
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 36 صفحة- الثمن درهمان

   

حممد بن را�شد ياأمر بالإفراج عن 1014 من 
نزلء امل�ؤ�ش�شات الإ�شالحية والعقابية يف دبي

•• دبي- وام:

اأمر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
 14 األ���ف و  ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رع���اه اهلل  بالعفو ع��ن  رئ��ي�����س جمل�س 
حمكوما من نزلء املوؤ�ش�شات الإ�شالحية والعقابية يف دبي من خمتلف 

اجلن�شيات وذلك مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان املبارك.
واأكد �شعادة امل�شت�شار ع�شام عي�شى احلميدان النائب العام لإمارة دبي اأن 
اأمر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم بالعفو عن ال�شجناء 
امل�شمولني  ال�شعادة على قلوب  اإدخ��ال  �شموه على  اإط��ار حر�س  ياأتي يف 

بالعفو واأ�شرهم مع دخول ال�شهر الف�شيل.       )التفا�شيل �س2(

الإمارات ت�ؤكد ت�شامنها مع 
البحرين لب�شط �شلطة القان�ن

•• اأبوظبي-وام:

ال�شقيقة  البحرين  التام مع مملكة  الإم��ارات ت�شامنها  دول��ة  اأك��دت 
اأمنها  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  �شبيل  يف  تتخذها  ال��ت��ي  الإج������راءات  ودع��م��ه��ا 

وا�شتقرارها و�شالمة مواطنيها واملقيمني على اأر�شها.
ام�س.. على  لها  بيان  ال��دويل يف  والتعاون  وزارة اخلارجية  و�شددت 
اأمن  يتجزاأ من  ج��زءا ل  يعد  ال�شقيقة  البحرين  وا�شتقرار  اأم��ن  اأن 
وا�شتقرار دولة الإمارات ودول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية. 
واأكدت الوزارة رف�س دولة الإمارات وجود اأي جيوب تدعم الفو�شى 
والإرهاب يف البحرين املدعومة خارجيا و ترحيبها باإجراءات اململكة 

لب�شط �شلطة القانون على منطقة الدراز.
اآفة  لجتثاث  اجلهود  ت�شافر  و  ال��دويل  التعاون  تعزيز  اإىل  ودع��ت 
الإره����اب اخل��ط��رة م��ن ج��ذوره��ا وال��ت��ي ت��ه��دد اأم���ن وا���ش��ت��ق��رار دول 

العامل.
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حممد بن را�شد خالل ح�شوره حفل الأوبريت الغنائي ال�شخم »هذي بالدي«    )وام(

رئي�س وزراء بلجيكا يف ا�شتقبال ترامب لدى و�شوله اىل بروك�شل )رويرتز(

�شهد �أوبريت )هذي بالدي(
حممد بن را�شد: الأوبريت ير�شخ ثقافة 
النتماء لرتاب ال�طن وال�لء لقيادته

•• دبي -وام:

�شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب 
رعاه اهلل حفل الأوبريت الغنائي ال�شخم هذي بالدي 
دبي  م��رك��ز  يف  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  نظمته  ال���ذي 
التجاري العاملي م�شاء ام�س من اأداء مايزيد عن 500 

تلميذ وتلميذة من مدار�س الدولة .
ال�شمو  اأقيم حتت رعاية �شاحب  الذي  وح�شر احلفل 

الدولة حفظه  اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�شيخ خليفة بن 
اهلل �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 
اآل  زاي��د  ال�شيخ �شيف بن  ويل عهد دبي والفريق �شمو 
الداخلية  وزي���ر  ال�����وزراء  رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان 
و�شمو ال�شيخ اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي 
الإمارات  ط��ران  ملجموعة  الأع��ل��ى  الرئي�س  للطران 
دائرة  مدير  مكتوم  اآل  مكتوم  بن  ح�شر  ال�شيخ  و�شمو 
اإع���الم دب��ي وع���دد م��ن اأ���ش��ح��اب امل��ع��ايل ال����وزراء وكبار 

امل�شوؤولني يف الدولة.               )التفا�شيل �س2(

حممد بن زايد خالل ا�شتقباله الرئي�س ال�شربي  )وام(

عزى هاتفيا رئي�شة وزر�ء بريطانيا يف �شحايا �الرهاب
حممد بن زايد يبحث مع الرئي�س ال�شربي 

عالقات التعاون والتط�رات الدولية والإقليمية 
•• اأبوظبي-وام: 

اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  ا�شتقبل �شاحب 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
فخامة  باأبوظبي  ال�شاطئ  ق�شر  يف  ام�س  امل�شلحة 
�شربيا  جمهورية  رئي�س  نيكوليت�س  تومي�شالف 
بالرئي�س  �شموه  ورح��ب  البالد حاليا.  ي��زور  ال��ذي 
والتعاون  ال�شداقة  عالقات  معه  وبحث  ال�شربي 
وتطويرها  تعزيزها  و�شبل  البلدين  بني  القائمة 

مبا يخدم امل�شالح امل�شرتكة للبلدين ال�شديقني.
من جهة اخرى اأجرى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن 
الأعلى للقوات امل�شلحة م�شاء ام�س ات�شاًل هاتفياً 
مع تريزا ماي رئي�شة وزراء اململكة املتحدة اأعرب 
ت��ع��ازي��ه وم��وا���ش��ات��ه يف �شحايا  خ��الل��ه ع��ن خال�س 
ا�شتهدف مدينة  ال��ذي  اجلبان  الإره��اب��ي  التفجر 
وامل�شابني  ال�شحايا  من  العديد  وخلف  مان�ش�شرت 

الأبرياء.                          )التفا�شيل �س2(

اإردوغان: اإذا اأرادت برلني �شحب 
ال�شالمة  مع  ف�شنق�ل:  ق�اتها 

•• اأنقرة-رويرتز: 

ق���ال ال��رئ��ي�����س ال��رتك��ي ام�����س اإنه 
اأملانيا �شحب قواتها من  اإذا قررت 
ق��اع��دة اإجن��رل��ي��ك اجل��وي��ة فاإن 

بالده �شتقول لها: مع ال�شالمة.
واأ�شاف اإردوغان متحدثا يف اأنقرة 
قبل التوجه اإىل بروك�شل حل�شور 
قمة لزعماء حلف �شمال الأطل�شي 
واجتماع مع قادة الحتاد الأوروبي 
من  اإ���ش��ارة  اأي  تتلق  مل  تركيا  اأن 
املتحمل  ال�����ش��ح��ب  ب�����ش��اأن  ب��رل��ني 
القاعدة  يف  امل���ت���م���رك���زة  ل���ل���ق���وات 

اجلوية الواقعة جنوب تركيا.
الأملانية  ال��ق��وات  م�شتقبل  وب���ات 
بعدما  �شك  اإجنرليك مو�شع  يف 
من  اأمل��ان��ا  برملانيني  تركيا  منعت 

زيارة القوات هذا ال�شهر.

رمـانـا لاليـس كريـم
RMANA ICE CREAM

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

•• الدوحة-وام-عوا�صم-وكاالت:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ متيم بن حمد اآل ثاين اأمر دولة قطر اأن ما 
تتعر�س له قطر من حملة ظاملة، تزامنت مع زيارة الرئي�س الأمريكي 
وت�شويه جهودها يف حتقيق  ب��الإره��اب،  ربطها  وت�شتهدف  املنطقة،  اإىل 
من  عليها  القائمني  و�شنالحق  والدوافع،  الأ�شباب  معروفة  ال�شتقرار 
دول ومنظمات ؛ حماية للدور الرائد لقطر اإقليمياً ودولياً، ومبا يحفظ 

كرامتها وكرامة �شعبها.
جاء ذلك يف حديث ل�شمو اأمر قطر بثته وكالة الأنباء القطرية على 
موقعها بعد حفل تخريج الدفعة الثامنة من جمندي اخلدمة الوطنية 

يف ميدان مع�شكر ال�شمال �شباح ام�س.
وقال �شموه : اإننا ن�شتنكر اتهامنا بدعم الإرهاب رغم جهودنا املتوا�شلة 
م�شيفا:   ، داع�����س  �شد  ال���دويل  التحالف  يف  وم�شاركتنا  اأ�شقائنا  م��ع 
الإرهاب  �شببت  التي  احلكومات  بع�س  �شلوك  هو  احلقيقي  اخلطر  اإن 
بتبنيها لن�شخة متطرفة من الإ�شالم ل متثل حقيقته ال�شمحة ، ومل 

ت�شتطع مواجهته �شوى باإ�شدار ت�شنيفات جترم كل ن�شاط عادل.
واأ�شاف �شموه: ول يحق لأحد اأن يتهمنا بالإرهاب لأنه �شنف الإخوان 
امل�شلمني جماعة اإرهابية، اأو رف�س دور املقاومة عند حما�س وحزب اهلل 
العربية  الإم����ارات  ودول���ة  العربية،  م�شر  جمهورية  يف  الأ���ش��ق��اء  داع��ي��اً 
املتحدة، ومملكة البحرين اإىل مراجعة موقفهم املناه�س لقطر، ووقف 
وامل�شالح  العالقات  تخدم  ل  التي  املتكررة  والتهامات  احلمالت  �شيل 
امل�شرتكة، موؤكداً اأن قطر ل تتدخل ب�شوؤون اأي دولة مهما حرمت �شعبها 

من حريته وحقوقه.                                         )التفا�شيل �س13(
وف��ي��م��ا ب��ع��د ���ش��ارع��ت ال���دوح���ة اإىل ن��ف��ي ه���ذه ال��ت�����ش��ري��ح��ات وحماولة 
تف�شر  على  القدرة  دون  القطرية  الأنباء  وكالة  موقع  اخ��رتاق  تاأكيد 
املواقع  كل  على  الت�شريحات  هذه  ظهور  مثل  الفنية،  املعطيات  بع�س 
الر�شمية، مبا فيها موقع الوكالة القطرية الر�شمي، وباللغتني العربية 
الأمر  لغة،  من  وباأكرث  التوا�شل،  من�شات  جميع  وعلى  والإجنليزية، 
الذي ُيعد �شابقًة حقيقية يف تاريخ الخرتاق الإلكرتوين بح�شب خرباء 

يف عامل الف�شاء اللكرتوين.

�أمري قطر يحذر من �مل�شا�س ببالده وي�شتنكر ربطها باالإرهاب وي�شري �إىل �أهمية �ير�ن وحزب �هلل!

الدوحة تتحدث عن اخرتاق م�قع وكالة الأنباء القطرية واخلرباء ي�شتبعدون
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•• تعز-وكاالت:

على  ال��ث��ال��ث  لليوم  الن��ق��الب��ي��ة  امليلي�شيات  ت��وا���ش��ل 
ال���ت���وايل ق�����ش��ف الأح���ي���اء ال�����ش��ك��ن��ي��ة يف م��دي��ن��ة تعز 
مبختلف الأ�شلحة، موقعة ع�شرات القتلى واجلرحى 

يف �شفوف املدنيني .
من  �شالح  واملخلوع  احلوثي  ميلي�شيا  �شعدت  فقد 
خالل  ال�شكنية  الأح���ي���اء  ع��ل��ى  ال��ع�����ش��وائ��ي  ق�شفها 
ال�شاعات املا�شية، ما اأدى اإىل مقتل واإ�شابة الع�شرات 

من املدنيني بينهم اأطفال ون�شاء.
واأ�شارت م�شادر حملية اإىل ارتفاع عدد �شحايا ق�شف 
اأحياء ال�شبوحة وحميط �شاحة الكرامية اإىل ت�شعة 

قتلى وع�شرات اجلرحى بينهم اأطفال.

اىل ذلك متكن اجلي�س الوطني اليمني ام�س الأربعاء 
من ا�شتعادة ال�شيطرة الكاملة على مباين فرع البنك 
املركزي �شرق مدينة تعز، اإ�شافة ملباٍن اأخرى جماورة 
بالقرب من ق�شر ال�شعب، وذلك بعد معارك عنيفة 

مع ميلي�شيات احلوثي واملخلوع �شالح.
اأن قوات  الإع��الم��ي لقيادة حم��ور تعز  امل��رك��ز  واأك���د 
اجل��ي�����س دح�����رت م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات احل���وث���ي م���ن معظم 
املباين القريبة من مع�شكر الت�شريفات وكلية الطب 
قنا�شة  الع�شرات من  واأج���ربت  امل��رك��ز،  البنك  وف��رع 
قوات  ت��وا���ش��ل  فيما  ���ش��رق��اً  ال��ه��رب  على  امليلي�شيات 
�شارع  ب��اجت��اه  تقدمها  وامل��ق��اوم��ة  ال��وط��ن��ي  اجل��ي�����س 
الق�شر املوؤدي اإىل املدخل الرئي�س ملدينة  تعز اأ�شفل 

تبة ال�شوفيتل.

�مليلي�شيات �الإنقالبية تق�شف �الأحياء �ل�شكنية باملدينة

�عتقال �ل�شقيق �الأ�شغر ملهاجم مان�ش�شرت يف طر�بل�ساجلي�س اليمني ي�شيطر على البنك املركزي يف تعز
بريطانيا تن�شر اجلي�س يف امل�اقع املهمة 

•• عوا�صم-رويرتز:

انت�شر جنود بريطانيون عند املواقع املهمة يف البلد ام�س الأربعاء للحيلولة 
معدل  اأعلى  اإىل  التهديد  م�شتوى  البالد  رفعت  بعدما  هجمات  وق��وع  دون 
عقب تفجر انتحاري يف مان�ش�شرت راح �شحيته 22 �شخ�شا بينهم اأطفال. 
اأن  املا�شية  قبل  الليلة  متاأخر  وقت  ماي يف  ال��وزراء تريزا  رئي�شة  واأعلنت 
م�شتوى التحذير حاليا حرج مما يعني اأن هجوما قد يكون و�شيكا. وكانت 
ال�شرطة قالت اإن رجال ولد يف بريطانيا ُيدعى �شلمان عبيدي )22 عاما( 

هو منفذ التفجر يف قاعة حفالت مان�ش�شرت.
اإن عبيدي كان معروفا  ام�س  راد  اأمرب  الداخلية الربيطانية  وقالت وزيرة 
اأن  اأج��ه��زة الأم���ن ومل يت�شرف مب��ف��رده على الأرج����ح. واأ���ش��اف��ت راد  ل��دى 

ال�شلطات �شتن�شر نحو 3800 جندي من اجلي�س يف �شوارع بريطانيا.

اىل ذلك قال متحدث با�شم قوة ملكافحة الإرهاب يف ليبيا ام�س الأربعاء اإن 
ال�شقيق الأ�شغر للمفجر النتحاري الذي قتل 22 �شخ�شا يف قاعة حفالت 

مبدينة مان�ش�شرت اعتقل يف طرابل�س لال�شتباه ب�شلته بتنظيم داع�س.

املهاجرين  ع�����ش��رات  غ���رق 
الليبي  ال�����ش��اح��ل  ق��ب��ال��ة 

•• روما-رويرتز:

اإن��ق��اذ ام�����س الأربعاء  ق��ال ع��م��ال 
الأق�����ل  ع���ل���ى  م���ه���اج���را   34 اإن 
غرقوا  ���ش��غ��ار  اأط��ف��ال  معظمهم 
ام�س الأربعاء فيما حتاول زوارق 
خ��ف��ر ال�����ش��واح��ل و���ش��ف��ن اأخ����رى 
اآخ��ري��ن مكد�شني يف  اإن��ق��اذ مئات 

قوارب قبالة ال�شاحل الليبي.
وق����ال ك��وزمي��و ن��ي��ك��ا���ش��رتو قائد 
خ����ف����ر ال���������ش����واح����ل الإي������ط������ايل 
ل��روي��رتز اإن اأح��د ال��ق��وارب جنح 
فجاأة مما ت�شبب يف �شقوط نحو 
البحر  م��ي��اه  يف  ���ش��خ�����س   200

املتو�شط.
على  جثة   20 �شوهدت  واأ���ش��اف 

الأقل يف املياه.
وق���ال ك��ري�����س ك��ات��رام��ب��وين اأحد 
املعونة  حمطة  منظمة  موؤ�ش�شي 
)موا�س(  للمهاجرين  اخلارجية 
انت�شلت  املنظمة  اإن  ت��وي��رت  على 
معظمهم  ج���ث���ة   34 ب���ال���ف���ع���ل 

اأطفال �شغار.
واأط����ل����ق خ���ف���ر ال�������ش���واح���ل ن����داء 
مل�����ش��ارك��ة امل���زي���د م���ن ال�����ش��ف��ن يف 
اإن نحو  وق����ال  الإن���ق���اذ  ع��م��ل��ي��ات 
يف  م��ك��د���ش��ون  ���ش��خ�����س   1700

حوايل 15 قاربا تقريبا.
حتفهم   1300 من  اأك��رث  ولقي 
التي  الطرق  اأخطر  العام يف  هذا 
الفارون  امل��ه��اج��رون  ي�شتخدمها 
م���ن احل����رب و���ش��ظ��ف ال��ع��ي�����س يف 

اأفريقيا وال�شرق الأو�شط.

و�شل �إىل بروك�شل ويجتمع مع قادة حلف �الأطل�شي �ليوم

ترامب يدع� النات� لتقا�شم الأعباء والن�شمام للتحالف �شد داع�س
•• بروك�صل-وكاالت:

ظهر  بعد  ترامب  دون��ال��د  الم��رك��ي  الرئي�س  و�شل 
الرب���ع���اء اىل ب��روك�����ش��ل يف اول زي����ارة ي��ق��وم ب��ه��ا اىل 
مقر حلف �شمال الطل�شي والحتاد الوروب��ي الذي 
ياأمل قادته يف تبدد اخلالفات مع الدارة المركية 

اجلديدة، كما افادت مرا�شلة وكالة فران�س بر�س.
وحطت الطائرة الرئا�شية اير فور�س وان عند ال�شاعة 
ميل�شربوك  ق��اع��دة  يف  غ(  ت   14،15(  16،15
الع�شكرية قادمة من روما حيث التقى ترامب البابا 
فيليب  بلجيكا  ملك  ي�شتقبل  ان  ويتوقع  فرن�شي�س. 
الرئي�س المركي م�شاء قبل  امللكة ماتيلد  وزوجته 
عقد اجتماع عمل مع رئي�س الوزراء البلجيكي �شارل 

مي�شال.
���ش��اع��ة يف   30 ن��ح��و  ال��ت��ي ت�شتغرق  ت��رام��ب  وزي�����ارة 
بروك�شل �شتتيح له الجتماع على انفراد مع عدة قادة 

املجل�س  رئي�س  اخلمي�س  �شباح  ويلتقي  اوروب��ي��ني. 
الوروبي دونالد تو�شك ورئي�س املفو�شية الوروبية 
ج���ان ك��ل��ود ي��ون��ك��ر ث��م ي��ت��ن��اول ال���غ���داء م��ع الرئي�س 

الفرن�شي اجلديد اميانويل ماكرون.
تيلر�شون  ريك�س  الأم��ري��ك��ي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  وق���ال 
اأن  املهم  م��ن  اأن  يعتقد  ت��رام��ب  دون��ال��د  الرئي�س  اإن 
يحارب  دويل  لتحالف  الأطل�شي  �شمال  حلف  ين�شم 
تنظيم داع�س الرهابي واأنه يدعم ال�شمانات الأمنية 

املتبادلة مع احللف.
عندما  حازما  �شيكون  ترامب  اأن  تيلر�شون  واأ���ش��اف 
يجتمع مع احللفاء يف حلف الأطل�شي للمرة الأوىل 
اإنفاقهم  ب���زي���ادة  اإي���اه���م  م��ط��ال��ب��ا  ال���ي���وم اخل��م��ي�����س 

الدفاعي.
واأبلغ تيلر�شون ال�شحفيني على منت طائرة الرئا�شة 
اأن  احللف  اأع�شاء  من  يريد  ترامب  ب��اأن  الأمريكية 

يفوا بالتزاماتهم يف اإطار تقا�شم الأعباء.

كارتر ي�شيد بدور ال�شع�دية يف دحر اجلماعات الإرهابية
•• عوا�صم-وكاالت:

قال وزير الدفاع الأمركي ال�شابق، اآ�شتون كارتر، اإن هناك اإجماعاً على 
الإرهاب،  اأ�شكال  بع�س  اإي��ران يف اخلليج لدعمها  وج��ه  ق��وي يف  موقف 
ات�شاع  على  ت�شاعد  اإ�شالمياً  حتالفاً  برتاأ�شها  ال�شعودية  اأن  اإىل  م�شراً 
الوعي بجميع الق�شايا املت�شلة بالإرهاب، مبا فيها حمالت الق�شاء على 

تلك اجلماعات ودحرها.
هناك  اإن  ق��ائ��اًل:  العربية  ق��ن��اة  م��ع  خا�شة  مقابلة  يف  ك��ارت��ر  واأ���ش��اف 
موؤكداً  تهدد احل�شارات،  اجلماعات_الإرهابية  اأن  على  كبراً  تفاهماً 
اأن التحالف الدويل الذي تراأ�شه الوليات املتحدة يعمل على ا�شرتجاع 
�شمن  يقع  وه��ذا  ذل��ك،  يف  �شينت�شر  اأن��ه  اإىل  م�شراً  وال��رق��ة،  املو�شل 

احلملة �شد داع�س.
املو�شل، قائاًل �شيتم النت�شار على  و�شرب كارتر مثاًل مبا يحدث يف 
اإليها هناك، لي�س فقط الوليات  داع�س هناك، لكن املهمة التي ن�شعى 
املتحدة، بل كذلك دول اأخرى مثل اململكة العربية ال�شعودية وحتالفها، 
هي تقدمي امل�شاعدة لل�شكان املحليني يف تلك املنطقة بتنوعهم الطائفي 
يتطلب  ه��ذا  اأن  اإىل  ال�شلمي. لفتاً  للتعاي�س  ي��ع��ودوا  لأن  ذل��ك،  وغ��ر 

بع�س امل�شاعدات القت�شادية وال�شيا�شية.
وتابع كارتر اإن للتحالف الذي تراأ�شه اململكة العربية ال�شعودية جماًل 

للم�شاهمة البناءة. هذه واحدة من طرق امل�شاهمة املهمة.

