف  امل�ستوى  رفيع  �سماليا  كوريا  وف��دا  اأي��ام   3 قبل  ترامب  ا�ستقبال 

البيت الأبي�س نقل اإليه ر�سالة من كيم.
عن  احلديث  الأبي�س  البيت  با�سم  املتحدثة  �ساندرز  �سارة  ورف�ست 

تفا�سيل هذه الر�سالة.
لكنها قالت: اأ�ستطيع اأن اأخركم باأن الرئي�س يتلقى اإفادات يومية 

ب�ساأن كوريا ال�سمالية من فريقه لالأمن القومي.
الأول  الجتماع  لهذا  املبدئي  املوعد  اأن  اأي�سا  لكم  اأق��ول  واأ�سافت: 

�سيكون يوم 12 يونيو يف التا�سعة م�ساء بتوقيت �سنغافورة.

قياديني يف  الثالثاء، عن  ام�س  اللندنية،  “احلياة”  نقلت �سحيفة 
رئي�س  ب��ارزاين،  م�سعود  بزعامة  الكرد�ستاين  الدميقراطي  احل��زب 
بتوليه  اقرتاحاً  رف�س  ب��ارزاين  اأن  ال�سابق،  العراق  كرد�ستان  اإقليم 
بتوليه  اقرتاحاً  رف�س  ب��ارزاين  اإن  القياديون  وق��ال  العراق.  رئا�سة 
من�سب رئي�س اجلمهورية، قدمه اأع�ساء القيادة يف اجتماعهم اأخرياً. 
وعزا موقفه اإىل اأنه يبحث عن حقوق ومكت�سبات الأكراد ولي�س عن 
�سوان  املفاو�س  احل��زب  وفد  ع�سو  عن  ال�سحيفة  ونقلت  املنا�سب. 
ي�سوبها  اجل��دي��دة  الحت��ادي��ة  احلكومة  ت�سكيل  مفاو�سات  اأن  ط��ه، 
الأيام  اأرب��ي��ل يف  ب���ارزاين يف  واأج���رى  اجل����راأة.  اإىل  وتفتقر  غمو�س 
يف  الفائزة  ال�سنية  اللوائح  قادة  مع  لقاءات  �سل�سلة  املا�سية  القليلة 
النتخابات الحتادية ودبلوما�سيني غربيني، �سمن امل�ساعي اجلارية 
لر�سم مالمح الكتلة النيابية الأكر التي �ستكلف بت�سكيل احلكومة. 
فيها  مب��ا  وامل��واق��ف  النظر  وج��ه��ات  تبادلنا  لل�سحيفة:  ط��ه  وق���ال 
�سروط امل�ساركة مع الأطراف كافة، واأبلغنا اجلميع باأن اأولويتنا هي 
م�سروع احلكومة، م�سكلتنا لي�ست مع اأ�سخا�س. و�سدد على �سرورة 
اأن يقدم كل طرف اخلطوط العري�سة لآلية تنفيذ ما وعد به، لئال 
نكرر الأخطاء ذاتها. وقال: ما زالت هناك حالة من ال�سبابية وعدم 
الو�سوح لدى الكتل الفائزة الكرى، ول توجد ورقة عمل حمددة 

ت�سمح لنا بتحديد الطرف الأقرب اإلينا.

عوا�شم

مو�سكو

لندن

وا�سنطن

اتهام مانافورت بال�سغط
 على �سهود ب�ساأن رو�سيا

 •• وا�شنطن-اأ ف ب:

وجه املدعون المريكيون اإىل املدير ال�سابق حلملة الرئي�س دونالد ترامب 
النتخابية، بول مانافورت الذي يواجه تهما بالحتيال امل�سريف وال�سريبي 
الرو�سي يف  التدخل  التحقيق حول  �سهود يف  على  ال�سغط  تهمة حماولة 

النتخابات.
امل�سرف  ويقول القرار التهامي ال�سادر عن املدعي اخلا�س روبرت مولر 
ن�سية  ر���س��ائ��ل  وع��ر  هاتفيا  ب�سهود  ات�سل  م��ان��اف��ورت  اإن  التحقيق  على 

م�سفرة بغر�س حملهم على تقدمي “�سهادات كاذبة ماديا«.
اإطالق  �سروط  انتهاك  اإىل  ترقى  الأن�سطة  تلك  مثل  اأن  الن�س  وي�سيف 
�سراحه بكفالة ما “يدفع لالفرتا�س القانوين ل�سالح توقيفه” ما يعني 

اإنه يواجه احتمال �سجنه قبل حماكمته.
ويخ�سع مانافورت لالإقامة اجلرية يف منزله منذ توجيه التهامات له 
اأكتوبر املا�سي. وبح�سب وثائق املحكمة فاإنه �سعى لل�سغط على �سهود  يف 
قد يتم ا�ستدعاوؤهم لالإدلء ب�سهادتهم يف املحكمة حول ان�سطة ما يعرف 
�سلة  على  قانوين  غري  بح�سد  بالقيام  املتهمة  هاب�سرغ”  ب”جمموعة 
دفع براءته  عاما(  مانافورت )69  وكان  اوكرانيا.  الرو�سية يف  بامل�سالح 
يف فبارير من تهم تبيي�س الأم��وال والقيام بحملة �سغوط غري قانونية 
اأول حماكمة  اإىل  اأجنبية والكذب على املحققني، ما �سيوؤدي  ل�سالح دولة 

ناجمة عن حتقيق مولر، تبداأ يف 17 �سبتمر.
امل�سريف  الحتيال  تهمة  من  ب��راءت��ه  مانافورت  دف��ع  املا�سي  فراير  ويف 

وال�سريبي، ما اطلق اجراءات حماكمة منف�سلة يف 10 يوليو.
الثاين ول يزال يرخي بظالله  الذي يجريه مولر عامه  التحقيق  ودخل 

على امل�سهد ال�سيا�سي يف الوليات املتحدة ويهدد رئا�سة ترامب.

قوات االإحتالل تعتقل م�سلني من �ساحات االأق�سى 

خطوة رو�سية غري م�سبوقة يف القد�ض.. على طريقة ترامب

معركة احلديدة ت�سع حدا لتهديدات احلوثيني للمالحة الدولية 
وتقطع ال�سريان الإيراين يف اليمن

•• اليمن-وام:

حموريا  دورا  احل��دي��دة  م��دي��ن��ة  حت��ري��ر  م��ع��رك��ة  تلعب 
يف  بالغة  اأهمية  من  لها  ملا  باليمن  احل��رب  يف  وحا�سما 
احلكومة  ل�سالح  كبري  ب�سكل  ال��ق��وى  م��وازي��ن  تغيري 
ال�سريان  تقطع  اأن��ه��ا  اإذ   .. العربي  والتحالف  اليمنية 
الإيراين يف اليمن ومتنع اإمدادها احلوثيني بالأ�سلحة 
وال�سواريخ البالي�ستية املهربة من خالل ميناء احلديدة 
ال�سرتاتيجي الذي تتخذه امليلي�سيات قاعدة لنطالق 
وتهديد  واليمن  الغربي  ال�ساحل  يف  الإرهابية  اأعمالها 
البحر  عر  العاملية  والتجارة  البحرية  املالحة  حركة 
“وام” يف هذا  الإم���ارات  اأن��ب��اء  الأح��م��ر. وتر�سد وكالة 
مدينة  حترير  ملعركة  ال�سرتاتيجية  الأهمية  التقرير 
البحرية  املالحة  حماية  يف  ودوره��ا  ومينائها  احلديدة 
احلوثي  مليلي�سيات  اإي���ران  م��ن  الأ�سلحة  تهريب  ومنع 
النقالبية التي باتت يف انتظار هزائم مدوية و�ساحقة 
والتقدم  امل��وؤ���س��رات  ك��اف��ة  وت��وؤك��د  ال��غ��رب��ي.  ال�ساحل  يف 
امليداين لقوات التحالف العربي واملقاومة اليمنية على 
الأر�س باجتاه مدينة احلديدة ومينائها اقرتاب نهاية 
بعد  كثريا  لإي��ران  املوالية  احلوثي  ميلي�سيات  خمطط 
اإكمال حترير ميناء احلديدة كونهم �سيخ�سرون منفذا 
ما  م��ع  اإي���ران  م��ن  الأ�سلحة  لتهريب  ا�ستخدموه  طاملا 
بجهود  واقعا ل حمالة  بات  تقدم كبري  يعنيه هذا من 
اأبناء اليمن ودعم و اإ�سناد من القوات امل�سلحة الإماراتية 
اليمن و�سط هزائم  العربي يف  التحالف  العاملة �سمن 
متالحقة لعنا�سر امليلي�سيات يف جبهة ال�ساحل الغربي 

التحالف  لقوات  الع�سكرية  النت�سارات  وتعد  لليمن. 
العربي واملقاومة اليمنية امل�سرتكة امل�سنودة من القوات 
امل�سلحة الإماراتية يف جبهة ال�ساحل الغربي وال�سيطرة 
على مع�سكر العمري �سرقي مدينة ذوباب مركز مديرية 
ميلي�سيات  قب�سة  من  تعز  حمافظة  غربي  املندب  ب��اب 
اليمن  يف  النقالبي  للم�سروع  قا�سمة  �سربة  احلوثي 
حركة  ع��ل��ى  ال�سيطرة  يف  امليلي�سيات  لآم����ال  وت��ب��دي��دا 
م�سيق  عر  البحرية  املالحة  وتهديد  العاملية  التجارة 
3 مديريات على  ب��ني  يربط  املع�سكر  ك��ون  امل��ن��دب  ب��اب 
ال�ساحل الغربي لليمن هي باب املندب والوازعية واملخا 
والذي بدوره ميثل مركزا للقوات امل�سوؤولة عن حماية 
املالحة  ملمر  اجل��ن��وب��ي  املنفذ  على  امل��ن��دب  ب��اب  م�سيق 

الدولية جنوبي البحر الأحمر .
حلركة  النقالبية  احل��وث��ي  ميلي�سيات  تهديد  وميثل 
ال�سريعة  ب����ال����زوارق  ال��ت��ج��اري��ة  وال���ن���اق���الت  ال���ب���واخ���ر 
املفخخة والألغام البحرية وا�ستهدافها امل�ستمر حلركة 
الأحمر  البحر  يف  العاملية  وال��ت��ج��ارة  ال��دول��ي��ة  امل��الح��ة 
حتديا وا�سحا للمجتمع الدويل وقرارات الأمم املتحدة 
ال��دول��ي��ة وت��اأك��ي��دا على طبيعتها  وال��ق��وان��ني وامل��واث��ي��ق 
واملجتمع  اليمني  ال�سعب  لأب��ن��اء  والعدائية  الإره��اب��ي��ة 

الدويل.
العربي  التحالف  �سمن  العاملة  امل�سلحة  قواتنا  وتقف 
باملر�ساد  اليمن  يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  بقيادة 
لنتهاكات ميلي�سيات احلوثي املوالية لإيران وممار�ساتها 
الإرهابية يف تهديد حركة املالحة العاملية حيث متكنت 
موؤخرا من تدمري زورقني مفخخني تابعني للميلي�سيات 

البحر  التجارية يف  النفط  ناقالت  اإح��دى  يهددان  كانا 
لليمن  الغربي  ال�ساحل  تاأمني  اإط��ار  يف  وذل��ك  الأح��م��ر 
وم�سيق  الأح��م��ر  البحر  على  ال��دول��ي��ة  امل��الح��ة  ومم��ر 
اليمنية يف  املوانئ  ت�ستخدم  امليلي�سيات  كون  املندب  باب 

تهريب الأ�سلحة واإر�سال الزوارق املفخخة.
لإيران  امل��وال��ي��ة  احل��وث��ي  ميلي�سيات  ت��ه��دي��دات  وحتمل 
اأكرث  الذي متر منه  العاملية  اأهم ممرات املالحة  لأحد 
من 12 يف املائة من التجارة العاملية على م�ستوى النفط 
العواقب القت�سادية  الكثري من  الب�سائع يف طياتها  و 
والتي  العاملية  التجارة  حركة  على  خطرية  وت��داع��ي��ات 
املمار�سات  ه��ذه  �سد  ال��دويل  املجتمع  وق��وف  ت�ستوجب 

الإرهابية حلماية م�سالح الدول القت�سادية.
الذي  احل��دي��دة  ميناء  م��ن  احل��وث��ي  ميلي�سيات  وتتخذ 
املالحة  حركة  ل�ستهداف  قاعدة  التحرير  من  اق��رتب 
اأحد  امل��ن��دب  ب��اب  وم�سيق  الأح��م��ر  البحر  يف  ال��دول��ي��ة 
اأهم امل�سائق البحرية يف العامل وتهديد حركة التجارة 
العاملية كونه يقع يف منطقة ا�سرتاتيجية �سديدة الأهمية 
التي  للملي�سيات  قا�سية  �سربة  حتريره  ي�سكل  وال��ذي 
ت�ستخدمه جلميع الأعمال غري امل�سروعة وقطع �سريان 
�سد  ت�ستخدمها  التي  الإيرانية  املوت  باأ�سلحة  اإمدادها 
ال�سعب اليمني مع ما تعنيه ا�ستعادته من تو�سيع رقعة 
�سيطرة ال�سرعية وا�ستعادة اأمن املالحة وجتفيف منابع 

التهريب للميلي�سيات الإرهابية املوالية اإىل اإيران.
املمرات  يف  وبواخر  �سفنا  احلوثيون  ا�ستهدف  اأن  و�سبق 
وعملوا  الأحمر  والبحر  املندب  باب  م�سيق  يف  الدولية 
على تعطيل عدد كبري من ال�سفن املحملة مبواد اإغاثية 

اإىل ميناء احلديدة اإل اأن قوات التحالف العربي ت�سدت 
ل��ه��ذه ال��ع��م��ل��ي��ات ب��ك��ل ح���زم ودح�����رت ك��اف��ة خمططات 
حماية  على  ال��دويل  املجهود  �سمن  وتعمل  امليلي�سيات 
حركة املالحة العاملية. ويعد ميناء احلديدة ثاين اأكر 
املوانئ يف اليمن بعد ميناء عدن ويقع على �ساحل البحر 
لقربه  ا�سرتاتيجيا  موقعا  ويحتل  اليمن  غرب  الأحمر 
 8 امل��ي��ن��اء  يت�سمن  فيما  العاملية  امل��الح��ة  خ��ط��وط  م��ن 
اأر�سفة بطول اإجمايل يتجاوز 1461 مرتا اإ�سافة اإىل 
ر�سيفني بطول 250 مرتا يف حو�س امليناء خم�س�سني 
لتفريغ ن��اق��الت ال��ن��ف��ط اأم���ا ع��ن امل��م��رات امل��الح��ي��ة يف 
10.433ميل بحري وعر�س  املمر  امليناء فيبلغ طول 
امل��ي��ن��اء القدرة  اأم��ت��ار. ومي��ل��ك   10 وع��م��ق  م��رت   200
اأق�سى  31 األف طن كحد  على ا�ستقبال �سفن بحمولة 
الب�سائع  لتخزين  م�ستودعا   12 امليناء  يف  يوجد  كما 
املختلفة وميتلك 15 لن�سا بحريا مبوا�سفات ومقايي�س 
والإر�ساد  وال��ق��ط��ر  ال��ب��ح��ري  الإن���ق���اذ  ل��غ��ر���س  خمتلفة 
واملناورات البحرية. ي�سار اإىل اأن ملي�سيات احلوثي كانت 
قد �سيطرت على ميناء احلديدة يف منت�سف اأكتوبر عام 
املنفذ  باعتباره  �سنعاء  على  �سيطرتها  بعد   2014
البحري الرئي�سي للعا�سمة حيث متكنت امليلي�سيات من 
فر�س �سيطرتها على حركة املالحة البحرية بني اليمن 
وال��ع��امل ع��ر ه��ذا امل��ي��ن��اء واأم��ن��ت ع��وائ��د مالية كبرية 
الأ�سلحة  لإدخ���ال  امليناء  وا�ستخدمت  عليه  بال�سيطرة 
ا�ستخدمته قاعدة  اللوج�ستي كما  الدعم  وكافة و�سائل 
لنطالق عملياتها الإرهابية عر البحر ف�سال عن ن�سر 

الألغام البحرية.

تدر�ض مرور �سفينة حربية يف م�سيق تايوان 

وا�سنطن ت�سعى ل�ستفزاز ال�سني باإجراء ع�سكري خطري

الرئي�ض الأفغاين يدعم فتوى حترمي الهجمات النتحارية 

•• وا�شنطن-رويرتز:

اأع��ل��ن م�����س��وؤول��ون اأم��ريك��ي��ون، ام�س 
الثالثاء، اأن الوليات املتحدة، تدر�س 
م�سيق  ع��ر  ح��رب��ي��ة  �سفينة  اإر����س���ال 
ت���اي���وان، وذل����ك يف خ��ط��وة ق��د ت���وؤدي 
اإىل رد ف��ع��ل ح���اد م��ن ب��ك��ني، يف وقت 
ال�سينية  ال���ع���الق���ات  ف��ي��ه  ت��ت��ع��ر���س 
نزاعات  ب�سبب  ل�سغوط  الأم��ريك��ي��ة 
ال��ن��ووي��ة يف كوريا  جت��اري��ة والأزم�����ة 

ال�سمالية.
ت���اي���وان حال  امل�������س���وؤول���ون يف  وي�����رى 
م������رور ���س��ف��ي��ن��ة ح���رب���ي���ة اأم���ريك���ي���ة، 
عالمة جديدة على الدعم من جانب 
�سل�سلة  بعد  ترامب،  دونالد  الرئي�س، 
ال�سينية  ال��ع�����س��ك��ري��ة  امل���ن���اورات  م��ن 
باحلكم  تتمتع  التي  جزيرتهم،  حول 
تايوان جزءا  ال�سني  وتعتر  الذاتي. 

اإن  لرويرتز،  امل�سوؤولون،  وقال  منها. 
الوليات املتحدة در�ست خططا ملرور 
حاملة طائرات مرة واحدة هذا العام، 
لكنها مل تنفذها رمبا ب�سبب خماوف 

من اإغ�ساب ال�سني.
وك��ان��ت اآخ��ر م��رة ع��رت فيها حاملة 
خالل   2007 يف  امل�����س��ي��ق  ط���ائ���رات 
ويعتقد  ب���و����س،  دب��ل��ي��و  ج����ورج  اإدارة 
بع�س امل�سوؤولني الع�سكريني اأن مرور 

حاملة مرة اأخرى تاأخر.
واخل��ي��ار الآخ����ر الأق����ل ا���س��ت��ف��زازا هو 
ا�ستئناف اإر�سال �سفن حربية اأمريكية 
م��رة حدث  اآخ��ر  وكانت  امل�سيق،  عر 
فيما   ،2017 ي��ول��ي��و  يف  ذل���ك  ف��ي��ه��ا 
على  التعقيب  ع��ن  البنتاغون  امتنع 

اأي عمليات م�ستقبلية حمتملة.
ل��ك�����س��ب دع���م  م�������س���اع���ي���ه  اإط��������ار  ويف 
ال�������س���ني يف امل���واج���ه���ة ال���ن���ووي���ة مع 

من  ت��رام��ب  خفف  ال�سمالية،  ك��وري��ا 
ال�سهور  يف  ت��اي��وان  ع��ن  ت�سريحاته 
قواعد  ع���ن  خ����رج  اأن  ب��ع��د  الأخ������رية 
الروتوكول، وهو رئي�س منتخب قبل 
اأن يت�سلم من�سبه وا�ستقبل مكاملة من 

رئي�سة تايوان يف عام 2016.
كما حتاول الوليات املتحدة وال�سني 
احتواء نزاع جتاري كبري هدد فيه كل 
من الطرفني بفر�س ر�سوم انتقامية 
 150 اإىل  قيمتها  ت�����س��ل  ���س��ل��ع  ع��ل��ى 

مليار دولر.
من جانب اآخر، يبدو من امل�ستبعد الآن 
اأن تر�سل الوليات املتحدة م�سوؤولني 
املعهد  افتتاح  كبارا،  حل�سور مرا�سم 
الأم��ريك��ي اجلديد، يف ت��اي��وان، الذي 
يعد مبثابة �سفارة لوا�سنطن وذلك يف 
12 يونيو، يف حني ل تربط وا�سنطن 

بتايبه عالقات ر�سمية.

ومنذ توىل ترامب ال�سلطة، اعتمدت 
وا�سنطن مبيعات اأ�سلحة قيمتها 1.4 
بكني،  واأغ�سب  لتايوان  دولر  مليار 
بتوقيع ت�سريع ي�سجع على زيارة كبار 
وقع  كما  لها،  الأمريكيني  امل�سوؤولني 
املعروف  بولتون،  ج��ون  على  اختياره 
م�ست�سارا  ل��ت��اي��وان،  ال��ق��وي  ب��ت��اأي��ي��ده 

لالأمن القومي.
اإن  لرويرتز  اأمرييكي  م�سوؤول  وق��ال 
الطريقة،  لتغيري  ت��ه��دف  وا���س��ن��ط��ن 
ال�سالح  طلبات  مع  بها  تتعامل  التي 
ت��اي��وان، وذل��ك بدرا�سة كل طلب  من 

على حدة بدل من اجلمع بينها.
ت�سيمرز  ه���ام���ون���د  روب�������رت  وق������ال 
التايوان  الأمريكي  الأعمال  مبجل�س 
احتياجات  �سينا�سب  التغيري  ه��ذا  اإن 
ك�سريك  مبعاملتها  الدفاعية  تايوان 

اأمني دائم.

قتلى يف عمليات انتحارية جنوب النيجر  
 •• نيامى-اأ ف ب:

قتل ت�سعة اأ�سخا�س على الأقل يف �سل�سلة من العمليات النتحارية وقعت م�ساء 
من  القريبة  النيجر  �سرق  جنوب  م��دن  ك��رى  �سفة،  يف  الثنني  الأول  ام�س 
نيجرييا، على ما اأفاد م�سوؤول حملي وكالة فران�س بر�س ام�س الثالثاء. وقال 
امل�سوؤول يف املدينة التي ت�سهد بانتظام اعتداءات ينفذها عنا�سر من حركة بوكو 
حرام، طالبا عدم ك�سف ا�سمه “قام ثالثة انتحاريني بتفجري اأنف�سهم، وهناك 
يف الوقت احلا�سر ت�سعة قتلى وجرحى«. وفجر النتحاريون وهم �سابتان ورجل 
احزمتهم النا�سفة يف مناطق خمتلفة من املدينة كما قال امل�سوؤول مو�سحا ان 
امني  املدينة. و�سرح م�سدر  �سعبي من  الأه��داف مدر�سة قراآنية يف حي  بني 
العتداءات  مواقع  على  امنيا  طوقا  فر�ست  الم��ن  “قوات  ان  بر�س  لفران�س 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  بح�سب  فيها«.  الم��ن  ل�سمان  املدينة  ومت�سط 
�سمع دوي “ثالثة انفجارات قرابة ال�ساعة 22،00 )21،00 ت غ( يف �سفة 
كورا” احلي القدمي يف املدينة. وتاأتي الهجمات يف وقت بداأ الرئي�س النيجريي 
وبروك�سل  الثنني  باري�س  اىل  قادته  اوروب��ي��ة  جولة  الثنني  يو�سفو  حممدو 
منذ  ت�سهد  التي  �سفة  منطقة  يف  الهدوء  من  ا�سهر  بعد  تقع  وه��ي  الثالثاء. 
�سمال  يف  املتمركزة  ح��رام  بوكو  حلركة  هجمات  ع��دة   2015 �سباط/فراير 
ع�سكرية  عملية  ان  نيامي  اعلنت  ني�سان/ابريل  نهاية  وفيث  نيجرييا.  �سرق 
اقليمية وا�سعة “جارية” يف حو�س بحرية ت�ساد )امل�سرتكة مع النيجر وت�ساد 

ونيجرييا والكامريون( لتطهري املنطقة من “بقايا” بوكو حرام.

•• كابول-رويرتز:

ال��غ��ن��ي تفجريا  اأ���س��رف ع��ب��د  ال��رئ��ي�����س الأف���غ���اين  اأدان 
دين  رج��ال  فيه  اجتمع  لل�سالم  �سرادق  خ��ارج  انتحاريا 
م�سلمون يف كابول  وعر عن دعمه لفتواهم بتحرمي 
الهجمات النتحارية التي قال اإنها تتعار�س مع تعاليم 

الإ�سالم.
�سبعة  بينهم  قتيال   14 �سقوط  عن  التفجري  واأ�سفر 
رجال دين وهو الأحدث �سمن �سل�سلة هجمات �سلطت 
الرملانية  النتخابات  قبل  الأم��ن  تدهور  على  ال�سوء 
اأكتوبر   20 يف  امل��ق��ررة  البلدية  املجال�س  وان��ت��خ��اب��ات 

ت�سرين الأول.