عنا�شر من اجلي�س الربيطاين خالل دورية يف �شوارع لندن )رويرتز(

دورية للقوات املوالية لل�شرعية جتوب احد احياء مدينة تعز   )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

يوم  �شمن   " نف�شك  حت��دى   " برنامج  م��ن  الثالثة  الن�شخة  انطلقت 
اأبوظبي بح�شور  دي��وان ويل عهد  والعافية اخلا�س مبوظفي  ال�شحة 
�شوؤون  مكتب  م��دي��ر  نهيان  اآل  حممد  ب��ن  طحنون  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
غامن  حممد  جرب  و�شعادة  اأبوظبي  عهد  ويل  دي��وان  يف  ال�شهداء  اأ�شر 

ال�شويدي مدير عام الديوان.
وت�شمن يوم ال�شحة عر�س جمموعة من الفعاليات املتعلقة باللياقة 
البدنية والتغذية ال�شحية وال�شحة الذهنية والرعاية ال�شحية حيث 
�شملت العرو�س املاأكولت ال�شحية وبرامج ون�شاطات ريا�شية متنوعة 

. كما مت ا�شتعرا�س البيئات ال�شليمة يف العمل والبيت واأحدث اأ�شاليب 
احلديثة  والأج��ه��زة  البدنية  واللياقة  بال�شحة  املتعلقة  التكنلوجيا 

امل�شاعدة على احلفاظ على اللياقة البدنية.
ويهدف الربنامج اإىل تعزيز ثقافة ال�شحة عن طريق عمل حما�شرات 
وور�س عمل وم�شابقات ت�شجع على احلركة وممار�شة الريا�شة واتباع 
نظام تغذية �شحي . وقام ال�شيخ خليفة بن طحنون بن حممد اآل نهيان 
ومدير عام ديوان ويل عهد اأبوظبي بجولة لفعاليات واأن�شطة الربنامج 
تعرفا من خاللها على الإ�شافات اجلديدة التي اأدخلت لربنامج حتدى 
نظام  اتباع  على  وت�شجع  ت�شهم  التي  وامل��ب��ادرات  الأف��ك��ار  واأه��م  نف�شك 

ريا�شي وغذائي �شليمني .

وقال جرب ال�شويدي اإن هذا الربنامج يهدف اإىل �شمان اتباع �شلوكيات 
من  ال��وق��اي��ة  وت��ع��زز  العامة  ال�شحة  تخدم  �شحيحة  وبدنية  غذائية 

الأمرا�س املزمنة.
واأ�شاف ال�شويدي اإن ديوان ويل عهد اأبوظبي يتبنى مثل هذه املبادرات 
ملا لها من تاأثر اإيجابي على املوظفني وعلى �شحتهم البدنية والذهنية 
العناية  ط��رق  اأف�����ش��ل  ت��ق��دمي  �شاأنها  م��ن  ال��ت��ي  الأن�����ش��ط��ة  تلك  خا�شة 

والهتمام ب�شحة الإن�شان.
اأفراد  تخدم  م��ب��ادرات  من  يقدمونه  مبا  واملتعاونني  بال�شركاء  واأ���ش��اد 
اأف�شل املمار�شات  املجتمع خا�شة يف املجال ال�شحي وت�شجع على اتباع 

يف العناية بال�شحة واحلد ال�شلوكيات ال�شارة.

•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأج���رى 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
م��ع تريزا  ه��ات��ف��ي��اً  ات�����ش��اًل  ام�����س  م�����ش��اء  امل�شلحة 
خالله  اأع����رب  امل��ت��ح��دة  اململكة  وزراء  رئي�شة  م���اي 
التفجر  �شحايا  يف  وموا�شاته  تعازيه  خال�س  عن 
مان�ش�شرت  مدينة  ا�شتهدف  الذي  اجلبان  الإرهابي 

وخلف العديد من ال�شحايا وامل�شابني الأبرياء.
كما اأعرب �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
للهجمات  ال�شديدين  وا�شتنكاره  اإدان��ت��ه  عن  نهيان 
�شموه  وتقدم  الأب��ري��اء،  لها  تعر�س  التي  الإرهابية 
..متمنيا  ال�����ش��ح��اي��ا  ل����ذوي  ال�����ش��ادق��ة  مب��وا���ش��ات��ه 
للم�شابني ال�شفاء العاجل. واأكد �شموه وقوف دولة 
اململكة  م��ع  وت�شامنها  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
امل��ت��ح��دة و���ش��ع��ب��ه��ا ال�����ش��دي��ق يف م��واج��ه��ة الإره����اب 

داعيا   .. و�شوره  اأ�شكاله  بكافة  والتطرف  والعنف 
الآفة  ه��ذه  ملواجهة  التكاتف  اىل  ال���دويل  املجتمع 
اجمع  العامل  وا�شتقرار  اأم��ن  تهدد  التي  اخلطرة 
اأب��دت تريزا  ج��ذوره��ا. من جانبها  واجتثاثها من 
العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة  وتقديرها  �شكرها  م��اي 
املتحدة ول�شعبها ول�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان على ما اأبدوه من م�شاعر نبيلة جتاه 

بريطانيا و�شعبها جراء هذه الأحداث الإجرامية.

انطالق الن�شخة الثالثة من برنامج حتدى نف�شك يف دي�ان ويل عهد اأب�ظبي

حممد بن زايد يبحث مع الرئي�س ال�شربي عالقات التعاون والتط�رات الدولية والإقليمية 

�شهد �أوبريت )هذي بالدي(

حممد بن را�شد: الأوبريت ير�شخ ثقافة النتماء لرتاب ال�طن وال�لء لقيادته

•• اأبوظبي-وام: 

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
باأبوظبي  ال�شاطئ  ق�شر  يف  ام�س  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب 
فخامة تومي�شالف نيكوليت�س رئي�س جمهورية �شربيا الذي يزور البالد 
ال�شداقة  ع��الق��ات  معه  وبحث  ال�شربي  بالرئي�س  �شموه  ورح��ب  حاليا. 

يخدم  مب��ا  وت��ط��وي��ره��ا  تعزيزها  و�شبل  البلدين  ب��ني  القائمة  وال��ت��ع��اون 
امل�شالح امل�شرتكة للبلدين ال�شديقني.

القت�شادية  امل��ج��الت  يف  خا�شة  الثنائي  ال��ت��ع��اون  اأوج���ه  ال��ل��ق��اء  وت��ن��اول 
والتنموية والتجارية وال�شبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها وتو�شيعها.

واأكد اجلانبان اأن العالقات بني دولة الإمارات العربية املتحدة وجمهورية 
�شربيا عالقات متينة وت�شهد منوا متوا�شال يف العديد من القطاعات وهي 

تاأتي يف اإطار حر�س قيادتي البلدين على تطوير العمل امل�شرتك والتطلع 
اإىل اآفاق اأرحب واأو�شع يف التعاون الثنائي. ومت خالل اللقاء تبادل وجهات 
والق�شايا  والإقليمية  الدولية  والأح��داث  التطورات  النظر حول خمتلف 

ذات الهتمام امل�شرتك.
ويف نهاية اللقاء قلد فخامة تومي�شالف نيكوليت�س �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان و�شام اجلمهورية ال�شربية تقديرا جلهود �شموه 

يف تطوير وتعزيز عالقات ال�شداقة والتعاون بني جمهورية �شربيا ودولة 
الإمارات العربية املتحدة.

وثمن �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان هذه اللفتة الكرمية 
م��ع��رب��ا ���ش��م��وه ع��ن مت��ن��ي��ات��ه ل��ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي�����س ال�����ش��رب��ي ب����دوام ال�شحة 
وال�شعادة وجلمهورية �شربيا و�شعبها ال�شديق مزيدا من التقدم والزدهار 

والرقي.

•• دبي -وام:

را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شهد 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
الأوبريت  رع���اه اهلل حفل  دب��ي  ال����وزراء ح��اك��م 
ال��ذي نظمته  “ هذي ب��الدي  الغنائي ال�شخم 
وزارة الرتبية والتعليم يف مركز دبي التجاري 
العاملي م�شاء ام�س من اأداء مايزيد عن 500 

تلميذ وتلميذة من مدار�س الدولة .
وح�شر احلفل الذي اأقيم حتت رعاية �شاحب 
اآل نهيان رئي�س  ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
بن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
ع��ه��د دبي  م��ك��ت��وم ويل  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
نهيان  اآل  زايد  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  والفريق 
الداخلية  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 

و�شمو ال�شيخ اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم رئي�س 
ملجموعة  الأعلى  الرئي�س  للطران  دبي  هيئة 
طران الإمارات و�شمو ال�شيخ ح�شر بن مكتوم 
اآل مكتوم م��دي��ر دائ���رة اإع���الم دب��ي وع���دد من 
اأ���ش��ح��اب امل��ع��ايل ال����وزراء وك��ب��ار امل�����ش��وؤول��ني يف 
املدار�س  خمتلف  يف  التدري�س  وهيئات  الدولة 
امل�شاركة يف احلدث وح�شد من الطلبة وذويهم 
وت�شمن الأوب��ري��ت ال��ذي ���ش��ارك يف اأدائ���ه اإىل 
جانب التالميذ عدد من الفنانني الإماراتيني 
واخل��ل��ي��ج��ي��ني ���ش��ت ل���وح���ات غ��ن��ائ��ي��ة حملت 
الإماراتية  وامل���در����ش���ة  اخل���ر  وط���ن  ع��ن��اوي��ن 
الوطن  وحماة  الوطني  ال��رتاث  وال��ع��ازي من 
وحممد حممد وهذي بالدكم وهو من كلمات 
ال�����ش��اع��ري��ن الإم���ارات���ي���ني ع��ل��ي اخل����وار واأن���ور 
امل�شري واأحلان الفنان فايز ال�شعيد والإخراج 

الدكتور علي ح�شن وم�شاعده نا�شر  للمخرج 
ال�شعدون.

احل�شاري  امل�شهد  مبجمله  الأوبريت  يعك�س  و 
امل��ت��ق��دم والأجن�������ازات ال��وط��ن��ي��ة امل��ت��ن��وع��ة التي 
وتوجيه  دع��م  ظ��ل  يف  العظيم  ل�شعبنا  حتققت 
بكل  ت�شعى  ال��ت��ي  ال��ر���ش��ي��دة  قيادتنا  وع��ط��اءات 
الو�شائل املمكنة لتوفر العي�س الكرمي واحلياة 
امل�شتقرة الآمنة وال�شعادة ملجتمع دولة الإمارات 
امل��ج��اين لأب��ن��اء وبنات  التعليم  ف��ر���س  وت��وف��ر 
الإن�شان  بناء  على  حر�شها  اإط���ار  يف  الإم����ارات 
املبدع املوؤمن باهلل عز وجل وبعزة الوطن ورفعته 
العربية والإ�شالمية  وقيمه ومبادئه وتقاليده 
الوطني  الأوبريت التالحم  النبيلة كما يعك�س 
التاريخي بني القيادة احلكيمة وال�شعب وكذلك 
بني  امل�شرتك  اخلليجي  العمل  وروح  الت�شامن 

اخلليج  لدول  التعاون  دول جمل�س  واأبناء  دول 
العربية .

واأب�����دى ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ن��ائ��ب رئ��ي�����س الدولة 
اإعجابه  دب����ي  ال�������وزراء ح��اك��م  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
ب���الأوب���ري���ت ال��ف��ن��ي ال��غ��ن��ائ��ي ال���وط���ن���ي ال���ذي 
العزيز  ير�شخ ثقافة الولء لقيادة هذا الوطن 
الإمارات  دول��ة  ل��رتاب  ال�شادق  الإنتماء  وروح 
الوطنية  الوحدة  يج�شد  كما  املتحدة  العربية 
امتداد  على  ال��ويف  �شعبنا  �شرائح  خمتلف  ب��ني 

م�شاحة دولتنا العزيزة .
وبارك �شموه يف ختام احلفل الذي بدئ بال�شالم 
والتالمذة  ال��ث��الث��ة  ال������وزراء  ج��ه��ود  ال��وط��ن��ي 
واملدربني والفنانني الذين �شاهموا باإبداع هذا 
العمل الفني والرتاثي الذي يبعث على ال�شعادة 

والإعتزاز باأجيالنا الوطنية الواعدة .

رئي���س �شربي��ا ي��زور واح���ة الك���رام���ة
•• ابوظبي-وام: 

تومي�شالف  الرئي�س  فخامة  ق��ام 
جمهورية  رئ���ي�������س  ن��ي��ك��ول��ي��ت�����س، 
�شربيا ام�س بزيارة واحة الكرامة، 
الذي  واحل�����ش��اري  الوطني  املعلم 
لبطولت  ت��خ��ل��ي��داً  اإق��ام��ت��ه  مت���ت 
يف  وت�شحياتهم  الإم���ارات  �شهداء 
وحماية  الوطن  الدفاع عن  �شبيل 

مكت�شباته ومنجزاته.
ورافق فخامته اأثناء الزيارة ال�شيخ 

خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ط��ح��ن��ون ب���ن حممد 
�شوؤون  م��ك��ت��ب  م��دي��ر  ن��ه��ي��ان،  اآل 
اأ���ش��ر ال�����ش��ه��داء ب��دي��وان ويل عهد 
با�شتعرا�س  ب����داأ  ح��ي��ث  اأب��وظ��ب��ي، 
م��را���ش��م ح��ر���س ال�����ش��رف، ث���م قام 
الزهور  من  اإكليل  بو�شع  فخامته 
يتكون  ال��ذي  ال�شهيد  ن�شب  اأم���ام 
الأملنيوم  األ��واح  من  لوحاً   31 من 
ال�������ش���خ���م���ة، وال����ت����ي ي�����ش��ت��ن��د كل 
للوحدة  ك��رم��ز  الآخ����ر  ع��ل��ى  منها 
وال��ت�����ش��ام��ن يف م�شهد  وال��ت��ك��ات��ف 

اأ���ش��م��ى م��ع��اين الوحدة  ي��ع��رب ع��ن 
وال�شعب  ال��ق��ي��ادة  ب��ني  وال��ت��الح��م 
واجل������ن������ود ال�����ب�����وا������ش�����ل. وجت�����ول 
الكرامة،  واح��ة  اأرج��اء  فخامته يف 
حيث اطلع على ميدان الفخر ثم 
ال���ذي يوجد  ال�����ش��رف  تفقد ج��ن��اح 
من  يتكون  فني  عمل  منت�شفه  يف 
األواح زجاجية �شفافة كبرة متثل 
الإمارات ال�شبعة ويحيط بها بركة 
ال�شيخ  من  �شرح  اإىل  وا�شتمع  م��اء 
عما  نهيان  اآل  طحنون  بن  خليفة 

حتمل  معدنية  األ���واح  منه  يتكون 
اآيات قراآنية واأ�شماء �شهداء الوطن 
الأبرار نق�شت على جدارية اجلناح. 
الرئي�س  �شجل  الزيارة،  نهاية  ويف 
ال�شرف،  �شجل  يف  كلمة  ال�شربي 
ت��ق��دي��ره لأبطال  ع���ن  ف��ي��ه��ا  ع���رب 
ال�شيخ  ق��ال  الإم����ارات. م��ن جانبه 
خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ط��ح��ن��ون ب���ن حممد 
ال��ك��رام��ة هي  واح��ة  "اإن  نهيان  اآل 
معلم وطني يروي ق�ش�شا بطولية 
ج�شدها اأبناء دولة الإمارات خالل 

والقيام  وط���ن���ه���م  ع����ن  دف���اع���ه���م 
ب���واج���ب���ات���ه���م الإن�������ش���ان���ي���ة، وه����ذه 
ال���زي���ارات امل��ت��وا���ش��ل��ة ل��ل��واح��ة هي 
�شهداء  ت�شحيات  اأن  على  ت��اأك��ي��د 
الوطني  العمل  الوطن يف ميادين 
ه���ي من����اذج م�����ش��رف��ة ي��ح��ت��ذى بها 
معاين  اأ���ش��م��ى  لإ�شتلهام  وم�����ش��در 
وال�شتعداد  والن���ت���م���اء  ال����وف����اء 
�شبيل  يف  والنفي�س  ال��غ��ايل  ل��ب��ذل 
ال�����دف�����اع ع����ن م����ن����ج����زات ال���وط���ن 

ومكت�شباته.".

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئ�ن 
رئي�س اأريرتيا بعيد ا�شتقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل برقية تهنئة اإىل فخامة اأ�شيا�س اأفورقي رئي�س دولة اأريرتيا مبنا�شبة 

عيد ا�شتقالل بالده.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما   
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س اأ�شيا�س اأفورقي.

•• دبي- وام:

اأم���ر ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
حاكم دبي رعاه اهلل  بالعفو عن األف و 14 حمكوما 
دبي  يف  والعقابية  الإ�شالحية  املوؤ�ش�شات  نزلء  من 

من خمتلف اجلن�شيات وذلك مبنا�شبة حلول �شهر 
رم�شان املبارك. واأكد �شعادة امل�شت�شار ع�شام عي�شى 
اأمر �شاحب  اأن  احلميدان النائب العام لإمارة دبي 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم بالعفو عن 
اإدخال  على  �شموه  حر�س  اإط���ار  يف  ي��اأت��ي  ال�شجناء 
مع  واأ�شرهم  بالعفو  امل�شمولني  قلوب  على  ال�شعادة 

اأمامهم  الفر�شة  وجتديد  الف�شيل  ال�شهر  دخ��ول 
وم�شاعدتهم  ���ش��احل��ني  ك���اأف���راد  حياتهم  مل��وا���ش��ل��ة 
اإطار احرتام  على معاودة النخراط يف املجتمع يف 
اأن  ب��اأح��ك��ام��ه. واأو���ش��ح �شعادته  ال��ق��ان��ون والل��ت��زام 
النيابة العامة بداأت على الفور التن�شيق مع القيادة 

العامة ل�شرطة دبي لتنفيذ اأمر �شموه.

حممد بن زايد يعزي هاتفيا رئي�شة وزراء 
بريطانيا يف �شحايا الرهاب

حممد بن را�شد ياأمر بالإفراج عن 1014 من نزلء 
امل�ؤ�ش�شات الإ�شالحية والعقابية يف دبي
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اأخبـار الإمـارات
مفاجاآت �شيف دبي تنطلق يف ي�لي� املقبل

•• دبي -وام:

املقبل  يوليو  الأول من  دبي يف  ل� مفاجاآت �شيف  الع�شرون  ال��دورة  تنطلق 
حاملة لزوارها جمموعة من الفعاليات املمتعة وامل�شوقة التي تن�شر الأجواء 

الحتفالية املميزة على مدار 43 يوما.
املقبل عرو�شا  اأغ�شط�س   12 التي تختتم يف   � دبي  وت�شمل مفاجاآت �شيف 
اإىل جانب عرو�س ترويجية تقدم  ترفيهية عاملية وحفالت غنائية عربية 
تنزيالت وخ�شومات  مناف�شة يف ظل  باأ�شعار  لل�شراء  بدورها فر�شا كبرة 
كبرة تقدمها املحالت التجارية التي قد ت�شل اإىل 75 يف املائة بالإ�شافة 

اإىل جوائز قيمة ر�شدتها مراكز الت�شوق يف دبي.
وينطلق هذا احلدث ال�شيفي الأبرز والأط��ول من نوعه يف املنطقة � الذي 

ال�شياحة  ل��دائ��رة  التابعة  وال��ت��ج��زئ��ة  للمهرجانات  دب��ي  موؤ�ش�شة  تنظمه 
الت�شويقية  احلملة  �شعار  حتت   � لل�شياحة  دب��ي  بدبي  التجاري  والت�شويق 

ا�شتمتعوا ب�شتة اأ�شابيع من التنزيالت.
رائعة ومميزة لطاملا  زوار دبي لختبار جت��ارب  اأم��ام  املجال  ويفتح احل��دث 
وحمالت  الت�شوق  م��راك��ز  �شت�شهد  كما  ال�شيف  مو�شم  خ��الل  ان��ت��ظ��روه��ا 
التجزئة اإقامة عرو�س ترويجية خا�شة احتفاء بالدورة الع�شرين ملفاجاآت 
وامل��رح يف عامل  الفرح  دب��ي على موعد مع  زوار  . و�شوف يكون  دب��ي  �شيف 
مراكز  �شت�شهد  فيما  املختلفة  والأن�����ش��ط��ة  ب��الأل��ع��اب  لي�شتمتعوا  مده�س 
الدين  وع��الء  املتحولون  مثل  وم�شرحية  ترفيهية  عرو�س  اإقامة  الت�شوق 
وم�شباحه ال�شحري وذات الرداء الأحمر والذئب وقرا�شنة البحر الكاريبي 

وطاردي الأ�شباح وغرها.

تخفي�س �شاعات العمل بالقطاع اخلا�س �شاعتني يف �شهر رم�شان املبارك
•• ابوظبي -وام:

وموؤ�ش�شات  من�شاآت  جميع  يف  العادية  العمل  �شاعات  تخفي�س  تقرر 
و�شركات القطاع اخلا�س يف الدولة خالل �شهر رم�شان لعام 1438 
عدم  مع  الواحد  اليوم  يف  �شاعتني  بواقع  ميالدية   2017 هجرية 

امل�شا�س باأجور العاملني.
جاء ذلك يف تعميم وزاري اأ�شدره معايل �شقر غبا�س �شعيد غبا�س 
وزير املوارد الب�شرية والتوطني تنفيذا حلكم املادة 65 من القانون 
العمل  ع��الق��ات  تنظيم  ���ش��اأن  يف   1980 ل�شنة   8 رق���م  الحت����ادي 

وتعديالته.

ورفع معايل �شقر غبا�س اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واىل اأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد ال نهيان 
واإخوانهم  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  ظبي  اأب��و  عهد  ويل 
اأ�شحاب ال�شمو اع�شاء املجل�س العلى حكام المارات،اأ�شدق التهاين 

والتربيكات بهذه املنا�شبة.
اأر�شها  على  واملقيمني  الإم���ارات  دول��ة  و�شعب  حكومة  معاليه  وهناأ 
بهذه املنا�شبة �شائاًل املوىل عز وجل اأن يعيدها على دولتنا مبزيد من 
التقدم والزدهار وعلى الأمتني العربية والإ�شالمية بالعزة واملجد.
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بتوجيهات رئي�س �لدولة ودعم حممد بن ز�يد 

م�ؤ�ش�شة خليفة الإن�شانية تكمل ا�شتعداداتها لتنفيذ م�شروع اإفطار �شائم
•• اأبوظبي-وام:

بتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
زايد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ودع��م  اهلل  حفظه  الدولة 
امل�شلحة  الأعلى للقوات  القائد  نائب  اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد 
ومبتابعة مبا�شرة من �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة رئي�س موؤ�ش�شة خليفة 
الإن�شانية ..اأكملت املوؤ�ش�شة بالتعاون مع �شركائها ال�شرتاتيجيني 
للعام  �شائم  اإفطار  م�شروع  تنفيذ  يف  للبدء  ا�شتعداداتها  والرعاة 

احلايل.
ويبلغ عدد امل�شتفيدين من م�شروع "اإفطار ال�شائم" الذي تنفذه 
املوؤ�ش�شة داخل الدولة حوايل املليون وال�800 األف �شخ�س خالل 
الإن�شاين  الت�شامن  لقيم  تكري�شا  ذل��ك  وي��اأت��ي  ال��ك��رمي..  ال�شهر 
زايد  بن  خليفة  موؤ�ش�شة  لر�شالة  وتاأكيدا  الف�شيل  ال�شهر  خالل 
اآل نهيان لالأعمال الإن�شانية التي تنتهجها �شعيا لدعم وم�شاندة 
ال�شرائح املت�شررة بتداعيات وطاأة الظروف املعي�شية داخل وخارج 

الدولة.
واأكد م�شدر م�شوؤول يف موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال 
ومبادئ  قيما  جت�شد  رم�شان  يف  املوؤ�ش�شة  م�شاريع  اأن  الإن�شانية 
اإن�����ش��ان��ي��ة را���ش��خ��ة يف دي��ن��ن��ا احل��ن��ي��ف حت��ث ع��ل��ى ال��ب��ذل والعطاء، 
عن  واأث��م��رت  املا�شية  �شنوات  الت�شع  طيلة  القيم  ه��ذه  وا�شتمرت 
من  وا�شتفاد  رم�شانية  وجبة  ال��ف  و100  مليونا   15 توزيع 

امل�شروع اأكرث من اأربعة اآلف اأ�شرة مواطنة.
وتقدمت املوؤ�ش�شة بال�شكر والتقدير لل�شركاء ال�شرتاتيجيني وهم 
الدولة  مناطق  كافة  يف  والبلديات  امل��دين  للدفاع  العامة  الإدارة 
الطوارئ  واإدارة  للتوزيع  اأدن���وك  و�شركة  الإم����ارات  وم��وا���ش��الت 
وال�����ش��الم��ة ال��ع��ام��ة وب��ري��د الإم������ارات وج��ه��از اأب��وظ��ب��ي للرقابة 

الغذائية.
و�شملت قائمة الرعاة غرفة جتارة و�شناعة اأبوظبي وبنك اأبوظبي 
التعاونية  الإ�شالمي وجمعية العني  الإم��ارات  التجاري وم�شرف 

وموؤ�ش�شة  الإم���ارات  �شقيا  و�شركة  وال�شلع  املالية  الأوراق  وهيئة 
اجلاهزة  ال��وج��ب��ات  وت��وزي��ع  الرم�شانية  امل��ف��اط��ر  لإدارة  ال��ربك��ة 

و�شركة منازل و�شركة الظاهرة الزراعية.
مواطنة  اأ���ش��رة   542 مع  التعاقد  اأنهت  انها  املوؤ�ش�شة  واأو�شحت 
�شائم"  "اإفطار  مل�شروع  الرم�شانية  ال��وج��ب��ات  وجتهيز  لإع���داد 
وكذلك مت النتهاء من جميع اخلدمات اللوج�شتية وتاأمني قنوات 

التوا�شل بني الأ�شر املواطنة وامل�شرفني ومن�شقي امل�شروع.
واأقيمت نقاط توزيع الوجبات الرم�شانية يف املواقع التي تتميز 
بالكثافة ال�شكانية العالية خ�شو�شا من ذوى الدخل املحدود مثل 
املناطق ال�شناعية التي يتواجد فيها العمال وبالقرب من الأ�شواق 

العامة يف كل اإمارات الدولة.
اأ�شرة مواطنة كامل ا�شتعدادها لإعداد   122 اأنهت  اأبوظبي  ففي 
على  وتوزيعها  يوميا  رم�شانية  وج��ب��ة  األ���ف   12200 وجتهيز 
الغيث - �شوق الذهب وم�شجد  اإفطار يف م�شجد هامل  21 موقع 
فاطمة بنت عبدالرحمن وم�شلى العيد وم�شجد عمر بن يو�شف 
وم�شجد  ال��زع��ف��ران��ة  ال���ش��الم��ي  دب��ي  بنك  خلف  الفتح  وم�شجد 
الباهية  يف  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  وم�شجد  حم��م��د،  ب��ن  ���ش��رور 
وم�شجد ال�شويدي خلف جمعية بني يا�س - ال�شهامة وم�شفح - ام 
لل�شناعات  ال�شخرة   35 ام   - وم�شفح  للكهرباء  الوثبة   12
وم�شجد  الظاهري  اآمنة  وم�شجد   - ال�شعبية  وم�شفح  الإ�شمنتية 
عبداهلل بن م�شعود بجانب �شفر وم�شجد الدعوة مقابل جمعية 
اأ  اأج��رة العني وم�شت�شفى املفرق بخلفية  بني يا�س مقابل حمطة 
باخلتم  امل��زارع  - مدخل  بال�شمحة  الأن�شاري  اي��وب  اب��و  وم�شجد 
جامع عمرو بن عن�شبة ، اخلزنة - م�شجد عقبة بن وهب وم�شجد 

اأحمد عمراناملزروعي - خليفة ب.
اأ�شرة مواطنة لإعداد   86 ويف مدينة العني تعاقدت املوؤ�ش�شة مع 
وجتهيز 8600 وجبة يوميا وتوزيعها على 13 مركزا هي �شوق 
امل��وا���ش��ي اجل��دي��د مقابل ال��ب��وادي م��ول يف م��زي��د وال��ه��ر بقاعة 
�شناعية  ال�شكنية  باملنطقة  والقوع  املركزي  العني  و�شوق  الأف��راح 
الهيلي وم�شجد املرحوم علي الظاهري يف املنا�شر ومنطقة عود 

التوبة وم�شت�شفى توام يف املقام و�شناعية العني - جنوب وم�شجد 
مرمي بنت �شلطان - اليحر مدخل املنطقة - البنايات التجارية - 
الظاهرة وق�شر الرو�شة و�شويحان - بجانب م�شجد ال�شيخ زايد 

بن �شلطان.
اأ�شرة   56 م��ع  التعاقد  فتم  و�شواحيها  الظفرة  منطقة  يف  اأم���ا 
مواطنة من اأجل اإعداد 5600 وجبة يوميا طيلة ال�شهر الكرمي 
وتوزع على 11 موقعا هي م�شجد ال�شناعية يف بدع زايد وم�شجد 
مرمي الفالحي يف ليوا – مزيرعة جامع عكرمة بن اأبي جهل – 
غابات   - الدفاع  �شكن  – غياثي  غياثي وجامع خمي�س احلديلي 
مدخل  دمل���ا،  ج��زي��رة   - احل�����ش��رم��ي  ال��ع��الء  اأب���و  وم�شجد  بينونة 
– امل��رف��اأ منفذ اخلروج  املهاجرين  دمل��ا وم�شجد  امل���زارع - جزيرة 
غابات  و�شكن  عمر  بن  م�شعب  وم�شجد  – ال�شلع  الغويفات  يف 

بينونة.
اأ�شرة تقوم بتجهز   90 وبلغ عدد الأ�شر املواطنة امل�شاركة يف دبي 
�شكن  يف  وه��ي  م��راك��ز   10 على  ل��ت��وزع  يوميا  وج��ب��ة  اآلف  ت�شعة 
الق�شي�س  ند  دبي لال�شتثمار -دبي - جبل علي وم�شجد  جممع 
يف الق�شي�س وم�شجد ال�شيخ حمدان - بر دبي – الديوان وم�شجد 
را���ش��د ب��ن دمل���وك - دب���ي – دي���رة وم�شجد ي��و���ش��ف ب��اق��ر - دب���ي - 
ال�شيني  وال�شوق  امل��زه��ر  – دي��ره  دب��ي  ال��ك��از  العنز وم�شجد  ه��ور 
و�شكن  العاملية  املدينة  العوير-   - دب��ي   - �شيتي  انرتنا�شيونال   -
العمال بلدية دبي - م�شجد اأبي ذر الغفاري - الق�شي�س وم�شجد 

موزه مطر - بر دبي.
ويف اإمارة ال�شارقة تعاقدت املوؤ�ش�شة مع 48 اأ�شرة مواطنة لتجهيز 
4800 وجبة يوميا وتوزع على 8 مراكز يف الرولة - م�شجد خلف 
وال�شجعة وم�شجد م�شنع ال�شمنت ال�شناعية -3 وم�شجد م�شنع 
الأملنيوم ال�شناعية -م�شجد املقربة ال�شناعية،احلمرية - املنطقة 
احلرة الذيد - وم�شجد �شلطان العوي�س امل�شلى - وم�شجد عثمان 

بن عفان ودوار ال�شاعة وم�شجد خان �شاحب.
اأ�شرة مواطنة يعملن على اإعداد   46 وبلغ عدد الأ�شر يف عجمان 
على 11 مركزا يف م�شجد ال�شيخ  وتوزيعها  يوميا  وجبة   4600

زايد يف اجلرف دوار امليناء "ليوارة" وم�شجد عائ�شة بنت عا�شب 
ال�شعايل  وم�شجد  "النعيمية"  ال�شويدي  وم�شجد  "املويهات" 
وم�شجد  "الرميلة"  ال��ك��م��ايل  وم�����ش��ج��د  "ال�شناعية"  اجل��دي��د 
"اجلرف"  امل��ق��ربة  وم�شجد  "م�شرف"  م��ن��ارت��ني  اب���و  ال��ع��وي�����س 
اجل��ام��ع ال��ك��ب��ر "مزيرع" ���ش��اح��ة ���ش��امل ب��ن ع��ب��داهلل ب��ن ع��م��ر - 

املنامو�شكن عمال البلدية "ال�شناعية اجلديدة".
باإعداد  يقمن  اأ�شرة   23 املواطنة  الأ�شر  بلغ عدد  القيوين  اأم  ويف 
2300 يوجبة يوميا على ثالثة مواقع هي يف ال�شعبية القدمية 
منطقة  و�شعبية  اجلابري  م�شجد  بجانب  ال�شناعية  "املغدر" يف 

البالد.
م�شروع  يف  امل�شاركة  امل��واط��ن��ة  الأ���ش��ر  ع��دد  بلغ  اخليمة  راأ����س  ويف 
وتوزيعها  يوميا  5800 وجبة  لإع��داد  اأ�شرة   58 ال�شائم  اإفطار 
ب��ن �شعيد  را���ش��د  ال�شيخ  ت��وزي��ع يف ج��ام��ع  11 م��رك��ز  ن��ق��اط  على 
حميد  ال�شيخ  وم�شجد  "�شعم"  اجلر  وجامع  النخيل"  "�شارع 
"اإذن" وم�شجد  الكويتي  وم�شجد  احلمراء  اجلزيرة  يف  القا�شمي 
املوا�شي  "�شوق  املطايف  خوير" وم�شجد  "خور  عبا�س  بن  عبداهلل 
القدمي" وم�شجد ابن تيمية "�شارع م�شت�شفى الكويتي" وم�شجد 
ال�شيخ  وم�شجد  "املعري�س"  ال�شمك  �شوق  "املعري�س"  ال�شوق 
"الق�شيدات"  الأ�شغال  دائرة  "الرم�س" وم�شجد  زايد  بن  خليفة 
"احليل" وم�����ش��ج��د القطري  زاي���د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د  وم�����ش��ج��د 
"جلفار" وم�شجد الهدى "موا�شالت الإمارات" وم�شجد خديجة 

ال�شام�شي "جلفار".
 6500 لإع��داد  اأ�شرة مواطنة   65 التعاقد مع  الفجرة مت  ويف 
الكورني�س  الب�شتان  قاعة  وهي  توزيع  مركز   11 يف  يوميا  وجبة 
وم�شجد عمران �شكن عمال البلدية يف مربح وم�شايف وم�شجد زيد 
بن اخلطاب يف قدفع العكامية يف دبا بجانب بلدية دبا الفجرة يف 
دبا ال�شناعية يف دبا م�شجد �شلمان الفار�شي يف البدية ويف منطقة 

لقرية.
ويف خورفكان وكلباء مت التعاقد مع 10 اأ�شر مواطنة لإعداد الف 

وجبة يوميا.

•• دبي -وام:

اأ�شماء  لالإ�شكان  زاي��د  برنامج  اإدارة  جمل�س  اعتمد 
ال�شكني  الدعم  قرارات  م�شتحقي  مواطنا من   983
تنفيذا  دره���م  م��ل��ي��ون   638 بلغت  اإج��م��ال��ي��ة  بقيمة 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  ال�شامية  للتوجيهات 
واأخيه  اهلل  ال��دول��ة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ من�شور  �شمو  ومتابعة  اهلل 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة .
ام�س  للعام  الثالث  املجل�س  اجتماع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
بلحيف  حممد  ب��ن  ع��ب��داهلل  الدكتور  معايل  برئا�شة 
رئي�س جمل�س  التحتية  البنية  وزير تطوير  النعيمي 
وال��ذي عقد يف موقع م�شروع جممع  اإدارة الربنامج 

بطني ال�شمر ال�شكني براأ�س اخليمة.
ال�شكني  الدعم  ق���رارات  اعتماد  الجتماع  خ��الل  ومت 
العناية باحلالت  ال�شريعة وقرارات جلنة  والقرارات 
الإن�����ش��ان��ي��ة والط������الع ع��ل��ى م���ذك���رات جل��ن��ة درا�شة 
باحلالت  العناية  جلنة  وم��ذك��رات  الإ���ش��ك��ان  طلبات 
ومن�شق  م�شوؤول  ومهام  متطلبات  واعتماد  الإن�شانية 
م�شاريع  م�شتجدات  وتقرير  الهمم  اأ�شحاب  خدمات 
التحليل  املجل�س على  اطلع  . كما  ال�شكنية  الربنامج 
والإ�شراف  ت�شميم  م�شروع  مناق�شة  لوثائق  الفني 
على م�شروع جممع اخلوانيج ال�شكني وتقرير حتليل 
عطاءات مناق�شة اإن�شاء واإجناز م�شروع جممع املنتزي 
ميزانية  على  الط���الع  جانب  اإىل  بعجمان  ال�شكني 
لقرارات  املالية  والعتمادات   2018 لعام  الربنامج 
ال�شكنية ومذكرة  املجمعات  وم�شاريع  ال�شكني  الدعم 
ال�شكني  ال��دع��م  تاأجيل  اأو  تخفي�س  خدمة  ت�شمني 
�شمن اخلدمات الإلكرتونية املقدمة للمتعاملني وما 

ي�شتجد من اأعمال.
واأك����د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ب��ن حم��م��د بلحيف 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات  اأن  النعيمي 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
دب��ي رع��اه اهلل  ال����وزراء حاكم  ال��دول��ة رئي�س جمل�س 
ال�شكني  وال���ش��ت��ق��رار  الجتماعية  التنمية  بتحقيق 
ل��ل��م��واط��ن��ني ي�����ش��ع ع���ل���ى ع���ات���ق ال���ربن���ام���ج توفر 
�شعادة  الطموحات وحتقق  تلبي هذه  �شكنية  م�شاريع 
ال�شكني  ال��دع��م  ق���رارات  اعتماد  اأن  امل��واط��ن��ني. وق��ال 

اأنواعها ومبختلف فئات م�شتحقيها جاء اليوم  بكافة 
بالتزامن مع عام اخلر واقرتاب حلول �شهر رم�شان 
دولة  حكومة  ق��ي��ادة  ت��وج��ه��ات  اإط���ار  و�شمن  امل��ب��ارك 
الإمارات الر�شيدة نحو توفر �شبل الرفاهية والأمان 
هذا  و�شعت  والتي  للمواطنني  وال�شعادة  وال�شتقرار 

التوجه �شمن مقدمة اأولوياتها.
يف  جهوده  كافة  يكر�س  الربنامج  اأن  معاليه  واأ�شاف 
املواطنني  طموحات  تلبي  منوذجية  م�شاكن  توفر 
يف م�����ش��اري��ع امل��ج��م��ع��ات ال�����ش��ك��ن��ي��ة ال���ت���ي ي��ن��ف��ذه��ا يف 
خمتلف اإمارات الدولة ودرا�شة متطلبات واحتياجات 
اإن�شاء م�شاكن حكومية  الإماراتية من خالل  الأ�شرة 
تلبي  م�شتدامة  حديثة  عاملية  مبوا�شفات  منوذجية 
وحتقق  املعي�شة  مب�شتوى  وترتقي  الطموحات  ه��ذه 

رفاهية املواطنني.
وقالت �شعادة املهند�شة جميلة حممد الفندي املديرة 
الدعم  اأن  ل��الإ���ش��ك��ان  زاي���د  ال�شيخ  ل��ربن��ام��ج  ال��ع��ام��ة 
ال�شكني الذي اأعلن عنه الربنامج ام�س توزع ما بني 
815 قر�شا و168 منحة �شكنية وتنوع ما بني 848 
من فئة بناء جديد و53 من فئة ا�شتكمال م�شكن و6 
من فئة �شيانة م�شكن و19 من فئة �شراء م�شكن و3 
من فئة م�شكن حكومي و11 من فئة اإ�شافة وتو�شعة 
اإ�شافة على م�شكن ووفاء  على م�شكن و42 من فئة 

بقر�س واحد.
حالت  �شملت  ال�شكني  ال��دع��م  ق����رارات  اأن  واأ���ش��اف��ت 
�شكني  دع���م  ق���رار   15 ت�شمنت  خمتلفة  اجتماعية 
لأ����ش���ح���اب ال��ه��م��م وق�������رارات دع����م ���ش��ك��ن��ي م���ن جلنة 
العناية باحلالت الإن�شانية التي ت�شم كافة الطلبات 
والتو�شيات لفئة كبار ال�شن والن�شاء والأيتام واأ�شحاب 
الهمم ومن يف حكمهم ومن ل ميلك م�شكن جيد اإل 
اأنه ل يفي مبتطلباته الأ�شرية اأو يقع م�شكنه يف بيئة 
غر مالئمة وحالت طلب �شداد قر�س مرتتب على 

اإن�شاء م�شكن والنظر يف الطلبات املرفو�شة.
ا�شتحدثه  ال���ذي  ال�����ش��ري��ع  ال��ق��رار  ن��ظ��ام  اإىل  ول��ف��ت��ت 
لتطلعات  حتقيقا  املا�شي  ال��ع��ام  اأواخ���ر  يف  ال��ربن��ام��ج 
امل��واط��ن��ني ع���رب اع��ت��م��اد ن��ظ��ام ت��ق��دمي ال��ط��ل��ب على 
دقيقة   30 تتجاوز  ل  زمنية  م��دة  يف  ال�شكني  الدعم 
عرب مراكز �شعادة املتعاملني اأو عرب الهواتف الذكية 
الرتقاء  الربنامج على  اإط��ار حر�س  ياأتي يف  وال��ذي 
الوطنية  الأج��ن��دة  موؤ�شر  وحتقيق  اخل��دم��ات  بجودة 
من  عاملي  لرقم  ال�شباب  باإ�شكان  بالو�شول   2021
خالل تلبية كافة طلبات الدعم ال�شكني خالل �شنتني 