فتوى  لتاأييد  الفيديو  عر  كلمة  يف  الغني  عبد  وق��ال 
الذين  ال��ه��ج��وم  “اإن  الن��ت��ح��اري��ة  التفجريات  حت��رمي 
ا�ستهدف جتمعا كبريا لرجال وعلماء دين من خمتلف 
اأنحاء البالد هو هجوم يف حقيقة الأمر على ورثة نبي 

الإ�سالم وقيم الإ�سالم«.
اأف��غ��ان�����س��ت��ان تودي  ع��ل��ى  امل��ف��رو���س��ة  “احلرب  واأ����س���اف 

لالأ�سف بحياة اأطفالنا الأبرياء يوميا«.
واأعلن تنظيم الدولة الإ�سالمية م�سوؤوليته عن الهجوم 

دون اأن  يقدم دليال على ذلك.
وتقاتل  الهجوم.  ونفت حركة طالبان م�سوؤوليتها عن 
طالبان لفر�س تف�سريها املت�سدد لل�سريعة الإ�سالمية 
بعد الإطاحة بها من احلكم عام 2001 على يد قوات 

مدعومة من الوليات املتحدة.
واجتمع اأك��رث م��ن األ��ف��ي ع��امل دي��ن م��ن اأن��ح��اء البالد 
يومي الأحد والثنني يف �سرادق لويا جريكا )املجل�س 
�سنوات.  منذ  الدائر  ال�سراع  ل�سجب  للقبائل(  الأعلى 
النتحارية  ال��ت��ف��ج��ريات  ب��ت��ح��رمي  ف��ت��وى  واأ�����س����دروا 
مما  ال�سالم  ب��اإع��ادة  طالبان  حركة  مت�سددي  وطالبوا 

ي�سمح للقوات الأجنبية مبغادرة البالد.
كابول  بالعا�سمة  تفجريات  �سل�سلة  يف  الع�سرات  وقتل 
على  اإ���س��ارة  تظهر  املا�سية ومل  القليلة  ال�سهور  خ��الل 

انح�سار العنف خالل �سهر رم�سان.
قرب  وق��ع  انفجارا  اإن  اإقليمي  تعليمي  م�سوؤول  وق��ال 
مدر�سة للفتيات يف اإقليم ننكرهار ب�سرق اأفغان�ستان يف 

ي�سب  مل  لكن  الثالثاء  ام�س  �سباح  من  مبكرة  �ساعة 
اإج��ازة ملدة يومني  اأعلنت عن  اأح��د. وكانت املدر�سة قد 

بعد اأن تلقت تهديدات.
املت�سددة  ان��ت�����س��ار ع��ن��ف ط��ال��ب��ان واجل��م��اع��ات  واأج����ر 
الأخرى مدار�س كثرية على اإغالق اأبوابها مما يقو�س 
املكا�سب اله�سة التي حتققت يف جمال تعليم الفتيات يف 

بلد ل يتلقى املاليني فيه التعليم.
وذك����رت م��ن��ظ��م��ات اإن�����س��ان��ي��ة يف ت��ق��ري��ر ي���وم الأح����د اأن 
قرابة ن�سف جميع اأطفال اأفغان�ستان ل يتلقون تعليما 
�سد  والتمييز  الق�سر  وزواج  والفقر  ال�����س��راع  ب�سبب 
الفتيات م�سيفة اأن العدد ارتفع للمرة الأوىل منذ عام 

.2002

تعتقل جمموعة  الإ�سرائيلية وهي  الأم��ن  قوات  يظهر 
امل�سجد  �ساحات  اإح��دى  يف  يجل�سون  كانوا  ال�سبان  من 
ويقراأون القراآن ب�سوت مرتفع. ومل ي�سدر تعقيب من 

قوات الأمن الإ�سرائيلية عن �سبب العتقال.
ويوافق ام�س اخلام�س من يونيو، مرور 50 عاما على 

•• رام اهلل-وكاالت:

حفل  تقيم  اأن  رو�سيا  ق��ررت  م�سبوقة،  غ��ري  خطوة  يف 
القد�س،  مدينة  يف  الوطني  يومها  مبنا�سبة  ا�ستقبال 
وذل���ك بعد اأ���س��اب��ي��ع م��ن نقل ال�����س��ف��ارة الأم��ريك��ي��ة اإىل 

املدينة املقد�سة.
وح�سبما اأوردت �سحيفة جريوزامل بو�ست الإ�سرائيلية، 
اإ�سرائيل  ل��دى  الرو�سية  ال�سفارة  ف��اإن  الثالثاء،  ام�س 
ق���ررت ل��ل��م��رة الأوىل ع��ق��د اح��ت��ف��ال ال��ي��وم ال��وط��ن��ي يف 

القد�س، بعدما كانت تنظمه يف تل اأبيب.
وحتتفل رو�سيا يف ال� 12 من يونيو من كل عام باليوم 
عن  رو�سيا  جمهورية  ا�ستقالل  يوافق  ال��ذي  الوطني، 

الحتاد ال�سوفيتي املنهار يف 1990.
اإ���س��رائ��ي��ل �ستقيم حفل  ل��ك��ن ال�����س��ف��ارة ال��رو���س��ي��ة ل���دى 

ال�ستقبال يوم 14 يونيو.
الغربية  بالقد�س  املا�سي  العام  اعرتفت  رو�سيا  وكانت 
عا�سمة لإ�سرائيل، مع تاأكيدها على اأن القد�س ال�سرقية 

عا�سمة لدولة فل�سطني.
ال��رو���س��ي��ة برف�س  ت��ق��اب��ل اخل���ط���وة  اأن  امل���رج���ح  وم����ن 
مع  يتما�سى  وكاأنه  يبدو  الحتفال  اأن  ذلك  فل�سطيني، 

قرار الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ب�ساأن القد�س.
با�سم  م��ت��ح��دث  ع��ن  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�سحيفة  ون��ق��ل��ت 
من�ساأة  �سيعقد يف  الحتفال  اإن  قوله  الرو�سية  ال�سفارة 

تابعة لرو�سيا يف القد�س.
واملن�ساأة التي يتحدث عن الدبلوما�سي الرو�سي تعرف 

ب�����امل�����س��ك��وب��ي��ة، وه���ي م��ب��ن��ى ق���دمي اأن�����س��اأ اأث���ن���اء احلقبة 
اأثناء  ال��رو���س  احل��ج��اج  ا�ستقبال  اأج���ل  م��ن  العثمانية، 
القرار  املتحدث  وب��رر  املقد�سة.  الأرا�سي  اإىل  توجههم 
بالقول اإن املبنى “يرمز اإىل ثقافتان وتقاليدنا”، موؤكدا 

“ هو قطعة رو�سية حقيقية على اأر�س اإ�سرائيل«.
وحر�س املتحدث على التاأكيد باأن املبنى يقع يف ال�سطر 
ق�سايا  اأن  “نوؤكد  م�سيفا:  ال��ق��د���س،  مل��دي��ن��ة  ال��غ��رب��ي 
الو�سع النهائي مبا فيها القد�س يجب حلها من اأطراف 

النزاع اأثناء املحادثات املبا�سرة«.
وك��ان��ت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ريك��ي��ة اح��ت��ف��ل��ت بنقل 
اإىل القد�س يف مايو  اأبيب  اإ�سرائيل من تل  �سفارتها يف 
الإ�سرائيلي جمزرة  ارتكب فيه اجلي�س  املا�سي، يف يوم 
تظاهروا  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ا   60 م���ن  اأك�����رث  ���س��ح��ي��ت��ه��ا  راح 

احتجاجا على حدود قطاع غزة واإ�سرائيل.
م��ن جهة اأخ���رى، ق��ال��ت امل��دي��ري��ة العامة ل��الأوق��اف يف 
القد�س اإن القوات الإ�سرائيلية اعتقلت عددا من امل�سلني 
من اإحدى �ساحات امل�سجد الأق�سى ام�س الثالثاء الذي 
يوافق الذكرى اخلم�سني ملا يطلق عليه العرب النك�سة.
والقوات  الحتالل  “�سرطة  بيان  يف  املديرية  واأ�سافت 
اأمام  م��ن  م�سليا   12 م��ن  ي��ق��رب  م��ا  تعتقل  اخل��ا���س��ة 
اجلامع القبلي بامل�سجد الأق�سى اأثناء اقتحام جمموعة 

من املتطرفني قبل حلظات«.
وكانت قوات الأمن الإ�سرائيلية ترافق �سياحا يتجولون 

يف �ساحات امل�سجد الأق�سى.
م�����س��ورا ق�سريا  ت�سجيال  الأوق�����اف  م��دي��ري��ة  ون�����س��رت 

ال�سرقية،  القد�س  فيها  مبا  الغربية،  ال�سفة  احتالل 
وقطاع غزة وهو ما يطلق عليه ذكرى النك�سة.

ودعت القوى الوطنية والإ�سالمية اإىل تنظيم تظاهرات 
هذا  يف  الفل�سطينية  الأرا�سي  خمتلف  يف  واحتجاجات 

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

API :طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم:280١4١    بتاريخ: 20١7/9/26

باإ�سم:ايه بي اي ميدل اي�ست م م ح
وعنوانه :�س.ب: 6١085 املنطقة احلرة جلبل علي دبي المارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة   

اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:٣5 خدمات الدعاية والعالن وادارة وتوجية  وذلك لتمييز ال�سلع 
العمال وتفعيل الن�ساط املكتبي.

الالتينية  اللغة  باأحرف  مكتوبة   API التجارية عبارة عن احلروف  العالمة:العالمة   و�سف 
الكبرية و�سكل ن�سف دائري ب�سكل مميز يتكون من اللونني الرمادي والرتقايل

ال�سرتاطات:
وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

الإقت�ساد اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل، وذلك خالل ٣0 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345
منوذج اإعالن الن�سر 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك: 
Alloy Pipe International :طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:280١72    بتاريخ: 20١7/9/26
باإ�سم:ايه بي اي ميدل اي�ست م م ح

وعنوانه :�س.ب: 6١085 املنطقة احلرة جلبل علي دبي المارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة   

اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:٣5 خدمات الدعاية والعالن وادارة وتوجية  وذلك لتمييز ال�سلع 
العمال وتفعيل الن�ساط املكتبي.

Alloy Pipe International مكتوبة  الكلمات  التجارية عبارة عن   و�سف العالمة:العالمة 
باأحرف الالتينية

ال�سرتاطات:
وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

الإقت�ساد اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل، وذلك خالل ٣0 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345
منوذج اإعالن الن�سر 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك: 
API Middle East :طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:280١76    بتاريخ: 20١7/9/26
باإ�سم:ايه بي اي ميدل اي�ست م م ح

وعنوانه :�س.ب: 6١085 املنطقة احلرة جلبل علي دبي المارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة   

وتنظيم  ال�سلع  وتخزين  وتغليف  النقل  بالفئة:٣9  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
الرحالت وال�سفر.

 و�سف العالمة:العالمة التجارية عبارة عن الكلمات API Middle East مكتوبة باأحرف 
اللغة الالتينية

ال�سرتاطات:
وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

الإقت�ساد اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل، وذلك خالل ٣0 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345
منوذج اإعالن الن�سر 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك: 
Alloy Pipe International :طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:280١7٣    بتاريخ: 20١7/9/26
باإ�سم:ايه بي اي ميدل اي�ست م م ح

وعنوانه :�س.ب: 6١085 املنطقة احلرة جلبل علي دبي المارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة   

وتنظيم  ال�سلع  وتخزين  وتغليف  النقل  بالفئة:٣9  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
الرحالت وال�سفر.

Alloy Pipe International مكتوبة  الكلمات  التجارية عبارة عن   و�سف العالمة:العالمة 
باأحرف الالتينية

ال�سرتاطات:
وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

الإقت�ساد اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل، وذلك خالل ٣0 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

API Middle East Alloy Pipe International Alloy Pipe International

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

API Middle East :طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم:280١75    بتاريخ: 20١7/9/26

باإ�سم:ايه بي اي ميدل اي�ست م م ح
وعنوانه :�س.ب: 6١085 املنطقة احلرة جلبل علي دبي المارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة   

اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:٣5 خدمات الدعاية والعالن وادارة وتوجية  وذلك لتمييز ال�سلع 
العمال وتفعيل الن�ساط املكتبي.

 و�سف العالمة:العالمة التجارية عبارة عن الكلمات API Middle East مكتوبة باأحرف 
اللغة الالتينية

ال�سرتاطات:
وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

الإقت�ساد اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل، وذلك خالل ٣0 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

API Middle East

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

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

املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 28257١    بتاريخ: 08/١١/20١7
با�سم: لوزي اإيه جي

وعنوانه: اإند�سرتي�سرتا�سي 9 ، 8٣05 ديتليكون ، �سوي�سرا.
�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:٣
، م�ستح�سرات  تواليت وم�ستح�سرات جتميل  ، م�ستح�سرات  روائ��ح طيبة وبخور   ، زي��وت عطرية   ، عطور 

جتميل غري طبية ، رذاذ )�سراي( و�سابون معطر للج�سم.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة LUZI بخط مميز على ميينها ر�سم لدائرة بها اأ�سكال هند�سية 

حتتهم كلمتي fragrance compounds بخط �سغري وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية.
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 ٣0 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

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

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 282572    بتاريخ: 08/١١/20١7
با�سم: لوزي اإيه جي

وعنوانه: اإند�سرتي�سرتا�سي 9 ، 8٣05 ديتليكون ، �سوي�سرا.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:42
البحث والت�سميم والت�سنيع والتطوير فيما يتعلق بالعطور والروائح العطرية.

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة LUZI بخط مميز على ميينها ر�سم لدائرة بها اأ�سكال هند�سية 
حتتهم كلمتي fragrance compounds بخط �سغري وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية.

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 ٣0 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

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

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 28257٣    بتاريخ: 08/١١/20١7
با�سم: لوزي اإيه جي

وعنوانه: اإند�سرتي�سرتا�سي 9 ، 8٣05 ديتليكون ، �سوي�سرا.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:44
توفري املعلومات عر النرتنت يف جمال م�ستح�سرات التواليت وم�ستح�سرات التجميل.

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة LUZI بخط مميز على ميينها ر�سم لدائرة بها اأ�سكال هند�سية 
حتتهم كلمتي fragrance compounds بخط �سغري وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية.

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 ٣0 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

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

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 285١٣8بتاريخ: ١2/27/20١7
باإ�سم: �سما هولدينجز ليمتد

وعنوانه  : �س.ب. 9275 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:4٣
خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات ، الإيواء املوؤقت ، التزويد بالطعام وال�سراب ، املطاعم ، مطاعم تقدمي 

الوجبات اخلفيفة.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة GYMKHANA باللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة 

باللون الذهبي مظللة بالأ�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 ٣0 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

EAT 112732 EAT 112733 EAT 112734 EAT 116377
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عربي ودويل

 1 – الرابطة
   ولد يف ميالنو من اأب �سغل خطة 
مدير ووال���دة رب��ة م��ن��زل. تفتقر 
للديبلومات  ال���ذات���ي���ة،  ���س��ريت��ه 
�سوى  ت��ت�����س��م��ن  ل  اأن����ه����ا  ح���ي���ث 
املتوا�سعة  ال��ب��ك��ال��وري��و���س  درج���ة 
تليها �سنة درا�سية يف كلية العلوم 

ال�سيا�سية يف جامعة ميالنو.
مقربا  ك�����ان  م�����ا،  م���رح���ل���ة  يف      
الجتماعية”  “ال�سبكات  م���ن 
وال�سيوعية )“�سيوعيو بادانيا”(، 
ال�����س��م��ال عام  راب���ط���ة  اإىل  و���س��ل 
ث���الث  ب���ع���د  واأ�����س����ب����ح   ،1990
�سنوات م�ست�سارا بلدّيا، ودائما يف 

ميالنو. 
   ه��ذه جم��رد ب��داي��ة، اذ �سيتوىل 
ع���ل���ى ال�����ت�����وايل م��ن�����س��ب ن���ائ���ب، 
ونائب اوروبي، واأخرًيا ال�سكرتري 
 ،2013 ع��ام  للرابطة  ال��وط��ن��ي 
مرحلة  يف  ت�سكيلها  اع����اد  ال����ذي 
اوىل، ثم اعادة تاأ�سي�سها يف مرحلة 
النزعة  م��ن  “خّل�سها  اي  ثانية، 
القليمية املناطقية” )باإخراجها 
من �سباب ال�سمال(، وبات ي�سّدر 

على امل�ستوى الأوروبي.

– ذكوري  2
   دخل احلملة النتخابية بكمية 
الإعالم  و���س��ائ��ل  عّرفتها  ��وؤ  �����سُّ جَتَ
حكرا  “خا�سّية  باأنها  الإيطالية 
يف  ال�����س��ه��ل  ذاك  بادانيا”،  ع��ل��ى 
ي�سقيه  ال�����ذي  اإي���ط���ال���ي���ا  ���س��م��ال 
ي��ب��دع يف �سناعة  ب��و، وال���ذي  نهر 
“بانحطاط  ي��ت��م��ي��زون  زع���م���اء 

م�ستواهم«.
    ق���وي ال��ب��ن��ي��ة، ف����ّظ، وذك����وري 
ي��ع��ط��ي الن���ط���ب���اع بانه  م��ن��غ��ل��ق، 
“الغالدياتور”.  م�����س��ارع��ي  م��ن 
كلماته،  ���س��ال��ف��ي��ن��ي  ي��ن��ت��ق��ي  ل 
مالب�س  يف�سل  بال�ستائم،  يلقي 
وربطات  البدلت  على  الريا�سية 
الريفي  ����س���ورة  ي��ت��ع��ه��د  ال���ع���ن���ق، 
بنف�سه  ال��ث��ق��ة  ي��ب��ال��غ يف  ال���ه���ادئ، 
العديد  واأق��ن��ع  ي�سدق،  ل  ب�سكل 
م��ن الإي��ط��ال��ي��ني، حتى يف جنوب 
�سبه اجلزيرة، حيث كان بالإمكان 
ب�سبب  م�������س���روع  ب�����س��ك��ل  ادان����ت����ه 
للجنوبيني  املناه�سة  ت�سريحاته 
“فورزا  م����ث����ل   - امل�����ا������س�����ي  يف 
“احرقهم  مب��ع��ن��ى  فيزوفيو”، 

جميعا«.

وظيفة  ــحــافــة،  الــ�ــس  -  3
جميلة

ك��ك��ات��ب يف   1997 ع����ام  ب�����داأ     
اليومية،  بادانيا”  “ل  �سحيفة 
يف  ثم  الرابطة،  ملكّية  على  التي 
اإذاعة بادانيا ليبريا يف وقت كانت 
الرابطة تطالب فيه بالنف�سال. 
وه������ذا ي��ع��ن��ي م�����دى ر����س���وخ���ه يف 
مثمر،  الأ������س�����ط�����وري،  ���س��م��ال��ه��ا 
لَف، عن�سري  ٍع يف �سَ ح وُمدَّ وُمَتَبجِّ
ي��اأت��ون من  “ ال��ذي��ن  تقريبا م��ع 

اأ�سفل احلذاء” )اجلنوبيون(. 
   يحب ماتيو �سالفيني ال�سحافة 
الأوىل  زوج����ت����ه  اأن  درج������ة  اىل 
اأي�ساً،  التالية  ورفيقته  �سحفية، 
احلالية،  خطيبته  ح��ال  ه��و  كما 
وهي  �سنة،   35 اإي����زوردي،  اإلي�سا 
قناة  يف  ت���ل���ف���زي���ون���ي���ة  م��ن�����س��ط��ة 

اإلغاء  اأول����وي����ات����ه:  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة. 
ميدد  ال���ذي  فورنريو”  “قانون 
�سريبة  اعتماد  التقاعد،  �سن  يف 
تخفف  اأن  ����س���اأن���ه���ا  م����ن  ث���اب���ت���ة 
النظام  اإ�سالح  ال�سريبي،  العبء 
للمعاقني،  وزارة  اإن�ساء  املدر�سي، 
النف�س،  ع����ن  ال����دف����اع  يف  احل�����ق 
واأخ����������ريا، م���راج���ع���ة امل���ع���اه���دات 

الأوروبية.
   ق��د ي��ك��ل��ف ب��رن��اجم��ه م��ا ي�سل 
اأي����ن  ي�������ورو:  م���ل���ي���ار   105 اإىل 
يلغي  ان  ي��اأم��ل يف  اإن��ه  �سيجدها؟ 
البنك املركزي الأوروبي جزء من 
الديون  م��ن  دولر  م��ل��ي��ار   250
هذا  اأن  يعلم  وه��و   ... الإيطالية 
الإح�������س���ان ل يدخل  م���ن  ال���ن���وع 
�سمن �سالحيات البنك املركزي!

لروما مناه�ض   -  8
هذا  ك����ان  ال�سارقة”:  »روم�����ا     
رابطة  واح���د يف  رق��م  ال�سعار  ه��و 
ماتيو  يحولها  اأن  ق��ب��ل  ال�����س��م��ال 
�سالفيني اإىل الرابطة، لكن ظّلت 
ك��راه��ي��ة ال��ع��ا���س��م��ة. وق���د رف�س 
رئي�س  م�����س��اف��ح��ة   2013 ع����ام 

اجلمهورية لأنه “ل ميثله«. 
   كما يريد اإزالة املقاطعات “التي 
اأح��د، وتكلفتها  ل متثل �سيًئا ول 
ميالنو،  وي���ف�������س���ل  باهظة”. 
لإيطاليا،  ال�سناعية  العا�سمة 
اأو فيني�سيا، املنتجع الفخم الذي 
ال�سماليون،  الأوروب��ي��ون  يف�سله 

على روما.

بوتني يحيا   -  9
اخ���رى ل�سالفيني،  ب��دع��ة     ه��ذه 
لوبان وغريها  تقّربه من مارين 
م���ن اأح�������زاب ال��ي��م��ني الأوروب�������ي 
الحلاح  اىل  وت��دف��ع��ه  امل��ت��ط��رف، 
على  ال���ع���ق���وب���ات  رف�����ع  ط���ل���ب  يف 
�سيء  ك����ل  ف���ع���ل  ل���ق���د   - رو����س���ي���ا 
مع  امل����رم  “العقد”  يف  ل��ت��ك��ون 
حركة 5 جنوم: ما زلت اأعتقد اأن 
جنون  هي  رو�سيا  �سد  العقوبات 
وجتاري  وجيو�سيا�سي  اقت�سادي، 

، كما ي�سرح.
    ي�سار اىل ان اأن زعيم حركة 5 
ي�ساركه  مايو،  دي  لويجي  جنوم، 
روما  يف  �سائعات  وت���دور  ال����راأي. 
اإن���ه مت مت��وي��ل احلركتني  ت��ق��ول 

من قبل فالدميري بوتني.

– الفا�سي  10
العلوم  يف  ال�����س��ه��ري  الأ����س���ت���اذ     
باولو  الإي����ط����ال����ي����ة،  ال�����س��ي��ا���س��ة 
“بالقدرة  ال��ي��وم  ي�سيد  بيخي�س، 
ل�سالفيني  الكبرية”  ال�سيا�سية 
ال���ذي، م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ره “اأظهر 
عند  بامل�سوؤولية”  ك��ب��ريا  �سعورا 
النواب  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ان��ت��خ��اب 
“نبحر  ك��ن��ا  ال�����س��ي��وخ.  وجم��ل�����س 
ب��ال��ع��ني امل���ج���ردة، ف��اأخ��رج��ن��ا من 

الطريق امل�سدودة”. 
كر�س  ل���ب���ي���خ���ي�������س،  ف��ب��ال��ن�����س��ب��ة 
�سالفيني نف�سه ك� “زعيم حقيقي 
اجلزيرة  �سبه  يف  والوحيد  كبري 
ي����رى فيه  ال��ن��ق��ي�����س،  وع���ل���ى   .“
ع����امل الج���ت���م���اع دوم��ي��ن��ي��ك��و دي 
ما�سي واملمثل اإيفانو ماري�سكوتي، 

“الفا�سي«.

ال��ع��ام��ة. وق��د �سرحت  اأون���و  راي 
“اأوجي”:  الأ�سبوعية  لل�سحيفة 
“من اأجل حّب ماتيو، اأنا م�ستعدة 

للبقاء يف الظل«.

لوبان مارين  العزيزة   -  4
    ي��ع�����س��ق م���اري���ن ل���وب���ان. وهي 
عام  واأك���رث.  ال�سعور  ذات  تبادله 
اجلبهة  زع��ي��م��ة  ق��ال��ت   ،2014
يثري  اإن���ه  �سالفيني؟  ال��وط��ن��ي��ة: 
اح�سا�س  واب���ت���ه���اج���ي،  ن�����س��وت��ي 

حقيقي مير بينهما.

لزوجني  ي��ت��ي��م��ة   2013 ع�����ام 
مثليني، عار�س ذلك ب�سدة وقال: 
م����ن ال�������س���خ���ف و����س���ع ف���ت���اة بني 
على  عمل  كما  مثليني”،  ذراع���ي 
لعائلة  ال�سغرية  “الق�سة  �سحب 
كتاب  وه���و  م��ي��الن،  مكتبات  م��ن 

يحكي ق�سة عائلة مثلية.

�سعب برنامج   -  7
���س��ال��ف��ي��ن��ي خالل     داف������ع ع���ن���ه 
ويوا�سل  الن��ت��خ��اب��ي��ة،  احل��م��ل��ة 
لل�سلطة  عمل  كقاعدة  اق��رتاح��ه 

اجتماًعا ل ُين�سى حول مو�سوع: 
اأوروب�����ا  واأق������وى،  حت�����ررا،  “اأكرث 
اأوروب�����ا  ط��ب��ع��ا  ممكنة”.  اأخ�����رى 
لل�سيادة  نعم  ت��ق��ول  ال��ت��ي  المم، 
احلدود،  لإغ���الق  نعم  الوطنية، 

ول لليورو.

�سكرا ال  املهاجرون؟   -  5
�سايه  ك���وب  لي�سوا  امل��ه��اج��رون     
امل��ف�����س��ل، ه���ذا احل���د الأدن�����ى مما 
ميكن قوله يف هذا املو�سوع: فهو 
مبا  البحر”  يف  “القاءهم  يريد 

م����ار�����س،  م�����ن  اخل����ام���������س  يف      
لالنتخابات  ال���ت���ايل  ال���ي���وم  اأي 
ر�سالة  ل���ه  اأر���س��ل��ت  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة، 
اأكدت فيها دعمها الكامل، موؤكدة 
ال�ساعات  ه��ذه  فيه يف  تفكر  “انه 
ي��ت��ق��رر م�سري  احل��ا���س��م��ة ح��ي��ث 
من  ت�سخر  ان  ق��ب��ل   ،“ اي��ط��ال��ي��ا 
ال����ذي ب�سدد  الحت����اد الأوروب������ي 

ق�ساء “ليلة �سيئة«.
نظم   ،2016 ي��ن��اي��ر   28 يف      
ماتيو يف ميالنو، من اأجلها ومن 
اأجل الأحزاب اليمينية الأوروبية، 

وبلغت  الإيطالية من الأجانب”، 
���س��را���س��ت��ه ���س��ق��ف��ا اأن����ه جت����راأ على 
اقرتاح عربات منف�سلة يف مرتو 
بحجة،  “للمهاجرين”  ميالنو 
“من  الإيطاليات  الن�ساء  حماية 

�سوء تربية واخالق املهاجرين«.

�سكرا ال  املثليون،   -  6
املثليني،  �سالفيني  ماتيو  يكره     
مل�سالة  م���ع���اد  اأن�����ه  ع��ل��ن��اً  و����س���رح 
لالأطفال.  املثليني  الأزواج  تبّني 
بولونيا  حمكمة  �سلمت  وعندما 

اإيطاليا،  اإىل  ع��ره  ي�سلوا  انهم 
األ����ف يف خم�س   600 م��ن  اأك����رث 
اإغ����الق احلدود  ���س��ن��وات، وي��ري��د 
غلق  �سيتم  كيف  ال�سوؤال  )يطرح 
كيلومرت  الف   8 ي����ق����ارب  م����ا 
م����ن ال���������س����واح����ل(، واع��������ادة غري 
وطرد  اوط��ان��ه��م،  اإىل  ال�سرعيني 
بواخر منظمات الإغاثة من املياه 
الإقليمية الإيطالية.  لأنه يعتر 
الإن�ساين؟  “الإنقاذ  عمليات  ان 

خدعة«. 
امل����دن  “تنظيف  ي���ع���ت���زم  ك���م���ا     

خطيبته احلالية روما ال�سارقة �سعار �سالفيني

ل مكان للمهاجرين هنا..