من تقدمي الطلب.
اأخرى  م��ذك��رات   5 ا�شتعر�س  املجل�س  ان  واأو���ش��ح��ت 
الدخل  ملتو�شطي  اإىل جانب ح��الت  حل��الت خمتلفة 
���ش��ع��ي الربنامج  ل��ل��ن��ظ��ر يف ط��ل��ب��ات��ه��م وذل����ك ���ش��م��ن 
للمواطنني  ال�شكني  ال�شتقرار  حتقيق  على  ال��دوؤوب 
وتقدمي اخلدمات الإ�شكانية لكافة ال�شرائح واحلالت 

الجتماعية يف املجتمع.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات  اإط��ار  يف  اأن��ه  وقالت 
حممد بن را�شد اآل مكتوم بت�شمية م�شوؤول يف كل جهة 
واعتماد  ت�شهيل  على  والعمل  بالنظر  معني  حكومية 
خدمات خم�ش�شة للمتعاملني من ذوي الإعاقة ناق�س 
املجل�س يف اجتماعه م�شوؤوليات ومهام م�شوؤول اأ�شحاب 
لل�شيا�شة  ال�شتة  املحاور  �شمن  تركزت  والتي  الهمم 
الوطنية لتمكني اأ�شحاب الهمم واملتمثلة يف ال�شحة 
والت�شغيل  املهني  والتاأهيل  والتعليم  التاأهيل  واإع��ادة 
والتمكني  الجتماعية  واحل��م��اي��ة  ال��و���ش��ول  واإم��ك��ان 

الأ�شري واحلياة العامة والثقافة والريا�شة.
واأ�شافت الفندي اأن م�شوؤولية م�شوؤول اأ�شحاب الهمم 
املنا�شبة لهم والتوا�شل  �شتتمثل يف تقدمي اخلدمات 
ل��ه��م م��ن خالل  اإج������راءات اخل��دم��ة  م��ع��ه��م وت�شهيل 
يف  ال�شكني  ال��دع��م  على  ح�شولهم  اإج����راءات  ت�شهيل 
حالة تطابق ال�شروط م�شرة اإل اأنه مت ت�شميم املوقع 
لتكون متوافقة مع  الذكية  والتطبيقات  الإلكرتوين 
ت�شفحهم  �شهولة  ل�شمان  الهمم  اأ�شحاب  احتياجات 
واحل�شول على اخلدمات موؤكدة اأن مرافق الربنامج 
يف الربنامج جمهزة ل�شتقبال اأ�شحاب الهمم ومهياأة 
يف  التفا�شيل  كافة  م��راع��اة  م��ع  احتياجاتهم  لتلبية 
جتربة املتعامل من اأ�شحاب الهمم عند زيارتهم لأي 

فرع من اأفرع الربنامج.
وا�شتحوذت فئة بناء جديد على غالبية القرارات التي 
اأعلن عنها الربنامج اليوم اإذ ت�شمنت 848 ا�شما من 
بناء جديد  فئة  تعد  بناء جديد حيث  فئة  م�شتحقي 
من اأبرز الفئات التي يقوم الربنامج باعتمادها وهي 
تخول املواطن من اختيار الت�شاميم املنا�شبة واختيار 

حجم امل�شكن وحرية اختيار املقاول وال�شت�شاري.
واأعلن الربنامج عن اعتماد اأ�شماء 53 من م�شتحقي 
التي  املهمة  ال�شرائح  والتي من  ا�شتكمال م�شكن  فئة 
باأ�شرع وقت  ت�شتدعي ال�شتجابة لطلبها والبت فيها 
اأه��م��ي��ة يف حتقيق  مل��ا ت�شكله م��ن  ن��ظ��را  ممكن وذل���ك 
املواطن  تكبدها  التي  والتكاليف  ال�شكني  ال�شتقرار 
امل�شكن  ه��ذا  م��ن  ال���ش��ت��ف��ادة  املنفذة دون  الأع��م��ال  يف 

لأ�شباب يف مقدمتها عدم املقدرة املالية ف�شال عن اأن 
بقاء امل�شكن لفرتة من الزمن دون ا�شتكمال قد يوؤدي 
البناء  �شالحية  وع��دم  اخلرا�شاين  الهيكل  تلف  اإىل 
 53 ام�س  عنها  املعلن  الدفعة  ت�شمنت  كما  القائم. 
من فئة اإ�شافة وتو�شعة على م�شكن كاإدخال املالحق 
ال�شتقرار  لتحقيق  القائم  امل�شكن  على  والإ���ش��اف��ات 
الأمثل لالأ�شرة املواطنة وحتقيق �شعادتها حيث يقوم 
امل�شاكن  على  املالحق  باإ�شافة  املواطنني  من  العديد 
اإ�شكان الأبناء الراغبني يف ال�شتقرار  القائمة بهدف 
ال���واح���دة وحتقيق  ���ش��م��ل الأ����ش���رة  ال��ع��ائ��ل��ة ومل  م���ع 
ال�شتقرار ال�شكني من خالل جتمع الأبناء مع الآباء. 
6 م��ن م�شتحقي فئة  واأع��ل��ن ال��ربن��ام��ج ع��ن اع��ت��م��اد 
الدعم  اأب��رز فئات  �شيانة على م�شكن والتي تعد من 
ال�شكني اإذ يقوم الربنامج بتقدمي هذا الدعم ال�شكني 
اأ�شرار  حل��دوث  جتنبا  امل�شكن  عمر  على  للمحافظة 
اأ�شماء  اإىل اعتماد  امل�شتقبل بالإ�شافة  امل�شكن يف  على 
19 من م�شتحقي فئة �شراء م�شكن والذي ياأتي كاأحد 
ح��ل��ول ال��دع��م ال�شكني وال���ذي ي��خ��ول امل��واط��ن��ني من 
وح�شب  رغبتهم  ح�شب  جاهز  م�شكن  على  احل�شول 
م�شكن  بناء  عناء  عليهم  يوفر  املالية مما  ميزانيتهم 

جديد.
فئة م�شكن  3 من  اأ�شماء  ام�س  الربنامج  اعتمد  كما 
�شمن  احلكومية  امل�شاكن  الربنامج  ويقدم  حكومي 
اإمارات  يف  ينفذها  التي  ال�شكنية  املجمعات  م�شاريع 
الدولة املختلفة كاأحد اأنواع الدعم ال�شكني الذي يوفر 
على امل�شتفيدين عناء البحث عن املقاول وال�شت�شاري 

املنا�شب بالقيمة املنا�شبة.
ال�شكنية  امل��ج��م��ع��ات  م�����ش��اري��ع  م�شتجدات  ���ش��ي��اق  ويف 
اأو���ش��ح امل��ه��ن��د���س حم��م��د اإب��راه��ي��م امل��ن�����ش��وري املدير 
اإدارة  جم��ل�����س  اأن  ال��ه��ن��د���ش��ي��ة  ل��ل�����ش��وؤون  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
لوثائق  الفني  التحليل  عر�س  ا�شتعر�س  الربنامج 
م�شروع  على  والإ���ش��راف  الت�شميم  م�شروع  مناق�شة 
ي��ع��د ثاين  وال����ذي  ب��دب��ي  ال�شكني  جم��م��ع اخل��وان��ي��ج 
م�شكنا   341 ب��اإج��م��ايل  الإم�����ارة  يف  �شكني  م�����ش��روع 
2 على م�شاحة من الأر���س تقدر  مبنطقة اخلوانيج 

ب� 99،600 مرت مربع.
حتليل  تقرير  اأي�شا  ا�شتعر�س  املجل�س  اأن  واأ���ش��اف 
م�شروع  و���ش��ي��ان��ة  واإجن����از  اإن�����ش��اء  مناق�شة  ع��ط��اءات 
يعد  وال���ذي  عجمان  ب��اإم��ارة  ال�شكني  املنتزي  جممع 
امل�شروع  ويقع  عجمان  يف  للربنامج  الأك���رب  امل�شروع 
بالقرب من �شارع ال�شيخ حممد بن زايد وي�شم 729 
مربع  م��رت   954،924 تبلغ  م�شاحة  على  م�شكنا 
مبنطقة املنتزي وتبلغ تكلفته التقديرية مليار درهم 

. ومن املتوقع ت�شليمه يف عام 2020 
ي��ن��ق�����ش��م اإىل ثالث  امل�������ش���روع  ب�����اأن  امل��ن�����ش��وري  ون�����وه 
خمتلفة  من��اذج  اأرب���ع  جمموعة  ك��ل  ت�شم  جمموعات 
احلديث  وال��ن��م��وذج   6 زم����رد  و  زمرد3  من����وذج  ه��ي 
املجمع  يف  التنوع  فكرة  اعتماد  مت  حيث  واملتو�شطي 
اأ�شالة  ب��ني  مت��زج  جمالية  مل�شة  ي�شفي  م��ا  ال�شكني 
الرتاث والتطور العمراين يف تنا�شق مييز هذا املجمع 
ويجعله اأحد اأجمل املجمعات ال�شكنية التي �شتنفذ يف 

الدولة.

زايد لالإ�شكان يعتمد اأ�شماء 983 م�اطنا من م�شتحقي الدعم ال�شكني بقيمة 638 ملي�ن درهم
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اأخبـار الإمـارات

بلدية منطقة الظفرة تبداأ تطبيق قان�ن تراخي�س املهن العقارية
•• الظفرة-الفجر:

انطالقاً من قرار رئي�س دائرة ال�شوؤون البلدية والنقل رقم 251 ل�شنة 
للقانون  وفقاً  الرتاخي�س  ب�شاأن  التنفيذية  الالئحة  باإ�شدار   2015
رقم 3 ل�شنة 2015 يف �شاأن تنظيم القطاع العقاري يف اإمارة اأبوظبي. 
بداأت بلدية منطقة الظفرة التطبيق الفعلي للقانون ولوائحه التنفيذية 
 2017 مايو  اخلا�شة برتاخي�س املهن العقارية اعتباراً من تاريخ 14 
بالالئحة  ب��امل��ادة اخل��ام�����ش��ة  امل���ذك���ورة  ال��ع��ق��اري  امل��ه��ن  لت�شجيل رخ�����س 
التنفيذية )كمطور اأو و�شيط اأو موظف و�شيط اأو بائع يف مزاد علني اأو 

مدير احتاد مالك اأو مقّيم اأو م�شاح( على اأن يتم مراجعة اإدارة العقارات 
90 يوما  الأو�شاع  اعتبار فرتة توفيق  الظفرة مع  بلدية منطقة  لدى 
من بدء التطبيق الفعلي.  واأكدت بلدية منطقة الظفرة اإلزامية ت�شجيل 
املهن العقاري املذكورة، مع اعتبار فرتة توفيق الأو�شاع من بدء التطبيق 
الفعلي و�شيقوم بعدها فريق عمل ال�شبطية الق�شائية بالتفتي�س على 
الرتاخي�س  تلك  يحملون  ل  مم��ن  والطبيعية  العتبارية  الأ�شخا�س 
الثامن من القانون. ولن  وتطبيق العقوبات اجلزائية املو�شحة بالباب 
يتم من بداية التطبيق الفعلي ا�شتقبال اأي من موظفي املكاتب العقارية 
مبنطقة الظفرة اإل بعد اإبراز ما يثبت ت�شجيله للرخ�شة املهنية العقارية 

بالقانون  امل��ذك��ورة  العقارية  املهن  اأ�شحاب  على  والتاأكيد  ب��ه،  اخلا�شة 
ب�شرورة مراجعة اإدارة العقارات لت�شجيل واإ�شدار رخ�س املهن العقارية 
اإجراء  قبل  اخل��دم��ي��ة  ب��امل��راك��ز  الرخ�شة  تلك  اإب����راز  يتم  اأن  على  ل��ه��م، 

املعامالت وعدم اعتمادها لغر املرخ�س لهم.
علماً باأن فريق عمل ال�شبطية الق�شائية �شيقوم خالل الفرتات القادمة 
بالتفتي�س على الأ�شخا�س العتبارية والطبيعية ممن ل يحملون تلك 
من  الثامن  بالباب  املو�شحة  اجلزائية  العقوبات  وتطبيق  الرتاخي�س 
اأحكام  يخالف  �شخ�س  اأي  ا�شتحقاق  ع��دم  ال��ق��ان��ون  اأك���د  كما  ال��ق��ان��ون. 
القانون اأي اتعاب اأو ربح اأو مكافاأة مقابل اأي اأعمال قام بها. وعلى جميع 

املهنية  والآداب  ال�شلوك  قواعد  دليل  باأحكام  يلتزموا  اأن  لهم  املرخ�س 
ال��ق��ان��ون.  ويهدف قانون  ه��ذا  احكام  ال��دائ��رة مبوجب  �شت�شدره  ال��ذي 
تنظيم القطاع العقاري يف اإمارة اأبوظبي ولوائحه التنفيذية اإىل الرتقاء 
القطاع  تنظيم  خ��الل  م��ن  ب���الإم���ارة،  العقارية  الت�شريعات  مبنظومة 
العقاري وتطوير وحتديث اجراءات العمل واخلدمات املتعلقة بالأرا�شي 
والت�شريعات  القوانني  مع  متكاملة  وب�شورة  �شامل  ب�شكل  وال��ع��ق��ارات، 
احلالية و�شد جميع الثغرات والفجوات الت�شريعية، وذلك من اأجل خلق 
ب�شفافية  الأط��راف  جميع  حقوق  حفظ  ت�شمن  جاذبة  ا�شتثمارية  بيئة 

تامة.

مكتب �ش�ؤون اأ�شر ال�شهداء واللجنة العليا لعام اخلري ينظمان جمال�س رم�شانية لأ�شر �شهداء يف كافة الإمارات

ويل عهد عجمان يرتاأ�س اجتماع جمل�س اأمناء م�ؤ�ش�شة حميد بن را�شد اخلريية

�شيف بن زايد يطلع يف التناف�شية والح�شاء على م�ؤ�شرات وتقارير التناف�شية العاملية
•• اأبوظبي-وام:

�شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  اط��ل��ع 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 
الداخلية  وزي���ر  ال�����وزراء  جمل�س 
الول مقر  اأم�������س  زي���ارت���ه  خ���الل 
للتناف�شية  الحت�����ادي�����ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
والح�شاء على موؤ�شرات وتقارير 
التناف�شية العاملية املتعلقة بالأمن 
تعمل  التي  وامل��ب��ادرات  وال�شالمة 

عليها الهيئة.
وي�����اأت�����ي ذل������ك ب����ه����دف الرت����ق����اء 
العاملية،  الإم����������ارات  ب��ت��ن��اف�����ش��ي��ة 
الإح�شائية  امل��ن��ظ��وم��ة  وت��ط��وي��ر 
اأف�شل  اع���ت���م���اد  ع���رب  ال����دول����ة  يف 
ال���ت���ق���ن���ي���ات احل���دي���ث���ة يف جم���ال 
املهارات  البيانات والح�شاء وبناء 
ال��وط��ن��ي��ة، وال��ع��م��ل امل�����ش��رتك مع 
املحلية  اجل���ه���ات  م���ن  ال�������ش���رك���اء 
القطاع  و����ش���رك���ات  والحت�����ادي�����ة 
العاملية.  وامل���وؤ����ش�������ش���ات  اخل���ا����س 
وا���ش��ت��م��ع ���ش��م��وه ب��ح�����ش��ور معايل 
رمي بنت اإبراهيم الها�شمي وزيرة 
دول�����ة ل�������ش���وؤون ال���ت���ع���اون ال����دويل 
الهيئة  اإدارة  جم��ل�����س  ورئ��ي�����ش��ة 
والإح�شاء،  للتناف�شية  الحتادية 
�شرح  اإىل  الهيئة  عمل  فريق  م��ن 

�شت�شت�شيفه  وال�������ذي   2018
الهيئة  وت��ن��ظ��م��ه  الإم������ارات  دول����ة 
والح�شاء  للتناف�شية  الحت��ادي��ة 
املتحدة  الأمم  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
املحليني  ال�شركاء  من  وجمموعة 
و�شارك  والعامليني،  والإقليميني 
���ش��م��وه يف م��ن��اق�����ش��ات ف��ري��ق عمل 
الداخلية،  وزارة  وف��د  م��ع  الهيئة 
ما  بع�س  واأب��دى مالحظاته على 

طرح فيها من اأفكار وم�شاركات.
م����ن ج��ان��ب��ه��ا ق���ال���ت م���ع���ايل رمي 
زيارة  اإن  الها�شمي،  اإبراهيم  بنت 
ال��ف��ري��ق ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف بن 
الأهمية  ت���وؤك���د  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د 
اجلهود  لت�شافر  ال�شرتاتيجية 
الهيئة  ب����ني  امل�������ش���رتك  وال���ع���م���ل 
الحتادية  احل��ك��وم��ي��ة  واجل���ه���ات 
وت����وف����ر  ت����ق����دمي  وامل����ح����ل����ي����ة يف 
والدقيقة  احل���دي���ث���ة  ال���ب���ي���ان���ات 
لدعم عملية �شنع القرار، و�شوف 
نعمل جنباً اإىل جنب مع كل فرق 
العمل يف وزارة الداخلية لالرتقاء 
بالأمن  امل��ت��ع��ل��ق��ة  امل���وؤ����ش���رات  ب��ك��ل 
حتقيق  �شبيل  يف  وذل���ك  والأم�����ان 
القيادة  روؤي��ة واأه��داف وطموحات 
مبوؤ�شرات  والرت����ق����اء  ال��ر���ش��ي��دة 
وتطوير  ال���ع���امل���ي���ة  ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة 

•• اأبوظبي- وام: 

ال�شهداء  اأ�شر  �شوؤون  مكتب  ينظم 
يف دي��وان �شاحب ال�شمو ويل عهد 
اأبوظبي واللجنة العليا لعام اخلر 
لأ�شر  الرم�شانية  املجال�س  مبادرة 
رم�شان  ���ش��ه��ر  خ�����الل  ال�������ش���ه���داء 
تعزيز  ب����ه����دف  وذل��������ك  امل������ب������ارك 
ال�شوء  وت�شليط  معهم،  التوا�شل 
ج�شدها  التي  ال�شامية  القيم  على 
لرفعة  ب��ت�����ش��ح��ي��ات��ه��م  ال�������ش���ه���داء 

الوطن و�شون مقدراته.
اإط���ار توجيهات  امل��ب��ادرة يف  وت��اأت��ي 
خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
اخلر  ع��ام  تكري�س  يف  اهلل  حفظه 
وبراجمه  وم�شروعاته  مب��ب��ادرات��ه 
كافة ل�شهداء الإم��ارات، والفتخار 
بقيم التفاين والإخال�س والعطاء 
الإمارات  اأبناء  نفو�س  يف  املتجذرة 
ال���ت���ي حت���ل���وا ب���ه���ا وه�����م ي���ج���ودون 
الواجب..  م��ي��ادي��ن  يف  ب��اأرواح��ه��م 
الوزراء  جمل�س  اعتماد  اأعقاب  ويف 
الوطنية  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  م��وؤخ��را 
�شاحب  ب���رئ���ا����ش���ة  اخل������ر  ل����ع����ام 

جمل�س الوزراء وعدد من القيادات 
و�شيوف  والإع���الم���ي���ة،  ال��وط��ن��ي��ة 
ال��دول��ة وق���راء ج��ائ��زة دبي  رئي�س 
ال��دول��ي��ة ل��ل��ق��راآن ال��ك��رمي، و�شيتم 
فيها مناق�شة وا�شتعرا�س موا�شيع 
وط���ن���ي���ة واج���ت���م���اع���ي���ة وت���رب���وي���ة 
على  ال�����ش��وء  وت�شليط   ، خمتلفة 
اأدوار ال�شباب وم�شوؤولياتهم  بع�س 
ال��وط��ن واحلفاظ  ع��ن  ال���دف���اع  يف 

على م�شرة منوه وازدهاره".
وت��ف�����ش��ي��ال، ���ش��ي�����ش��ارك ع�����دد من 
معايل ال��وزراء يف ح�شور املجال�س 
اأولياء  م��ع  ل��ل��ت��ح��اور  ال��رم�����ش��ان��ي��ة 
اأمور واأبناء ال�شهداء وذويهم، فيما 
اجتماعية  م��وا���ش��ي��ع  ط���رح  �شيتم 
ال�������ش���وء على  ت�����ش��ل��ط  وت����رب����وي����ة 
الإن�شانية  ال��ق��ي��م  م���ن  جم��م��وع��ة 
تاأ�ش�س  ال��ت��ي  ال���ن���واة  ت�����ش��ك��ل  ال��ت��ي 
يد  على  الإم��ارات��ي  املجتمع  عليها 
ال�شيخ  له  املغفور  ال��دول��ة  موؤ�ش�س 
زايد بن �شلطان اآل نهيان، وعززتها 
ال�شمو  ل�شاحب  الر�شيدة  القيادة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
رئي�س الدولة، ومبا يعك�س مظاهر 
الجتماعي  وال��ت��ك��اف��ل  ال��ت��الح��م 

الأ����ش���ا����س ال�����ذي ن��ن��ط��ل��ق م��ن��ه��ا يف 
ال�شراكات  وتفعيل  امل��ب��ادرات  كافة 
واجلهات  امل��وؤ���ش�����ش��ات  خمتلف  م��ع 