فجاجة اخلطاب وعن�سرية املواقف �سالفيني الزعيم  ودي مايو الكومبار�س

ق�سة ع�سق مع مارين لو بان

زوجته الأوىل �سحفية، ورفيقته الثانية اأي�سًا، ونف�ض الوظيفة خلطيبته احلالية اإلي�سا اإيزوردي
يدعو اىل تنظيف املدن االإيطالية من االأجانب واقرتح عربات منف�سلة يف مرتو ميالنو للمهاجرين

 ن�سخة اإيطالية من مارين لو بان ويطلق عليه البع�ض »الفا�سي«�سيلقي باملهاجرين يف البحر ويعيد غري ال�سرعيني اإىل اأوطانهم 

يحلم باأوروبا الأمم التي تقول نعم لل�سيادة 
الوطنية ونعم لإغالق احلدود ول لليورو

يف�سل ميالنو العا�سمة ال�سناعية لإيطاليا
 اأو فيني�سيا املنتجع الفخم، على روما

�سيغلق احلدود ويطرد بواخر منظمات 
االإغاثة من املياه االإقليمية االإيطالية

املعلومات الع�سر عن رجل اإيطاليا القوي:

�سالفيني: مناه�ض لأوروبا وللمهاجرين وموال لبوتني...!
•• الفجر - مار�شيل بادوفاين - ترجمة خرية ال�شيباين

املاأ�ساوية  امل�ساورات  من  اأ�سهر  ثالثة  يقارب  ما  بعد     
الرجل  عاما،   45 �سالفيني،  ماتيو  اأ�سبح  والعبثية، 
باملائة   18 بـ  االإيطالية.     ال�سيا�سة  املفتاح يف جمال 

ال�سيا�سة،  عامل  على  جديد  وافد  عاًما،   31 العمر  من 
اأ�سبح وزيًرا لالقت�ساد واملالية، لي�ض �سوى فتى  والذي 
خط  بو�سوح،  وقحة  واأحيانا  منمقة،  لغة  املــذبــح!    
لبوتني  وموال  للمهاجرين،  ومناه�ض  الأوروبا،  مناه�ض 
... اإنه الن�سخة االإيطالية )طبق االأ�سل( من مارين لو 

من االأ�سوات يف انتخابات الرابع من مار�ض الت�سريعية 
زعيم  اأ�سبح   -  2013 عام  باملائة   5 �سوى  يجمع  مل   -
الداخلية  وزيــر  املــتــطــرف،  اليمني  حــزب  الــرابــطــة، 
مناف�سه  فــاإن  ذلــك،  جانب  اإىل  اجلــديــد.  االإيــطــايل 
البالغ  مايو،  دي  لويجي  جنوم   5 حركة  من  وحليفه 

بان الفرن�سية، حمب مللّذات احلياة، وال يخاف الكلمات.    
االأقل  على  “الفا�سي”،  بـ  ت�سميته  حّد  البع�ض  يذهب 
“عن  تاميز  الفاينن�سال  عنوان  حتت  حمتمل.  فا�سي 
ب�سراحة:  �سالفيني  اأجاب  روما،  الربابرة” يف  و�سول 

من االأف�سل اأن نكون برابرة على ان نكون عبيدا.
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 282١56بتاريخ: 02/١١/20١7
باإ�سم: �سان ريو كومباين ليمتد 

وعنوانه : ١-6-١ ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 860٣-١4١ ، اليابان.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:١8
اأخرى  ال��واردة يف فئات  امل��واد غري  امل�سنوعة من هذه  واملنتجات  املقلدة  املدبوغة  املدبوغة واجللود  اجللود 
ال�س�ياط   ، والع�سي  وال�س�ما�س�ي  املظالت   ، واحلمل  الأمتعة  ، حقائب  املدبوغة  اأو  اخل��ام  احليوانات  ، جلود 
واأطقم احليوانات وال�س�روج ، اأطواق ور�سن ومالب�س للحيوانات ، حقائب ، جزادين ، حمافظ جيب وحمافظ 
كتف  اأحزمة   ، �سيور جلدية   ، ت�س�وق  اأكيا�س   ، ، حقائب مالب�س  ، حقائب ظهر  ، حقائب �سغرية  وجرابات 
للحيوانات  اأو  للحيوانات  اأط��واق   ، للبطاقات )حمافظ جيب(  ، حمافظ  ، ع�سي خيزران  اأحزمة جلدية   ،
، كمامات  ، حقائب �سغرية مل�ستح�سرات التجميل  املقلد  اأو اجللد  الأليفة ، خمرمات م�سنوعة من اجللد 
، عدة �سفرية  �س�فرية  ، حقائب  ال�س�فرية  ، مقاب�س للحقائب  ، �سيور  ، حقائب مدر�س�ية  لأف��واه احليوانات 
)م�سنوعات جلدية( ، �سناديق ثياب �سفرية ، اأغطية مظالت ، مقاب�س للمظالت ، قواعد ع�سي ، اأحزمة 
اأو من  األ��واح جلدية  اأو من  ، �سناديق وعلب جلدية  ، حمافظ جلدية  لل�ساطئ  ، حقائب  الأمتعة  حلقائب 
اجللد املقلد ، حقائب يد ، �س�يور جلدية ، ع�سي ت�س�لق اجلبال ، �سناديق مو�س�يقية ، اأكيا�س م�س�بكة للت�سوق 
، �سنط للظهر ، �سنط مدر�سية ، اأكيا�س من اجللد اأو اجللد املقلد لالأدوات )بحيث تكون فارغة( ، حقائب 
�سغرية �س�فرية ، حقائب لل�سيد ، حقائب واأكيا�س وجرابات من اجللد للحزم ، اأغطية من اجللد اأو اجللد 
املقلد لالأثاث ، هياكل حقائب اليد ، حقائب حلمل الأطفال ، حقائب ت�سوق ذات عجالت ، علب مفاتيح ، 
، حم�ّالت وحقائب  ال�سجق  ل�سنع  اأنبوبية  اأكيا�س جلدية   ، الأليفة  للحيوانات  ، مالب�س  للريا�سة  حقائب 
حلمل الأطفال ، اأغطية للحيوانات ، مقود ور�سن واأطقم للحيوانات الأليفة واحليوانات ، هياكل للجزادين ، 

علب بطاقات الأعمال ، راند�سل )حقائب مدر�سية يابانية(.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات SANRIO CHARACTERS باللغة الإجنليزية.

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

اإر�ساله بالريد امل�سجل، وذلك خالل ٣0 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

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

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 282١57بتاريخ: 02/١١/20١7

باإ�سم: �سان ريو كومباين ليمتد 
وعنوانه : ١-6-١ ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 860٣-١4١ ، اليابان.

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:2١
اأدوات واأواين واأوعية لال�ستعمال املنزيل وللمطبخ ، اأم�ساط واأ�سفنج ، فرا�سي )عدا فرا�سي التلوين اأو الدهان( ، 
مواد �سنع الفرا�سي ، اأدوات تنظيف ، زجاج غري م�سغول اأو زجاج �سبه م�سغول )عدا الزجاج امل�ستعمل يف املباين( ، 
اأواين زجاجية واأواين خزف �سيني واأواين خزفية ، اأحوا�س ا�ستحمام لالأطفال )قابلة للحمل( ، �سالل، لالإ�ستخدام 
، فتاحات  اأو دلء  ِق��َرْب   ، األ��واح كي   ، املنزلية  اأقفا�س طيور ، خالطات غري كهربائية لالأغرا�س   ، اأق��داح   ، املنزيل 
قوارير ، �سدادات للقوارير م�سنوعة من اخلزفيات واخلزف ال�سيني والزجاج والبلور والأواين اخلزفية والفخار 
اأقفا�س   ، ، �سواين  ، دلء )�سطول(  األ���واح خبز   ، ، علب �سابون  زب��دي��ات   ، ق��واري��ر   ، والبور�سالن )خ��زف �سيني( 
�سناديق   ، �سمعدانات   ، �سموع  حلقات   ، �سموع  طفايات   ، الوفل  لكعكة  قوالب   ، كيك  قوالب   ، املنزلية  للحيوانات 
للحلويات ، علب لالأم�ساط ، حلى من اخلزف ال�سيني واأواين من اخلزف ال�سيني ، اأعواد الأكل ، منا�سر مالب�س 
)للتجفيف( ، فاردات للمالب�س ، قطع قما�س للتنظيف ، �سواين ، خالطات كوكتيل ، مر�سحات للقهوة ، مطاحن 
للقهوة ، اأباريق ترويق للقهوة ، اأطقم قهوة )اأدوات مائدة( ، غاليات قهوة ، اأم�ساط كهربائية ، اأم�ساط للحيوانات ، 
اأكيا�س للمعجنات ، قوالب للطهو ، اأوعية طهو ، اأ�سياخ �سوي ، دلء ثلج ، مردات حممولة ، اأجهزة لتريد الأطعمة 
حتتوي على موائع تبادل حراري لالأغرا�س املنزلية ، فتاحات �سدادات الفلني ، اأدوات جتميل ، اأغطية لل�سحون ، 
اأغطية لأوعية الزهور ، اأواين فخارية ، اأكواب ، األواح تقطيع للمطبخ ، م�سافق ، مقايل جموفة غري كهربائية ، 
 ، ، منا�سر جتفيف للغ�سيل  ، قوارير وكوؤو�س واأحوا�س واأوعية �سرب  اأوعية ت�سريف لل�سابون   ، �سحون لل�سابون 
�سناديق نفايات ، اأكواب للبي�س ، معالف ، اأوعية زهور ، م�سائد ذباب ، قفازات لالأغرا�س املنزلية ، اأقداح ، َمبا�سر ، 
�سواين �سوي غري كهربائية ، اأوعية معزولة حرارياً ، �سخانات غري كهربائية لر�ساعات الأطفال ، حامالت للزهور 
اأباريق ، غاليات غري كهربائية ،  األ��واح كي ،  اأباريق �ساخنة ، دلء ثلج ، قوالب مكعبات الثلج ، اأغطية  والنباتات ، 
قوائم  ، حامالت بطاقات  للوجبات اخلفيفة  ، �سناديق  اأطقم م�سروبات   ، دّوارة  ، �سواين  املائدة  ل�سكاكني  قواعد 
الطعام ، علب طعام ، مالعق خلط ، مما�سح ، حامالت مناديل ، حلقات مناديل ، فوهات لأوعية ر�س املياه ، لبادات 
للتنظيف ، مقايل ، �سحون من الورق ، قّطاعات للمعجنات ، مطاحن فلفل ، حارقات للطيب والعطور والزيوت 
 ، �سكل حيوانات  على  ، ح�سالت  للنزهات  �سالل جمّهزة   ، م��رذاذ عطور   ، بخاخات عطور   ، والعطريات  العطرية 
اأغطية لالأوعية ، اأوعية ، طناجر �سغط ، �سناديق نفايات ، مالحات ، مر�سات فلفل ، قدور ، �سحون فناجني ، مغارف 
)اأدوات مائدة( ، لبادات جلي ، فرا�سي حالقة ، فاردات للقم�سان ، فرا�سي لالأحذية ، كرتات )لبي�سات( لالأحذية 
، قوالب )مو�سعات( لالأحذية ، غرابيل )اأواين منزلية( ، اأجهزة اإمت�سا�س الدخان لالأغرا�س املنزلية ، حامالت 
اإ�سفنج لالأغرا�س املنزلية ، م�ساند لفرا�سي احلالقة ،   ، اإ�سفنج  ، اأطقم بهارات ، حامالت  �سابون ، زبديات ح�ساء 
متاثيل من اخلزف ال�سيني اأو الفخار اأو الزجاج ، متاثيل �سغرية من اخلزف ال�سيني اأو الفخار اأو الزجاج ، م�سايف 
لالأغرا�س املنزلية ، حماقن ل�سقاية الزهور والنباتات ، اأدوات مائدة )ما عدا ال�سكاكني وال�سوك واملالعق( ، اأباريق 
، كرات لل�ساي ، علب �ساي ، اأوعية لنقع ال�ساي ، اأطقم �ساي )اأدوات مائدة( ، اأباريق �ساي ، فرا�سي تواليت ، حقائب 
اأ�سنان ،  ، اأواين تواليت ، فرا�سي  اأوعية ت�سريف ورق التواليت   ، اإ�سفنج تواليت   ، تواليت ، حامالت ورق التواليت 
فرا�سي اأ�سنان كهربائية ، حامالت نكا�سات اأ�سنان ، نكا�سات اأ�سنان ، ق�سبان وحلقات للمنا�سف ، �سناديق نفايات ، 
 ، اأو مكاب�س بناطيل  ، مكاوي  القوائم )اأواين مائدة(  ، منا�سب ثالثية  املنزلية  ، �سواين لالأغرا�س  �سواين ق�س 
فاردات بناطيل ، قوارير خوائية ، علب جتميل جمهزة ، مزهريات ، حمم�سات غري كهربائية لكعكة الوفل والفطائر 
املحالة ، حمم�سات غري كهربائية للطهي واخلبز ، األواح غ�سيل ، اأحوا�س غ�سيل ، اأوعية لر�س املياه ، اأدوات �سقاية 
، اأجهزة لل�سقل بال�سمع ، حُتف فنية من اخلزف ال�سيني اأو الفخار اأو الزجاج ، حلي مزخرفة للنوافذ اأو الأبواب 
�سناديق   ، والبور�سالن  والفخار  والأواين اخلزفية  والبلور  والزجاج  ال�سيني  واخلزف  ال�سرياميك  م�سنوعة من 
اأو  اأو اأحزمة ل�سناديق الوجبات اخلفيفة واأوعية املنزل  واأوعية للطعام ، م�سائد فئران ، خيوط لالأ�سنان ، �سيور 
املطبخ ، اأوعية للعطور وللطيب ، قوارير تريد ، �سناديق زجاجية ، مكان�س ، �سلع الفرا�سي ، �سحون للزبدة ، اأغطية 
ل�سحون الزبدة ، �سخانات ، اأدوات تنظيف يدوية ، مالقط غ�سيل ، �سناديق تريد حممولة غري كهربائية ، اأوعية 
الكعك املحلى ، اأواين طهو غري كهربائية ، فرا�سي للحواجب ، فرا�سي للبا�س القدم ، مقايل ، اأقماع ، قفازات لأعمال 
احلدائق ، قوارير زجاجية )اأوعية( ، قوارير عزل ، قطن ذر م�ساحيق التجميل ، خالطات ، م�سايف �ساي لي�ست من 

معادن نفي�سة ، بيا�سات ومالءات لال�ستعمال املنزيل اأو للمطبخ.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات SANRIO CHARACTERS باللغة الإجنليزية.

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 ٣0 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

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

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 282١58بتاريخ: 02/١١/20١7
باإ�سم: �سان ريو كومباين ليمتد 

وعنوانه : ١-6-١ ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 860٣-١4١ ، اليابان.
�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25
واأثواب  ال�سباحة  مالب�س   ، لل�ساطئ  مالب�س   ، )مالب�س(  مراييل   ، الراأ�س  واأغطية  القدم  ولبا�س  املالب�س 
ال�سباحة ، مالب�س للريا�سة ، مالب�س م�سادة للماء ، قفازات )مالب�س( ، قفافيز ، اأحزمة )مالب�س( ، مالب�س 
غري  لالأطفال  مراييل   ، )مالب�س(  لالأطفال  �سراويل   ، لالأطفال  مالب�س   ، والن�ساء  وال��رج��ال  لالأطفال 
م�سنوعة من الورق ، مالب�س داخلية ، مالب�س النوم والبيجامات ، اأرواب ا�ستحمام ، حمالت للبنطلونات 
اأغطية   ، ، برييه )قبعات م�ستديرة م�سطحة(  ال�سم�س  واقيات من   ، للراأ�س(  )اأغطية  قلن�سوات   ، قبعات   ،
، مالب�س  اأغطية لالأذنني )مالب�س(   ، اليدين )مالب�س(  اأغطية لتدفئة   ، الد�س  راأ�س لالإ�ستحمام وحمام 
للعنق وربطات العنق وكرافاتات )ربطات عنق( ، ربطات فرا�سية ، ربطات فرا�سية للعنق ، جوارب ق�سرية 
وجوارب طويلة وجوارب �سيقة ، اأربطة للجوارب ، حمالت للجوارب الق�سرية واجلوارب الطويلة واجلوارب 
ال�سيقة ، اأحذية واأحذية للريا�سة ، �سبا�سب ، اأحذية لل�س�اطئ ، مالب�س للحفالت التنكرية ، و�ساح (مالب�س( 
 ، ال�س�اق  عالية  اأحذية   ، تزلج  اأحذية   ، ا�س�تحمام  �سبا�سب   ، ا�س�تحمام  ، �سنادل  للرقبة(  بندانات )مناديل   ،
�س�يالت للمالب�س ، م�س�دات لل�سدر ، بنطلونات ق�سرية )مالب�س( ، قمي�سولت )�س�رتات ن�س�وية ق�سرية( ، 
معاطف ، زمامات الأكمام ، �س�الت من الفرو ، اأربطة للراأ�س )مالب�س( ، اأغطية للراأ�س ، جاكيتات )مالب�س( 
، معاطف  ، مالب�س خارجية  ، مالب�س حمبوكة  القمي�س(  ، �سدارات )�سدر  ، قم�سان �سوفية )مالب�س( 
خارجية ، �س�راويل داخلية ، جاكيتات مقلن�س�ة ، كنزات �سوفية ، �سنادل ، لفاعات ، �سالت ، قم�سان ، قم�سان 
داخلية )مالب�س داخلية( ، جالبيب ، طماقات للكاحل ، اأحذية للريا�سة ، قم�سان للريا�سة ، بذلت ، اأثواب 
اإ�س�تحمام ، قم�سان ن�سف كم )تي �س�ريت( ، بناطيل ،  مالب�س داخلية ، اأزياء موحدة ، �سدارات ، بذلت رطبة 
للتزلج على املاء ، اأ�ساور قم�سان )مالب�س( ، مالب�س الن�ساء الداخلية ، اأحذية للريا�سة البدنية ، �سدارات 

)بيا�سات( ، مالب�س للريا�سة البدنية ، نطاقات ، مالب�س لراكبي الدراجات ، غطاء للعني عند النوم.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات SANRIO CHARACTERS باللغة الإجنليزية.

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

اإر�ساله بالريد امل�سجل، وذلك خالل ٣0 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

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

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 282١59بتاريخ: 02/١١/20١7
باإ�سم: �سان ريو كومباين ليمتد 

وعنوانه : ١-6-١ ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 860٣-١4١ ، اليابان.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:28
، دمى الدببة  األعاب م�سنوعة من املخمل   ، العرائ�س   ، األعاب فيديو  اأجهزة   ، اللعب  اللعب والدمى واأدوات 
وزينة  زخرفات   ، للعب  وبالونات  ك��رات   ، وللريا�سة  البدنية  للريا�سة  اأدوات   ، لعب  واأطقم  دم��ى  اأ�سكال   ،
للحفالت ، زخرفات وزينة لأ�سجار عيد امليالد ، هدايا للحفالت ، مركبات لعب ، مركبات كهربائية )لعب( ، 
األواح ركوب الأمواج ، األواح التزلج على الثلج ، زلجات ذات عجالت ، زلجات جليد ، األواح التزلج ، ح�س�وات 
حماية اأو واقيات للريا�سية والألعاب ، م�سد�سات هوائية )لعب( ، األعاب الرند )الزهر( ، كرات للعب ، اأجرا�س 
زينة �سجرة عيد امليالد ، كرات بليارد ، طاولت بليارد ، قوالب بناء )لعب( ، األعاب لوحية ، حلوى متفجرة 
)مفرقعات نارية لعيد امليالد( ، اأحذية تزلج مرتبط بها زلجات ، اأجهزة واآلت البولنغ ، األعاب بناء ، حامالت 
اأ�سجار عيد امليالد   ، األعاب �سطرجن ، رقع �س�طرجن   ، �سموع لأ�سجار عيد امليالد ، رقع الداما ، لعب الداما 
كوؤو�س   ، نارية(  )األعاب  كو�ساكيوز   ، )األعاب(  �سحر  اأجهزة   ، امليالد  عيد  �سجرة  قواعد   ، ا�سطناعية  كمواد 
، بيوت للدمى  ،  مالب�س للدمى  اأ�س�ّرة للدمى   ، ، لعبة الرند )الزهر(  ال�سهام  ، لعبة  للعبة الرند )الزهر( 
واقيات   ، ريا�سية(  يدوية )متارين  اأثقال   ، الداما  لعبة   ، الداما  رق��ع   ، الدومينو  العاب   ، للدمى  غ��رف    ،
اأجهزة ركوب يف املعار�س ، ر�ساعات للدمى   ، اأجهزة مترين )مو�سعات لل�سدر(   ، لالأكواع )اأدوات ريا�سية( 
اأقرا�س طائرة   ، ال�سمك  ل�سيد  ، طوافات  لل�سباحة  زعانف   ، ال�سمك  �سيد  ، عدة  ال�سمك  �سيد  �سنارات   ،
)لعب( ، األعاب اآلية ، م�سارب للعب ، اأجهزة لالألعاب ، اأجهزة األعاب فيديو ، األعاب حممولة ب�سا�سات عر�س 
 ، الغولف  للعبة  حقائب   ، لها  املخ�س�سة  اخلارجية  الأماكن  يف  الفيديو  األعاب  اأجهزة   ، ال�سائلة  بالبلورات 
م�سارب غولف ، قفازات لعبة الغولف ، قفازات لالألعاب والريا�سة ، لعب اخلدع العملية )األعاب مبتدعة( ، 
بكرات خيوط للطائرات الورقية ، طائرات ورقية ، واقيات للركب )اأدوات ريا�سية( ، املهجونغ )لعبة �سينية( 
 ، نقالة )لعب(  ، هواتف  لعب  اأقنعة   ، اأقنعة م�س�رحية   ، ، دمى متحركة  للعب  اأو زجاجية  ك��رات رخامية   ،
مناذج م�سغرة ملركبات ، ِحلي للحفالت وللرق�سات )هدايا للحفالت( ، ح�س�وات حماية )اأجزاء من املالب�س 
الريا�سية( ، األعاب منزلية ، كب�سولت متفجرة )ُلعب( ، م�س�د�س�ات لعب ، كرات لعب ، دمى متحركة ، م�سارب 
، خ�س�خي�س�ات )اأدوات لعب( ، األعاب حلقية ، اأح�سنة هزازة ، زلجات ذات عجالت ، األواح �س�راعية ، زلجات ، 
عربات جليد )اأدوات ريا�سية( ، زلقات )اأدوات لعب( ، نفاخات فقاقيع �سابون )لعب( ،  لعبة الدوامة )لعب( 
، برك �سباحة )اأدوات لعب( ،  ، دراج��ات هوائية ثابتة للتمارين الريا�سية  ، من�سات وثب )اأدوات ريا�سية( 
 ، ، زلج��ات مائية  ، دمى للحيوانات الأليفة املنزلية  ، ط��اولت تن�س  اأرجوحات   ، وت��رات )زعانف( لل�سباحة 
اآلت ت�سلية   ، اأدوات لعب لل�سباحة والألعاب املائية والألعاب ريا�سية والأن�سطة الريا�سية ، كرات لل�ساطئ 
بينغو  بطاقات   ، املاء  على  التزلج  واأل��واح  للزلجات  اأكيا�س م�سممة خ�سي�ساً   ، وبالنقد  اأوتوماتيكيٌا  تعمل 
، اأحاجي  ، �سبكات �سيد الفرا�سات ، ورق لعب )�س�دة( ، نثار ال��ورق امللون ، زلج��ات م�س�تقيمة ذات عجالت 
ال�سور املقطوعة ، نواظري الأ�س�كال املتغرية ، �سواري  لالألواح ال�س�راعية ، �سبكات اإنزال ل�سيادي ال�سنارة ، 
مركبات لعب يتم التحكم فيها ل�سلكياً ، عجالت م�سننة ، كرات ثلج ، اأحذية الثلج ، ورق لعب ياباين ، �سرتات 
لل�سباحة ، اأحزمة لل�سباحة ، ّطوافات لال�ستحمام وال�سباحة ، اأجهزة عائمة لل�سباحة ، الطوافات )العوامات( 
، قبعات ورقية للحفالت ، اأجهزة بناء الأج�سام ، بطاقات ك�سط لألعاب اليان�سيب ، مناذج م�سغرة ل�سخ�سيات 
اآلت تعمل بقطع النقد )اآلت لعب( ، الإن�سان   ، األعاب بات�سينكو )لعبة يابانية(  ، اأجهزة  كرتونية )األعاب( 
الآيل )روبوت( لعب ، طائرات بدون طيار )لعب( ، اأفالم واقية ُمعدة لل�سا�سات لالألعاب املحمولة ، ق�سبان 

التوجيه )جوي�ستك( لألعاب الفيديو.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات SANRIO CHARACTERS باللغة الإجنليزية.

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 ٣0 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

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

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 282١52بتاريخ: 02/١١/20١7

باإ�سم: �سان ريو كومباين ليمتد 
وعنوانه : ١-6-١ ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 860٣-١4١ ، اليابان.