احلكومية يف الدولة".
"جمال�س  "مبادرة  ان  واأ�����ش����اف 
�شعينا  ت��ع��ك�����س  اخلر"  ����ش���ه���داء 
تعزيز  ع��ل��ى  وح��ر���ش��ن��ا  ال��������دوؤوب 
�شهداء  اأ�شر  مع  املبا�شر  التوا�شل 
�شت�شكل  ف��ه��ي  وذوي����ه����م،  ال���وط���ن 
من�شة مثالية وحلقة و�شل ما بني 
ال�شهداء  واأ���ش��ر  الإم����ارات  حكومة 
وذويهم من خالل ح�شور القيادات 
وتفاعلهم، مبا يدعم جهود مكتب 
اإىل  الهادفة  ال�شهداء  اأ�شر  ���ش��وؤون 
توفر حياة كرمية تليق ببطولت 

اأبنائهم".
اأك���د م��ع��ايل حممد بن  م��ن جانبه 
�شوؤون  وزي����ر  ال���ق���رق���اوي  ع���ب���داهلل 
رئي�س  وامل�شتقبل  ال���وزراء  جمل�س 
" اأن  اخل���ر..  ل��ع��ام  العليا  اللجنة 
قيادتنا  توجيهات  ترتجم  امل��ب��ادرة 
الفعاليات  كل  لتكري�س  الر�شيدة، 
وامل���ب���ادرات يف ع��ام اخل��ر ل�شهداء 
ال��وط��ن وذوي��ه��م، وت��ه��دف يف نف�س 
الوقت اإىل تعزيز التوا�شل مع اأ�شر 

اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�س 
اهلل بح�شور �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
الكرامة  واح��ة  يف  امل�شلحة  للقوات 

باأبوظبي.
طحنون  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  وق���ال 
مكتب  مدير  نهيان  اآل  حممد  ب��ن 
����ش���وؤون اأ����ش���ر ال�����ش��ه��داء يف دي����وان 
�شاحب ال�شمو ويل عهد اأبوظبي.. 
الر�شيدة  القيادة  توجيهات  اأن   "
اخلر  ع���ام  م���ب���ادرات  بتخ�شي�س 
لأ�شر ال�شهداء وذويهم هي انعكا�س 
ب�شوؤونهم  ال�����دائ�����م  له���ت���م���ام���ه���ا 
الدائمة  امل��ت��اب��ع��ة  ع��ل��ى  وح��ر���ش��ه��ا 
لأح���وال���ه���م وت��خ��ل��ي��د ذك���راه���م من 
الفعاليات  اإ�شراك ذويهم يف  خالل 
تقديرا  وذل���ك  ال��ك��ربى،  الوطنية 
وبطولتهم  اأب��ن��ائ��ه��م  لت�شحيات 
ب����ال����دف����اع ع����ن ال����وط����ن وت���ق���دمي 
اأ���ش��م��ى م��ع��اين ال��ب��ذل وال��ع��ط��اء يف 
الوطني  والعمل  ال��واج��ب  ميادين 
هي  التوجيهات  فهذه  والن�شاين، 

وت�شليط  لهم،  وال�شتماع  ال�شهداء 
من  امل�شرفة  الأمثلة  على  ال�شوء 
اأب��ن��ائ��ه��م الأب���ط���ال وال��ن��م��اذج التي 
اأرواح���ه���ا خل��دم��ة الوطن،  ق��دم��ت 
وما غر�شته هذه الأ�شر من قيم يف 
املتم�شك  الأبطال  تن�شئة جيل من 
واأثنى  لوطنه".  واملخل�س  بقيمه 
به  ال��ذي يقوم  ال��دور  معاليه على 
مكتب �شوؤون اأ�شر ال�شهداء يف ديوان 
اأبوظبي،  ال�شمو ويل عهد  �شاحب 
ومتابعة  دع�����م  م����ن  ي���ق���دم���ه  وم�����ا 
وتوا�شل مع اأ�شر واأبناء ال�شهداء.. 
مكتب  وم��ب��ادرات  جهود  وقال" اإن 
�شوؤون اأ�شر ال�شهداء جت�شد اهتمام 
القيادة باأبناءها واأ�شر ال�شهداء عرب 
والدعم  الحتياجات  كافة  ت��اأم��ني 
ومبتابعة  �شوؤونهم،  وتنظيم  لهم، 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من  حثيثة 
حفظه  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
العتزاز  عن  �شادق  وكتعبر  اهلل، 
والفخر مبا قدموه، ووفاء وواجب 

يليق بت�شحياتهم".
وذكر معاليه " اأن مبادرة املجال�س 
م�شتوى  على  �شتنظم  الرم�شانية 
اأع�شاء  وبح�شور  الإم����ارات،  دول��ة 

•• عجمان-وام:

تراأ�س �شمو ال�شيخ عمار بن حميد 
رئي�س  النعيمي ويل عهد عجمان 
بن  حميد  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء  جمل�س 
را���ش��د اخل��ري��ة اج��ت��م��اع جمل�س 
ال�شيخ  ب��ح�����ش��ور  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اأم���ن���اء 
ممثل  النعيمي  حميد  ب��ن  اأح��م��د 
عجمان  ح����اك����م  ����ش���م���و  ����ش���اح���ب 
ل��ل�����ش��وؤون الإداري�����ة وامل��ال��ي��ة نائب 

رئي�س املجل�س.
جمل�س  اأع�شاء  الجتماع  وح�شر 
الأمناء ال�شيخة عزة بنت عبداهلل 
للموؤ�ش�شة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  النعيمي 
النعيمي  اأحمد  بن  �شامل  و�شعادة 
من  وع��دد  اإبراهيم  اأحمد  و�شعادة 

موظفات املوؤ�ش�شة.
واأثتى �شمو ال�شيخ عمار بن حميد 
النعيمي على جهود اأ�شرة موؤ�ش�شة 
حميد بن را�شد اخلرية وامل�شاريع 
لدعم  نفذتها  التي  والتطبيقات 
والتي  وامل�شتحقة  امل��ع��وزة  الأ���ش��ر 
العمل  م�����ش��رة  دع���م  ���ش��اه��م��ت يف 
اإم������ارة  اخل������ري والإن���������ش����اين يف 
عجمان وما تقوم به املوؤ�ش�شة من 
م��ب��ادرات خ��الل ع��ام اخل��ر الذي 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اأط���ل���ق���ه 

على  والأع�����ش��اء  النعيمي  حميد 
و�شرعة  لت�شهيل  التطبيقات  هذه 

اإجناز العمل لالأ�شر امل�شتفيدة.
ووج������ه ���ش��م��و ال�������ش���ي���خ ع���م���ار بن 
قيمة  ب����رف����ع  ال���ن���ع���ي���م���ي  ح���م���ي���د 
امل�شاعدة ال�شهرية لكل فرد متقدم 
تقييم  ا�شتمارة  ح�شب  وم�شتحق 
وبنودها  الجتماعية  امل�����ش��اع��دات 
ت���ق���در قيمه  الأ���ش��ا���ش��ي��ة وع��ل��ي��ه��ا 
وتقييم  م�شتفيد  ل��ك��ل  امل�����ش��اع��دة 
احل���ال���ة وح��ج��م امل�����ش��اع��دة ح�شب 

قانون الن�شب املتبع باملوؤ�ش�شة.
بن  اأح��م��د  ال�شيخ  اأك���د  جهته  م��ن 
حت�شني  ���ش��رورة  النعيمي  حميد 
خالل  من  الإن�شاين  العمل  اآليات 
امل�شاعدات  لنظام  �شيا�شة  تقدمي 
املتبع باملوؤ�ش�شة ملناق�شته اإىل جانب 
ب�شيانة  خ��ا���ش��ة  ���ش��ي��ا���ش��ة  اإي���ج���اد 
امل�شاكن ومل�شروع الزكاة واعتمادها 
من جمل�س الأمناء وحتديد وعقد 
ال�شتثمارات  ملناق�شة  اجتماعات 
وتطويرها  ب��امل��وؤ���ش�����ش��ة  اخل��ا���ش��ة 
وات�����ش��اع��ه��ا م���ع جم��ل�����س الأم���ن���اء 
واأهميه دور جمل�س المناء بو�شع 

ال�شيا�شات واعتمادها.
النعيمي  ع��زة  ال�شيخة  وع��ر���ش��ت 
بع�س  امل���وؤ����ش�������ش���ة  ع������ام  م�����دي�����رة 

حم�شر  على  والت�شديق  اخلري 
ال�شابق وع��ر���س م��ا مت  الج��ت��م��اع 
تنفيذه.. فيما ا�شتعر�شت ال�شيخة 
املوؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  النعيمي  ع��زة 
وقدمت  الأع����م����ال  ج�����دول  ب���ن���ود 
الذكية  التطبيقات  لآخ���ر  عر�شا 
اإ�شافتها على  التي متت  احلديثة 
م��وق��ع امل��وؤ���ش�����ش��ة مل��واك��ب��ة اأه����داف 
وت�شرع  الرقمية  عجمان  حكومة 

اإجناز العمل لطالبي الدعم.
�شرحا  ال�شويدي  �شيخه  وق��دم��ت 
التطبيقات  ت���ل���ك  ع����ن  م����وج����زا 
الفورية  الدرد�شة  برنامج  ومنها 
وت�����ش��ت��خ��دم ه����ذه اخل���دم���ة لفئة 
طالبي الدعم يف حال عدم معرفة 
اإجراءات دخول امل�شتفيد على بند 
ت��ق��دمي امل�����ش��اع��دة ع��ل��ى امل��وق��ع اأو 
فيمكنه  الت�شجيل  عمليه  تعرثت 
طريق  عن  املوؤ�ش�شة  مع  التوا�شل 
ال��ربن��ام��ج خ���الل اأوق������ات ال����دوام 
الر�شمي اأو ترك ر�شالة بعد انتهاء 

الدوام.
اإدخ������ال خدمة  اأن����ه مت  واأ����ش���اف���ت 
وال�شورة  ب���ال�������ش���وت  ال���ت���وا����ش���ل 
وال�����ه�����دف م�����ن ه������ذه اخل����دم����ات 
للت�شهيل  العمل  م�شرعات  الذكية 
على امل�شتفيد بطلب تقدمي الدعم 

رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل .

التعاون  ب�����ش��رورة  ���ش��م��وه  ووج����ه 
اخلرية  اجل��ه��ات  م��ع  والتن�شيق 
واملوؤ�ش�شات  الدوائر  وكل  الأخ��رى 
عجمان  اإم�����������ارة  يف  وال����ه����ي����ئ����ات 
املتعففة  الأ����ش���ر  ع���ن  ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف 
الكرمي  ال��ع��ي�����س  م���ن  ومت��ك��ي��ن��ه��م 
الحتياجات  ت���وف���ر  خ����الل  م���ن 
�شموه  واأك�������د  ل���ه���م  ال�������ش���روري���ة 
���ش��رورة ب���ذل امل��زي��د م��ن اجلهود 
وط��������رح الأف�������ك�������ار وامل����ق����رتح����ات 
اجل�������دي�������دة وت����ب����ن����ي امل���������ش����اري����ع 
تدعم  ال��ت��ي  املجتمعية  اخل��دم��ي��ة 
ال�شراكة  وتعزز  امل�شتفيدة  الفئات 
املجتمعية مع اجلمعيات والهيئات 
�شهر  ق��دوم  مع  وخا�شة  اخلرية 

رم�شان املبارك.
املوؤ�ش�شة  اأع�����ش��اء  ب��ج��ه��ود  واأ����ش���اد 
وح��ر���ش��ه��م ع��ل��ى ت��ف��ع��ي��ل دوره����م 
الإماراتية  ب��الأ���ش��رة  الرت���ق���اء  يف 
وت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا وال��ب��ح��ث يف 
تواجه  ال��ت��ي  وامل��ع��وق��ات  الق�شايا 

هذه الفئة واإيجاد احللول لها.
وا���ش��ت��ع��ر���س الج��ت��م��اع ع����ددا من 
على  امل��درج��ة  الهامة  املو�شوعات 
املجال  يف  املجل�س  اأع��م��ال  ج���دول 

و�شرعة اجناز طلب امل�شاعدة.
النعيمي  ع���زة  ال�شيخة  واط��ل��ع��ت 
اأع�������ش���اء جم��ل�����س الأم�����ن�����اء على 
م�����ش��روع اإن�����ش��اء ال�����ش��وق اخلري 
الإلكرتوين والذي مت اإ�شافته على 
موقع املوؤ�ش�شة وقيمته �شفر درهم 
امل�شتفيد  ع��ن دخ���ول  ع��ب��ارة  وه���و 
على رابط ال�شوق اخلري باملوقع 
املو�شحة  الأغ������را�������س  لخ���ت���ي���ار 
وت�شاف  احتياجه  وح�شب  باملوقع 
العربة مع تقدمي �شورة من  اإىل 
الهوية وت�شلم عن طريق املوؤ�ش�شة 
قيمة  وت��ك��ون  تو�شيل  م��ن��دوب  اأو 

الأغرا�س �شفر درهم.
على  ك��ب��ر  اإق����ب����ال  اإىل  واأ�����ش����ارت 
ال�شوق من جميع الأ�شر امل�شتحقة 
خططا  ه���ن���اك  اأن  ك��م��ا  امل��ت��ع��ف��ف��ة 
ف�شاتني  ا�شتعارة  حول  م�شتقبلية 
وقيمة  وامل����ن����ا�����ش����ب����ات  الأف������������راح 
ال���ش��ت��ع��ارة �شفر دره���م م��ن قبل 
امل�شتفيدة و�شت�شاف هذه اخلدمة 
الإلكرتوين  اخل��ري  ال�شوق  اإىل 
تكفل  م����ع  ب���امل���وؤ����ش�������ش���ة  اخل����ا�����س 
املوعد  ح�شب  باإح�شاره  امل�شتفيدة 

املحدد.
بن  ع��م��ار  ال�شيخ  �شمو  اأث��ن��ي  وق��د 
اأحمد بن  وال�شيخ  النعيمي  حميد 

العنف  تاأثر  "تقرير  موؤ�شر  مثل 
واجلرمية على الأعمال" املدرج يف 
تقرير التناف�شية العاملية وال�شادر 
امل��ن��ت��دى الق��ت�����ش��ادي العاملي  ع��ن 
والذي  ���ش��وي�����ش��را،  يف  "دافو�س" 
ت�شدرت به الإم��ارات املركز الأول 
عاملياً، وموؤ�شر "الأمن املعلوماتي" 
ال��ت��ق��ري��ر وال������ذي حلت  ن��ف�����س  يف 
الثاين  امل����رك����ز  يف  الإم����������ارات  ب����ه 
التقارير  م��ن  وجم��م��وع��ة  ع��امل��ي��اً، 

ح���ول اع��ت��م��اد اأ���ش��ل��وب الب��ت��ك��ار يف 
وال�شرتاتيجيات  اخلطط  و�شع 
مبوؤ�شرات  بكل  لالرتقاء  الرامية 
التناف�شية العاملية، وبالأخ�س تلك 
املتعلقة بقطاعات وزارة الداخلية، 
وفاعلية  ك���ف���اءة  ت�����ش��م��ن  ب�����ش��ورة 
الأداء لتعزيز جودة احلياة ملجتمع 

الإمارات.
حتليال  الهيئة  عمل  فريق  وق��دم 
املوؤ�شرات  ت��ل��ك  اأه����م  ع��ن  ل�����ش��م��وه 

الإح�شائية  والبيانات  واملوؤ�شرات 
املتعلقة بوزارة الداخلية وقطاعات 
الأم���������ن وال���������ش����الم����ة.  وت���ط���رق 
اأح����دث  اإىل  ال��ه��ي��ئ��ة  ف���ري���ق ع��م��ل 
املتعلقة  واخل���ط���ط  امل�����ش��ت��ج��دات 
املبادرات وامل�شاريع التي  بعدد من 
اأحدث  م��ث��ل  الهيئة  عليها  تعمل 
الوطنية  ل��ل��ج��ن��ة  امل�������ش���ت���ج���دات 
لأهداف التنمية امل�شتدامة وملف 
ا�شت�شافة املنتدى العاملي للبيانات 

ي�����ش��ت�����ش��ي��ف م����ع����ايل حم���م���د بن 
جمل�س  ع�شو  القرقاوي،  عبداهلل 
ال������وزراء ����ش���وؤون جم��ل�����س ال�����وزراء 
عن  �شيتحدث  وال���ذي  وامل�شتقبل، 
و�شهداء  وم���ب���ادرات���ه  اخل����ر  ع����ام 

المارات واأ�شرهم.
املطروحة  امل���وا����ش���ي���ع  وت����ت����ن����اول 
خالل املجال�س جوانب اجتماعية، 
ووط��ن��ي��ة وت��رب��وي��ة خم��ت��ل��ف��ة، وقد 
الإقليمي  ال����دور  منها  ع���دد  ح���دد 
ل��دول��ة الإم�����ارات وم��ن��ا���ش��رة احلق 
تنتهجه  التي  والنهج  وال�شرعية، 
العربية،  الق�شايا  دع��م  يف  ال��دول��ة 

الذي مييز جمتمع الوطن، وتقوى 
فيه ج�شور التوا�شل.

كما �شيتم �شمن املبادرة ا�شت�شافة 
عدد من �شيوف رئي�س الدولة من 
العلماء وامل�شايخ من خمتلف اأنحاء 
قراء  ع��دد من  اإىل جانب   ، العامل 
جائزة دبي الدولية للقراآن الكرمي 

يف دورتها لهذا العام.
املجال�س  م��ن  ع��دد  تنظيم  و�شيتم 
الدولة  م�شتوى  على  الرم�شانية 
يتحدث  رئي�شية،  موا�شيع  تتناول 
ف��ي��ه��ا ع����دد م���ن م���ع���ايل ال�������وزراء، 
والذي  الرم�شاين  باملجل�س  ت��ب��داأ 

وم�����و������ش�����وع ال����ق����ي����م ال����رتب����وي����ة 
بناء  يف  واأ����ش���ا����ش���ه���ا  ال�����ش��ح��ي��ح��ة 
ب��ق��ي��م��ه وخمل�س  م��ت��م�����ش��ك  ج��ي��ل 
ل��وط��ن��ه، وم��و���ش��وع ���ش��ب��اب الوطن 
على  احل���ف���اظ  يف  وم�������ش���وؤول���ي���ات���ه 
م�شرة النمو والزدهار، اإىل جانب 
مو�شوع املجل�س الوطني الحتادي 
واأدواره، وجتربة التمكني ال�شيا�شي 
يف الدولة، كما �شيتم طرح مو�شوع 
منوذج الإمارات العاملي يف التعاي�س 
والت�شامح، وت�شحيات اأبناء الوطن 
والدول  لل�شعوب  العون  يد  مد  يف 

املحتاجة. 

عن الربع الول من �شنة 2017 
وال��ث��ان��ي��ة من  الأوىل  وال��دف��ع��ت��ني 

ك�شف ال�شيانة.
ووج������ه ���ش��م��و ال�������ش���ي���خ ع���م���ار بن 
م�شروع  بتنفيذ  النعيمي  حميد 
واعتماد  اخل����ري  ال���وق���ف  م��ب��ن��ى 
وذلك  لتمويله  عجمان  م�شرف 
ط���ري���ق���ة متويل  م��ن��اق�����ش��ة  ب���ع���د 
البناية الوقفية اجلديدة اخلا�شة 
بناء  تكاليف  حيث  من  باملوؤ�ش�شة 
املتقدمني  امل��ق��اول��ني  م���ن  امل��ب��ن��ى 
ال��وق��ف و�شيتم  ل��ب��ن��اء  ب��ال��ع��رو���س 

اختيار الأن�شب .

م��ب��ادرات اخل��ر التي مت تنفيذها 
خالل الربع الول من عام اخلر 
ال�شتوية  احلقيبة  ومنها   2017
الأ�شرة  واإ����ش���ع���اد  امل���ع���اق  واإ����ش���ع���اد 
وفعالية  مهنتي  موهبتي  ودورة 
ومعر�س  للم�شنني  غنى  عنكم  ما 
الفعاليات  وبع�س  لالأيتام  اخلر 
والأن�����ش��ط��ة ال��ت��ي ي��ق��وم بها مركز 

التنمية الريفية مب�شفوت.
ك����م����ا ع����ر�����ش����ت ت����ق����ري����ري����ن عن 
م�����ش��اع��دات م��وؤ���ش�����ش��ة ح��م��ي��د بن 
را����ش���د ال��ن��ع��ي��م��ي اخل���ري���ة وعن 
الريفية  التنمية  ملركز  امل�شاعدات 

عر�س  الج����ت����م����اع  خ������الل  مت  و 
املوؤ�ش�شة  �شتنفذها  التي  امل�شاريع 
خالل �شهر رم�شان املبارك ومنها 
 13 اإف����ط����ار ����ش���ائ���م يف  م�������ش���روع 
وم�شروع  اإم��ارة عجمان  يف  موقعا 
امل������ر ال����رم���������ش����اين وي��������وم زاي�����د 
الأ�شري  وامللتقى  الإن�شاين  للعمل 
ال��ع��ي��د وزكاة  يف رم�����ش��ان وك�����ش��وة 
العيد  الفطر وعيدية  وزك��اة  امل��ال 

لالأيتام.
الإعالن  كما مت خ��الل الج��ت��م��اع 
ال�شعادة  عن م�شروع لإن�شاء قاعة 
بالتعاون مع وزارة تنمية املجتمع.

املعرفة  على  مبني  مزدهر  وطني 
والأمن  ال�شعادة  ويوفر  والبتكار 
وال���رخ���اء ل��ك��ل ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع يف 

الدولة.
واختتم �شموه زيارته بجولة تفقد 
اجلديد،  ال��ه��ي��ئ��ة  م��ق��ر  خ��الل��ه��ا 
واأث����ن����ى ع��ل��ى ج���ه���ود ف���ري���ق عمل 
ت�شميم  ع��ل��ى  ع��م��ل  ال���ذي  الهيئة 
بيئة العمل التفاعلية والتي حتفز 
امل�شرتك  وال��ع��م��ل  الب��ت��ك��ار  ع��ل��ى 
وتبث الطاقة الإيجابية على نحو 
الهيئة  اأه����داف  حتقيق  يف  ي�شهم 
واإعالء ا�شم الدولة يف كل املحافل 

العاملية.
رافق �شموه خالل الزيارة، امل�شت�شار 
المني  النعيمي  خلريباين  را�شد 

الوطنية  الإح�����ش��ائ��ي��ة  امل��ن��ظ��وم��ة 
التنمية  اأه������������داف  وحت���ق���ي���ق���ي 

امل�شتدامة.
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ���ش��ع��ادة عبداهلل 
للهيئة  العام  املدير  ل��وت��اه،  نا�شر 
والمتنان  ب��ال��ف��خ��ر  ن�����ش��ع��ر  ان���ن���ا 
�شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  لزيارة 
الهيئة  اإىل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
ول��ق��ائ��ه ف���رق ال��ع��م��ل، م��ع��رب��ا عن 
�شكره ل�شموه وكل اأ�شحاب ال�شعادة 
يف وزارة الداخلية على توجهاتهم 
ودع���م���ه���م وك����ل م���ا ���ش��ه��دن��اه من 
املنظومة  ت��ط��وي��ر  لعملية  ت��ع��اون 
وبالأخ�س  الوطنية  الإح�شائية 
من  فيها  مل��ا  ال�شكانية  ال�شجالت 
اقت�شاد  لبناء  ا�شرتاتيجية  اأهمية 

ال�شكانية،  الرتكيبة  ملجل�س  العام 
العميمي  ع��ج��الن  حمد  والعميد 
اجلنائية  ال�����ش��رط��ة  ع����ام  م���دي���ر 
الداخلية،  ب���������وزارة  الحت�����ادي�����ة 
دملوج  ب��ن  حميد  حممد  والعميد 
الظاهري الأمني العام ملكتب �شمو 
وزير الداخلية بالإنابة، وعدد من 

�شباط الوزارة.
التهنئة  وال����وف����د  ����ش���م���وه  وق������دم 
لأع�شاء فريق الهيئة لفتتاح املقر 
اإعجابهم  ع��ن  وع����ربوا  اجل���دي���د، 
والأفكار  واخل���دم���ات  بالت�شميم 
اخلالقة والتي كان امل�شوؤول عنها 
متخ�ش�س  ف��ري��ق  ك��ام��ل  وب�����ش��ك��ل 
للتناف�شية  الحت��ادي��ة  الهيئة  من 

والح�شاء.
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اأخبـار الإمـارات

حاكم عجمان يطلع على خطة واهداف وا�شرتاتيجية وزارة تنمية املجتمع
•• عجمان-وام:

ال�شيخ حميد  ال�شمو  اطلع �شاحب 
املجل�س  ع�شو  النعيمي  را���ش��د  ب��ن 
الأعلى حاكم عجمان بح�شور �شمو 
النعيمي  ب��ن ح��م��ي��د  ال�����ش��ي��خ ع��م��ار 
خطط  ع���ل���ى  ع���ج���م���ان  ع���ه���د  ويل 
واأعمال  وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  وب���رام���ج 
التي  واهداف وزارة تنمية املجتمع 
اجتماعية  خ��دم��ات  بتقدمي  تعنى 
جديدة  م��ب��ادرات  اإط���الق  ومتابعة 
املجتمع  اف�������راد  مت���ك���ن  و����ش���ام���ل���ة 
اأ�شحاب  وم��ن��ه��ا  املختلفة  وف��ئ��ات��ه 
الهمم لالندماج باملجتمع وتقدمي 

خدمات خا�شة لهم.
ا�شتقبال �شاحب  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
ملعايل  ع���ج���م���ان  ح����اك����م  ال�������ش���م���و 
جن���الء ب��ن��ت حم��م��د ال���ع���ور وزي���رة 
م�شاركتها  مبنا�شبة  املجتمع  تنمية 
اخلا�شة  احل���وار  جل�شات  وح�شور 
ب��ربن��ام��ج اع�����داد ال���ق���ادة يف ام����ارة 
ع��ج��م��ان وال�����ذي ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذه من 
املوارد  املركزية لتنمية  الإدارة  قبل 

الب�شرية يف عجمان.
واأكد �شاحب ال�شمو حاكم عجمان 
خ���الل ال��ل��ق��اء اأن دول����ة الإم������ارات 

حيث تعد المارات منوذجا ومثال 
ل��ل��ت��ع��اي�����س ك��م��ا ان��ه��ا ت��ت��ب��واأ مكانة 
مرموقة على ال�شعيدين الإقليمي 

والعاملي.
ووجه �شاحب ال�شمو حاكم عجمان 
ال�شباب  بفئة  اله��ت��م��ام  ب�����ش��رورة 
والفتيات واأ�شحاب الهمم وال�شرة 
الإم��ارات��ي��ة وال��رتك��ي��ز على تقدمي 
خدمات متكاملة و�شاملة للنهو�س 
ل��ب��ن��اء وتنمية  ال��وط��ن��ي��ة  ب��ال��ك��وادر 
ال��وط��ن وت��وف��ر ح��ي��اة ك��رمي��ة لهم 
حتى ي�شاهموا ب�شواعدهم مب�شرة 
املجتمع  وتنمية  ال�شاملة  النه�شة 
ال��وط��ن .. م��وؤك��دا �شموه ان  وب��ن��اء 
ال���ق���ي���ادة ال��ر���ش��ي��دة ل��ل��دول��ة تويل 
واملراأة  اجلن�شني  م��ن  ال�شباب  فئة 
واولوية  اهتماما  الهمم  واأ�شحاب 
م����ن خ�����الل م����ا ت���ق���دم���ه ل���ه���م من 
لتاأهيلهم  وم�شاندة  ودع��م  خدمات 

وتدريبهم وتعليمهم.
تنمية  وزارة  على  اإن  �شموه  وق���ال 
ت���وؤدي���ه خالل  ك��ب��ر  دور  امل��ج��ت��م��ع 
امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة م���ن ح��ي��ث توفر 
املناخ الجتماعي لالأ�شرة الإماراتية 
والوقوف على احتياجاتها والبحث 
عن خمرجات ت�شاعد على م�شاركتها 

التي يت�شاوى فيها  تعد من الدول 
فرق  ول  امل��ج��ت��م��ع  اف�������راد  ج��م��ي��ع 
اجلميع  وان  واخ�����ر  ���ش��خ�����س  ب���ني 
هنا  ونحن  �شوا�شية  القانون  ام��ام 
اىل  داعيا   .. الوطن  خلدمة  جنود 
�شرورة العمل باإخال�س وتفاين يف 
اجل  م��ن  والعمل  الم���ارات  خدمة 
تاأهيل وتدريب وت�شجيع املواطنني 
من  ال��وط��ن  ب��ن��اء  يف  امل�شاركة  على 
وافكار ومقرتحات  ابتكارات  خالل 

ي�شتفيد منها اجلميع.
ال��ف�����ش��ل يف ذلك  ان  ���ش��م��وه  وق����ال 
يرجع للمبادئ ال�شالمية وال�ش�س 
موؤ�ش�س  ار����ش���اه���ا  ال���ت���ي  ال�����ش��ل��ي��م��ة 
الحت��اد املغفور له ال�شيخ زاي��د بن 
ثراه  اهلل  طيب  نهيان  ال  �شلطان 
القيادة  واه��ت��م��ام  اهلل  م��ن  وبف�شل 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ق��ي��ادة  ال��ر���ش��ي��دة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
رئي�س الدولة حفظه اهلل و�شاحب 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 

الوطن  لنه�شة  اليومية  احلياة  يف 
التو�شع  ����ش���رورة  اىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
باإن�شاء املراكز الجتماعية وتو�شيع 
اأن�����ش��ط��ت��ه��ا ل���ت���خ���دم ك���اف���ة اف�����راد 
البداء  على  وت�شجيعهم  املجتمع 
ت�شويق  يف  وم�شاعدتهم  والب��ت��ك��ار 
من  تنفيذها  يتم  التي  منتجاتهم 
ال�شباب  فئة  وتوجيه  البيت  خالل 
لال�شتفادة من امكانياتهم الفكرية 
تقدمي  و�������ش������رورة  والب�����داع�����ي�����ة 
لبناء  ل�شتقطابهم  لهم  املحفزات 
م�شتقبلهم وال�شتفادة مما يتعلموه 
واجلامعات  ال��ع��م��ل��ي��ة  احل���ي���اة  يف 
ل���ت���ويل ال���ق���ي���ادة وال����ش���ت���م���رار يف 
والرتقاء  وال��ت��ق��دم  البناء  م�شرة 

لوطننا ومواطنينا.
واأعرب �شموه عن �شعادته واعتزازه 
وفخره ملا و�شلت اليه املراآة يف دولة 
الم��ارات وجهودها يف بناء الوطن 
مقدراته  ت��ن��م��ي��ة  يف  وامل�������ش���ارك���ة 

وخدمته.
وا����ش���ت���م���ع ����ش���م���وه واحل�������ش���ور من 
م��ع��ايل جن���الء ب��ن��ت حم��م��د العور 
�شرح  اىل  امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة  وزي�����رة 
حول اخلطط والربامج امل�شتقبلية 
ل��ل��وزارة ودوره���ا يف توفر خدمات 

املجتمع ل يكتمل ال بكل مواطنيه 
ونحن دورنا ان نحقق نه�شة �شاملة 

مب�شاركة اجلميع.
امل�شرعات  ح��ول  معاليها  وحت��دث��ت 
احلكومية موؤكدة ان مركز عجمان 
املراكز  اأف�شل  من  يعد  الجتماعي 
وي����ق����دم خ����دم����ات ك���ث���رة لإف������راد 
امل��ج��ت��م��ع وال�����ش����رة.. وق��ال��ت نحن 
جديدة  م��ب��ادرات  لط���الق  �شنعمل 
ا�شت�شارات  وت��ق��دمي  ال���ش��رة  تخدم 
ا����ش���ري���ة ل��ل��م��ق��ب��ل��ني ع���ل���ى ال������زواج 
وت���دري���ب الب���ن���اء وال��ف��ت��ي��ات على 
املهارات واملهن التي تخدم ال�شالح 
العام وتو�شيع املركز وا�شافة اماكن 

وتر�شيخ  كاملة  لالأ�شرة  اجتماعية 
اجلميع  ب�����ني  ال����ت����ع����اون  م���ف���ه���وم 
لتوفر  ال�شرتاتيجية  واه��داف��ه��ا 
وتو�شيع  و�شاملة  متميزة  خدمات 
ان�شطتها يف الم��ارات كافة بعد ان 
الجتماعي  ع��ج��م��ان  م��رك��ز  ح��ق��ق 
وات���خ���ذ منوذجا  اي��ج��اب��ي��ة  ن��ت��ائ��ج 
يحتذى به يف و�شع برامج جديدة 

لالأ�شرة وافراد املجتمع.
الوزارة  برنامج  ان  معاليها  وقالت 
واه����داف����ه����ا ه����و ت����ق����دمي خ���دم���ات 
اجتماعية جديدة ومتكاملة متكن 
امل�����ش��ارك��ة يف عملية  م���ن  امل��ج��ت��م��ع 
الن�����ت�����اج وال���ت���ط���وي���ر م�����وؤك�����دة ان 

وغرها  ال���ش��رة  لإف����راد  ترفيهية 
القريب  يف  اف���ت���ت���اح���ه���ا  و����ش���ي���ت���م 

العاجل.
واكدت معايل وزيرة تنمية املجتمع 
ا�شحاب  ب��ف��ئ��ة  اله��ت��م��ام  ����ش���رورة 
م����ب����ادرات جديدة  وو����ش���ع  ال��ه��م��م 
املختلفة  لهم وتغطية احتياجاتهم 
وتدريبهم  وت��اأه��ي��ل��ه��م  ورع��اي��ت��ه��م 
ال�شن  بكبار  اله��ت��م��ام  اىل  ا���ش��اف��ة 
تقدم  التي  امل�شنني  دار  خ��الل  م��ن 

خدمات متميزة لهم.
ح�شر اللقاء ال�شيخ اأحمد بن حميد 
النعيمي ممثل �شاحب ال�شمو حاكم 
واملالية  الداري���ة  لل�شوؤون  عجمان 

النعيمي  حميد  ب��ن  را���ش��د  وال�شيخ 
والتخطيط  البلدية  دائ���رة  رئي�س 
املطرو�شي  ���ش��ي��ف  ���ش��امل  و����ش���ع���ادة 
نائب مدير الديوان و�شعادة طارق 
احلاكم  م��ك��ت��ب  م��دي��ر  غليطة  ب��ن 
عام  النعيمي مدير  يو�شف  و�شعادة 
ادارة الت�شريفات وال�شيافة و�شعادة 
املطرو�شي  �شيف  �شعيد  امل��ه��ن��د���س 
التنفيذي  للمجل�س  ال��ع��ام  الم��ني 
و���ش��ع��ادة را����ش���د ع��ب��د ال��رح��م��ن بن 
التنفيذي  املدير  ال�شويدي  جربان 
امل����وارد  لتنمية  امل��رك��زي��ة  ل������الإدارة 
الب�شرية يف عجمان وعدد من كبار 

امل�شوؤولني.

�شلطان القا�شمي ي�شدر قان�نا بتعديل قان�ن ب�شاأن 
تنظيم دائرة احلك�مة الإلكرتونية لإمارة ال�شارقة 

•• ال�صارقة -وام: 

ال�شارقة  الأعلى حاكم  املجل�س  القا�شمي ع�شو  الدكتور �شلطان بن حممد  ال�شيخ  ال�شمو  اأ�شدر �شاحب 
قانونا بتعديل القانون رقم 4 ل�شنة 2015 ب�شاأن تنظيم دائرة احلكومة الإلكرتونية لإمارة ال�شارقة. 
ون�س القانون رقم 6 ل�شنة 2017 يف مادته الأوىل على اأن يلغى البند 4 من املادة 5 من القانون رقم 4 

ل�شنة 2015 ب�شاأن تنظيم دائرة احلكومة الإلكرتونية لإمارة ال�شارقة.  
ويعمل بهذا القانون من تاريخ �شدوره وعلى اجلهات املعنية تنفيذه كل فيما يخ�شه وين�شر يف اجلريدة 

الر�شمية.

حميد النعيمي يكرم الفائزين بجائزة عجمان للتميز احلك�مي 
•• عجمان -وام:

حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  كرم 
املجل�س  ع�شو  النعيمي  را���ش��د  ب��ن 
بح�شور  ع��ج��م��ان  ح��اك��م  الأع���ل���ى 
ب����ن حميد  ال�������ش���ي���خ ع���م���ار  ���ش��م��و 
رئي�س  عجمان  عهد  ويل  النعيمي 
الفائزين   .. ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����س 
احلكومي  للتميز  عجمان  بجائزة 
خالل احلفل الذي نظمه املجل�س 
مب�شاركة  الول  اأم�����س  التنفيذي 
م��ع��ظ��م ال�����دوائ�����ر احل���ك���وم���ي���ة يف 

الإمارة.
ح�شر احلفل - الذي اأقيم يف قاعة 
منطقة  يف  ل��ل�����ش��ي��اف��ة  الإم��������ارات 
اأحمد بن حميد  ال�شيخ   - اجل��رف 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  مم��ث��ل  ال��ن��ع��ي��م��ي 
ح��اك��م ع��ج��م��ان ل��ل�����ش��وؤون الإداري����ة 
وامل��ال��ي��ة وال�����ش��ي��خ ع��ب��دال��ع��زي��ز بن 
ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي رئ���ي�������س دائ�����رة 
را�شد  وال�شيخ  ال�شياحية  التنمية 
دائرة  رئ��ي�����س  النعيمي  حميد  ب��ن 
ومعايل  وال���ت���خ���ط���ي���ط  ال���ب���ل���دي���ة 
�شعيد  ب��ن  م��اج��د  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ 
وروؤ�شاء  ال��دي��وان  رئي�س  النعيمي 
ال��دوائ��ر احلكومية وعدد  وم��دراء 
من كبار ال�شخ�شيات وامل�شوؤولني.

واأعلن �شمو ال�شيخ عمار بن حميد 
األقاها  ك��ل��م��ة  خ����الل   - ال��ن��ع��ي��م��ي 
اإط����الق مبادرة   - امل��ن��ا���ش��ب��ة  ب��ه��ذه 
التي  احل��ك��وم��ي  اخل����رباء  م�شنع 
اإع���داد خ��رباء مواطنني يف  تتوىل 
عالية  درج��ة  حكومة عجمان على 
الفنية..  وامل��ه��ارة  الح����رتاف  م��ن 
ال���ه���دف من  اأن  ���ش��م��وه  م��و���ش��ح��ا 
من  دورات  ث���الث  ب��ع��د  اإط��الق��ه��ا 
اإننا  ه��و  للتميز  ع��ج��م��ان  ب��رن��ام��ج 

ومع املوظفني واملتعاملني والنا�س 
اأن  . وذك��ر �شمو ويل عهد عجمان 
بتعلم  ترتبط  �شابقا  كانت  املعرفة 
اأما املعرفة  القراءة والكتابة فقط 
يف عامل اليوم فهي املهارات الفنية 
التي تعطينا الفكر ومتنحنا القوة 
وال�شتفادة  ال��ت��ح��دي��ات  مل��واج��ه��ة 
م���ن ك���ل ال��ف��ر���س يف ع���امل يتغر 

با�شتمرار.
واأ���ش��اد ب��ال��رع��اي��ة وال��دع��م الكبر 
للتميز يف حكومة عجمان من قبل 
الوالد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد 
وتوجيهاته  ال��ن��ع��ي��م��ي  را����ش���د  ب���ن 
املوظفني  م����ن  وق����رب����ه  امل�����ش��ت��م��ر 
املتعاملني  اإر����ش���اء  ع��ل��ى  وح��ر���ش��ه 
نحو  الدافع  وهو  املجتمع  واإ�شعاد 

املزيد من العمل.
�شاحب  ق�����ام  احل���ف���ل  ن���ه���اي���ة  ويف 
يرافقه ويل  ال�شمو حاكم عجمان 
املهند�س  و����ش���ع���ادة  ع��ج��م��ان  ع��ه��د 
عام  اأم��ني  املطرو�شي  �شيف  �شعيد 
وت�شليم  مبنح  التنفيذي  املجل�س 
اجلوائز للفائزين بجائزة عجمان 

للتميز احلكومي.
امل��وظ��ف احلكومي  ب��ج��ائ��زة  وف����از 
امل��ت��م��ي��ز ك��ل م��ن ي��ا���ش��ر ع��م��ر كايد 
وم���روان عبيد امل��ه��ري م��ن دائرة 
والنقيب  وال��ت��خ��ط��ي��ط  ال��ب��ل��دي��ة 
احلمادي  ع��ب��داهلل  اإب��راه��ي��م  خليل 
ل�شرطة  ال����ع����ام����ة  ال����ق����ي����ادة  م����ن 
احلو�شني  خلف  وجميلة  عجمان 
الطبية  ع���ج���م���ان  م��ن��ط��ق��ة  م����ن 
ووج���������دان ع��ي�����ش��ى احل����ج����اج من 

حكومة عجمان الرقمية.
احلكومة  الإدارة  ب��ف��ئ��ة  ف���از  ك��م��ا 
املنافذ  ج����وازات  اإدارة   .. املتميزة 
العامة  الإدارة  اخلارجية  واملكاتب 

واإدارة  الأج��ان��ب  و���ش��وؤون  لالإقامة 
يف  وال�����ش��ائ��ق��ني  الآل���ي���ات  ترخي�س 
عجمان  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
دائرة  يف  العقارية  ال�شوؤون  واإدارة 
العقاري  وال��ت��ن��ظ��ي��م  الأرا������ش�����ي 
اجلغرافية  املعلومات  نظم  ومركز 
والتخطيط  ال��ب��ل��دي��ة  دائ������رة  يف 
امل�شتهلك  وحماية  الرقابة  واإدارة 
القت�شادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ������رة  يف 
وال�شالمة  املدنية  احلماية  واإدارة 
الإدارة العامة للدفاع املدين واإدارة 
يف  ال�شياحي  والت�شويق  التطوير 
واإدارة  ال�شياحية  التنمية  دائ����رة 
املبيعات يف منطقة عجمان احلرة 
النقل  وت�شاريح  الم��ت��ي��از  واإدارة 
العامة  امل��وا���ش��الت  موؤ�ش�شة  ق�س 
املن�شاأ ق�س  واإدارة خدمات �شهادات 
و���ش��ن��اع��ة عجمان.  غ��رف��ة جت����ارة 
عن  للتميز  عجمان  بجائزة  وف��از 
يف  املتميزة  احلكومية  املن�شاأة  فئة 
اإدارة راأ�س املال الب�شري .. القيادة 
ال���ع���ام���ة ل�����ش��رط��ة ع���ج���م���ان وعن 
املتميزة  احل��ك��وم��ي��ة  امل��ن�����ش��اأة  ف��ئ��ة 
عجمان  منطقة  امل����ايل  الأداء  يف 
احلرة وعن فئة املن�شاأة احلكومية 