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
والأجهزة  وال�س�ينمائي  الفوتغرايف  الت�سوير  واأدوات  واأج��ه��زة  وامل�س�احية  واملالحية  العلمية  والأدوات  الأج��ه��زة 
واأدوات  اأج��ه��زة   ، والتعليم  والإن��ق��اذ  )الإ���س�����راف(  واملراقبة  والإ���س�����ارة  والقيا�س  ال��وزن  واأدوات  الب�سرية  والأدوات 
ت�س�جيل  اأجهزة   ، الكهربائية  الطاقة  اأو تخزين  تكثيف  اأو  اأو و�سل  تنظيم  اأو  اأو حتويل  فتح  اأو  للتحكم  كهربائية 
اأقرا�س   ، اأقرا�س مدجمة   ، اأقرا�س ت�س�جيل   ، اأو ال�سور ، حامالت بيانات مغناطي�س�ية  اأو ن�س�خ ال�سوت  اإر�س�ال  اأو 
اآلت ت�سجيل   ، النقد  التي تعمل بقطع  اآليات لالأجهزة   ، الرقمية  الت�سجيل  فيديوية رقمية وغريها من و�سائط 
النقد ، ماكينات حا�سبة ، معدات معاجلة البيانات ، اأجهزة الكمبيوتر ، برامج كمبيوتر ، اأجهزة اإطفاء احلرائق ، 
دادات ، اأجهزة تعليم �سمعية وب�سرية ، بطاريات ، �سناديق بطاريات ، اأجهزة �سحن البطاريات ، منظار ثنائية ،  عَّ
اآلت حا�س�بة ، كامريات ، كامريات ت�سوير �سينمائي واأجزاوؤها وملحقاتها ، عد�سات للكامريات ، اأجهزة قيا�س ال�سعة 
 ، �سينمائي )معر�سة لل�سوء(  اأفالم ت�سوير   ، ، �سال�سل للنظارات  الكا�سيت  ، م�س�جالت  ، �سور كرتونية متحركة 
�ساعات الدوام )اأدوات ت�سجيل الزمن( ، اأجهزة ت�س�غيل الأقرا�س املدجمة ، اأقرا�س مدجمة )�س�معية – ب�سرية( ، 
اأقرا�س مدجمة )لذاكرة القراءة فقط( ، برامج م�س�جلة لت�سغيل الكمبيوتر ، برامج كمبيوتر ، برجميات كمبيوتر 
)م�سجلة( ، اأجهزة كمبيوتر ، طابعات ت�س�تخدم مع اأجهزة الكمبيوتر ، عد�سات ل�سقة ، اأوعية للعد�سات الال�سقة 
 ، الكرتونية جيبية  اأجهزة ترجمة   ، اأجرا�س كهربائية لالأبواب   ، للخياطني  ، مقايي�س  البيانات  اأجهزة معاجلة   ،
)اإطارات(   براويز   ، وما�سة  اإ�ساءة  اأجهزة   ، احلريق  �سد  اإن��ذار  اأدوات   ، لل�سوء  معر�سة  اأف��الم   ، احلريق  طفايات 
لل�س�رائح ال�سفافة الفوتوغرافية ، اأجهزة تنظيم احلرارة ، �سناديق نغم ، عد�س�ات ب�سرية ، موازين للر�س�ائل ، اأحزمة 
اإنقاذ ، عوامات اإنقاذ ، جاكيتات اإنقاذ ، طوافات اإنقاذ ، اأقفال ومفاتيح كهربائية ، و�سائط تخزين بيانات مغناطي�سية 
، بطاقات مغناطي�سية م�سفرة ، م�سفرات مغناطي�سية ، مغناطي�سيات ، نظارات مكرة ، اأجهزة واأدوات قيا�س واأدوات 
قيا�س ، ميكروفونات ، ميكرو�سكوبات )جماهر( ، لفتات نيونية ، مفكرة يف �سكل كمبيوتر �سغري ، اأقالم اإلكرتونية ، 
اأ�سطوانات الفونوغراف ، اآلت ت�سوير ، حا�سبات جيب ، اأجهزة عر�س ، �سا�سات عر�س ، اأجهزة راديو ، اأجهزة ت�سغيل 
اأ�سطوانات ، اأجهزة حتكم عن بعد ، م�ساطر )اأدوات قيا�س( ، موازين ، بطاقات ذكية )بطاقات الدارات املتكاملة( ، 
كوا�سف الدخان ، قواب�س وماآخذ واأدوات تو�سيل اأخرى ، اأجهزة ت�سجيل ال�سوت ، اأقرا�س ت�سجيل ال�سوت ، اأجهزة 
ن�سخ ال�سوت ، اأجهزة نقل ال�سوت ، علب للنظارات ، اإطارات للنظارات ، عد�سات للنظارات ، نظارات �سم�سية ، مفاتيح 
كهربائية ، قواب�س وماآخذ واأدوات تو�سيل اأخرى )و�سالت كهربائية( ، م�سجالت �سريطية ، اأ�س�الك اأجهزة الهاتف 
درجة  موؤ�سرات   ، تلفزيون  اأجهزة   ، تلفزيونات   ، تل�سكوبات   ، الإر�س�ال  اأجهزة  واأ�س�الك  الهاتف  �سماعات  واأ�س�الك 
احلرارة ، اأجهزة كهربائية ملنع ال�سرقة ، ثريمومرتات ، ثريمو�ستاتات )منظمات حرارة( ، كا�س�يتات فيديو ولفافات 
تخزين األعاب الفيديو ، ا�سطوانات الفيديو ، اأ�سرطة فيديو ، �سا�سات فيديو ، م�سجالت فيديو ، معاجلات كلمات 
الفيديو  اأقرا�س  ت�س�غيل  اأجهزة   ، ال�س�تعمالت  املتعددة  الرقمية  )الفيديو(  اأقرا�س   ، للفيديو  اأقرا�س مدجمة   ،
املدجمة واأقرا�س )الفيديو( الرقمية املتعددة ال�س�تعمالت ، اأجهزة �س�معية وب�سرية مع اأجهزة نغمات ، مم�س�كات 
ولأقرا�س  الليزر  ولأقرا�س  املدجمة  ولالأقرا�س  الفيديو  ولأ�س�رطة  وب�سرية  �س�معية  لأ�س�رطة  وعلب  وحامالت 
الفيديو ولأقرا�س )الفيديو( الرقمية املتعددة ال�س�تعمالت  ، لبادات فاأرة الكمبيوتر ، هواتف وهواتف ل�سلكية 
اأجهزة   ، املتحركة  للهواتف  اأغطية  اأو  علب   ، ولوازمها  وملحقاتها  واأج��زاوؤه��ا  متحركة  وهواتف  خليوية  وهواتف 
النداء )بيجر( واأجزاوؤها وملحقاتها ، علب اأو اأغطية لأجهزة النداء )بيجر( ، اأكيا�س واأغطية وحاويات وحامالت 
ومم�س�كات للهواتف املتحركة ولأجهزة النداء )بيجر( ، �سماعات الراأ�س ، �سماعات الأذن ، �س�ماعات وميكروفانات 
ولأجهزة  املتحركة  والهواتف  للهواتف  ات�سال  موؤ�س�رات   ، املتحركة  الهواتف  مع  لال�ستخدام  ال�سوت  ومكرات 
النداء )بيجر( ،مفكرات اإلكرتونية ، اأجرا�س اإنذار كهربائية ، اأجهزة اإنذار ، قارئات �سيفرات الأعمدة ، باروميرتات 
)اأجهزة قيا�س ال�سغط اجلوي( ، طنانات ، طنانات كهربائية ، وحدات معاجلة مركزية )معاجلات( ، رقائق )دارات 
متكاملة( ، كرونوغرافات )اأجهزة ت�سجيل الزمن( ، لوحات مفاتيح لأجهزة الكمبيوتر ، اأجهزة ذاكرات كمبيوتر ، 
اأجهزة ملحقة بالكمبيوتر ، قارانات �سوتية ، قارانات )معدات معاجلة البيانات( ، و�سائط تخزين بيانات ب�سرية ، 
اأقرا�س ب�سرية ، اأقرا�س )مغناطي�سية( ، اأجهزة للغوا�سني ، اأقنعة للغوا�سني ، بذلت للغوا�سني ، لوحات اإعالنات 

اإلكرتونية ، اأقالم اإلكرتونية )وحدات عر�ْس ب�سري(.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات SANRIO CHARACTERS باللغة الإجنليزية.

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 ٣0 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

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

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 282١5٣بتاريخ: 02/١١/20١7
باإ�سم: �سان ريو كومباين ليمتد 

وعنوانه : ١-6-١ ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 860٣-١4١ ، اليابان.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:١١
والأغرا�س  املياه  واإم��داد  والتهوية  والتجفيف  والتريد  والطهو  البخار  وتوليد  والتدفئة  لالإنارة  اأجهزة 
ال�سحية ، اأجهزة تكييف هواء ، اأجهزة اإزالة الروائح الكريهة من اجلو ، جمففات هواء )جمففات( ، اأجهزة 
ومكنات تنقية الهواء ، فوهات مانعة لنت�سار ماء احلنفيات ، اأجهزة تر�سيح لأحوا�س تربية الأحياء املائية ، 
�سخانات لأحوا�س تربية الأحياء املائية ، اأ�سواء اأحوا�س ال�سمك ، الأفران ، �سوايات ، لوازم ومعدات للحمام ، 
�س�خانات للحمامات ، دفايات فرا�س ، اأجهزة تريد امل�س�روبات ، اأ�سواء للدراجات الهوائية ، بطانيات كهربائية 
، اأ�سواء ال�س�قف ، ثريات ، اأ�سواء كهربائية ل�س�جرة عيد  ، مراجل ، حمم�سات خبز ، �سجاد يدفاأ كهربائياً 
امليالد ، مر�سحات )فالتر( كهربائية للقهوة ، مكنات ل�سنع القهوة ، غاليات )اأباريق( للقهوة ، حمم�سات 
بن ، اأوعية تريد ، اأوعية طهو ، اأجهزة ومعدات طهو ، اأواين طهو كهربائية ، من�ساآت تريد لل�سوائل واملياه ، 
من�ساآت تريد للتبغ ، و�سائد )كمادات( تدفئة ، خممدات )تدفئة( ، مقايل عميقة كهربائية ، اأجهزة مطهرة 
 ، ال�سرب  ملياه  )فالتر(  مر�سحات   ، �س�عر  جمففات   ، تقطري  اأجهزة   ، التواليت  يف  املطهرات  توزيع  اأدوات   ،
اأجهزة لتجفيف العلف والكالأ ، م�سابيح كهربائية ، اأ�سواء �سحرية للتزيني يف احلفالت ، مراوح )لتكييف 
الهواء( ، مراوح كهربائية ، م�سخنات كهربائية لر�ساعات الأطفال ، اأجهزة رح�س ، نوافري للزينة ، جممدات 
، حمم�سات فواكه ، قداحات الغاز ، �سواين �سوي كهربائية ، �س�وايات ، اأجهزة جتفيف اليدين عند املغا�سل 
، لوازم تدفئة احلمام بالهواء ال�ساخن ، اأفران الهواء ال�ساخن ، اأطباق �ساخنة ، قوارير املاء ال�ساخن ، اأرقام 
م�سيئة للمنازل ، اأجهزة ترطيب ، ثالجات ، اأوعية ثلج ، اآلت واأجهزة ل�سنع الثلج ، غاليات كهربائية ، اأغلفة 
 ، امل�سابيح  تعليق  ، دعامات  للم�سابيح  ، زجاجات كروية  ، زجاجات م�سابيح  للم�سابيح  ، مداخن  امل�سابيح 
�سنابر للم�سابيح ، عاك�سات �سوء امل�سابيح ، مظالت م�سابيح ، امل�سابيح ، حامالت مظالت امل�سابيح ، فواني�س 
لالإ�ساءة ، جمففات كهربائية للغ�سيل ، ب�سيالت م�سابيح ، من�ساآت اإ�ساءة ، اأفران ميكروويف ، معدات تريد 
احلليب ، حنفيات خلط ملوا�سري املياه ، دفايات اأطباق ، اأ�سواء جيب كا�سفة ، م�سابيح جيب ، دفايات جيب ، 
اأوعية كهربائية ذات مقاب�س للطهو بال�سغط ، خزانات �سغط للماء ، م�سعات حرارية كهربائية ، حجرات 
تريد ، حجريات تريد ، ثالجات ، حمم�سات ، اأجهزة حتمي�س ، اأدوات تدوير �سياخ ال�سوي ، �سياخ �سوي 
، ماآخذ  ، مغا�س�ل  ال�س�المة ، حجريات )مق�سورات( حلمام الدو�س ، حمامات الدو�س  ، م�سابيح  ، �سوايات 
مقاعد   ، تواليت  اأحوا�س   ، خبز  حمم�سات   ، )للت�س�خني(  �س�م�س�ية  لتجميع  اأجهزة   ، الكهربائية  لالأ�سواء 
تواليت ، اأغطية مقاعد التواليت ، مراحي�س متنقلة ، م�ساعل ، مباول ، حمم�سات كهربائية لكعكة الوفل 
، اأ�س�طح حديدية للخبز/الطهي كهربائية ، دفايات لالأ�سّرة ، مغا�سل لليدين ، �سخانات ماء ، اأجهزة واآلت 
لتنقية املاء ، معقمات ماء ، م�سابيح جيب ، اأجهزة كهربائية لتنقية الهواء ، معدات مانعة لتوهج م�سابيح 
ال�سيارات )لوازم ملبات( ، معدات مانعة لتوهج م�سابيح املركبات )لوازم ملبات( ، م�سابيح قو�سية ، اأوتوكالف 
)طناجر �سغط كهربائية( ، اأحوا�س ا�ستحمام )بانيو( ، م�سابيح �سينية ، اأجهزة واقية لالإنارة ، اأدوات ن�س�ر 
ال�سوء ، قداحات )ولعات( ، اأ�سواء لل�سيارات ، اأ�سواء للمركبات ، مواقد ، مواقد )اأجهزة ت�سخني( ، اأوعية 
طهو الأرز ، قدور بخارية ا�سطناعية ، اأجهزة كهربائية ل�سنع الألبان لعمل اللنب الرائب ، �سمامات ثنائية 
ُم�سدرة لل�سوء )ال ئي دي( ، اأجهزة �سوء ، �سخانات للحمامات ، اأجهزة لتدفق املاء الدوامي ، مكنات �سنع 

اخلبز ، اأوعية طهو متعددة الأغرا�س ، نوافري )اأجهزة �سب( كهربائية لل�سوكولتة.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات SANRIO CHARACTERS باللغة الإجنليزية.

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

اإر�ساله بالريد امل�سجل، وذلك خالل ٣0 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

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

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 282١54بتاريخ: 02/١١/20١7
باإ�سم: �سان ريو كومباين ليمتد 

وعنوانه : ١-6-١ ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 860٣-١4١ ، اليابان.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:١4
املعادن النفي�س�ة وكل خليط منها و�سبائك الت�سكيل امل�سنوعة من معادن نفي�س�ة ، �سناديق من معادن نفي�سة 
، زمامات )مرابط( اأكمام من معادن نفي�سة ، م�سابك ربطات العنق من معادن نفي�سة ، دبابي�س ربطات العنق 
من معادن نفي�سة ، اأ�سغال فنية من معادن نفي�سة ، دبابي�س زينة من معادن نفي�سة ، حلي اأحذية من معادن 
نفي�سة ، ن�سب من معادن نفي�سة ، متاثيل �سغرية من معادن نفي�سة ، جموهرات واأحجار كرمية و�سبه كرمية 
، جموهرات مقلدة وحلي ، اأحجار كرمية ، اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة ، دبابي�س للزينة 
، قالئد �س�ل�س��لية )جموهرات( ، حلي �سغرية حللقات املفاتيح و�سال�سل املفاتيح ، حلي �سغرية من املجوهرات 
، قطع نقدية ، م�س�كوكات حتديداً ميداليات و/اأو قطع نقدية ، زمامات )مرابط( اأكمام ، اأقراط ، خيوط 
ذهبية ، علب جواهر ، علب جموهرات ، قالئد ، دبابي�س )جموهرات( ، دبابي�س لطية �سدر ال�سرتة ، خوامت 
 ، واأجزائها وقطعها  و�س�اعات  �ساعات كبرية   ، النفي�س�ة  املعادن  ، متاثيل ومتاثيل �سغرية من  )جموهرات( 
�س�يور �ساعات ، �سوار �ساعات ، �سال�سل �ساعات ، علب �ساعات ، �ساعات توقيت ، حلي )جموهرات( ، دبابي�س زينة 
، ميداليات ، حلقات للمفاتيح ، حلي �سغرية و�س�ال�س�ل �سغرية ، �سال�سل للمفاتيح وعلب/حامالت للمفاتيح 
واليد  اجليب  �س�اعات  علب   ، )جم��وه��رات(  اأ�س�اور   ، متدلية  حلي   ، كرمية  اأحجار  و/اأو  نفي�س�ة  معادن  من 
)لالإهداء( ، علب �ساعات ، �ساعات حائط و�ساعات جيب ويد كهربائية ، �ساعات �سم�سية ، اأملا�س ، جموهرات 
غري ثمينة ، اأحجار �سبه كرمية ، اأ�س�غال فنية من معادن نفي�س�ة ، �ساعات منبهة ، زمامات )مرابط( اأكمام 
�سنيل ، دبابي�س للفاع العنق )دبابي�س لربطات العنق( ، متاثيل �سغرية من معادن نفي�س�ة ، نيا�سني اأو اأو�سمة 
من معادن نفي�سة ، حلي اأحذية من معادن نفي�سة ، كوؤو�س جوائز من معادن نفي�سة ، دروع تذكارية ، حلي 

جالبة للحظ ، خرز ل�سناعة املجوهرات.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات SANRIO CHARACTERS باللغة الإجنليزية.

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

اإر�ساله بالريد امل�سجل، وذلك خالل ٣0 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

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

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 282١55بتاريخ: 02/١١/20١7

باإ�سم: �سان ريو كومباين ليمتد 
وعنوانه : ١-6-١ ، 

اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 860٣-١4١ ، اليابان.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:١6
الورق ، الورق املقوى املطبوعات ، مواد جتليد الكتب ، ال�سور الفوتوغرافية ، القرطا�سية واللوازم املكتبية ماعدا 
الدهان  ، فرا�سي  الر�سم  الفنانني وم��واد  ، مواد  اأو لغايات منزلية  القرطا�سية  امل�ستعملة يف  الل�سق  ، مواد  الأث��اث 
 ، الطباعة  ح��روف   ، والتعبئة  للف  بال�ستيكية  واأكيا�س  واأف���الم  اأغطية   ، والتدري�س  التوجيه  م��واد   ، التلوين  اأو 
الكلي�سيهات )الرا�سمات( ، التقاومي والكتب والكتالوجات )دليل م�سور( والبطاقات الريدية والإعالنات الكبرية 
اأدوات الكتابة ، الأختام املطاطية ، الأختام   ، والدوريات واملن�سورات املطبوعة وال�سحف واملجالت ، بطاقات تهنئة 
اأو  ال�سور  اأو  اللوحات  لتاأطري  حوا�سي   ، ال�سور  األبومات   ، حتبري  ختامات   ، الأختام  حتبري  خّتامات   ، والدمغات 
ال�سور الفوتوغرافية ، م�ساند للر�سامني ، الورق الن�ساف الزيتي اخلا�س باجللود ، م�ساند لل�سور الفوتوغرافية ، 
احلر ، املحارم الورقية وورق احلمام واملحارم الورقية اخلا�سة باإزالة املاكياج ، املناديل الورقية ، مفار�س مو�سعية 
ومفار�س واقية للموائد من الورق اأو الورق املقوى ، ورق تغليف وورق اللف ومواد التغليف ، الألوان املائية اخلا�سة 
بالر�سامني ، ن�سخ تخطيطية و�سور اأ�سخا�س ، مطبوعات حجرية ، الأقالم واأقالم الر�سا�س واأقالم احلر واأقالم 
الروؤو�س الدوارة ، اأ�سنان الأقالم ، حامالت الأقالم ، عبوات لالأقالم واأدوات الكتابة ، ر�سا�س الأقالم ، اأقالم تلوين 
اأق��الم الر�سا�س ،  ، اآلت بري  اأق��الم الر�سا�س  اأق��الم تلوين ، علب لالأقالم واأق��الم الر�سا�س ، م��راة   ، ر�سا�س 
م�سابك للورق ، ثقالت ورق ، دبابي�س للورق وم�سابك للر�سم ، اأقالم تلوين �سمع ، معاجني و�سمغ للقرطا�سية اأو 
لالأغرا�س املنزلية ، الورق املعجن ، �سواين ورفوف الر�سائل ، حامالت الر�سائل ، فتاحات الر�سائل ، اأ�سرطة ل�سقة 
واأوعية �سرف لالأ�سرطة الال�سقة ،  مواد ر�سم واأل��واح ر�سم واأق��الم حر )ل��وازم مكتبية( ، اأطقم ر�سم ، البومات 
، مغلفات )قرطا�سية(  اأو البال�ستيك للتغليف  اأكيا�س )مغلفات واأجربة( من الورق   ، للطوابع والعمالت املعدنية 
، ورق ن�ساف ، م�ساند كتب ، عالمات للكتب ، موؤ�سرات للكتب ، خزانات للقرطا�سية ، كنفا للر�سم الزيتي ، دفاتر ، 
دفاتر يوميات ، ملفات )لوازم مكتبية( ، دفاتر قطع للكتابة ودفاتر قطع للمذكرات وورق كتابة ، ورق ر�سم ، علب 
كتابة ، طبا�سري و�سبورات ولوحات لالإعالنات الكبرية ، حمافظ جوازات ال�سفر ، حمافظ دفاتر ال�سيكات ، اأربطة 
مطاطية ، �سور ، �سفائح اإ�ستن�سل ، منتجات للمحو ومماحي و�سوائل للمحو ، فتاحات ر�سائل كهربائية ، �سفحات 
الِق�طع املو�سيقية ، ال�سبورات القابلة للمحو ، حلي وزخارف م�سنوعة من الورق و/اأو الورق املقوى ، مناديل من 
اأكيا�س للغداء ، �سناديق وعلب من الورق املقوى ، دفاتر التلوين ، ملفات للتقارير ،   ، الورق ، مفار�س من الورق 
ورق التجليد ، دفاتر جيب ، اأقالم اللباد ، �سريط رزم الكتب ، اأطقم اقالم الر�سا�س الأ�سود ، اأطقم اأقالم التلوين 
الر�سا�س ، م�ساطر ، م�ساند الكتابة ، دفاتر التواقيع )التوغراف( ، م�سابك ت�ستخدم يف املكاتب ، دبا�سات ، قاطعات 
ال�سرائط ، عالمات من الورق ، اآلت تقديد الورق )لال�ستخدام املكتبي( ، اآلت واأجهزة التغليف بالبال�ستيك ، جهاز 
 ، البطاقات )قرطا�سية(  ، حامالت وحافظات  الفوتوغرافية  وال�سور  للم�ستندات  الواقية حرارياً  الأغلفة  تثبيت 
البال�ستيك  اأو  الورق  واأجربة( من  اأكيا�س )مغلفات   ، األبومات   ، الغذائية  املواد  اأو  الغداء  زخارف ورقية ل�سناديق 
للتعبئة ، حافظات للورق ال�سائب ، علب من الورق املقوى اأو الورق ، ورق لعب )�سدة( ، حامالت وحافظات لالأختام 
والدمغات ، كتب للر�سوم الهزلية ، فرجار للر�سم ، اأ�سرطة وبطاقات من الورق لت�سجيل برامج الكمبيوتر ، ورق 
ن�سخ )قرطا�سية( ، موائع ت�سحيح )لوازم مكتبية( ، ملفات للم�ستندات ، اأغطية واقية لالأ�سابع )لوازم مكتبية( ، 
اأعالم )من الورق( ، جملدات )قرطا�سية( ، جملدات للورق ، اأ�سرطة ل�سقة ، مناديل من الورق ، بطاقات دليلية 
، اأ�سرطة حتبري ، اأغلفة للورق ، بطاقات غري م�سنوعة من الن�سيج ، خرائط ، بطاقات تهنئة مو�سيقية ، ن�سرات 
اإخبارية دورية ، دفاتر قطع )قرطا�سية( ، علب األوان )مواد مدر�سية( ، كرا�سات ، اآلت تقديد الورق )لال�ستخدام 
املكتبي( ، حامالت ر�سا�س الأقالم ، طوابع بريد ، ل�ساقات ، مناديل من الورق للموائد ، دبابي�س للر�سم ، تذاكر 
اأغلفة ورقية )قرطا�سية( ، طبا�سري الكتابة  اأو غري كهربائية( ،  اأ�سرطة لالآلآت الكاتبة ، اآلت كاتبة )كهربائية   ،
)لوازم  ال��ورق  ، قطاعات  الزهور  لأوعية  ال��ورق  من  اأغطية   ، )قرطا�سية(  الر�سائل  اأو  للكتب  اأغلفة   ، ُبر�سامات   ،
مكتبية( ، مراييل من الورق لالأطفال ، اأكيا�س للطبخ با�ستخدام فرن امليكروويف ، م�سايف قهوة من الورق ، كتيبات 
، اأغطية من ال��ورق للموائد ، بيا�سات من ال��ورق للموائد ،  ، ت�ساميم للتطريز ، �سكاكني للورق )ل��وازم مكتبية( 
لفتات من الورق اأو الورق املقوى ، رقع للبطاقات الدليلية ، ق�سائم ورقية ، ل�ساقات للهواتف املحمولة ، �سور زيتية 
)ر�سوم( باإطار اأو بدون اإطار ، منا�سف من الورق ، ورق تواليت ، �سفائح للم�ستندات لال�ستخدام املكتبي ، �سناديق 
، فرا�سي  اأو تلوين  ، فرا�سي ده��ان  اأق��الم حتديد ، �سواين للتلوين   ، اأدوات دمغ يدوية   ، ال��ورق املقوى  قبعات من 

للر�سامني ، ممحايات لوح الكتابة.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات SANRIO CHARACTERS باللغة الإجنليزية.

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 ٣0 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

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

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 282١6١بتاريخ: 02/١١/20١7

باإ�سم: �سان ريو كومباين ليمتد 
وعنوانه : ١-6-١ ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 860٣-١4١ ، اليابان.

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:٣0
القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة ال�سطناعية   الأرز ، التابيوكا وال�ساغو ، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة 
 ، الأ�س�ود  والع�س�ل  والع�سل  ال�سكر   ، لالأكل  �ساحلة  مثلجات   ، واحللويات  والفطائر  اخلبز   ، احلبوب  من 
الب�سكويت   ، الثلج   ، البهارات   ، ، وال�سل�سات )التوابل(  ، اخلل  ، اخل��ردل  امللح   ، اخلمرية وم�سحوق اخلبيز 
و�سكاكر  �سكرية  ، حلويات  اأرز  اأقرا�س   ، للكيك  منكهات   ، لالأكل  للكيك �ساحلة  زخ��ارف   ، كيك  ، م�سحوق 
غمو�س   ، ال�س�وكولتة  ا�س�ا�س�ها   م�س�روبات   ، احلليب  مع  �سوكولتة  م�س�روبات   ، ال�سوكولتة   ،  ) )حلويات 
ا�س�ا�س�ها  ال�س�وكولتة ، حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد ، م�س�روبات كاكاو مع احلليب ، منتجات الكاكاو 
، م�س�روبات ا�س�ا�س�ها الكاكاو ، م�سروبات القهوة ، منكهات للقهوة ، خالئط وم�س�تح�سرات ت�س�تخدم كبدائل 
للقهوة ، م�س�روبات اأ�س�ا�س�ها القهوة ، كعك حملى ، بو�سار ، رقائق الذرة ، بوظة )اآي�س كرمي( ، كري )بهار( 
، ك�سرتد ، رقائق احلبوب ، منكهات ما عدا الزيوت العطرية ، حلويات مثلجة ، جلي فواكه )حلويات( ، خبز 
زجنبيل ، قطر ال�سكر ، منقوعات غري طبية ، كت�ساب )�سل�سة( ، �سو�س )حلويات( ، قطع حلوى )حلويات( 
اأقرا�س حمالة )حلويات(   ، ، فطائر حمالة )بانكيك(  املنزلية  ، مطريات حلوم لالأغرا�س  ، فطائر حلم 
ملكي  ، هالم  وال�سل�سة احلمراء(  باجلبنة  رافيول )فطائر   ، ، مهلبية  بيتزا   ، فلفل   ، ، معجنات  ، فطائر 
ونودلز )معكرونة  ، معكرونة  �سل�سلة �سويا   ، )توابل(  الو�س�ابي  ، معجون  ال�سكر   ، الب�س�ري  لالإ�س�تهالك 
رقيقة( و�سعريية ، اأودون )معكرونة رقيقة يابانية( ، �س�و�س�ي ، فانيال )منكهة( ، كعكة الوفل ، لنب جممد 
)حلويات مثلجة( ، برتزل )ب�س�كويت مملح وجاف( ، حلوى اللوز ، م�ستح�سرات عطرية للطعام ، عوامل 
لي�ست  ، علكة  ، كراميل )حلوى(  ، كيك  ، كعك  اإفرجني  ، خبز  البوظة )مثلجات �ساحلة لالأكل(  متا�سك 
لغايات طبية ، دقيق ذرة ، ب�س�كويت رقيق ه�س ، دب�س ال�سكر ، ثلج طبيعي اأو �سناعي ، معكرونة ، مرزبانية 
، مايونيز ، دقيق ال�سوفان ، فلفل )توابل( ، فطائر ، مقّب�الت )توابل( ، قر�س�لة  ، ملح الطعام ، �س�ندوي�س�ات 
، �سل�سة بندورة ، توابل ، �سراب )مثلجات( ، �سباغيتي )معكرونة رفيعة( ، حلويات �س�كرية ، تورتات )كيك 
بالفواكه( ، طحني قمح ، توابل ال�سلطة ، �سل�سات مرق اللحم ، �سل�سلة البا�ستا ، وجبات �سريعة التح�سري 
، رقائق  الأرز  اأ�سا�سها  ، وجبات خفيفة  اأ�سا�سها احلبوب  ،  وجبات خفيفة  الرقيقة(  النودلز )املعكرونة  من 
ذرة ، دقيق ذرة ، طحني الذرة ، رقائق �سوفان ، غلوكوز لأغرا�س الطهو ، قوالب من البقوليات عالية ن�سبة 
الروتني ، دقيق ، مو�سية حلوى الفاكهة ، طعام اأ�سا�سه ال�سوفان ، عجينة فول ال�سويا )توابل( ، م�سروبات 
اأ�سا�سها ال�ساي ، اأع�ساب ب�ساتني حمفوظة )توابل( ،  اإ�سافات غلوتني لأغرا�س الطهو ، �سل�سات الفواكه ، 

بذور معاجلة لال�ستخدام كتوابل ، راِمن )طبق ياباين اأ�سا�سه النودلز )املعكرونة الرقيقة( .
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات SANRIO CHARACTERS باللغة الإجنليزية.