املتميزة يف ريادة اخلدمات القيادة 
فئة  وعن  عجمان  ل�شرطة  العامة 
اإدارة  املتميزة يف  املن�شاأة احلكومية 
البلدية  دائ��رة  احلكومية  امل�شاريع 
والتخطيط . وفاز عن فئة املن�شاأة 
احلوكمة  يف  امل��ت��م��ي��زة  احل��ك��وم��ي��ة 
عجمان  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
وعن فئة املن�شاأة احلكومية املتميزة 
يف البتكار منطقة عجمان احلرة 
احلكومي  امل�شروع  اإدارة  فئة  وعن 
 .. احل��رة  عجمان  منطقة  املتميز 
املبادرة  اإدارة  ف��ئ��ة  ع��ن  ف���از  بينما 
التنمية  دائ��رة  املتميزة  احلكومية 
اخلدمة  ف���ئ���ة  وع�����ن  ال�����ش��ي��اح��ي��ة 
احل��ك��وم��ي��ة امل��ت��م��ي��زة غ��رف��ة جتارة 
الأرا�شي  ودائ��رة  و�شناعة عجمان 

والتنظيم العقاري.
بجائزة  ال��ف��ائ��زي��ن  ت��ك��رمي  مت  كما 
امل���وظ���ف احل��ك��وم��ي امل��ت��م��ي��ز لفئة 
اجل���ن���دي امل���ج���ه���ول وف�����از ب��ه��ا كل 
من يا�شر ملك حممد من الإدارة 
الأجانب  و�شوؤون  لالإقامة  العامة 
وم�شعود كيالث كونيكاندى بوريل 
من غرفة جتارة و�شناعة عجمان 
وعبدالغني ف�شل عبدالعزيز عمر 

العامة  امل��وا���ش��الت  م��ن م��وؤ���ش�����ش��ة 
و����ش���اه���ول ح��م��ي��د اإ���ش��م��اع��ي��ل من 
دائرة الأرا�شي والأمالك ووجدي 
ع��ب��دال�����ش��م��د ع��ب��ا���س ���ش��ال��ح من 
وجميب  احل����رة  ع��ج��م��ان  منطقة 
موؤ�ش�شة  من  عبدال�شتار  الرحمن 
ع���ج���م���ان ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م ال����ع����ق����اري و 
ع���ب���دال���ظ���ف���ار حم���م���د م����ن دائ�����رة 
�شلطان  واأم��ر  ال�شياحية  التنمية 
حم��م��د حم���ي ال���دي���ن م���ن دائ����رة 
خليفة  و  وال��ت��خ��ط��ي��ط  ال��ب��ل��دي��ة 
التنمية  دائ���رة  م��ن  عي�شى  حممد 

القت�شادية .
.. �شوربيل  ك��ل م��ن  ب��ه��ا  ف���از  ك��م��ا 
اإبراهيم حممد من القيادة العامة 
كاناكاتا  و�شفيق  عجمان  ل�شرطة 
الإدارة  م���ن  م����ون����ادات  اأح���م���د  ي���ل 
وعمار  امل������دين  ل���ل���دف���اع  ال���ع���ام���ة 
كمال حميد هزاع من دائرة ميناء 

وجمارك عجمان.
التميز  ال�شائرون نحو  اأم��ا يف فئة 
ف���ق���د مت ت���ك���رمي ك����ل م����ن دائ�����رة 
وموؤ�ش�شة  عجمان  وجمارك  ميناء 
التنمية  ودائرة  العامة  املوا�شالت 

القت�شادية.

الأنظمة  ب���اأن  ق��ن��اع��ة  اإىل  و���ش��ل��ن��ا 
بلغت  الإداري���ة يف حكومة عجمان 
درجة من الن�شج وقابلة للتطوير 
على  الآن  ال��ره��ان  واأن   .. ب�شهولة 
القدرات الفنية يف عامل يتجه نحو 

التخ�ش�س .
اإن الهدف من تكرمي  وقال �شموه 
الفائزين واملجتهدين من الدوائر 
عجمان  ب����ج����ائ����زة  وامل�����وظ�����ف�����ني 
روحهم  رفع  هو  احلكومي  للتميز 
املعنوية ومنحهم فر�شة للتطوير 
التنمية  اأن  .. مو�شحا  والتح�شني 
ل ت��ق��ف ع��ن��د حم��ط��ة واح����دة واأن 
يتحمل  عمل  هو  احلكومي  العمل 
عن  النظر  بغ�س  اجلميع  اأمانته 

امل�شمى الوظيفي والدرجة.
ال�شيخ عمار بن حميد  واأك��د �شمو 
حفل  خ��الل  كلمته  يف   - النعيمي 
قيادتنا  اأن   - ال��ف��ائ��زي��ن  ت���ك���رمي 
تكون  اأن  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  ال���ر����ش���ي���دة 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
عام  العامل خالل  دول  اأف�شل  من 

الو�شول  اأن  اإىل  لفتا   ..  2021
امل��ري��خ والع��ت��م��اد على  اإىل كوكب 
ال���ط���اق���ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة واق��ت�����ش��اد ما 
كلها م�شاريع طموحة  النفط  بعد 
اأن حكومة  اإىل  واأ���ش��ار  دول��ت��ن��ا.  يف 
ع���ج���م���ان و����ش���م���ن ه�����ذه ال����روؤي����ة 
حتر�س  الإم���ارات  لدولة  ال�شاملة 
التنمية  م�شاهما يف  تكون  اأن  على 
ال�شديدة  التوجيهات  يج�شد  مب��ا 
بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  ل�شاحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل �شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
الأعلى للقوات امل�شلحة وتوجيهات 
بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
املجل�س  ع�����ش��و  ال��ن��ع��ي��م��ي  را����ش���د 

الأعلى حاكم عجمان .
 75 زي��������ارة  اإىل  ����ش���م���وه  واأ������ش�����ار 

14 دول��ة حول العامل  خبرا من 
لإم�����ارة ع��ج��م��ان م��ن��ه��م خ����رباء يف 
الزراعة  مثل  تخ�ش�شية  جم��الت 
واملوا�شالت  وال�شياحة  والقت�شاد 
واأ�شفرت هذه الزيارات عن تقدمي 
حتتوى  ت��ق��ري��ر   300 م���ن  اأك����رث 
اإدارة حكومية وكل  كل  نتائج  على 

م�شروع ومبادرة .
التقييم  م��ن  ال��ه��دف  اأن  واأو����ش���ح 
حتى  املعرفة  نقل  ه��و  ال�شنة  ه��ذه 
قادرة  احلكومية  املوؤ�ش�شات  تكون 
على التفكر النقدي وهو جزء ل 

يتجزاأ من التعليم .
التقارير  ق��راءة  �شموه قبل  ق��ال  و 
اأود اأن ي�شاأل كل مدير عام نف�شه .. 
الأنظمة  هل موؤ�ش�شتي تعمل وفق 
خدمات  ت��ق��دم  موؤ�ش�شتي  وه��ل   ..
حقيقية للمتعاملني .. وهل هناك 
 .. ال��ع��م��ل  اأف�����ش��ل لتنفيذ  ط��ري��ق��ة 
على  الإج����اب����ة  اأن  ���ش��م��وه  م���وؤك���دا 
مل�شداقية  حتتاج  الثالث  الأ�شئلة 
اأنف�شنا  م��ع  ���ش��ادق��ني  ن��ك��ون  ولأن 

مدر�شة حميد بن عبد العزيز حتتفل بتخريج 110 
الهمم اأ�شحاب  من  طالب من بينهم 4 

•• عجمان:  الفجر

للتعليم  عبدالعزيز  ب��ن  حميد  مدر�شة  مدير  احلو�شني  عبدالرحيم  اك��د 
الثانوي مبنطقة عجمان التعليمية �شرورة ن�شر ثقافة املعرفة التى تتخطى 
بالتعاليم  امل�شحوبة  املهارية  املعرفة  القراءة والكتابة بل تذهب اىل  كونها 
وتطوير  تنمية  يف  وامل�����ش��ارك��ة  العملية  احل��ي��اة  خل��و���س  ال�شامية  وامل��ب��ادئ 
املجتمع، وعلى البناء الطلبة ان يت�شموا باجلهد وي�شروا على التقدم نحو 

الف�شل لي�شبحوا الركيزة ال�شا�شية والكوادر الفعالية لرفعة الوطن.
العزيز  عبد  مدر�شة  من  جديدة  دفعة  بتخريج  الحتفال  خالل  ذلك  جاء 
بن حميد للتعليم الثانوي ام�س، بح�شور الهيئة التدري�شية والطلبة وعدد 
من اولياء المور، وياتي الحتفال �شمن اخلطة ال�شرتاتيجية للمدر�شة 
حيث مت تكرمي 110 طالبا على م�شتوى املدر�شة منهم 25 م�شار عام و85 

الهمم. ا�شحاب  من  طالب  م�شار متقدم و�شم التكرمي 4 
الذكر  اآي��ات  من  وت��الوة  الم���ارات  لدولة  الوطني  بال�شالم  احلفل  ا�شتهل 
احلكيم ثم رحب عبدالرحيم احلو�شني مدير مدر�شة حميد بن عبدالعزيز 
دور  اإىل  م�شرا  باحل�شور،  التعليمية  عجمان  مبنطقة  الثانوي  للتعليم 

والثالث  التعليم  منظومة  بني  التالحم  واهمية  المم  نه�شة  يف  التعليم 
التي ت�شم املدر�شة والطالب وال�شرة وما على املجموعة من تعزيز القطاع 
التعليمي لرفعة الوطن، مو�شحا دور اولياء المور يف تقدمي الدعم الزم 
الثقة واجللد  القدرة على البداع وغر�س  باأبنائنا الطلبة ومنحهم  للرقي 

من اجل حتقيق النجاح.
ان  عربية  لغة  ومعلم  التنظيم  جلنة  ج��رب  ال��دي��ن  ب��ه��اء  اف���اد  جانبه  وم��ن 
املدر�شة حتر�س دائما على بناء القوام الفكري للطالب واكت�شاب اجلوانب 
خالل  م��ن  والبدنية  الفكرية  قدراتهم  تنمية  على  والعمل  ب��ه  اليجابية 
باحليوية  تتمتع  ال�شن  ف��ه��ذه  ل��ه��م،  احلثيثة  واملتابعة  امل�شتمرة  امل�شاركة 
تكون  رمب��ا  ال��ت��ي  امل��واه��ب  اكت�شاف  للمعلم  يتيح  مم��ا  الكبرين  والن�شج 
الطالب  يكت�شف  مل  اذ  الخ���ر  اكت�شاف  ن�شميه  وم��ا  ال��ط��ال��ب  ع��ن  خمفية 
باأ�شحاب الهمم ومتدهم بامل�شاعدات وتذلل لهم  لذاته، كما تهتم املدر�شة 
املدر�شة  قدم مدير  نهاية احلفل  الندماج. ويف  فكرة  املعوقات لإجن��اح  كل 
ال�شكر ملقدم احلفل ريا�س فايز وابناءه الطلبة واأولياء المور وقدم الهداية 
العينية و�شهادات التقدير مثمن دور هيئة التدري�س على جهدهم واو�شى 

باملزيد من العمل وبذل اجلهد للرقي بالوطن.

هيئة اآل مكت�م اخلريية تدعم 
�شندوق طلبة اجلامعة الأردنية

•• عمان-وام: 

دينار  األف   50 بقيمة   - ال�شنوي  اآل مكتوم اخلرية تربعها  قدمت هيئة 
اأردين - اإىل اجلامعة الأردنية لدعم �شندوق طلبتها.

و�شلم �شعادة مرزا ال�شايغ مدير مكتب ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم 
عزمى  ال��دك��ت��ور  �شعادة  اإىل  ال��ت��ربع  �شيك   .. الهيئة  اأم��ن��اء  جمل�س  ع�شو 
اللقاء الذي عقد يف مقر اجلامعة  حمافظة رئي�س اجلامعة وذلك خالل 

بح�شور �شعادة الدكتور ن�شار القي�شى ع�شو جمل�س النواب الأردين.
ونقل �شعادة مرزا ال�شايغ حتيات �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم 
رئي�س  اإىل  اخل��ري��ة  مكتوم  اآل  هيئة  راع��ى  املالية  وزي��ر  دب��ي  حاكم  نائب 

اجلامعة الأردنية .. موؤكدا دعم �شموه خلطط اجلامعة واأن�شطتها.
اآل مكتوم للتعليم  اإن اللقاء فر�شة لبحث التعاون الثقايف بني كلية  وقال 
التعليمية  العملية  لدعم  والهيئة  الأردنية  واجلامعة  ا�شكتلندا  يف  العايل 

وم�شاعدة طالب اجلامعة ودعم اأن�شطة وبرامج �شندوق الطلبة.
من جانبه وجه رئي�س اجلامعة الأردنية ال�شكر والتقدير اإىل �شمو ال�شيخ 

حمدان بن را�شد اآل مكتوم لدعمه ال�شنوي ل�شندوق الطلبة .

�شلطان ي�شهد تخريج اأكرث من 600 
طالب وطالبة من اأمريكية ال�شارقة الي�م

•• ال�صارقة -وام:

ي�شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة رئي�س اجلامعة الأمركية يف ال�شارقة �شباح اليوم اخلمي�س يف املدينة اجلامعية يف ال�شارقة 
احتفال اجلامعة بتخريج طلبة ف�شل الربيع لعام 2017 حيث يبلغ اإجمايل عدد خريجي هذا الف�شل 649 طالبا وطالبة ح�شلوا على البكالوريو�س اأواملاج�شتر. وقد نظمت اجلامعة ام�س 
بهذه املنا�شبة حفال لتكرمي الطلبة هنا خالله الدكتور بيورن �شرفيه مدير اجلامعة الأمركية يف ال�شارقة دفعة ف�شل الربيع لعام 2017 متحدثا عن التطورات التي ت�شهدها اجلامعة. 
من جانبه حتدث حممد �شلطان املدير العام لبي اند جي مع اخلريجني عن م�شرته املهنية يف بي اند جي والتطورات التي �شعى لها يف �شنوات عمله و�شرح للطلبة اأي�شا عن ال�شفات املطلوبة 
للتوظيف وت�شمل القيادة والأ�شلوب الإيجابي والقوة وغره. ومت خالل احلفل تكرمي ع�شرة خريجني لأدائهم الأكادميي املتميز وهم ماريا عثمان ح�شن وكاثرين جورجيو�س م�شعود وروام 

جميل ناجي و�شارة نادي معو�س وعدنان ريا�س من�شور و�شوق دروي�س وروزا ايزابيال كلثم بندر ونزل �شاناناث اأنور ودميا ماهر عبدهلل و�شرين عادل هالل.  
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العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/تيك  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

  CN 2146908:اك�شيلن�س لال�شت�شارات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم ميديا

 رخ�شة رقم:CN 1274850  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد �شعيد حممد عبداهلل الكعبي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف خالد احمد عمر حممد الربيكي
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1.20*5 اىل 8*1

 تعديل ا�شم جتاري من/مطعم ميديا
MEDIA RESTAURANTS

اىل/مطعم وم�شاوي ا�شيان جي�شت     
ASIAN GUEST RESTAURANT AND GRILLS

تعديل ن�شاط/ا�شافة م�شاوي على الفحم )�شفاري( )5621006(
تعديل ن�شاط/ا�شافة خمبز تنور )4781003(

تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات تو�شيل الطلبات )8299010(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/خمابز وحلويات اخلليج

 رخ�شة رقم:CN 1021835  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة طوين جرج�س راعي %20
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حممد عبداهلل را�شد �شاحوه ال�شويدي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء

 حممد عبداهلل را�شد �شاحوه ال�شويدي من 100% اىل %80
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 24*1 اىل 1*11

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
 تعديل ا�شم جتاري من/خمابز وحلويات اخلليج
KHALEEJ BAKERIES & PASTERIES

اىل/خمابز وحلويات اخلليج ذ.م.م
KHALEEJ BAKERIES & PASTERIES LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جمموعة الظفرة العاملية للم�شاريع

 رخ�شة رقم:CN 1014490  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.20*0.50

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
 تعديل ا�شم جتاري من/جمموعة الظفرة العاملية للم�شاريع

AL DHAFRA INTERNATIONAL PROJECTS GROUP

اىل/جمموعة الظفرة العاملية للم�شاريع ملالكها حمد �شهيل عوي�شة اخلييلي - �شركة 
ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

 AL DHAFRA INTERNATIONAL PROJECTS GROUP BY HAMAD

SUHAIL OWAIDA ALKHYEL SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اتقان جلوبال لنظمة الكمبيوتر 
ال�شحابية والرقمية ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 2189466 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شلطان را�شد علي ال�شام�شي %1

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ال�شاهني لال�شتثمارات التجارية ذ.م.م %99

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف المارات املتقدمة لال�شتثمارات التجارية ذ.م.م
emirates advanced itvestments trading L.L.C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف المارات املتقدمة لال�شتثمارات القاب�شة ذ.م.م
emirates advanced itvestments holding L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جلوبال هيومان ري�شور�شز ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 1343995 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شلطان را�شد علي ال�شام�شي %1
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ال�شاهني لال�شتثمارات التجارية ذ.م.م %99
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف المارات املتقدمة لال�شتثمارات القاب�شة ذ.م.م
emirates advanced itvestments holding L.L.C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف جمموعة المارات املتقدمة لال�شتثمارات ذ.م.م
emirates advanced investements group L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25

�إعــــــــــالن
لالنظمة  انرتنا�شيونال  ال�ش�����ادة/�شيم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اللكرتونية الذكية ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1179397 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شلطان را�شد علي ال�شام�شي %1
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ال�شاهني لال�شتثمارات التجارية ذ.م.م %99
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف المارات املتقدمة لال�شتثمارات القاب�شة ذ.م.م
emirates advanced itvestments holding L.L.C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف المارات املتقدمة لال�شتثمارات التجارية ذ.م.م
emirates advanced itvestments trading L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مركز م�شت�شفى النور للرعاية ال�شرية 

- غياثي رخ�شة رقم:CN 2065203  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

MEDICLINIC HOSPITALS L.L.C ا�شافة م�شت�شفيات ميديكلينيك ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شركة النور الطبية م�شت�شفى النور �شيدلية النور 
 AL NOOR MEDICAL COMPANY ALNOOR ذ.م.م  النور  م�شتودع 

HOSPITAL & AL NOOR PHARMACY LLC
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*12 اىل 1*1

 تعديل ا�شم جتاري من/مركز م�شت�شفى النور للرعاية ال�شرية - غياثي
AL NOOR HOSPITAL FAMILY CANTER - GHAYATHI

اىل/م�شت�شفيات ميديكلينك - عيادة غياثي     
MEDICLINIC HOSPITALS - GHAYATHI

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25

�إعــــــــــالن
باربل  ال�ش�����ادة/م�شبغة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1029365  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة خليفة حارب خلفان حممد النيادي %100  
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف خليفة �شرحان �شعيد حمد ال�شعيبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/احلكيم ل�شت�شارات 

CN 1474551:الطران  ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء/بيرتوتا ديليا قا�شم من 49% اىل %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة اورهان �شريف اوكتاى %24  

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ح�شن يو�شف حممد علي كنخ العو�شي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف علي عبداهلل علي علي العيد
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25

�إعــــــــــالن
للعقارات  احلديث  ال�ش�����ادة/البارجيل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1167833  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1.2*4 اىل 1*1

 تعديل ا�شم جتاري من/البارجيل احلديث للعقارات
MODERN AL PARJEEL PROPERTIES

�شركة   - اخلوري  اهلل  �شيف  خالد  ملالكها  للعقارات  احلديث  اىل/البارجيل 
ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

 MODERN AL PARJEEL PROPERTIES OWNED BY KHALID

SAIFALLAH ALKHOORI - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة �شيانة املباين )4329901(
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25

�إعــــــــــالن
ذ.م.م  لمي  ليمون  ال�ش�����ادة/كافتريا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 2070111  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 6.1*1 اىل 1*6

 تعديل ا�شم جتاري من/كافتريا ليمون لمي ذ.م.م
LEMON LIME CAFETERIA LLC

اىل/مطعم دايت باور ذ.م.م
DIET POWER RESTAURANT LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة مطعم )5610001(
تعديل ن�شاط/حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافتريا( )5610003(

تعديل ن�شاط/حذف بيع الع�شائر الطازجة )5630003(
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شمارت 

واي للحفالت وتنظيم املعار�س 
رخ�شة رقم:CN 2124651 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/زونال كورنر للمقاولت 

 CN 1149991:وال�شيانة العامة ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبداهلل �شيف نا�شر �شليمان البو�شعيدي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد ح�شن عبداهلل �شاهني الزعابي

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25

دلتا با�شفيك التجارية ملعدات النفط- ذ م م
يعلن مكتب مرال عبد احلبيب لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات 

غر  العمومية  اجلمعية  اجتماع  قرار  مبوجب  اأنه  الدارية 

العادية ال�شادر بتاريخ 2017/05/17 بحل وت�شفية �شركة

 دلتا با�شفيك �لتجارية ملعد�ت �لنفط - ذ م م
فعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�شفى 

املعني هاتف رقم 026716055 فاك�س 026716054 �س.ب 53181 

ابوظبي بالنادي ال�شياحي بناية �شعيد عبداهلل اجلنيبي الطابق 

)4( مكتب رقم )403( واإح�شار امل�شتندات الثبوتيه، وذلك خالل 

مدة اأق�شاها 45 يوما من تاريخ هذا العالن.