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

اإر�ساله بالريد امل�سجل، وذلك خالل ٣0 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

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

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 282١62بتاريخ: 02/١١/20١7

باإ�سم: �سان ريو كومباين ليمتد 
وعنوانه : ١-6-١ ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 860٣-١4١ ، اليابان.

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:4١
خدمات   ، الت�س�لية  قاعات  خدمات   ، املالهي  م��دن   ، املالهي  حدائق   ، املالهي  حدائق   ، الت�سلية   ، الرتفيه 
والعرو�س  احلية  وال��ع��رو���س  املو�س�يقية  واحل��ف��الت  العرو�س  وت��ق��دمي  واإن��ت��اج  تنظيم   ، والتعليم  الرتبية 
عرو�س   ، مو�سيقية  قاعات   ، والثقافية  الريا�سية  والأن�س�طة  الريا�سية  وامل��ب��اري��ات  واملعار�س  امل�س�رحية 
الأفالم ال�سينمائية ،  �ستوديوهات �سينمائية ، خدمات الدي�سكو ، خدمات النوادي ، ن�سر الكتب والن�سو�س 
واملجالت وال�سحف والدوريات ،  خدمات املكتبات ،  توفري ت�سهيالت الرتفيه واملعار�س واحلفالت املو�سيقية 
والعرو�س والتمثيليات والريا�سة والألعاب والأن�سطة ال�ستجمامية والثقافية ، خدمات النوادي ال�سحية ، 
خدمات مع�سكرات العطالت ، توفري املعلومات املتعلقة بالتعليم والرتفيه والت�سلية وال�ستجمام والريا�سة 
والثقافة ، الرتفيه بالراديو والتلفزيون ، اإنتاج برامج الراديو والتلفزيون ، اإنتاج الأفالم واأفالم الفيديو ، 
تاأجري الأفالم ال�سينمائية وال�سور املتحركة واأ�سرطة الفيديو واأقرا�س الليزر واأقرا�س الفيديو واأقرا�س 
وامل�ساهد  العر�س  م�ساهد  ت��اأج��ري    ، ال�سوت  م�سجالت  ت��اأج��ري   ، ال�ستعمالت  متعددة  الرقمية  الفيديو 
امل�سرحية ، ُدور احل�سانة ، النوادي والردهات املجهزة باأجهزة �سمعية وب�سرية واأجهزة الغناء املرفقة معها 
 ، ، دورات درا�سية باملرا�سلة ، خدمات امل�سيف  ، ال�سريك  ، تنظيم م�سابقات اجلمال  ، غرف و�سالت اللعب 
تنظيم املعار�س لالأغرا�س الثقافية اأو التعليمية ، املراهنات ، تعليمات الريا�سة البدنية ، توفري ت�سهيالت 
املتاحف )عر�س ومعار�س( ، اإدارة اليان�سيب ، خدمات الأورك�سرتا ، تنظيم حفالت ) ترفيه( ، خدمات كتابة 
ال�سيناريو والرامج الإذاعية والتلفزيونية ، الإنتاج امل�سرحي ، خدمات حدائق احليوان ، خدمات الت�سوير 
لغة  تف�سري   ، كمبيوتر  �سبكة  من  مبا�سرًة  املقدمة  الألعاب  خدمات   ، الإل��ك��رتوين  املكتبي  الن�سر   ، الرقمي 
الإ�سارة ، التوجيه املهني )ن�سائح تعليمية اأو تدريبية( ، الت�سوير باملايكروفيلم ، خدمات التاأليف املو�سيقي 
، النوادي الليلية ، الت�سوير الفوتوغرايف ، اإنتاج اأفالم الفيديو ، توفري خدمات الكاروكي ، توفري املطبوعات 
الإلكرتونية الفورية )غري القابلة للتنزيل( ، ن�سر الكتب وال�سحف الإلكرتونية الفورية ، ت�سجيل اأ�سرطة 
 ، ال�سبكة  الأف��الم عر  ، عر�س  )األعاب(  الباي�سبول  اأو قبة �سرب كرة  ا�ستاد   ، البولينج  ،  مم��رات  الفيديو 
ا�ستخدام  ، توفري  الكمبيوتر  �سبكات  اإلكرتونية تفاعلية من خالل  األعاب  توفري  خدمات الرتفيه حتديداً 
موؤقت لالألعاب التفاعلية غري القابلة للتنزيل ، خدمات النوادي ال�سحية )خدمات تدريب الياقة البدنية 
واحلفاظ على ال�سحة( ، اإنتاج الأفالم عدا اأفالم الدعاية والإعالن ، عرو�س الأفالم ال�سينمائية ، معلومات 
عن الرتبية والتعليم ، معلومات عن الرتفيه ، خدمات الألعاب املقدمة مبا�سرة من �سبكة كمبيوتر ، تاأجري 
معدات واأجهزة الألعاب ، توفري ت�سهيالت لعبة الغولف ، توفري املطبوعات الإلكرتونية الفورية غري القابلة 
، معلومات عن  ال�ستجمام  ت�سهيالت  ، توفري  والإع��الن  الدعاية  ن�سر ن�سو�س ما عدا ن�سو�س   ، للتنزيل 
، تاأجري الأفالم  ، تاأجري كامريات الفيديو  اإر�سال واإ�ستقبال ال�سوت وال�سورة  ، تاأجري معدات  ال�ستجمام 
ال�سينيمائية ، تاأجري اأجهزة الإ�ساءة للم�سارح اأو �ستوديوهات التلفزيون ، تاأجري الأفالم ال�سينمائية ، تاأجري 
بروجكرتات )اآلت عر�س( وملحقاتها ، تاأجري اأجهزة الراديو والتلفزيون ، تاأجري م�ساهد العر�س ، تاأجري 
معدات الريا�سة عدا املركبات ، تاأجري املالعب الريا�سية ، تاأجري مرافق ال�ستادات ، تاأجري م�ساهد م�سرحية 
 ، الفيديو  اأ�سرطة  تاأجري   ، ال�سريطية  باحلافظات  الفيديو  م�سجالت  تاأجري   ، الفيديو  كامريات  تاأجري   ،
تاأجري الألعاب والدمى ، تدريب احليوانات ، التدريب العملي )ا�ستعرا�س( ، الرتجمة ، تنظيم واإدارة ور�سات 
العمل )تدريب( ، خدمات الرتفيه حتديداً توفري املواد ال�سمعية واملرئية وال�سور وبرامج التفزيون وال�سور 
توفري   ، مبا�سرة  �سبكات  عر  والفيديو  وال�سوت  ال�سور  توفري   ، مبا�سرة  كمبيوتر  �سبكة  عر  املتحركة 
املعلومات عن ال�سخ�سيات اخليالية ، توفري املو�سيقي غري القابلة للتنزيل عر ال�سبكة ، توفري الفيديو غري 
القابل للتنزيل عر ال�سبكة ، توفري الأفالم غري القابلة للتنزيل عر خدمات اإر�سال الفيديو ح�سب الطلب ، 

توفري برامج التلفزيون غري القابلة للتنزيل عر خدمات اإر�سال الفيديو ح�سب الطلب.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات SANRIO CHARACTERS باللغة الإجنليزية.

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 ٣0 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

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

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 280٣4٣    بتاريخ: ١0/02/20١7

باإ�سم:  �سركة املبادلة للعالمات التجارية القاب�سة ذ.م.م
وعنوانه : �س.ب 45005 ، ابوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:4١
التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرتفيه ، الأن�سطة الريا�سية والثقافية ، الت�سلية ، خدمات النوادي )للرتفيه اأو التعليم( 
اإقامة درو�س لياقة بدنية ، تعليمات الريا�سة البدنية ، خدمات النوادي ال�سحية )خدمات تدريب   ، ، التدريب الريا�سي 
اأو املناف�سات )للتعليم  الياقة البدنية واحلفاظ على ال�سحة( ، خدمات مع�سكرات العطالت )للرتفيه( ، تنظيم املباريات 
اأو الرتفيه( ، تنظيم املعار�س لالأغرا�س الثقافية اأو التعليمية ، تنظيم املباريات الريا�سية ، خدمات التدريب ال�سخ�سي 
توفري   ، ريا�سية  ت�سهيالت  توفري   ، )ا�ستعرا�س(  العملي  التدريب   ، البدنية  الرتبية   ، البدنية(  اللياقة  على  )التدريب 
ت�سهيالت ال�ستجمام ، تاأجري معدات الريا�سة عدا املركبات ، تاأجري املالعب الريا�سية ، تاأجري مرافق الإ�ستادات ، تاأجري 
مالعب التن�س ، خدمات املع�سكرات الريا�سية ، توقيت املنا�سبات الريا�سية ، التدريب العملي )ا�ستعرا�س( ، التوجيه املهني 

)ن�سائح تعليمية اأو تدريبية( ، اإعادة التدريب املهني ، معلومات عن الرتبية والتعليم وال�ستجمام والرتفيه.
الأعلى  ن�سفه  داخ��ل  الرمادي  باللون  م�ستطيل  عبارة عن   MUBADALA ARENA العالمة: عالمة   و�سف 
باللغة    MUBADALAالأ�سود وبه كلمة الأ�سفر ثم الفريوزي ثم  باللون  باأ�سفله ثالثة خطوط  اأبي�س  م�ستطيل 
باللون  مميزة  وطريقة  بخط  العربية  باللغة  مبادلة  كلمة  حولها  اأر�سية  لكرة  ر�سم  فوقها  اأ�سود  مميز  بخط  الإجنليزية 

الفريوزي ويف ن�سفه الأ�سفل كلمة ARENA باللغة الإجنليزية بخط اأبي�س مميز.
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 ٣0 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

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

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 284404    بتاريخ: ١٣/١2/20١7
باإ�سم:   ريف دي�سي دومينيك �ساكو كيزاكيموري 

وعنوانه : كيزهاكيموري ، ديفالوكام بيه.اأو ، كوتايام ، بني. 686004 ، كريال ، الهند.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:٣5
خدمات الدعاية والإعالن ، اإدارة الأعمال ، توجيه الأعمال ، تفعيل الن�ساط املكتبي ، خدمات جتميع ت�سكيلة 
من ال�سلع ل�سالح الغري مثل الكتب والدوريات واملجالت وال�سور الفوتوغرافية ومواد التوجيه والتدري�س 
احلاجة  عند  و�سرائها  معاينتها  من  الزبائن  عامة  لتمكني  وذل��ك  املطبوعات  من  وغريها  الأجهزة(  )ع��دا 
اأو من خالل  باجلملة  البيع  اأو منافذ  بالتجزئة  البيع  اخل��دم��ات من خ��الل حم��الت  ه��ذه  ، ميكن تقدمي 
كتالوجات الطلب الريدي اأو عر الو�سائل اللكرتونية على �سبيل املثال من خالل املواقع اللكرتونية اأو 

برامج الت�سوق عر التلفزيون ، عر�س ال�سلع ، عر�س ال�سلع على و�سائل الت�سال لغايات بيعها بالتجزئة.
على  الأبي�س  باللون  الإجنليزية  باللغة   Current Books و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات
الأ�سود  و  الأبي�س  باللونني  لطائر  تعبريي  ر�سم  به  بالأبي�س  حمدد  الأ�سود  باللون  دائ��ري  ر�سم  ي�سارهم 
على خلفية  باأكملها  والعالمة  الفاحت  الأزرق  باللون  دوائ��ر �سغرية  اأفقي مكون من  وفوقهم خط عري�س 

م�ستطيلة باللون الأزرق.
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 ٣0 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345
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الفجر الريا�ضي

اأع��ل��ن ف��ري��ق ه��ون��دا اأن داين ب��ي��درو���س��ا �سريحل ع��ن ال��ف��ري��ق يف 
نهاية بطولة العامل للدراجات النارية هذا املو�سم وهو ما يعني 
وق�سى  ج��دي��دا.  زميال  �سينتظر  ال��ع��امل  بطل  ماركيز  م��ارك  اأن 
املت�سابق الإ�سباين، الذي ابتليت م�سريته بالكثري من الإ�سابات، 
م�سواره كله مع الفريق الياباين منذ ظهوره الأول يف �سباق فئة 
وقال بيدرو�سا بطل العامل  125 �سنتيمرتا مكعبا عام 2001. 
 250 فئة  وك��ذل��ك   2003 يف  مكعبا  �سنتيمرتا   125 فئة  يف 

�سنتيمرتا مكعبا يف 2004 و2005 “اأريد اأن اأ�سكر فريق هوندا 
على كل هذه ال�سنوات وكل هذا النجاح الكبري. لقد تطورت هنا 
احلياة  “يف  واأ�ساف  ك�سخ�س«.  اأي�سا  لكن  كمت�سابق  فقط  لي�س 
نبحث عن حتديات جديدة واأعتقد اأنه حان وقت التغيري«. وفاز 
بيدرو�سا يف 31 �سباقا للجائزة الكرى مع هوندا واحتل املركز 
اإىل  بيدرو�سا  ي�سعد  م��رات. ومل  ث��الث  العامل  الثاين يف بطولة 

من�سة التتويج هذا املو�سم ويحتل املركز 12.

بيدرو�سا �سريحل عن هوندا يف نهاية مو�سم كوبر لن يغامر ب�سالح اإذا مل يكن جاهزًا
الدراجات النارية  الذين  املونديال  ا�ستعرا�سه حلالة جنوم  “ESPN” يف  موقع  قال 

هيكتور  الأرجنتيني  اإن  البطولة،  انطالقة  قبل  اإ�سابات  من  يعانون 
كوبر املدير الفني ملنتخب م�سر لديه من اخلرة والذكاء ما يجعله 
ي��ت��ج��ن��ب ال���دف���ع مب��ح��م��د ���س��الح جن���م ال��ف��راع��ن��ة وه���و غ���ري مكتمل 

اجلاهزية.
اأي��ام يف   9 كان حممد �سالح قد تعر�س لإ�سابة يف الكتف، قبل نحو 
مدريد،  ري��ال  اأم���ام  ليفربول  فريقه  م��ع  اأوروب����ا  اأب��ط��ال  دوري  نهائي 
 3 لتك�سف التقارير الطبية عن حاجة الالعب لالبتعاد عن املالعب 

اأ�سابيع على الأقل للتعايف من تلك الإ�سابة.
على  يعول  – ال��ذي  كوبر  هيكتور  وقبلهم  امل�سرية  وتاأمل اجلماهري 
�سالح كثريا – يف اأن يتعافى جنم ليفربول قبل املباراة الثانية بحد 

م�ساركة  اأن  التقرير  واأو�سح  برو�سيا.  الفراعنة  جتمع  والتي  اأق�سى 
�سالح يف املونديال حمل �سك، لكن كوبر يدرك اأن املغامرة به يف ظل 

عدم جاهزيته رمبا تاأتي بنتائج عك�سية.
نيمار  الرازيلي  ونظريه  �سالح  حممد  موقف  بني  ما  املوقع  ورب��ط 
املا�سي،  الغائب عن املالعب منذ فراير  �سان جريمان،  باري�س  جنم 
والذي مل يلعب كرة ب�سكل تناف�سي طوال تلك الفرتة، قبل اأن ي�سارك 

يف ودية الرازيل اأمام كرواتيا.
واأ�ساف اأن تيتي مدرب الرازيل مل يقرر الدفع بنيمار اإل عندما تاأكد 

اأنه جاهز متاما للم�ساركة يف املباريات.
 15 اأوروج��واي يوم  وت�ستل م�سر م�سوارها يف كاأ�س العامل مبواجهة 

يونيه، �سمن املجموعة الأوىل التي ت�سم اأي�سا رو�سيا وال�سعودية.

مي�سي: ل�ست الأف�سل..
 وقاتلنا من اأجل املونديال 

قال جنم بر�سلونة الإ�سباين، الدويل 
ل  اأن���ا  مي�سي:  ليونيل  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي 
اأنني  واأعتقد  الأف�سل،  نق�سي  اأعتر 
واأ�ساف  ق����دم خم��ت��ل��ف.  ك����رة  لع����ب 
 paper مي�سي يف ت�سريحات ملجلة
ديبورتيفو  م��ون��دو  �سحيفة  نقلتها 
الإثنني:  الأول  ام�����س  الإ���س��ب��ان��ي��ة، 
الأخطاء  نتحمل  جميعنا  امللعب  يف 
وال��ن��ج��اح لأن���ن���ا ن��ت�����س��ارك يف ارت����داء 

قمي�س الوطن.
مي�سي:  ق��ال  بر�سلونة،  مدينة  وع��ن 
ب��ر���س��ل��ون��ة م��دي��ن��ة ع��ظ��ي��م��ة ترحب 
ب���الأج���ان���ب ب�����س��ك��ل ج��ي��د ل��ل��غ��اي��ة ول 
اأبناء  ع��ن  خم��ال��ف  ب�سكل  ت��ع��ام��ل��ه��م 
اأعرف  ل  رائعة،  مدينة  اإنها  املدينة، 

التغلب  واأح���اول  جدي��������د  حت���������دي  اأعي�س  ي��وم  كل  حت��دي��ات،  دون  احلياة 
عليه.

يف  جيد  ب�سكل  العمل  امله�������م  من  �سيكون  مي�سي:  قال  العامل،  كاأ�س  وعن 
يكن  ومل  املونديال،  لهذا  للتاأهل  قاتلن���������ا  لأنن��������ا  العامل،  لكاأ�س  الإع��داد 

لدينا الكثري من الوقت للتح�سري، الآن علينا ال�ستمرار لتحقيق احللم.
واأردف: ل يزال يتعني علينا اأن ن�سبح اأقوى كفريق لنكون مر�سحني، واأن 
نكون قادرين على اأن نكون على م�ستوى فرق اأخرى مثل الرازيل املانيا 
رائعة من  قائاًل: منلك جمموعة  واأختتم مي�سي حديثه  اإ�سبانيا.  فرن�سا 
تاأهلنا فالأرجنتني دوماً  الالعبني يف املنتخب، ل يهم كيف كانت طريقة 

مر�سحة للمناف�سة على اأي لقب.

فريق »النجوم الغائبة«.. �سدمة ما قبل املونديال
2018 قوائم  م��ون��دي��ال رو���س��ي��ا  امل�����س��ارك��ة يف  امل��ن��ت��خ��ب��ات  اإع����الن معظم  ب��ع��د 
النجوم  من  كوكبة  اإىل  الثقيل  العيار  من  لعبون  ان�سم  النهائية،  الالعبني 
فجر  الأمل���اين  فاملنتخب  الت�سفيات.  مرحلة  من  التاأهل  ف�سل  ب�سبب  الغائبة 
من  �سانيه،  ل���ريوي  الرمريليغ”،  “جنم  ا�ستبعاد  ب��اإع��الن��ه  ك��ب��رية  م��ف��اج��اأة 
قائمة املنتخب الأملاين النهائية يف املونديال، بعد اأن اختري كاأف�سل لعب �ساب 
للقب  �سيتي  مان�س�سرت  بتحقيق  م�ساهمته  بعد  املمتاز،  الإجنليزي  ال��دوري  يف 

الدوري، بت�سجيله 10 اأهداف و�سناعته ل�15 اآخرين.
 وا�ستعر�ست �سحيفة “ديلي ميل” الريطانية اأ�سماء جنوم كبرية غائبة عن 
مونديال رو�سيا 2018 يف ت�سكيلة خيالية ميكنها تكوين فريق كامل ي�ستطيع 
الريطانية،  ال�سحيفة  عر�ستها  التي  للخطة  ووفقا  ف��ري��ق.   اأي  على  الفوز 
)اأتليتيكو  اأوب��الك  جان  ال�سلوفيني  املرمى  حرا�سة  يف  �سيكون   ،)2-3-1-4(

ت�سكيالت املجموعة الأوىل ملونديال رو�سيا 

اأجنلي�س الأمريكي
�سام مر�سي -ويغان الإنكليزي  5-

طارق حامد -الزمالك  8-
-11 حممود عبد املنعم “كهربا” 

-احتاد جدة ال�سعودي
-اأر����س���ن���ال  ال���ن���ن���ي  حم���م���د   17-

النكليزي
-الأهلي  ال�سعيد  ع��ب��داهلل   19-

ال�سعودي
“تريزيغيه”  حممود ح�سن   21-

-قا�سم با�سا الرتكي
* الهجوم:

مروان حم�سن -الأهلي  9-
-ليفربول  ���س��الح  حم��م��د   10-

النكليزي
-�ستوك  ���س��ب��ح��ي  رم�����س��ان   14-

�سيتي الإنكليزي
ع������ب������دال������رازق  حم������م������ود   18-

“�سيكابال” -الرائد ال�سعودي
-اتروميتو�س  وردة  ع��م��ر   22-

اليوناين
* حرا�س املرمى

عبداهلل املعيوف -الهالل  1-
يا�سر امل�سيليم -الأهلي  21-

-الأهلي  ال��ع��وي�����س  حم��م��د   22-
ال�سعودي
* الدفاع:

من�سور احلربي -الأهلي  2-
اأ�سامة هو�ساوي -الهالل  3-

علي البليهي -الهالل  4-
-5 عمر هو�ساوي -الن�سر

حممد الريك -الهالل  6-
يا�سر ال�سهراين -الهالل  13-

معتز هو�ساوي -الأهلي  23-
* الو�سط:

�سلمان الفرج -الهالل  7-
يحيى ال�سهري -الن�سر  8-
هتان باهري -ال�سباب  9-

عبدامللك اخليري -الهالل  11-
حممد كنو -الهالل  12-

عبداهلل عطيف -الهالل  14-
عبداهلل اخليري -ال�سباب  15-

ح�سني املقهوي -الأهلي  16-
تي�سري اجلا�سم -الأهلي  17-

�سامل الدو�سري -الهالل  18-
* الهجوم:

حممد ال�س�����هالوي -الن�سر  10-
فهد املولد -الحتاد  19-

مهند ع�سريي -الأهلي  20-

األبيون النكليزي
-ا�ستون فيال  املحمدي  اأحمد   3-

النكليزي
-و�����س����ت  ح������ج������ازي  اأح������م������د   6-

بروميت�س األبيون
اأحمد فتحي -الأهلي امل�سري  7-

-الأه����ل����ي  اأ������س�����رف  اأمي�������ن   12-
امل�سري

-الفتح  ال�سايف  عبد  حممد   13-
ال�سعودي

“الون�س”  ح��م��دي  حم��م��ود   15-
-الزمالك

-الأه�����ل�����ي  ����س���م���ري  ����س���ع���د   20-
امل�سري

-لو�س  جابر  عمر   4- الو�سط:   *

بات�سوكا املك�سيكي
باري�س  ك���اف���اين  اإدي��ن�����س��ون   21-

�سان جرمان الفرن�سي
* حرا�س املرمى

-التعاون  احل�����س��ري  ع�����س��ام   1-
ال�سعودي

-الأهلي  اإك���رام���ي  ���س��ري��ف   16-
امل�سري

-الأهلي  ال�����س��ن��اوي  حم��م��د   23-
امل�سري

* الدفاع:
بروميت�س  -و���س��ت  ج��ر  علي   2-

جنوى  لك�������س���ال���ت  دي���ي���غ���و   17-
اليطايل

* الهجوم:
بر�سلونة  ����س���واري���ز  ل���وي�������س   9-

ال�سباين
اأرا�سكايتا  دي  ج��ي��ورج��ي��ان   10-

كروزيرو الرازيلي
جريونا  �ستواين  كري�ستيان   11-

ال�سباين
�سلتا  غوميز  مك�سيميليانو   18-

فيغو ال�سباين
اأوريتافي�سكايا  ج��ون��اث��ان   20-

* الو�سط:
مونتريي  �سان�سيز  ك��ارل��و���س   5-

املك�سيكي
يوفنتو�س  بنتانكور  رودري��غ��و   6-

اليطايل
-7 كري�ستيان رودريغيز بينارول

جونيور  بوكا  نانديز  ناهيتان   8-
الرجنتيني

�سمبدوريا  ت��وري��را  ل��وك��ا���س   14-
الإيطايل

-15 ماتيا�س في�سينو انرت ميالن 
اليطايل

-2 خو�سيه ماريا خيمينيز اأتلتيكو 
مدريد ال�سباين

اأتلتيكو مدريد  دييغو غودين   3-
ال�سباين

غيريمو فاريال بينارول  4-
-13 غا�ستون �سيلفا ايندبندينتي
بورتو  مك�سيميليانو برييرا   16-

الرتغايل
كواتي�س  ����س���ي���ب���ا����س���ت���ي���ان   19-

�سبورتينغ ل�سبونة الرتغايل
لت�سيو  كا�سريي�س  م��ارت��ن   22-

اليطايل

�سبارتاك مو�سكو
،زينيت  اإي��روك��ني  األك�سندر   21-

�سان بطر�سبورغ
* الهجوم:

�����س����م����ول����وف  ف���������ي���������ودور   10-
،كرا�سنودار

اأرتيم دزيوبا، اأر�سنال تول  22-
* حرا�س املرمى:

غلطة،  م��و���س��ل��ريا  ف���رن���ان���دو   1-
�سراي الرتكي

-12 مارتن كامبانا ،ايندبندينتي 
الرجنتيني

مارتن �سيلفا فا�سكو دا غاما   23-
الرازيلي
* الدفاع:

الر�سمية  الت�سكيالت  ي��اأت��ي  م��ا  يف 
املجموعة  يف  امل�ساركة  للمنتخبات 
الأوروغ����������واي،  )رو����س���ي���ا،  الأوىل 
ال�����س��ع��ودي��ة( ���س��م��ن كاأ�س  م�����س��ر، 
 2018 ال����ق����دم  ك�����رة  يف  ال����ع����امل 
الالعبني  اأرق������ام  م���ع  رو����س���ي���ا،  يف 
ومراكزهم بح�سب الحتاد الدويل 

للعبة )فيفا(:
* حرا�س املرمى

�س�سكا   ، اأك���ي���ن���ف���ي���ف  اإي�����غ�����ور   1-
مو�سكو(

اأن��دري لونيف ، زينيت �سان   12-
بطر�سبورغ

، بروج  فالدميري غابولوف   20-
البلجيكي
* الدفاع

�س�سكا   ، م���اري���و  ف��رن��ان��دي�����س   2-
مو�سكو

�سبارتاك   ، ك��وت��ي��ب��وف  اإي��ل��ي��ا   3-
مو�سكو

�س�سكا   ، اينيا�سيفني  �سريغي   4-
مو�سكو

اأحمد  ���س��ي��م��ي��ون��وف،  اأن������دري   5-
غروزين

روبن  كودريا�سوف،  فيودور   13-
قازان

ف��الدمي��ري غ���ران���ات ،روب���ن   14-
قازان

زينيت  �سمولنيكوف،  اإيغور   23-
�سان بطر�سبورغ

* الو�سط:
فياريال  ت�سريي�سيف،  ديني�س   6-

ال�سباين
�سان  زينيت  كوزياييف،  دال��ر   7-

بطر�سبورغ
يوري غازين�سكي ،كرا�سنودار  8-

،�س�سكا  دزاغ����وي����ي����ف  األن   9-
مو�سكو

،�سبارتاك  زوب��ن��ني  روم����ان   11-
مو�سكو

مريانت�سوك،  األ���ي���ك�������س���ي   15-
لوكوموتيف مو�سكو

م����ريان����ت���������س����وك  -16اأنطون 
،لوكوموتيف مو�سكو

�س�سكا  غولوفني،  األك�سندر   17-
مو�سكو

-18 يوري جريكوف، زينيت �سان 
بطر�سبورغ

����س���ام���ي���دوف،  األ���ك�������س���ن���در   19-

هدافو بطولت كاأ�ض العامل عرب التاريخ

اأيام على انطالق مونديال رو�سيا   10

كاأ�س  ب����ط����ولت  ب����ه����دايف  ق���ائ���م���ة 
العامل برتتيب البطولت:

�ستابيل  غ���ي���ريم���و   :1930  
الأرجنتني 8.

نيغيديل  اأودري����ت���������س   :1934
ت�سيكو�سلوفاكيا 5.

ليونيدا�س الرازيل 8.  :1938
اأدميري الرازيل 8  :1950

�ساندور كوت�سي�س املجر   :1954
.11

فرن�سا  فونتني  جو�ست   :1958
.13

-الرازيل،  غ��اري��ن�����س��ا   :1962
ف���ال���ن���ت���ني اإي����ف����ان����وف -الحت�������اد 

�سان�سيز  ل��ي��ون��ي��ل  ال�������س���وف���ي���ت���ي، 
-ت�سيلي، فافا -الرازيل، درازن يركوفيت�س -يوغو�سالفيا 4.

اإيزيبيو -الرتغال 9.  :1966
جريد مولر -اأملانيا 10.  :1970

بداأت نهائيات كاأ�س العامل رو�سيا 2018، ُتلقي بظاللها �سيئاً ف�سيئاً، ومل 
يتبق على انطالقها �سوى 10 اأيام. 

بعد اأقل من اأ�سبوعني، وحتديداً يوم 14 يونيو ، �سي�سهد ملعب لوجنيكي 
ن�سخته  يف  العاملي  الكروي  العر�س  انطالق  مو�سكو،  الرو�سية  بالعا�سمة 

البلد  منتخب  بني  الفتتاحية  املباراة  باإقامة  ال�21، 
امل�سيف ونظريه ال�سعودي.

لغاية  التنازيل.  العد  ملوا�سلة  اإذن  املنا�سب  الوقت  اإنه 
بداية اأم البطولت، �سن�سلط ال�سوء كل يوم على رقم 
من الأرقام املثرية التي يحفل بها تاريخ كاأ�س العامل.

والإجنليزي  بارتيز  فابيان  الفرن�سي  يكتف  مل   10-
العامل  كاأ�س  بطولت  يف  ال��ك��رات  ب�سّد  �سيلتون  بيرت 
ب�سكل  منتخبيهما  ع��ري��ن  ع���ن  داف���ع���ا  ب���ل   ،FIFA
احلار�سان  خا�س  مميزة.  مكانة  يف  و�سعهما  منتظم 
اأي هدف،  العاملي دون تلقي  العر�س  ع�سر مباريات يف 

وهو رقم قيا�سي تاريخي.
يف  اأر���س��ه،  على  الناجحة  ال�سل�سلة  ه��ذه  ب��ارت��ي��ز  ب���داأ 
نظافة  ع��ل��ى  ح��اف��ظ  ح��ي��ث   ،1998 ف��رن�����س��ا  ن�����س��خ��ة 

لت���و  ج�����رزي�����ج�����ورز   :1974
-بولندا 7.

كيمب�س  م������اري������و   :1978
-الأرجنتني 6.

-اإيطاليا  رو�سي  باولو   :1982
.6

غاري لينكر -اإجنلرتا   :1986
.6

1990: �سالفاتوري �سكيالت�سي 
-اإيطاليا 6.

�سالينكو  اأول������ي������غ   :1994
�ستويت�سكوف  هري�ستو  -رو�سيا، 

-بلغاريا 6.
�سوكر -كرواتيا  دافور   :1998

.6
مريو�سالف كلوزه -اأملانيا 5.  :2006 رونالدو -الرازيل 8.   :2002

توما�س مولر -اأملانيا، ديفيد فيا اإ�سبانيا 5، وي�سلي �سنايدر -هولندا 5،   :2010
خامي�س رودريغيز -كولومبيا 6.   :2014 دييغو فورلن -اأوروغواي 5.    

البطولة  تلك  على  الأخ��رية  اللم�سة  لي�سع   ،0-3 الرازيل  �سد  ال�سباك 
بانت�سار يف املباراة احلا�سمة. وانتهت يف مباراة اأخرى على اللقب يف ن�سخة 
اأملانيا 2006 وبرقم قيا�سي لعدد املباريات التي خا�سها لعب فرن�سي يف 

كاأ�س العامل.
اأول من حافظ  �سيلتون  ك��ان  عاماً،  ب�16  ذل��ك  قبل 
ن�سخة  ال�سباك ط��وال ع�سر مباريات يف  نظافة  على 
متتالية  م�ساركات  ث��الث  و�سجل   ،1990 اإيطاليا 
اأي�سا يف فرتة  ذل��ك  ال��ع��امل. حقق  كاأ�س  نهائيات  يف 
كاأ�س  ن�سخ  ففي  امل��رم��ى.  حل��را���س  بالن�سبة  اأ���س��ع��ب 
العامل الأوىل كان من ال�سعب جداً على اأي منتخب 
احلفاظ على نظافة ال�سباك: يف املتو�سط، يف الن�سخ 
اخل��م�����س الأخ������رية مت ت�����س��ج��ي��ل ���س��ع��ف ع����دد مرات 

البطولت اخلم�س الأوىل. 
ح��ق��ق ح��ار���س م��رم��ى كتيبة الأ����س���ود ال��ث��الث��ة رقمه 
القيا�سي بعد فوزهم على م�سر 1-0، ول يزال حتى 
للمباريات  الأك��رث خو�ساً  الإجنليزي  الالعب  اليوم 

مع منتخب بالده بر�سيد 125 مباراة دولية. 

مل يعد يتبقى �سوى 9 ايام عنانطالق مونديال رو�سيا 2018 والذي 
�ستكون �سربة البداية بني املنتخب الرو�سي املنظم واملنتخب ال�سعودي.

5 مهاجمني م�ساركني يف مونديال  باأف�سل  التقارير التايل قائمة  ويف 
رو�سيا.

روبرت ليفاندوفي�سكي )بولندا(  1-
يعد البولندي روبرت ليفاندوفيي�سكي من اف�سل املهاجمني يف العامل 
نظراً للم�ستوى الفني املميز والذي يقدمه، وا�ستطاع املهاجم ان ي�سجل 
 124 يف  امل�ساركة  خ��الل  البافاري من  العمالق  بقمي�س  ه��دف   106

بالدوري الملاين خالل 4 موا�سم مع الفريق.
ومع املنتخب البولندي ا�ستطاع ان ي�سجل 52 هدف من خالل امل�ساركة 

يف 93 مباراة منهم 16 هدف يف الت�سفيات املوؤهلة لكا�س العامل.
هاري كني )اإجنلرتا(  2-

ان�سم  ان  منذ  العامل  املهاجمني يف  اب��رز  ه��اري كني من  املتاألق  النجم 
ا�سرع  ث��اين  يعد  الالعب  ان  كما   2014-2013 مو�سم  يف  لتوتنهام 

لعب ي�سل اىل 100 هدف بالدوري الجنليزي املمتاز.
كري�ستيانو رونالدو )الربتغال(  3- 

كري�ستيانو  الفريق  جنم  على  كبرية  ام��ال  الرتغالية  اجلماهري  ت�سع 
يف  ح�سوله  بعد  خ�سو�ساً  امل��ون��دي��ال  يف  مميز  ب�سكل  للظهور  رون��ال��دو 

الفرتة الخرية على لقب دوري اأبطال اأوروبا رفقة ريال مدريد.
جابريال خي�سو�ض )الربازيل(  4- 

من املتوقع ان يقود جنم مان�س�سرت �سيتي خي�سو�س خط هجوم الرازيل 
الرازيلي  النجم  وكوتينيو،  نيمار  من  كال  بجانب  رو�سيا  مونديال  يف 
2016 ومتكن  ال�ساب �سارك للمرة الوىل رفقة الرازيل يف �سبتمر 

من ت�سجيل 9 اهداف من خالل امل�ساركة يف 15 مباراة مع املنتخب.
روميلو لوكاكو )بلجيكا(  5- 

ان�سم لوكاكو ملان�س�سرت يونايتد يف ال�سيف املا�سي قادماً من اإيفرتون 
مقابل 75 مليون جنية ا�سرتليني ومل يقدم املردود املتوقع منه رفقة 
ال�سياطني احلمر خ�سو�ساً بعد ت�سجيله 16 هدفاً من خالل امل�ساركة 

يف 34 مباراة بالدوري الجنليزي املمتاز.
من  ه��دف��اً   33 ي�سجل  ان  ا���س��ت��ط��اع  ف��ق��د  البلجيكي  امل��ن��ت��خ��ب  م��ع  ام���ا 
25 مباراة منذ عام  22 منهم يف  67 مباراة دولية  خالل امل�ساركة يف 

.2016

اأف�سل 5 مهاجمني م�ساركني 
يف مونديال رو�سيا
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رغ����م ك���ون���ه ���س��اح��ب اأ�����س����واأ ت��رت��ي��ب يف 
الحتاد  عن  ال�سادر  العاملي  الت�سنيف 
يف مايو  “فيفا”  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال���دويل 
املنتخبات  ج��م��ي��ع  ب����ني  م����ن  امل���ا����س���ي 
امل�ساركة يف بطولة كاأ�س العامل 2018 
املنتخب  اعتبار  ال�سعب  م��ن  برو�سيا، 
املر�سحني  ح�����س��اب��ات  خ����ارج  ال�����س��ع��ودي 
ال�16  دور  ال��ث��اين  ال����دور  اإىل  ل��ل��ت��اأه��ل 

باملونديال الرو�سي.
للنهائيات،  تاأهله  الفريق  ح�سم  ومنذ 

اأن��ط��ون��ي��و بيتزي  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي خ����وان 
ال���ذي ت��وىل ت��دري��ب ال��ف��ري��ق يف مطلع 

العام احلايل.
4 ن�سخ متتالية بني  وبعد م�ساركته يف 
1994 و2006، غاب املنتخب  عامي 
ال�����س��ع��ودي ع��ن ب��ط��ول��ت��ي ك��اأ���س العامل 
و2014  اأف��ري��ق��ي��ا  ب��ج��ن��وب   2010

بالرازيل.
ولكن الفريق عاد بجدارة اإىل املونديال 
م���ن خ����الل ال���ف���وز ب���امل���رك���ز ال���ث���اين يف 

وعلى الرغم من التغيري الذي �سهدته 
ال�سعودي  للمنتخب  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ق��ي��ادة 
من  ع��دداً  الفريق  خا�س  “الأخ�سر”، 
امل�ستوى  م��ت��درج��ة  ال���ودي���ة  امل���ب���اري���ات 
م��ن اأج����ل اك��ت�����س��اب م��زي��د م��ن اخلرة 

والحتكاك مبدار�س كروية خمتلفة.
ومل تكن بع�س النتائج ل�سالح الفريق 
يف ه���ذه امل���ب���اري���ات ال���ودي���ة ول��ك��ن هذه 
املواجهات �ساعدت الالعبني كثرياً على 
اجلديد  الفني  م��دي��ره��م  اأ���س��ل��وب  فهم 

خلف  الآ�سيوية  بالت�سفيات  جمموعته 
الأرجنتيني  وت���وىل  ال��ي��اب��اين.  ن��ظ��ريه 
اإدغاردو باوزا م�سوؤولية تدريب الفريق 
للهولندي  خ��ل��ف��اً  امل��ا���س��ي،  �سبتمر  يف 
بريت فان مارفيك الذي قاد الفريق يف 
رحلة الت�سفيات، ولكن م�سرية باوزا مع 

الفريق انتهت بعد �سهرين فقط.
وي�����اأم�����ل الأرج���ن���ت���ي���ن���ي الآخ��������ر خ����وان 
اجلديد  الفني  املدير  بيتزي  اأنطونيو 
ال�سعودي  امل��ن��ت��خ��ب  ق��ي��ادة  يف  ل��ل��ف��ري��ق 

الالعبني النا�سطني يف الدوري املحلي 
واأبرزهم اأ�سامة هو�ساوي قائد ومدافع 
الهالل  ف���ري���ق  يف  وزم���ي���ل���ه  ال���ف���ري���ق 
تي�سري اجل��ا���س��م جن��م خط  ال�����س��ع��ودي 

الو�سط.
خرة  الأك��رث  باأنهما  الالعبان  ويت�سم 
ر�سيدهما  يبلغ  اإذ  الفريق  �سفوف  يف 
ال������دويل جم��ت��م��ع��ني اأك�����رث م���ن 250 

مباراة دولية.
كما جلاأ الحتاد ال�سعودي للعبة والهيئة 

“الأخ�سر” امل�سنف 67 عاملياً لجتياز 
يف  الفريق  جنح  مثلما  املجموعات  دور 
ن�سخة 1994 بالوليات املتحدة والتي 
�سهدت اأف�سل اإجناز لالأخ�سر يف تاريخ 
م�ساركاته بالبطولة العاملية حيث تغلب 
فيها على املنتخبني البلجيكي واملغربي 
اأمام  ي�سقط  اأن  املجموعات قبل  دور  يف 
نظريه ال�سويدي يف الدور الثاين )دور 

ال�ستة ع�سر( للبطولة.
ع��ل��ى جم��م��وع��ة من  الأخ�����س��ر  ويعتمد 

اإبرام  اإىل  ال�سعودية  للريا�سة  العامة 
الدوري  رابطة  مع  �سهور  قبل  اتفاقية 
الإ�سباين اأ�سفرت عن انتقال 9 لعبني 
اأب���رز جن��وم املنتخب  3 م��ن  م��ن بينهم 
اإ���س��ب��ان��ي��ا خالل  ل��ل��ع��ب يف  ال�������س���ع���ودي 

الن�سف الثاين من املو�سم املنق�سي.
الرو�سي  امل��ون��دي��ال  ي��ك��ون  اأن  وينتظر 
اكت�سبها  التي  للخرة  حقيقياً  اختباراً 
القليلة  ال�����س��ه��ور  يف  ال��الع��ب��ني  ه����وؤلء 

املا�سية. 

»الأخ�سر« لكتابة تاريخ جديد ب�قلم اأرجنتيني

حتت رعاية جمل�ض اأبوظبي الريا�سي

الرم�سانية البطولة  يف  ي�ساركون  ورامية  راميًا   220

بح�سور ال�سيخ �سعود املعال وم�سبح بالعجيد

نادي مليحه الريا�سي يختتم بطولته الرم�سانية الدولية الأوىل لل�سطرجن 
ال���ث���ق���ايف  م���ل���ي���ح���ة  ن��������ادي  اإدارة 
ال��ري��ا���س��ي ب��ت��ك��رمي ال�����س��ي��خ �سعود 
نادي  رئي�س  املعال  عبدالعزيز  بن 
ال�������س���ارق���ة ال���ث���ق���ايف ل��ل�����س��ط��رجن و 
رئي�س  املعيني  ���س��رح��ان  الدكتور  
احتاد الإمارات لل�سطرجن بتقدمي 

درع النادي لهما.
الفائزين  ت���ك���رمي  وج������رى  ك���م���ا 
الكوؤو�س  وم��ن��ح��ه��م  ال��ب��ط��ول��ة  يف 
باملركز  ح����ل  ح���ي���ث  وامل���ي���دال���ي���ات 
 Miladinovic الأول 
من  اأج����ور  ميالدينفيك   Igor
 Landa الثاين  وباملركز  �سربيا 
لن���������دا   Konstantin
و�سامل  رو����س���ي���ا  م����ن  ك��ون�����س��ت��ن��ات 

عبدالرحمن من المارات.

الأوىل  ال���دول���ي���ة  ال��ب��ط��ول��ة  ه����ذه 
لل�سطرجن اخلاطف.

ال�سيخ  دور  ع��ل��ى  ال��ك��ت��ب��ي  واأث���ن���ى 
�سرحان  وال���دك���ت���ور  امل��ع��ال  ���س��ع��ود 
دعمهما  و  حل�����س��وره��م��ا  امل��ع��ي��ن��ي 
تنمي  فعالية  اأو  فكرة  لأي  الدائم 
تدعم  و  ال�سطرجن  لعبة  تن�سر  و 

تطور الالعبني
م�سبح  ق��ام  البطولة  انتهاء  وبعد 
جمل�س  رئ��ي�����س  ال��ك��ت��ب��ي  بالعجيد 

اأ���س��ف��رت ع��ن ت��رب��ع ال��رام��ي خالد 
املنهاىل على  حمد �سحيان بخيت 
املرتبة  حمتاًل  امل�ساركني  ���س��دارة 
نقطة   196 بلغ  بر�سيد  الأوىل 
الرامي  عن  واح��دة  نقطة  وبفارق 
العامرى  ال���دح���ب���ة  ح��م��د  ن��ا���س��ر 
و�سل  اأن  ب��ع��د  ث��ان��ي��اً  ج����اء  ال�����ذي 
اأي�ساً  ويبتعد   195 النقطة  اإىل 
�سلطان  ال��رام��ي  عن  نقطة  بفارق 
الثالث  امل��رك��ز  �ساحب  املن�سورى 

بر�سيد 194 نقطة .
ال�سكتون  ال��ب��ن��دق��ي��ة  ���س��ب��اق  ويف 
رباب  ال��رام��ي��ة  ا�ستطاعت  �سيدات 
املركز  حت��ت��ل  اأن  ع��ي�����س��ى  حم��م��ود 
تلتها  نقطة   202.1 ولها  الأول 
بر�سيد  الكيالنى  عائ�سة  الرامية 
الرامية  ون��ال��ت  نقطة   199.9
املرتبة  ال�����س��ي��ع��رى  رب��ي��ع  ���س��ي��خ��ة 

الثالثة حمققة 196.8 نقطة.
وت�سدر الرامي اأحمد اأ�سعد اأحمد 
لرماية  ال�������رتاث  ن������ادى  ب���ط���ول���ه 
حقق  اأن  بعد  ال��ه��وائ��ي��ه  البندقية 
الرامي  وت����اله  ن��ق��ط��ة   209.4
���س��ي��ف م���ب���ارك ع��م��ر ال���ع���ام���ري يف 
املركز الثاين وله  205.6  نقطة 
مبارك  نهيان  الرامي  جمع  بينما 
الريكى 204.2 نقطة احتل بها 

املركز الثالث.

خمتلف  من  امل�ساركني  ه��وؤلء  مع 
دول العامل. 

خ���ت���ام هذه  ي��ف��وت��ن��ا يف  وا�����س����ار ل 
بال�سكر  ال���ت���وج���ه  اإل  ال���ب���ط���ول���ة 
اجل��زي��ل لكل م��ن الحت���اد العربي 
ل��ل�����س��ط��رجن والإحت������اد الإم���ارات���ي 
ال�سارقة  وجم���ل�������س  ل��ل�����س��ط��رجن 
املنظمة  العليا  واللجنة  الريا�سي 
لهذه البطولة. على كل ما قدموه 
م�����ن ج����ه����ود خم���ل�������س���ة يف جن����اح 

كانت  ال��ب��ط��ول��ة  اأن  اإىل  م�����س��ريا 
مبثابة انطالقة نادي مليحه نحو 
ت�سجيع  بهدف  ال�سطرجن  ريا�سة 

الالعبني على ممار�ستها.
الدولية  هذه  الفعالية  اأن  موؤكدا 
ومب�ساركة  �سنويا  تنظيمها  �سيتم 
النادي  ومنت�سبي  اأبناء  من  فاعلة 
وذلك ملا �سيعود مثل هذه امل�ساركة 
بالفائدة الكبرية على لعبينا من 
اح��ت��ك��اك وك�����س��ب خ���رات وتعارف 

اأن البطولة جرى تنظيمها بعد اأن 
مت التخطيط لها وفق عمل دوؤوب 
فنية  لتنظيم  وخ��ط��ة  وم��ت��وا���س��ل 
الأحداث  و  الفعاليات  العديد من 
بريا�سة  ي��ل��ي��ق  مب�����س��ت��وى  ل��ت��ك��ون 
الأذكياء يف ظل الت�سجيع و الدعم 
ال�سارقة  جم���ل�������س  م����ن  ال���ك���ب���ري 
الريا�سي بحكومة ال�سارقة  ممثاًل 
بال�سيخ  �سقر بن حممد القا�سمي 

رئي�س جمل�س ال�سارقة الريا�سي.

املجل�س  ع�����س��و  ال��ك��ت��ب��ي  وج��م��ع��ة 
امل�����دام  وح�سني  مل��ن��ط��ق��ة  ال��ب��ل��دي 
ال�����س��ام�����س��ي الأم����ني العام  خ��ل��ف��ان 
ل����الحت����اد ال���ع���رب���ي و الإم�����ارات�����ي 
اأع�ساء  لل�سطرجن  بجانب ح�سور 
الثقايف  نادي مليحة  اإدارة  جمل�س 
املدعوين  م��ن  ول��ف��ي��ف  ال��ري��ا���س��ي 

وامل�ساركني يف مناف�سات.
الكتبي  ب��ال��ع��ج��ي��د  م�سبح  واأ����س���ار 
مليحه  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

ح�سر اأجواء البطولة كل مبرافقة 
الكتبي  ب��ال��ع��ج��ي��د  ���س��ع��ي��د  م�����س��ب��ح 
مليحه  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
كل من ال�سيخ  �سعود املعال رئي�س 
الحتاد العربي لل�سطرجن ورئي�س 
جمل�س اإدارة نادي ال�سارقة الثقايف 
�سرحان  وال����دك����ت����ور  ل��ل�����س��ط��رجن 
الإم������ارات  احت����اد  رئ��ي�����س  املعيني  
ع�سو  الكعبي  وخليفة  لل�سطرجن 
املجل�س ال�ست�ساري لإمارة ال�سارقة 

الثقايف  م���ل���ي���ح���ه  ن�������ادي  اخ���ت���ت���م 
مقره  ويف  اأم�����س  م�ساء  ال��ري��ا���س��ي 
ب����ط����ول����ت����ه ال����رم���������س����ان����ي����ة ال���ت���ي 
مليحه  ن���ادي  بطولة  ا���س��م  حملت 
الأوىل  ال���������دويل  ال���رم�������س���ان���ي���ة 
تاأتي  وال��ت��ي  اخل��اط��ف  لل�سطرجن 
يف �سياق اهتمامه بلعبة ال�سطرجن 
العقل  م����دراك  تنمية  يف  ودوره����ا 

لدى الأجيال.
وج������رت م���را����س���م الخ����ت����ت����ام بعد 
حققته  ال�������ذي  ال���ك���ب���ري  ال���ن���ج���اح 
 80 من  اأك��رث  مب�ساركة  البطولة 
لع�سرين  ممثلني  لع��ب��ة  و  لع��ب��ا 
من  بح�سور  اأكرث  وتتمتع  دول���ة 
حملة  م���ن  لع��ب��ة  و  لع��ب��ا   20

الألقاب العاملية الدولية.
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دخلت بطولة الرماية الرم�سانية 
والتي  النهائية  مراحلها  التا�سعة 
العني  ن���ادي  م��الع��ب  ت�ست�سيفها 
واجلولف  وال���رم���اي���ة  ل��ل��ف��رو���س��ي��ة 
رعاية  م��ن��اف�����س��ات��ه��ا حت���ت  وت���ق���ام 

جمل�س اأبوظبى الريا�سي.
وي�����س��ارك يف ه���ذه ال��ب��ط��ول��ة التي 
انطلقت منذ اليوم الأول من �سهر 
 26 يف  وتختتم  ال��ك��رمي  رم�����س��ان 
م��ن��ه امل��واف��ق 11 ي��ون��ي��و اجل���اري، 
220 رامياً ورامية من املواطنني 
والوافدين ميثلون خمتلف الفئات 
العمرية. ومن بني امل�ساركني 51 
بجانب  امل�����س��د���س  ملناف�سات  رام��ي��اً 
11 رامية من فئة ال�سيدات و12 
رام���ي���اً  م��ن ك��ب��ار ال�����س��ن ف���وق 60 
ال�سباب  فئة  من   57 واأي�ساً  �سنة 
رماية  يف  ي��ت��ن��اف�����س��ون  وث��الث��ت��ه��م 
ال�سكتون، بالإ�سافة اإىل 79 رامياً 
الرتاث  ن��ادي  بطولة  يف  ي�ساركون 
للبندقية  رام���ي���اً   67 بينهم  م��ن 

الهوائية و12 ملناف�سات ال�سوزن.
امل�ساركني  بني  ال�سراع  ويتوا�سل 
املناف�سات  تبداأ  حيث  يومي  ب�سكل 
يف ال�ساعة التا�سعة والن�سف م�ساًء 
من  الثانية  ال�ساعة  حتى  وت�ستمر 

الرامي  واح��ت��ل  نقطة   207.4
املركز  ال�����س��ام�����س��ى  خ��ل��ي��ف��ة  ح��م��د 
اأما  نقطة.   204.8 ول��ه  ال��ث��ال��ث 
مناف�سات امل�سد�س عيار 9 مم فقد 

امل�����س��ارك��ني ال���رام���ي ���س��ع��ي��د حمد 
نقطة   209.6 بر�سيد  العريانى 
تاله الرامي نايف �سعيد الكثريى 
جمع  اأن  ب��ع��د  ال���ث���اين  امل���رك���ز  يف 

الريكى  يف املرتبة الثالثة بعد اأن 
جمع 210.3 نقطة. وعلى �سعيد 
ال�سكتون  ال��ب��ن��دق��ي��ة  م��ن��اف�����س��ات 
ت�سدر  �سنة   60 فوق  ال�سن  لكبار 

يليه  ن��ق��ط��ة   211.4 ب��ر���س��ي��د 
وله  العريانى  �سعيد  على  الرامي 
210.9 احتل بها مركز الو�سيف 
وج�������اء ال�����رام�����ي م����اج����د م���ب���ارك 

�سباح اليوم التايل، وما زال الباب 
يف  امل�ساركة  يف  للراغبني  مفتوحاً 
اخل��م�����س��ة اأي����ام امل��ت��ب��ق��ي��ة م��ن عمر 
�ساخنة  مناف�سات  وبعد  البطولة. 

انطالقة  م��ن��ذ  ت��وا���س��ل��ت  وق���وي���ة 
طالل  ال��رام��ي  ا�ستطاع  البطولة 
�سعيد البادى اأن يت�سدر مناف�سات 
ال�سباب  فئة  ال�سكتون  البندقية 

الفيفا يتقدم ببالغ �سد موقع 
فياجوجو ب�سبب تذاكر كاأ�ض العامل 

ب��ب��الغ جنائي �سد موقع  ال��ق��دم )الفيفا(  ل��ك��رة  ال���دويل  ت��ق��دم الحت���اد 
يريد  اإن��ه  قائال  العامل  كاأ�س  تذاكر  يبيع  ال��ذي  الإل��ك��رتوين  فياجوجو 
اإع��������ادة بي������ع التذاك��������ر ب�سكل غري  اأن يحمي امل�سجعني واحليلولة دون 

م�سرح به.
اإنه تقدم ببالغ لدى مكتب  الفيفا، ومقره زوري��خ، ام�س الثالثاء  وقال 
النائب العام يف جنيف بعد اأن تلقى �سكاوى بخ�سو�س ممار�سات ال�سركة 
التناف�س غري  قانون  اعتمد يف بالغه على  اأن��ه  اإىل  ال�سوي�سرية م�سريا 

العادل. ومل يت�سن احل�سول على تعليق فوري من فياجوجو.
واأ�ساف يف بيان “هدف الفيفا من حماربة ال�سوق ال�سوداء للتذاكر هو 
عادلة  ت�سعري  خطة  وتطبيق  امل�سجعني  واأم��ن  ل�سالمة  الأولوية  اإعطاء 

لتذاكر كاأ�س العامل 2018«.
وقال الفيفا اإن موقعه على الإنرتنت هو اجلهة ال�سرعية الوحيدة ل�سراء 

تذاكر كاأ�س العامل واملتاحة للبيع حتى 15 يوليو متوز.
ق�سية  قانوين  غري  ب�سكل  التذاكر  وتوزيع  بيع  يعتر  “الفيفا  واأ�ساف 

خطرية«.
غري  توزيع  قنوات  عر  �سراوؤها  يتم  التي  التذاكر  اإلغاء  “�سيتم  وتابع 
اإي��ه ج��ي، مبجرد  ال��ت��ذاك��ر ع��ر فياجوجو  م�سرح لها، مب��ا يف ذل��ك ك��ل 
اأي �سخ�س يحمل مثل  التعرف عليها. يحتفظ الفيفا بحق منع دخول 

هذه التذاكر اإىل ال�ستاد«.

�سباق مثري بني الفرق املر�سحة للقب

مباراتان يف ن�سف نهائي »رم�سانية الفرجان« براأ�ض اخليمة
م�سوؤويل  مع  الإيجابي  التعاون  اإن  وق��ال 
جلنة احلكام يف احتاد الكرة كان له الأثر 
بالعنا�سر  ال��ب��ط��ول��ة  دع���م  يف  الإي��ج��اب��ي 
املتميزة  التحكيمية  الأطقم  من  اجليدة 
يف ال��دول��ة وذل���ك ب��وج��ود احل��ك��م الدويل 
ال����دور رب���ع النهائي  ال��ع��اج��ل يف  ع��ب��داهلل 
ع��ل��ى ن��ح��و وج���د الإ����س���ادة وال��ت��ق��دي��ر من 

امل�ساركني يف البطولة.
من  الكبرية  اجل��ه��ود  ن�س��������كر  واأ���س��اف: 
وحر�سه  عنر  بن  اإ�سماعيل  �سامل  خلف 
للبطولة  ل��ل��ن��ج��اح  اجل����ه����ود  دع�����م  ع���ل���ى 
اأم���ام متيزها  املنا�سبة  ال��ظ��روف  وت��وف��ري 
واملتابعة  اأنها حتظى بالهتمام  خ�سو�ساً 
م��ن داخ���ل وخ����ارج اإم�����ارة راأ�����س اخليمة، 
�سامل  للمعلقني  ال��الف��ت  ال��ت��األ��ق  اأن  كما 
الكثري  اأ�ساف  الرفاعي  واأحمد  احلب�سي 
التفاعل  اإث�����ر  الإي��ج��اب��ي��������ة  الأم������ور  م���ن 
التعليقات  م���ع  اجل��م��اه��ري  م���ن  ال���الف���ت 

املتميزة اأثناء املباريات من املعلقني”.

مب��ب��ارات��ي ال����دور ن�����س��ف ال��ن��ه��ائ��ي م�ساء 
اخلتامي  امل�سهد  اإىل  النتقال  قبل  اليوم 
ل��ل��ب��ط��ول��ة ي����وم اجل��م��ع��ة، خ�����س��و���س��اً اأن 
امل�ساركني امتدحوا التح�سريات الكبرية 
الأمور  كل  يف  اجليد  والتن�سيق  للبطولة 
ال�سالة  وت��ه��ي��ئ��ة  ب���امل���ب���اري���ات  امل��رت��ب��ط��ة 

بالطريقة املطلوبة.
اإىل رفع  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ت�����س��ع��ى  ك��م��ا 
الغفرية  للجماهري  اجلوائ�������ز  م�ستوى 
يف  ح��ا���س��رة  تك���������ون  اأن  يتوق����������ع  ال��ت��ي 
امل��ا���س��ي��ة ع��ل��ى غ�����رار الفرتة  امل���ب���اري���ات 
تخطى  ح�سوراً  �س��������هدت  التي  ال�سابقة 
امل�ساركة  ال���ف���رق  مل�����س��ان��دة  ال��ت��وق��ع�����������������ات 
اأدى  ال��ذي  الأم��ر  الالعبني،  وت�س���������جيع 
اإىل حالة كبرية من الإث��ارة يف مدرجات 

ال�سالة.
وعر بدر البدري رئي�س جلنة احلكام يف 
التحكيمي  ل��الأداء  تقديره  عن  البطولة 
املا�سية،  امل��ب��اري��ات  يف  لل�سافرة  املتميز 
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اإىل  ال��ي��وم الأرب��ع��اء  تتجه الأن��ظ��ار م�ساء 
لبطولة  النهائي  ن�سف  ال���دور  م��ب��ارات��ي 
ل�س��������دا�سيات  الرم�سانية”  “الفرجان 
التي  ال�سابعة  بن�س����������ختها  ال��ق��دم  ك��رة 
الريا�سية  ال�سال����������ة  يف  مبارياتها  تقام 
التعليمية  اخليمة  راأ����س  ملنطقة  املغطاة 
حتت �س��������عار “الإمارات انتم��������اء وعطاء، 
البارز  املر�سح  مراك�س  مقهى  تنتظر  اإذ 
اأم�ام  مرتقب�������ة  مواجه�ة  باللق�������ب  للفوز 
الرق  ي��خ��و���س  ح�������ني  يف  ���س��ت��ور،  ���س��و 
اأم��������������ام ك���������رم البلو�سي  اختب����اراً �سعب������اً 

للنقليات.
وو�سعت اللجنة املنظمة للبطولة بقيادة 
خ��ل��ف ���س��امل اإ���س��م��اع��ي��ل ب��ن ع��ن��ر، نائب 
الإدارة، مدير عام جمعية  رئي�س جمل�س 
الإمارات للتنمية الجتماعية، الرتتيبات 
للبطولة  املتبقية  املرحلة  بنجاح  الكفيلة 
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الفجر الريا�ضي

»اعتقدت اأن بيليه من حلم ودم مثلنا لكنني عندما 
ه��ك��ذا قال  واج��ه��ت��ه ع��رف��ت اأن���ه م��ن ك��وك��ب اآخر”، 
املدافع الإيطايل تار�سيزيو بورجنيت�س عن الالعب 
عقب  ال��رازي��ل��ي  باملنتخب   10 رق���م  ح��م��ل  ال����ذي 

نهائي مونديال املك�سيك 1970.
فازت   1970 ي��ون��ي��و   21 يف  ال��ن��ه��ائ��ي  ذل����ك  ويف 
كاأ�س  وقتها  ورف��ع��ت  اإيطاليا  على   1-4 ال��رازي��ل 
ال��ب��ط��ول��ة ال�����ذي ك����ان ي���دع���ى ج����ول رمي���ي���ه للمرة 
الثالثة، وهو نف�س اليوم الذي توج فيه بيليه بلقب 

“ملك” كرة القدم.
منتخب  ل�����س��ال��ح  الت�سجيل  وق��ت��ه��ا  بيليه  واف��ت��ت��ح 

راق�سي ال�سامبا )ق 18( وعزز الفوز ب�سنعه الهدف 
الرابع بتمريره الكرة اإىل كارلو�س األرتو.

وبعد انتهاء املباراة اأراد اجلميع تهنئة وعناق بيليه 
على الأخ�س الذي بات قمي�سه الذي حمل رقم 10 
رمزا يف كرة القدم. بعد 32 عاماً لحقاً، باعت دار 
مقابل  القمي�س  ذل��ك  ل��ن��دن  يف  كري�ستيز  م����زادات 

136 األف و924 دولر.
وُلقب بيليه ب�ملك كرة القدم واأُ�سدرت العديد من 

الأفالم الوثائقية والتاريخية حول حياته.
وبالقمي�س رقم “10” خا�س بيليه 14 مباراة مع 
جميعها  يف  اأ�سا�سياً  لعب  مونديالت   4 يف  منتخبه 

كاأ�س  بلقب  م��رات  ليتوج ثالث  12 هدفاً،  م�سجاًل 
ال��ع��امل، فيما م��ن��ي ب��ال��ه��زمي��ة م���رة واح����دة يف 19 
ليخرج   ،1-3 الرتغال  يد  على   1966 يف  يوليو 
من الدور الأول من البطولة التي توج بها منتخب 

اإجنلرتا.
اأي معنى   ”10“ رقم  يكن يحمل  بيليه، مل  وقبل 
خا�س يف عامل ال�ساحرة امل�ستديرة، وبعده بات الرقم 
رمزاً حمله اأبطاًل مثل الأرجنتيني دييغو مارادونا 
ال��وق��ت احلايل  زي���دان ويف  ال��دي��ن  زي��ن  والفرن�سي 
والرازيلي  مي�سي  ل��ي��ون��ي��ل  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  يحمله 

نيمار.

رونالدو يتفوق على مي�سي يف »فيفا 18«بيليه وحكاية الرقم »10«
والتي  امل��و���س��م،  ف��ري��ق  ق��ائ��م��ة   ”18 “فيفا  ال��ف��ي��دي��و  ل��ع��ب��ة  اأ����س���درت 
قوة  على  وت�ستند  اللعبة،  ح�سب  مهارة  الأع��ل��ى  هم  لعبا،   18 ت�سم 
الالعب قبل املو�سم، وتطور م�ستواه خالله. وتفوق النجم الرتغايل 
بفارق  مي�سي  ليونيل  الأرجنتيني  غرميه  على  رون��ال��دو  كري�ستيانو 
نقطة واحدة، حيث ح�سل الأول على 99 نقطة يف ر�سيد القوة، فيما 
النقاط على مهارة الالعب يف  98 نقطة. وتق�سم  ح�سل مي�سي على 
ما  ح�سب  اجل�سدية،  وال��ق��وة  والتمرير  واجل���ري  والت�سديد  امل��راوغ��ة 
ذكرت �سحيفة “ديلي ميل” الريطانية. وو�سعت اللعبة ذات ال�سعبية 
الكبرية النجم امل�سري حممد �سالح مت�ساويا مع مي�سي بر�سيد 98 
 ”18 “فيفا  يف  مي�سي  على  رون��ال��دو  وتفوق  الثاين.  املركز  يف  نقطة، 
�سمت  التي  املثايل”،  “الفريق  قائمة  يف  التوايل،  على  الثانية  للمرة 
4 لعبني من الدوري الإجنليزي املمتاز، وخم�سة  ت�سكيلته الأ�سا�سية 

من الدوري الإ�سباين، ولعبا واحدا من الدوري الأملاين والإيطايل.

ك�سف اآندي روبرت�سون الظهري الأي�سر لفريق ليفربول الجنليزي اأن زميله حممد �سالح 
ري��ال مدريد  رونالدو لعب  وكري�ستيانو  بر�سلونة  مي�سي لعب  ليونيل  مناف�سة  على  ق��ادر 
 :talkSPORT اإىل راديو  كاأحد لعبي كرة القدم يف العامل. وقال روبرت�سون متحدًثا 
“اإن عدد الأهداف التي ي�سجلها ل ي�سدق ، و اأمتني اأن يتمكن من ال�ستمرار واأن ي�سبح اأحد 

الأ�سماء اإىل جانب مي�سي ورونالدو.
و متني لعب ليفربول اأن يري زميله حممد �سالح الذي تعر�س لالإ�سابة يف 
نهائي دوري اأبطال اأوروبا يف نهائيات كاأ�س العامل مع منتخب م�سر، موؤكدا 
اأن  واأمتني  املونديال،  يف  يلعبون  عامليني  لعبني  م�ساهدة  يريد  اجلميع  اأن 

يتعافى �سالح من اإ�سابته لأن منتخب بالده يعتمد عليه ب�سكل كامل.
املباراة  امل�ساركة يف  ولكن وتابع : قد ل يتمكن من   ، الأوىل 

يتبقى  فيما  ك��ب��ريا  دورا  يلعب  اأن  ك������اأ�������س ن��اأم��ل  يف 
العامل.

�سباليتي: �سالح لعب من ذهب
فريق  م��درب  �سباليتي  لوت�سيانو  روم������������ا �سرح 

الإي���ط���ايل ال�����س��اب��ق، واإن����رت ميالن 
امل�سري  ال��ن��ج��م  ب����اأن  احل����ايل 

مهاجم  �����س����الح  حم���م���د 
الإجنليزي  ل��ي��ف��رب��ول 
لعب من ذهب، م�سرًيا 
اأن��ه لعب متكامل  اإىل 

وا�ستثنائي.
وك�����������ان ل���وت�������س���ي���ان���و 
���س��ب��ال��ي��ت��ي ق����د ت���وىل 
�سالح  حممد  تدريب 
يف ف��ري��ق روم���ا، واأحد 
م�ستوى  تطور  اأ�سباب 
الذي  امل�����س��ري  النجم 

ت���ف���ج���ر م���وه���ب���ت���ه مع 
املو�سم،  ه����ذا  ل��ي��ف��رب��ول 

اأف�سل  ب��ج��ائ��زة  ب��ت��ت��وي��ج��ه 
ال����رمي����ريل����ي����ج،  يف  لع�������ب 

الإجنليزي  ال����دوري  وه����داف 
بر�سيد 32 هدًفا.

حالًيا  �سالح  حممد  وي�سارع 
ي��ل��ح��ق مبنتخب  ك���ي  ال���زم���ن 
العامل  ك��اأ���س  يف  م�سر  ب���الده 
2018 الذي �سيقام يف رو�سيا 
الآن، بعد  اأي��ام من  بعد ت�سعة 

اإ�سابته على م�ستوى الكتف يف 
اأمام  اأوروب��ا  اأبطال  دوري  نهائي 

ريال مدريد الإ�سباين، بعد تدخل 
�سريجيو رامو�س العنيف معه.

�سباليتي  ل���وت�������س���ي���ان���و  وحت�������دث 
ل���ق���ن���وات ب���ني ���س��ب��ورت�����س عن 
:�سالح  ق��ائ��اًل  �سالح  حممد 

ك���ان ح��ا���س��ًم��ا يف ن��ت��ائ��ج روم���ا، 
�سريح  اأمي��ن  بجناح  لي�س  فهو 

تقليدي، ول مهاجم تقليدي، حيث كان يلعب على الرواق الأمين، وينزل لعمق امللعب”.
فهو هداف  دفاعات اخل�سم،  واخ��رتاق  امل��راوغ��ة،  على  عالية  بقدرات  يتمتع  واأ�ساف �سالح 

بالفطرة، والقدرة التهديفية جتري يف عروقه.
وت��اب��ع ب��ال��ت��اأك��ي��د حم��م��د ���س��الح لع���ب م��ن ذه����ب، لع���ب متكامل 
اأن  تفارقه، حيث  اإىل ذلك فالبت�سامة ل  وبالإ�سافة  وا�ستثنائي، 
اأو  ال�سعيدة  اأوقاته  ط��وال فرتتي مع روم��ا مل تفارقه �سواء يف 

احلزينة”.
واأكمل.. �سالح لعب اأنيق ويتعامل مع اجلميع بطريقة 

رائعة.
اأحرز  قد  اأن حممد �سالح  بالذكر  اجلدير 
 44 ل��ي��ف��رب��ول  م���ع  م��وا���س��م��ه  اأوىل  يف 

هدًفا، و�سنع �ستة ع�سر اآخرين.

اآندي روبرت�سون: حممد �سالح قادر على مناف�سة مي�سي و رونالدو 

»�سكاي  �سبكة  ك�سفت  الثقيل،  العيار  من  مفاجاأة  يف 
م�ستوى  تذبذب  اأ�سباب  عن  الريطانية  �سبورت�س« 
الأمل����اين ل��وري�����س ك��اري��و���س ح��ار���س م��رم��ى ليفربول 

الإجنليزي خالل نهائي دوري اأبطال اأوروبا.
للمرة  اوروب��ا  اأبطال  بلقب دوري  امللكي  النادي  وت��وج 
بعد  ال��ت��وايل،  على  والثالثة  تاريخه  يف  ع�سر  الثالثة 
تغلبه على نظريه ليفربول الإجنليزي بثالثة اأهداف 
ال�ساذجة، يف  كاريو�س  اأخطاء  مقابل هدف. وت�سببت 
ليتلقى  الأب��ط��ال،  دوري  نهائي  للقب  فريقه  خ�سارة 
املري�سي�سايد.  جماهري  جانب  م��ن  النقد  م��ن  واب��ال 
واأو�سحت �سبكة “ �سكاي �سبورت�س” اأن لور�س كاريو�س 
قد خ�سع لفح�س طبى يف م�ست�سفى ما�سات�سو�ست�س 

مبدينة بو�سطن ، وات�سح باأن احلار�س الأملاين اأُ�سيب 
بارجتاج باملخ يف نهائي دوري الأبطال ، ويري الطاقم 
املباراة  خ��الل  ل��ه  تعر�س  ال��ذي  الرجت���اج  اأن  الطبي 
على  بيان  وكتب  كييف«.  يف  اأدائ���ه  على  اأث��ر  النهائية 
املراجعة  “بعد  الإن���رتن���ت:  ع��ر  امل�ست�سفى  م��وق��ع 
- مبا يف  تاريخ مف�سل  ودم��ج  اللعبة  لفيلم  الدقيقة 
ذل���ك الأع���را����س ال��ذات��ي��ة احل��ال��ي��ة وال��ف��وري��ة مل��ا بعد 
 ، املو�سوعية  واملقايي�س  البدين  الفح�س   - الت�سال 
ا�ستنتجنا اأن ال�سيد كاريو�س اأ�سيب بارجتاج يف مباراة 
وت�سري العديد من التقارير اأن   . 26 مايو 2018« 
كاريو�س اأُ�سيب ب� ارجتاج يف املخ ، بعدما تدخل قائد 

ريال مدريد �سريجيو رامو�س عليه.

النتقال  �سيموين فريدي موافقته على  بولونيا  اأكد مهاجم 
اىل  بولونيا  احل���ايل  فريقه  م��ن  املقبل،  املو�سم  م��ن  اع��ت��ب��ارا 
والذي  ال��ق��دم،  لكرة  الي��ط��ايل  ال���دوري  نابويل و�سيف بطل 
امل��خ�����س��رم كارلو  امل����درب  ب��ق��ي��ادة  امل��و���س��م اجل��دي��د  �سيكون يف 
اأن�سيلوتي. وكان �سيموين )25 عاما( رف�س عر�سا لالنتقال 
اىل  للعب  ا�ستعداده  اك��د  لكنه  املا�سي،  يناير  يف  ن��اب��ويل  اىل 
ان�سينيي.  لورنت�سو  ال��دويل  املهاجم  املنتخب  زميله يف  جانب 
الثنني يف   1-1 ايطاليا وهولندا  تعادل  بعد  �سيموين  وقال 
تورينو “حر�ست دائما على ال�ستمرار. لقد قلت يف يناير اين 
الرف�س  ذلك  ان  واأو�سح  بولونيا«.  مع  املو�سم  انهي  ان  اري��د 
احلالية  املوافقة  ان  كما  بنابويل”،  عالقة  اأي  له  يكن  “مل 

يل  “كان  متابعا  اأن�سيلوتي”،  ب��ق��دوم  عالقة  اأي  لها  “لي�س 
“لقد  حديث ق�سري معه، ال انها كان حديثا ر�سميا«. وتابع 
اأردت انهاء املو�سم مع بولونيا واإظهار امتناين لهم لدعمهم 
يل«. واهدر فريدي الذي خا�س مباراته الرابعة مع املنتخب 
اليطايل منذ ا�ستدعائه اىل الت�سكيلة العام املا�سي، فر�ستني 
لت�سجيل اول اهدافه الدولية. و�سجل فريدي 10 اهداف يف 
كاربي  من  قادما  اليه  ان�سم  ال��ذي  لبولونيا  املن�سرم  املو�سم 
بعد هبوط الخري اىل الدرجة الثانية يف 2016، كما دافع 
عن الوان تورينو ونادي بداياته ميالن. واأنهى بولونيا املو�سم 
نقاط   4 بفارق  نقاط   39 بر�سيد  ع�سر  اخلام�س  املركز  يف 

فقط عن منطقة الهبوط.

فريدي يبدي موافقته على النتقال من بولونيا اىل نابويل 

مفاجاأة.. حار�ض ليفربول خا�ض 
نهائي الأبطال م�سابا بارجتاج يف املخ

�ستهدف نادي بايرن ميونخ الأملاين، �سفقة قوية من 
النتقالت  ف��رتة  خ��الل  الإ���س��ب��اين،  بر�سلونة  نظريه 

ال�سيفية املقبلة.
“موندو  ���س��ح��ي��ف��ة  ن�������س���رت���ه  مل����ا  ووف�����ًق�����ا 

فاإن بايرن ميونخ، يهتم  ديبورتيفو”، 
ديني  لوكا�س  الفرن�سي  بالتعاقد مع 

اأج����ل تعوي�س  م��ن ب��ر���س��ل��ون��ة، م��ن 
برينات،  خل���وان  املحتمل  ال��رح��ي��ل 
ال�سيفية  الن��ت��ق��الت  ف��رتة  خ��الل 

املقبلة.
وتابعت ال�سحيفة، اأن بايرن ميونخ 

17 مليون يورو،  يرغب يف دفع 
م���ن اأج����ل احل�����س��ول على 

خدمات ديني.
ان���������������س�������م دي������ن������ي 
منذ  ل���ر����س���ل���ون���ة، 
ع������ام������ني، ق�����ادًم�����ا 
�سان  ب���اري�������س  م����ن 
مقابل  ج����ريم����ان، 
م���ل���ي���ون   20.5

باحلوافز،  يورو 
ميتد  ب���ع���ق���د 

ح���ت���ى ع���ام 

2021، مع �سرط جزائي يقدر ب� 100 مليون يورو. 
وك�سفت تقارير �سحفية اأملانية، اقرتاب اأربعة لعبني 
فرتة  خالل  ميونخ،  بايرن  �سفوف  عن  الرحيل  من 

النتقالت ال�سيفية املقبلة.
الأملانية:  بيلد”  “�سبورت  �سحيفة  وقالت 
هو  ال��ق��ائ��م��ة،  يف  الأول  ال����س���م  ف���ي���دال 
ميتلك عقدا حتى 2019، وتلقى عدة 
عرو�س للرحيل اأبرزها من يوفنتو�س 

الإيطايل.
على  ينطبق  نف�سه  “الأمر  واأ���س��اف��ت: 
الإ�سباين خوان برينات، فهو غري را�س 
األب��ا، و�سارك  عن دوره كبديل لديفيد 
مباراة   12 يف  امل��ا���س��ي  امل��و���س��م 
ع��ق��ده يف  ف��ق��ط، وينتهي 

.»2019

بايرن ميونخ ي�سع عينه على 
�سفقة من بر�سلونة

العامل  كاأ�س  ت�سكيلة  يف  كومباين  فين�سن  امل�ساب  على  الإبقاء  بلجيكا  ق��ررت 
لكرة القدم هذا ال�سهر على اأن يكون لوران �سيمان يف لئحة النتظار حت�سبا 

لعدم جاهزية القائد قبل اأول مباراة للفريق يف رو�سيا.
وكان من املنتظر اأن يقل�س روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا الت�سكيلة من 28 

اإىل 23 لعبا لكنه اختار 24 لعبا و�سط �سكوك حول موقف كومباين.
النهائية قبل  الت�سكيلة  باختيار  ت�سمح  العامل  كاأ�س  لوائح  اإن  وقال مارتينيز 
املباراة الفتتاحية للفريق حيث �ستلعب بلجيكا مع بنما يوم  24 �ساعة من 
18 يونيو حزيران �سمن مناف�سات املجموعة ال�سابعة التي ت�سم اأي�سا تون�س 

واإجنلرتا.
و�سيعزز كومباين، يف حال جاهزيته، قوة بلجيكا ب�سكل كبري اإذ اأنه اإ�سافة اإىل 
م�ستواه العايل يف اخلط اخللفي يجيد التقدم اإىل الأمام يف الركالت الثابتة 

والركالت الركنية كما اأنه يحمل �سارة القيادة.
وقال مارتينيز يف موؤمتر �سحفي “�سن�ستغل اللوائح لتمديد املوعد النهائي 

للت�سكيلة لتخاذ قرار مثل هذا«.
وخرج املدافع البالغ عمره 32 عاما م�سابا خالل مباراة ودية لبلجيكا اأمام 

الرتغال يوم ال�سبت ب�سبب معاناته من م�سكلة يف الفخذ.
اإنه  قال  مارتينيز  لكن  اليوم  بالأ�سعة  لفح�س  كومباين  خ�سوع  املقرر  ومن 
توا�سل مع م�سوؤويل مان�س�سرت �سيتي وتو�سل لتفاق على اأن الو�سع النهائي 

للحالة �سيت�سح يف وقت لحق.
اأن الأ�سعة �ستعطي �سورة نهائية حلالته. �سيت�سح الأمر  “ل اأعتقد  واأ�ساف 
خالل اأ�سبوع اأو ع�سرة اأيام. منلك خرة التعامل مع حالت م�سابهة يف املا�سي 

ومل يك�سف الفح�س الأويل بالأ�سعة طبيعة الإ�سابة«.
عديدة  لإ�سابات  م��رات  ثالث  الإجنليزي  بالدوري  الفائز  الالعب  وتعر�س 
خالل م�سريته وغاب عن بطولة اأوروبا 2016 لكنه يلعب دون م�سكالت مع 

مان�س�سرت �سيتي منذ بداية العام اجلاري.
ثم  الأرب��ع��اء  ي��وم  ودي��ة �سد م�سر  م��ب��اراة  بلجيكا  �ستلعب  العامل  كاأ�س  وقبل 

تواجه كو�ستاريكا يوم الثنني املقبل.

كومباين ل يزال يف ت�سكيلة 
بلجيكا رغم اإ�سابته



في�سبوك واملراهقون.. الأرقام تلخ�ض »املفاجاأة«
التوا�سل  م��وق��ع  م��ك��ان��ة  اأن  امل��ت��ح��دة،  ال���ولي���ات  درا���س��ة ح��دي��ث��ة يف  ك�سفت 
الجتماعي “في�سبوك” تراجعت لدى املراهقني، فيما تزايد اإقبالهم على 
من�سات اأخرى تعتمد بالأ�سا�س على م�ساركة ال�سور والفيديو. ون�سر مركز 
“بيو”  الأمريكي لدرا�سات ال�سوق، نتائج درا�سة �سملت مراهقني ترتاوح 
 51 اأن  اأعمارهم بني  ثالثة ع�سر و�سبعة ع�سر عاما. واأو�سحت الدرا�سة 
يف املئة فقط من املراهقني يف الوليات املتحدة ي�ستخدمون في�سبوك، مما 
يف املقابل، بدا وا�سحاً  ي�سكل تراجعا ن�سبته 20 يف املائة عن �سنة 2015. 
والفيديوهات هي  ال�سور  املتخ�س�سة يف  التوا�سل الجتماعي  اأن من�سات 
الأكرث جذباً للمراهقني. وتتفوق �سعبية “يوتيوب” بن�سبة 85 يف املائة، 
الذي  �سات”  “�سناب  ث��م  لفي�سبوك،  اململوك  “اإن�ستغرام”  تطبيق  يليه 
يت�ساعد انت�ساره لينجح يف ا�ستقطاب اأعداد متزايدة من ال�سبان واملراهقني. 
وك�سف ال�ستطالع اأن نحو 45 يف املائة من املراهقني الأمريكيني يت�سلون 
اإىل  الأرق�����ام اجل��دي��دة  واأ����س���ارت  دائ����م.  �سبه  ب�سكل  اأو  دائ��م��ا،  ب��الإن��رتن��ت 
ال�ستخدام املتزايد للهواتف الذكية يف �سفوف املراهقني، اإذ اأن نحو 95 يف 

املئة قالوا اإنهم ميتلكون هواتف ذكية اأو ي�ستطيعون الو�سول اإليها.

تدعي قدرتها على التنبوؤ باملوت بف�سل الرائحة
تقول متب�سرة روحانية اأ�سرتالية اإن لديها القدرة على التنبوؤ مبوت �سخ�س 
ما، ب�سم رائحته. وت�سف اآري كال نف�سها باملدربة النف�سية، واكت�سفت موهبتها 
مر�ساً  يعاين  ك��ان  ال��ذي  عمها  ت��زور  كانت  عندما  ع��ام��اً،   12 بعمر  الفريدة 
ميوؤو�ساً من �سفائه. وتتذكر رائحة غريبة يف منزله بالليلة قبل وفاته، وحتولت 
الرائحة اإىل دليل ت�ستعني به، للتنبوؤ بوفاة عدد كبري من الأ�سخا�س، خا�سًة 
بني كبار ال�سن والذين يعانون اأمرا�ساً قلبيًة، ح�سب موقع اأوديتي �سنرتال. 
وتعتقد اآري اأن القدرة على التنبوؤ باملوت مرعبة، ولكنها يف نف�س الوقت غري 
مفيدة، فعندما ت�سم رائحتهم العفنة، يكون الأوان فات، على تقدمي امل�ساعدة 

للمر�سى، ولي�س هناك فائدة لإخبارهم باأنهم على و�سك املوت.

�سيارة حتطم »اأثاث منزيل« على طريق �سريع
التقطت كامريا مثبتة حادث غريب ل�سيارة م�سرعة على الطريق ال�سريع مبدينة 
ال�سارع.  و�سط  غريب  بج�سم  ال�سائق  تفاجاأ  بعدما  الأمريكية،  اأنطونيو  �سان 
كتب،  بخزانة  بوريغارد”  “غريغ  �سيارة  ا���س��ط��دام  حلظة  ال��ك��ام��ريا  واأظ��ه��رت 
ال�سطدام  �سيارتان  وتفادت  ال�سريع.  الطريق  و�سط  اأمامه  بها  ال�سائق  تفاجاأ 
بخزانة الكتب اخل�سبية اأمام بوريغارد، مما مل يدع له الكثري من الوقت لتفادي 
ال�سطدام، الذي نتج عن ته�سم اخلزانة و�سط ال�سارع. ون�سر بوريغارد الفيديو 
�سان  �سوارع  الطائرة يف  تلك اخلزانات  احل��ذر من  وكتب مازحا: عليك  ال�سبت 

اأنطونيو. ومل يعرف اإىل الآن كيف و�سلت اخلزانة اإىل و�سط الطريق العام.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

»اأبل« قد تعلن عن اأرخ�ض 
»اآيفون« يف موؤمترها

ذك���������رت ����س���ح���ي���ف���ة اإك�������س���ري�������س 
قد  “اأبل”  �سركة  اأن  الريطانية، 
“اآيفون  اجلديد  هاتفها  عن  تعلن 
SE 2«، يوم ام�س الأول الثنني، 
للمطورين  العاملي  اأب��ل  موؤمتر  يف 
والذي ينعقد يف كاليفورنيا خالل 

الفرتة الواقعة بني 4 و8 يونيو.
وب���ح�������س���ب م�����ا ي����ت����داول����ه خ�����راء 
�سيكون  ال���ه���ات���ف  ف������اإن  ت���ق���ن���ي���ون، 
خالله  م��ن  اأب���ل  وت�سعى  رخ��ي�����س��ا، 
جديدة  ���س��ري��ح��ة  ا���س��ت��ه��داف  اإىل 
الذكية،  الهواتف  م�ستخدمي  من 
ل�سيما بعدما تعر�س هاتف اآيفون 
ثمنه  ب�سبب  كثرية  لن��ت��ق��ادات   X
املرتفع. وبالرغم من اعتقاد كثري 
من املتخ�س�سني التقنيني باإمكانية 
الرخي�س  ل��ه��ات��ف��ه��ا  اأب�����ل  ع���ر����س 
اآخ��ري��ن مل يرجحوا  اأن  اإل  ال��ي��وم، 
ذلك على اعتبار اأن ال�سركة اعتادت 
طرح هواتفها اجلديدة يف �سبتمر، 
تنوي  الأمريكية  ال�سركة  اأن  ومبا 
اآيفون  م��ن  رخي�سة  ن�سخة  ط���رح 
تقدم  اأن  الأن�سب  م��ن  �سيكون   ،X

منتجاتها دفعة واحدة بعد اأ�سهر.
ك���ذل���ك مم���ا ي��ج��ع��ل الإع�������الن عن 
موؤمتر  وارد يف  غ��ري  اأم���را  الهاتف 
ال�سركة الأمريكية مل  اأن  اأب��ل، هو 
ت��ط��رح اأي ه��ات��ف اآي��ف��ون ج��دي��د يف 

امللتقى التقني منذ �سنة 2010.
وقت  يف  وورد،  م���اك  م��وق��ع  وذك����ر 
�سابق، اأن م�ساحة ال�سا�سة يف اآيفون 
اإن�سات،   4.2 نحو  �ستبلغ   SE 2
و���س��ط ت��وق��ع��ات ب���اأن ي��ق��ارب �سعره 
اأرخ�س  450 دولرا ليكون بذلك 
اآي���ف���ون ج��دي��د ي��ت��م ط��رح��ه خالل 

ال�سنوات الأخرية.

تنفق مليون دولر
 لأجل اللون الوردي

و�سل الأمر بنا�سطة على ان�ستغرام، تع�سق اللون الوردي، 
بهذا  حياتها  لت�سبغ  دولر،  مليون  من  اأك��رث  اإنفاق  اإىل 
بها  يحيط  �سيء  كل  �سري،  �ساي  كينت  منزل  ويف  اللون. 
لونه وردي، من �سعرها، اإىل و�سادتها و�سريرها، وميكن 
اأ�سعة  لت�ساهد  ال��ل��ون،  وردي  كر�سي  على  ت�ستقبلك  اأن 
ال�سم�س، وهي تت�سلل عر �ستائرها الوردية، وحتى كلبها، 
اختارت له لونها املف�سل. ق�سة كينت مع اللون الوردي 
وبالتحديد يف عيد ميالدها  عاماً،   34 نحو  قبل  ب��داأت 
الع�سرين، عندما كانت تبحث عن اللبا�س املنا�سب لهذه 
املنا�سبة، وانتهى بها احلال مرتدية قمي�ساً وتنورة وحذاء 
كلها باللون الوردي، ح�سب �سحيفة مريور الريطانية.

واأنفقت كينت على �سراء املالب�س والأدوات والإك�س�سوارات 
ب��ال��ل��ون ال�����وردي اأك���رث م��ن م��ل��ي��ون دولر. و���س��رع��ان ما 
حتولت كينت اإىل جنمة على مواقع التوا�سل الجتماعي، 
بف�سل �سغفها باللون الوردي، وو�سل عدد متابعيها على 
اإن�ستغرام اإىل اأكرث من 70 األف �سخ�س، كما يتابع قناتها 
على يوتيوب نحو 52 األف م�سرتك، وكل فيديو تن�سره 

على املوقع يحظى مباليني امل�ساهدات.

»حلم الذهب« يدفن 6 اأحياء
الذهب غري  5 من عمال مناجم  لقي  كارثة جديدة  يف 
باإندوني�سيا  ال�سمالية  �سولوي�سي  منطقة  يف  القانونية 
م�سرعهم بعد انهيار املنجم الذى كانوا يعملون فيه، مما 
اأدى اإىل دفنهم خالل الأمطار الغزيرة بعد ظهر الأحد 
من  وجميعهم  اخلم�سة  العمال  جثث  وانت�سلت  املا�سي. 

�سكان قرية باكان، ال�ساعة ال�سابعة م�ساء الأحد املا�سي.
ام�س  بيان �سباح  الإندوني�سية يف  الكوارث  وذكرت هيئة 
اأن عامال �ساد�سا دفن خالل احلادث ومل  الأول الثنني 

يعرث عليه بعد، واأن عملية البحث �ست�ستاأنف.
املجموعة  كانت  التي  املنطقة  ف��اإن  الهيئة  لبيان  ووفقا 
ب��اك��ان هي  ب��ال��ق��رب م��ن ق��ري��ة  تنقب ع��ن ال��ذه��ب فيها 
منطقة جبلية ومنحدرة ت�سهد انهيارات اأر�سية متكررة.

يف  يعي�سون  ال��ذي��ن  الإندوني�سيني  م��ن  العديد  ويعتقد 
مواقع مناجم اأو بالقرب منها اأن لهم احلق يف التنقيب 
امل��رك��زي��ة حظرت  اأن احلكومة  امل��ع��ادن. ورغ��م  ع��ن  بحثا 
التنقيب عن الذهب على نطاق �سغري، فغالبا ما يغ�س 
امل�سوؤولون الطرف عن املمار�سة التي توفر �سبل العي�س 
لآلف العائالت الفقرية ولكنها ت�سكل تهديدا كبريا على 

�سحتهم وعلى البيئة.

هيكل دينا�سور للبيع يف مزاد 
اإىل  باري�س،  الفرن�سية  العا�سمة  يف  علني  م��زاد  ي�ستعد 
عر�س هيكل عظمي لدينا�سور، يف الطابق الأول من برج 
اإيفل ال�سهري، و�سط توقعات باأن ي�سل �سعره اإىل 2.22 
�ستعر�س  ال��ذي  الدينا�سور  ط��ور  وي�سل  دولر.  مليون 
م�ستحاثاته، يوم الثنني القادم، اإىل ت�سعة اأمتار، ويرى 
احلجم  م��ن  امل��ئ��ة  يف  ب�70  يحتفظ  الهيكل  اأن  خ���راء 

الأ�سلي.

يواجه ال�سجن لإطعامه جروًا ل�سلحفاة 
اأن قام باإطعام جرو  اإىل احليوانات، بعد  اأيداهو الأمريكية عقوبة ال�سجن بتهمة الإ�ساءة  يواجه معلم من ولية 

مري�س ل�سلحفاة يف الف�سل الدرا�سي اأمام طالبه.
ووجهت تهم الإ�ساءة يف معاملة احليوانات اإىل روبرت كرو�سالند، الذي يدر�س مادة العلوم يف مدر�سة بري�ستون 
اأ�سهر، بالإ�سافة اإىل غرامة مالية   6 اأن ت�سل العقوبة اإىل ال�سجن ملدة  اإدانته، ميكن  جونيور الثانوية، ويف حال 
قيمتها 5 اآلف دولر. وقال امل�سرف العام ملدار�س بري�ستون، مارك جي، ل�سحيفة اأيداهو �ستيتمان، اإنه �سمع عن 
التهم املوجهة ملدر�س العلوم، ول تزال الإدارة تراجع املوقف، و�ست�سدر بياناً حول احلادثة مبجرد احل�سول على 
املزيد من التفا�سيل، بح�سب �سحيفة ديلي ميل الريطانية. وو�سلت الق�سية اإىل مكتب املدعي العام يف اأيداهو، 
بعد اأن ا�ستكى العديد من الآباء، باأن كرو�سالند قام باإطعام اجلرو لل�سلحفاة ال�سخمة يوم 7 مار�س ، وبعد اأ�سابيع، 
متت م�سادرة ال�سلحفاة. واأثار هذا احلادث انتقادات كبرية �سد كرو�سالند، من خالل تقدمي التما�س لطرده من 
اأع�ساء  التي وقعها  امل�سادة  العري�سة  اأن  الآن، يف حني  األف توقيع حتى   185 اأكرث من  عمله، حيث ح�سل على 
يقرب من  ما  العلوم جمعت  ملدر�س  اأعربوا عن دعمهم  الذين  والزمالء احلاليون  ال�سابقون،  والطالب  املجتمع، 

3700 توقيع. 
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تقتل زوجها بالر�سا�ض.. 
وال�سبب قطة

اعرتفت �سيدة اأمريكية، موؤخرا، باأنها اأطلقت النار على زوجها 
واأردته قتيال يف ولية تك�سا�س، عقابا له على �سرب قطة البيت، 

وفق ما نقلت �سحيفة “ديلي ميل” الريطانية.
زوجها  عاما،   47 العمر  من  البالغة  هاري�سون  م��اري  وقتلت 
ديك�سرت )49(، قبل ال�ساعة ال�سابعة من �سباح ال�سبت املا�سي، 

يف بيت مبدينة دال�س.
وجرى نقل الزوج يف حالة خطرية اإىل امل�ست�سفى لكن �سرعان 
على  النار  ب��اإط��الق  مبا�سرة  ال��زوج��ة  واأق���رت  اأنفا�سه،  لفظ  ما 

رفيق عمرها.
اأمام  القتل  تهمة  وتواجه  القاتلة،  الزوجة  ال�سرطة  واعتقلت 

الق�ساء يف الأيام املقبلة.
لكنها  فقط،  اأ�سهر  قبل  اجلديد  بيتهما  اإىل  ال��زوج��ان  وانتقل 
تقع اجلرمية ويرتكا طفلني  اأن  عا�سا فيه فرتة ق�سرية قبل 

وراءهما.

اأجنبت طفلها يف ال�سيارة
ا�سطرت اأمريكية اإىل اإجناب طفلها يف ال�سيارة، بعد اأن فاجاأها 
ومل  احلمراء،  الإ���س��ارة  ب�سبب  زوجها  مع  عالقة  وهي  املخا�س 

تكن قادرة على النتظار حتى الو�سول اإىل امل�ست�سفى.
اأفراد  رو�ساكوف  ي��وري  وزوجها  بوغو�س  اأوليا  اأخ��رت  عندما 
العائلة، اأنهما يريدان ولدة باأقل تدخل طبي ممكن، مل يق�سدا 
اأول��ي��ا مولودها  اأجن��ب��ت  املا�سي، حيث  ي��وم اخلمي�س  م��ا ح��دث 

اجلديد يف املقعد اخللفي لل�سيارة.
كايز �سن  واح��د من م�ست�سفى  �سارع  بعد  الزوجان على  وك��ان 
ومل  للحياة،  يخرج  اأن  اجلديد  مولودهما  ق��رر  عندما  �سايد، 
امل�ست�سفى، ح�سب  اإىل  الو�سول  النتظار حتى  على  ق��ادراً  يكن 

�سحيفة اأي بي �سي وا�سنطن.

بحثا عن فّكة ل� 100 دولر.. 
فربحا 5 مليون

لعملة  فكة  على  للح�سول  فقط  �سلعة  ل�سراء  ا�سطررت  ه��ل 
ن��ق��دي��ة؟ ه���ذا م��ا ح���دث م��ع زوج���ني اأم��ري��ك��ي��ني، ف���ازا بجائزة 

�سخمة يف اليان�سيب ب� 5 ماليني دولر.
وا�سطر وليام ويليامز ومي�سيل كون�سبثيون، اإىل دخول متجر، 
100 دولر، ل�سراء  للح�سول على فكة لعملة ورقية من فئة 
زجاجة عطر ب� 20 دولراً، وكان عليهما �سراء �سيء من املتجر، 

فقررا جتربة حظهما ببطاقة يان�سيب.
وقال وليام اإنه اختار تذكرة اخلم�سة ماليني دولر، لأنه �سبق 
وربح 700 دولراً يف نف�س الفئة، وكانت املفاجاأة، عندما خد�س 

البطاقة، ليكت�سف اأنه ربح اجلائزة الكرى.
اأف�����راد الأ�سرة،  اإن��ه��م��ا ي��خ��ط��ط��ان مل�����س��اع��دة  وي��ق��ول ال���زوج���ان 
وافتتاح متجرهما لبيع الدراجات، ح�سب ما نقل موقع اإن�سايد 

اإيد�سن.

العار�سة جيجي حديد خالل ح�سورها مهرجان جوائز CFDA لالأزياء يف بروكلني ، نيويورك.   )رويرتز(

قتل عائلته
 وانتحر

اأقدم رجل ميني على قتل زوجته 
واأط��ف��ال��ه الأرب��ع��ة ث��م ًع��رث عليه 

منتحًرا.
وبح�سب و�سائل اعالمية حملية، 
اأه�����ايل ق��ري��ة ذر على  ف��ق��د ع���رث 
ال����رج����ل م�����س��ن��وًق��ا ع���ل���ى اإح�����دى 
اأ�سجار القرية، موؤكدين اأّنه اأقدم 
على قتل زوجته واأطفاله الأربعة، 
ال��ذي��ن ت���رتاوح اأع��م��اره��م ب��ني 5 

و12 عاًما.
العائلة  رب  اأن  امل�����س��ادر  وذك����رت 
ناجمة  نف�سية  ح��ال��ة  م��ن  ي��ع��اين 
تعاين  ال��ذي  ال�سديد  الفقر  ع��ن 

منه اأ�سرته.

يركب الأمواج 
بطاولة بال�ستيكية

ت����ن����اق����ل����ت م������واق������ع ال����ت����وا�����س����ل 
الجتماعي مقطع فيديو، ملغامر 
كندي يتزلج على املاء، م�ستخدماً 
طاولة من البال�ستيك، بدل لوح 

التزلج التقليدي.
وبدا املغامر واثقاً من نف�سه على 
املقلوبة،  البال�ستيكية  ال��ط��اول��ة 
ح�سب  ب����خ����اري،  زورق  وي����ج����ره 
م���ا ذك�����رت ���س��ح��ي��ف��ة دي���ل���ي ميل 

الريطانية.
املميزة،  امل�����س��اه��د  ه���ذه  اأن  ُي��ذك��ر 
الأبي�س  ال��دب  بحرية  يف  �سورت 

يف �سا�سكات�سوان، كندا.

نهاية حزينة مللكة 
جمال العامل للمتزوجات

للمتزوجات  ال��ع��امل  ج��م��ال  ملكة  لقيت 
حادث  ج���راء  حتفها،  ���س��اك��ريوف��ا  �سانيا 
قرغيز�ستان،  ج��م��ه��وري��ة  يف  وق���ع  ���س��ري 

بح�سب تقارير اإعالمية رو�سية.
وكانت �ساكريوفا فازت الربيع يف املا�سي 
ب��امل�����س��اب��ق��ة ال��ت��ي اأق��ي��م��ت يف م��دي��ن��ة نها 
ملكة  لقب  منحت  حيث  بفيتنام،  ت��راجن 

جمال العامل للمتزوجات.
ونقلت و�سائل اإعالمية رو�سية، عن وزارة 
حادث  اأن  ق��ول��ه��ا،  قرغيز�ستان  داخ��ل��ي��ة 
ال�سري وقع يف طريق باليكت�سي كاراكول 

الذي يربط �سرق البالد ب�سمالها.
واأو�سحت الوزارة اأن �سبب احلادث يعود 
بح�سب معلومات اأولية اإىل فقدان �سائق 
اأ�سيب  وق��د  عليها،  ال�سيطرة  ال�����س��ي��ارة 
راك���ب اآخ���ر ك���ان داخ���ل ال�����س��ي��ارة بجروح 

خطرية ونقل اإىل امل�ست�سفى.

راأ�سه،  زال عن  كبريا  عبئا  ب��اأن  �ساب هندي  �سعر 
بعد اأن متكن الأطباء من اإزالة اأكر ورم دماغي 

منه، يف عملية معقدة للغاية.
ال�ساب  اإن  “هندو�ستان تاميز”،  وذكرت �سحيفة 
�سانتالل بال )31 عاما( عانى فجاأة من ت�سخم 
ال��راأ���س، م�سرية  ف��روة  غري م�سبوق يف ورم حتت 

اإىل اأن وزن الورم بلغ 1.8 كيلوغرام.
واأج��ري��ت عملية اإزال��ة ال��ورم يف اأح��د م�ست�سفيات 
م�ست�سفيات عدة  رف�ست  اأن  بعد  مدينة مومباي 

اإجراء العملية لل�ساب ب�سبب خطورتها.
من  ع��ان��ى  ال���ذي  امل��ري�����س  اإن  ال�سحيفة  وت��ق��ول 
ق�سم  اإىل  ادخ����ل  ق�����س��ري  وق���ت  يف  ال����ورم  ت�سخم 
حالة  يف  فراير  من  الأول  يف  الأع�ساب  جراحة 
ال�سديد كان يعاين  يرثى لها، فف�سال عن الأمل 

من العمى الكامل.
ب��ال��ورم الكبري  اإن املري�س  اأح��د الأط��ب��اء  وي��ق��ول 
ال��ذي من��ا يف اأع��ل��ى خلفية ال��راأ���س، ب��داأ وك���اأن له 

راأ�سان.

الفحو�س  من  كثري  اإج��راء  اإىل  الأطباء  و�س�����ارع 
م���ن اأج����ل ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ���س��ب��ب احل��ال�����ة واتخاذ 
اأهم  اأن  اإىل  ال��ورم، ولفتوا  الآم��ن لإزال��ة  ال�سبيل 
الدماء  فقدان  هو  اجلراحية  العملية  يف  حت��دي 

الغزيرة.
فراير   14 يف  اأجريت  التي  العملية  وا�ستغرقت 
اجلاري نحو 7 �ساعات متوا�سلة واحتاج اإىل 11 
وحدة دم، وظل على التنف�س ال�سناعي ملدة 3 اأيام 

بعد اإجراء العملية.
للغاية  ن��ادر  الأورام  اإن مثل هذه  الأطباء  ويقول 
والتحدي اجلراحي يف فقدان الدم، م�سريين اإىل 
اأن ال�سبب يعود اإىل طفرة يف طريف الدماغ داخل 

عظمة اجلمجمة.
وا�ستطاع املري�س ا�ستعادة عافيته وقال اإنها ي�سعر 

بالرتياح بعد اأن زال عبء كبري عن راأ�سه.
الذي  العاملي  القيا�سي  الرقم  ال��ورم  ه��ذا  ويك�سر 
بلغ  ب���وزن  راأ����س مري�س  م��ن   2002 ع��ام  �سجل 

1.4 كيلوغرام.

اأطباء يزيلون اأكرب ورم دماغي يف العامل

األيخاندرا �سيلفا 
جعلت  ريت�سارد غري ، اأ�سعد رجل

ك�سف النجم  ريت�سارد غري  اأنه اأ�سعد رجل يف الكون، بعد اأن تزوج من  األيخاندرا �سيلفا ، يف ني�سان 
اأبريل الفائت، يف مزرعة غري خارج  نيويورك .

اإنه اأ�سعد رجل يف العامل من زواجه الأخري، واأو�سح  وقال غري يف مقابلة له مع برنامج “هيلو”، 
ووفقا ل �سحيفة مريور الريطانية : كيف ل اأكون واأنا متزوج من امراأة جميلة ذكية وح�سا�سة 

ملتزمة مب�ساعدة النا�س ومرحه، وهي كاملري�س الذي يعرف كيف يغفر، بل وهي طباخة رائعة 
و حت�سر يل األذ ال�سلطات يف العامل.

اأي�سا من   اإنها نباتية واأم عظيمة، وهي  “األيخاندرا حتب اليوغا والتاأمل،  واأ�ساف غري 
اإ�سبانيا  اأر�س امللوك وامللكات، من �سرفانت�س وبونيل، ويف احلقيقة ل ميكنني احل�سول 

على اأف�سل من ذلك«.