اإع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25

 اإعـــالن �سطب قيد
تعلن وزارة القت�شاد باأن ال�شادة/�شركة تي بي اف بالجن كون�شلتورز 
دي اجننهاريا اي جي�شتاو ا�س ايه )اجلن�شية:الربتغال( قد تقدمت 
بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة يف اإمارة ابوظبي )العنوان: �شارع هزاع 
بن زايد - املالك نادي الوحدة الريا�شي الثقايف ، �س.ب: 5100414( 
الوزارة.  يف  الجنبية  ال�شركات  �شجل  )4782( يف  رقم  واملقيدة حتت 
�شاأن  يف  2015م  ل�شنة   )2( رقم  الحتادي  القانون  لحكام  وتنفيذا 
ل�شنة   )377( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة  التجارية  ال�شركات 
ومكاتب  لفروع  الرتخي�س  اجراءات  دليل  اعتماد  �شاأن  يف  2010م 
املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . يرجى من ال�شادة 
ا�شحاب احلق يف العرتا�س ان يتقدموا باعرتا�شهم اىل الوزارة يف 
وزارة  التايل:  العنوان  على  الن�شر  تاريخ  من  �شهر  يتجاوز  ل  ميعاد 

القت�شاد اإدارة الت�شجيل التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/واحة اليحر لل�شتائر 

والتنجيد رخ�شة رقم:CN 1007140 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة خالد �شالح عو�س علي بن �شلمه %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف احمد �شالح عو�س بن �شلمه
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/امل�شارق للتمديدات 
ال�شحية ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1745770 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة م�شطفى مو�شى علي الكعبي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد علي حممد مفتاح املقبايل

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/اوفر كول ملقاولت  تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان 

التكييف رخ�شة رقم:CN 2286735 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �شركاء

حذف م�شعود البلو�شي
تعديل ال�شركاء

ا�شافة علي مر حممد علي البلو�شي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/زهرة العرب للحلويات

 رخ�شة رقم:CN 1977863  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة من�شور حممد عبيد علي الروي�شي الظاهري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف خليفة مبارك علي مبارك املن�شوري
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 10*1 اىل 1*10

 تعديل ا�شم جتاري من/زهرة العرب للحلويات
ZAHRAT AL ARAB SWEETS

اىل/حلويات الكروان بل�س     
ALCARAWAN SWEETS PLUS

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات

�شع�د القا�شمي وهزاع بن زايد ي�شهدان حفل تخرج طالب جامعة ني�ي�رك اأب�ظبي

ويل عهد راأ�س اخليمة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

بلديتا مدينة اأب�ظبي ودبي ينفذان مقارنة معيارية ب�شاأن ال�شيانة 
والت�شغيل والتحكم ب�شبكة الإنارة العامة

•• اأبوظبي-وام:

�شقر  ب��ن  ���ش��ع��ود  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  �شهد 
راأ�س  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  ال��ق��ا���ش��م��ي 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ه��زاع  ال�شيخ  و�شمو  اخليمة 
اأبوظبي  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب 
طالب  من  الرابعة  الدفعة  تخريج  حفل  ام�س 

جامعة نيويورك اأبوظبي.
كما ح�شر احلفل - الذي اأقيم يف حرم اجلامعة 
ب��ج��زي��رة ال�����ش��ع��دي��ات - ك��ل م��ن م��ع��ايل ال�شيخ 
�شاحب  م�شت�شار  نهيان  اآل  حمدان  بن  �شلطان 
ال�شمو رئي�س الدولة ومعايل ال�شيخة لبنى بنت 
خالد القا�شمي وزيرة دولة للت�شامح وويليام اآر. 
نيويورك  جامعة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  بركلي 
واأن������درو ه��ام��ل��ت��ون رئ��ي�����س اجلامعة  اأب��وظ��ب��ي 

واألفريد بلوم نائب رئي�س اجلامعة .
األف  اأقيم بح�شور نحو  ال��ذي   - و�شلط احلفل 
ال�����ش��وء على   - امل��دع��وي��ن  ���ش��ي��ف م��ن  و300 
الإجن������ازات امل��ت��م��ي��زة وال�����ش��غ��ف ال��ف��ك��ري وروح 
املبادرة العالية التي حتلت بها دفعة عام 2017 
التي بلغت 165 طالبا ينحدرون من 64 دولة 

حيث مت منحهم �شهادات التخرج .
واأ������ش�����ادت م���ع���ايل ال�����ش��ي��خ��ة ل��ب��ن��ى ب��ن��ت خالد 
بالدفعة  احل���ف���ل  خ����الل  ك��ل��م��ة  يف  ال��ق��ا���ش��م��ي 

املتخرجة كما ت�شلمت “جائزة القيادة العاملية” 
تقديرا على اللتزام الذي تبديه معاليها جتاه 

اجلامعة واملجتمع عموما .
“ بالنظر  وقالت معاليها خماطبة اخلريجني 
والعامل  املنطقة  ت�شهدها  ال��ت��ي  الأو����ش���اع  اإىل 
اإذ  بال�شجاعة  التحلي  منكم  اأمتنى  فاإين  حاليا 
للتعاي�س  الكافية  ال�شجاعة  متلكوا  اأن  ينبغي 
امل�������ش���رتك يف ال���وق���ت ال�����ذي ي�����ش��ع��ى الآخ������رون 
التي  وال�شجاعة  والتفرق  النق�شام  اإىل  خالله 
يتطلبها التطلع نحو م�شتقبل م�شرق يف الوقت 
اأن  اأمتنى  ال��ذي فقد فيه الآخ���رون الأم��ل كما 
اأينما  تكونوا مبثابة �شفراء حقيقيني للت�شامح 

تواجدمت« .
تتوفر  مل  فر�شة  اأمامكم   “ معاليها  واأ�شافت 
والتفاعل  العامل  لفهم  ال�شابقة  الأجيال  لدى 
اأن  وال�شعي لتغيره ولذلك يتعني عليكم  معه 
تكونوا على اأمت ا�شتعداد لال�شتفادة من قدرات 
توا�شلكم  لت�شهيل  لي�س  احلديثة  التكنولوجيا 
احلقيقي  ال��ت��وا���ش��ل  لتحقيق  واإمن�����ا  ف��ح�����ش��ب 
اأن  كان  لأي  ت�شمحوا  ول  املجتمع  مع  والفاعل 
تطلعاتكم  حتقيق  على  عزميتكم  م��ن  يحبط 
التعليم  من  ا�شتثنائية  م�شتويات  تلقيتم  فقد 
الأكادميي حول مفهوم املواطنة العاملية واأ�شبح 
باإمكانكم الآن ا�شتخدام هذه املعرفة يف اإحداث 

فرق اإيجابي كبر من حولكم« .
وعلى مدى اأربعة اأعوام درا�شية ا�شتطاع خريجو 
على  �شواء  التميز  حتقيق   2017 العام  دفعة 
الدرا�شية  املناهج  خ��ارج  اأو  الأك��ادمي��ي  امل�شتوى 
ن���واد ط��الب��ي��ة وجمموعات  اإن�����ش��اء  وجن��ح��وا يف 
اأبوظبي.  متينة مع جمتمع  ريا�شية وعالقات 
ب��ربام��ج تدريبية  اأي�����ش��ا  وال��ت��ح��ق اخل��ري��ج��ون 
�شمن عدد من اأ�شهر املوؤ�ش�شات العاملية املرموقة 
املالية  ووزارة  لال�شتثمار  اأبوظبي  جهاز  ومنها 
املتحدة  والأمم  الأوروب���ي  والربملان  الإماراتية 
ال�شم�شية  الطاقة  وموؤ�ش�شة  ال���دويل  والبنك 
والأع�شاب  النف�شي  للطب  الأم��ري��ك��ي  وامل��رك��ز 
“ نيويورك  �شحيفة  “ و  اإن  اإن  “ �شي  وق��ن��اة 
هاملتون  اأن�������درو  ق����ال  ج��ان��ب��ه  م���ن   .« ت���امي���ز 
جمموعة  ت�شكلون  “ اأنتم  اخلريجني  خماطبا 
تعليما  تلقوا  الذين  املتميزين  الأ�شخا�س  من 
التالية  املرحلة  اإىل  تنتقلون  وفيما  ا�شتثنائيا 
اأمت��ن��ى منكم احل��ف��اظ على  ف���اإين  م��ن حياتكم 
واأمناط  والإب���داع  الف�شول  من  به  تتحلون  ما 
اإىل  بالإ�شافة  املغامرة  وح�س  النرة  التفكر 
القيم املثلى فقد قادتكم هذه ال�شفات احلميدة 
املقام  يف  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  دخ��ول  اإىل 
وتنمية  رعاية  على  ب��دوره��ا  عملت  التي  الأول 
�شي�شاعدكم  مما  درا�شتكم  خالل  ال�شفات  هذه 

ويوجهكم اإىل لعب دوركم يف العامل على اأكمل 
وجه عقب التخرج«.

“ اإن  للخريجني  بلوم  األفريد  ق��ال  جانبه  من 
التعليم الذي ح�شلتم عليه يف جامعة نيويورك 
الأمثل  النحو  على  اإع��دادك��م  يف  اأ�شهم  اأبوظبي 
لالندماج مع عامل اليوم بكل ما ينطوي عليه 
من خ�شائ�س عابرة للحدود وا�شتك�شافه لي�س 
م��ن وج��ه��ة ن��ظ��رك��م فح�شب واإمن����ا م��ن خالل 
روؤية الآخرين له وال�شتفادة من وجهات النظر 
املتعددة يف تطوير مهارة عالية باتخاذ القرارات 
ل��ه��ا وحتديد  وال���ت�������ش���رف وف���ق���ا  ال�����ش��ح��ي��ح��ة 
اأ�شهم  “ ل��ق��د  الأول���وي���ات امل��ن��ا���ش��ب��ة ..واأ����ش���اف 
نيويورك  جامعة  يف  تلقيتموه  ال���ذي  التعليم 
والأخالقية  الفكرية  املزايا  تنمية  يف  اأبوظبي 
لعقولكم املبدعة والتي ت�شمل خر زاد للولوج 

اإىل العامل على اأو�شع نطاق » .
وت��ت��م��ث��ل اخل���ط���وة ال��ت��ال��ي��ة ب��ال��ن�����ش��ب��ة لأك���رث 
2017 يف  ال��دف��ع��ة  ع���دد خ��ري��ج��ي  م��ن ن�شف 
بالتطبيق  وال��ب��دء  ج��دي��دة  بوظائف  الل��ت��ح��اق 
العملي لكل ما تعلموه من درا�شتهم يف جامعة 
البقاء  اأبوظبي. واختار الكثر منهم  نيويورك 
يف دولة الإمارات للعمل يف حني �شافر الآخرون 
�شعيا للح�شول على  العامل  اأنحاء  اإىل خمتلف 
ال���زم���ال���ة الأك���ادمي���ي���ة وال��ع��م��ل ل����دى كربيات 

�شركات التكنولوجيا وال�شركات النا�شئة املبتكرة 
الفنية  واملوؤ�ش�شات  الكربى  املالية  واملوؤ�ش�شات 
و�شركات البحوث. ويعتزم عدد من اخلريجني 
“ اإعمار”  ���ش��رك��ات  يف  امل��ه��ن��ي��ة  ح��ي��ات��ه��م  ب����دء 
بارثينون”  و”جمموعة  جروب”  و”�شيتي 
اآن����د كو” يف حني  وب��ن��ك “ ج���ى ب���ى م���ورج���ان 
خالل  من  باأنف�شهم  طريقهم  اآخ���رون  �شيتخذ 
موا�شلة العمل ب�شكل م�شتقل مبدينة نيويورك 

وتنمية اأعمالهم يف العا�شمة اليابانية طوكيو.
من ناحية اأخرى يوا�شل العديد من اخلريجني 
بالفعل  ح�����ش��ل��وا  ح���ي���ث  ال��ع��ل��م��ي  حت�����ش��ي��ل��ه��م 
يف  تخ�ش�شاتهم  ملتابعة  اأك��ادمي��ي��ة  فر�س  على 
املعمارية واملدنية والهند�شة  الهند�شة  جمالت 
والأمن العاملي والقانون والقت�شاد وال�شيا�شات 
والرعاية  وال��ت��ن��م��ي��ة  وال���دول���ي���ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
والعلوم  وال�����ش��ع��ر  الأدب����ي  وال��ت��األ��ي��ف  ال�شحية 
درا�شتهم  اخلريجون  ه��وؤلء  و�شيتابع  املتنوعة. 
املوؤ�ش�شات  اأ���ش��ه��ر  م��ن  ���ش��ه��ادات  على  للح�شول 
“ كلية  ومنها  العامل  ح��ول  ال��رائ��دة  التعليمية 
لالقت�شاد  لندن  كلية  و”  للحقوق”  ه��ارف��ارد 
لودفيغ  و”جامعة  جورجتاون”  و”جامعة   “
ماك�شيميليان” يف ميونخ و”جامعة كولومبيا” 
�شتانفورد  جامعة  و”   “ اأك�����ش��ف��ورد  و”جامعة 
بباري�س”  ال�شيا�شية  ال��درا���ش��ات  معهد  و”   “

و”جامعة �شيكاغو” و”كلية باري�س لالقت�شاد” 
و”جامعة نيو �شاوث ويلز«.

مونكايال  نافي�شاتو  الطالبة  األقت  جانبها  من 
احلا�شلة على درجة البكالوريو�س يف تخ�ش�س 
 2017 با�شم دفعة عام  العربية كلمة  العوامل 
اأن  ينبغي  ال��ذي  ال�����ش��وؤال  “يتمثل  فيها:  قالت 
نطرحه حاليا يف ما الذي ميكننا فعله باملعرفة 
البداية  نقطة  ذل���ك  وي�شكل  تلقيناها؟  ال��ت��ي 
وانطالقة  والإمكانات  الحتمالت  من  للكثر 
اأخرى ل تتمحور  اإظهار اهتمامنا باأ�شياء  نحو 
حول اأنف�شنا ول يتعلق ذلك حول احل�شول على 
ال�شهادات  اأو  الرتاكمية  املعدلت  اأو  ال�شهادات 
التي  امل��ج��الت  ح��ول فهم  واإمن���ا  العليا فح�شب 
النحو  فيها على  اإيجابي  تاأثر  اإح��داث  ميكننا 
كبرة  م�شوؤولية  عاتقنا  على  تقع  اإذ  الأم��ث��ل 
امل�شتوى  ع��ل��ى  للمجتمع  اإي����الء  علينا  وي��ع��ني 

العاملي اأو املحلي كل الهتمام الالزم«.
دبي  الإم���ارات���ي���ة  ال��ط��ال��ب��ة  ق��ال��ت  ناحيتها  م��ن 
 “ ال�شيا�شية  العلوم  يف  املتخ�ش�شة  اأب��وال��ه��ول 
ولكن  مم��ي��زة  مرحلة  نهاية  ال��ي��وم  ه��ذا  ي�شكل 
مكان  م��ن  �شننتقل  ح��ي��ث  ق�شتنا  ن��ه��اي��ة  لي�س 
م��ت��ن��وع اإىل اآخ���ر وم���ن م��رح��ل��ة اإىل اأخ����رى مع 
احلفاظ على ما اكت�شبناه من خربات جماعية 

حول الت�شامح والتعاي�س امل�شرتك ».

•• راأ�س اخليمة -وام:

تراأ�س �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود 
راأ�س  عهد  ويل  القا�شمي  �شقر  ب��ن 
التنفيذي  املجل�س  رئ��ي�����س  اخل��ي��م��ة 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  اج��ت��م��اع  ام�����س 

. الثاين لعام 2017 
جل�شته  ب��داي��ة  يف  املجل�س  و���ش��ادق 
ال�شابق  اج���ت���م���اع���ه  حم�����ش��ر  ع���ل���ى 
املدرجة  امل��و���ش��وع��ات  ا�شتعر�س  ث��م 
واملرتبطة  اأع���م���ال���ه  ج������دول  ع���ل���ى 
الدور  وتعزيز  اخلدمية  بامل�شاريع 
البنية  وتطوير  احلكومي  الرقابي 
املوؤ�ش�شات وخطط  الت�شريعية وبناء 

التحول الإلكرتوين والذكي.
واأو�شح الدكتور حممد عبداللطيف 
للمجل�س  ال����ع����ام  الم������ني  خ��ل��ي��ف��ة 
خالل  اط��ل��ع  املجل�س  اأن  التنفيذي 
اللجنة  ت���ق���ري���ر  ع���ل���ى  الج����ت����م����اع 
الق��ت�����ش��ادي��ة ف��ي��م��ا ي��خ�����س الإط����ار 
ال�شناعية  ل��ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��ع��ام 
ل���ل���دول���ة وم����ا ي��ت�����ش��م��ن��ه م���ن روؤي����ة 
واأه����داف وم��ب��ادرات راأ���ش��ي��ة واأفقية 
القطاع  م�شاهمة  زي��ادة  اإىل  و�شول 

ال�شناعي يف الناجت املحلي .
اجلهود  ب��ت��ن�����ش��ي��ق  امل��ج��ل�����س  ووج�����ه 
وال������ت������ع������اون لإجن������������اح امل�������ب�������ادرات 
وال���������ش��������رت���������ش��������اد ب�����امل�����وج�����ه�����ات 
القطاع  ت��ن��م��ي��ة  يف  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال�شناعي بالإمارة ودعم ال�شناعات 
والبتكار  امل���ع���رف���ة  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة 
ال�شناعات  يف  ال�شتثمار  وت�شجيع 

ذات الأولوية.
ر�شوم  املجل�س على تخفي�س  ووافق 
املناطق  يف  القت�شادية  الرتاخي�س 
القت�شادية  للتنمية  دعما  النائية 
فيها وت�شجيعا لال�شتثمار مبا يلبي 
من  املناطق  ه��ذه  �شكان  احتياجات 
معوقات  وي��زي��ل  واخل��دم��ات  ال�شلع 

ا�شتمرارية الأعمال.
اأي�����ش��ا تقرير  وا���ش��ت��ع��ر���س امل��ج��ل�����س 
والبيئة  ال���ع���ام���ة  ال�������ش���ح���ة  جل���ن���ة 
ووجه با�شتكمال الدرا�شات اخلا�شة 
البيئي مبا  الرقابي  ال��دور  بتطوير 
يعزز من ال�شحة وال�شالمة العامة 
العتبارات  م���واك���ب���ة  يف  وي�����ش��اه��م 

البيئية القيا�شية.
ت���ق���ري���ر جلنة  امل���ج���ل�������س  وت������ن������اول 

ال��ت��ح��ول الإل���ك���رتوين وال��ذك��ي وما 
ت�����ش��م��ن��ه م���ن م����ب����ادرات واإجن������ازات 
احلكومة  ب��ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ت��ت�����ش��ل 
اأق����ر اخلطة  يف ه����ذا ال�������ش���اأن ح��ي��ث 
الزمنية لتنفيذ حزمة من امل�شاريع 
جمال  يف  ال�����رائ�����دة  الإل���ك���رتون���ي���ة 
اإىل  ا�شتنادا  الإلكرتونية  التواقيع 
وم�شروع  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ع��اي��ر  اأرق������ى 
اخليمة  راأ���������س  ب����ي����ان����ات  م��ن�����ش��ت��ه 
القرار  ات��خ��اذ  عملية  لدعم  الذكية 
الإم���ارة  يف  البيانات  وت��ب��ادل  ون�شر 
ال��ه��وي��ة الذكية  وال��دول��ة وم�����ش��روع 
اخلدمات  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  لت�شهيل 
للح�شور  احل��اج��ة  دون  احل��ك��وم��ي��ة 
ال�شخ�شي لطالب اخلدمة وم�شروع 
ب���ني اجلهات  الإل����ك����رتوين  ال���رب���ط 
امل���ح���ل���ي���ة والحت�������ادي�������ة وم�������ش���روع 
ت���ق���دمي اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة عن 
ال���ذات���ي���ة. واطلع  الأج���ه���زة  ط��ري��ق 
يف  العمل  �شر  على  اأي�����ش��ا  املجل�س 
والذكي  الإل��ك��رتوين  التحول  خطة 
2019 من  ع���ام  ح��ت��ى  ل��ل��خ��دم��ات 
وتطوير  الأ�شا�شية  املتطلبات  حيث 
مع  وال��رب��ط  والأن��ظ��م��ة  التطبيقات 

انظمة تخطيط املوارد وم�شتلزمات 
احل���وك���م���ة ووج������ه ب�����ش��رع��ة اإجن�����از 
م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ت��ح��ول ب��ال�����ش��راك��ة مع 

اجلهات املعنية .
امل�شاركة  ب��ن��ت��ائ��ج  امل��ج��ل�����س  واأ�����ش����اد 
باأمن  اخلا�س  التدريبي  بالربنامج 
امل��ع��ل��وم��ات ل��ل��ج��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة يف 
الإمارة .. موؤكدا على �شرورة اإيالء 
له  ملا  اأهمية ق�شوى  املعلومات  اأمن 
الأعمال  ا�شتمرارية  على  تاأثر  من 

وتقدمي اخلدمات.
وتطوير  املوؤ�ش�شات  بناء  جم��ال  ويف 
ه��ي��ك��ل��ي��ة ال���ع���م���ل احل���ك���وم���ي واف����ق 
اإعادة  ق��ان��ون  م�شروع  على  املجل�س 
واخلدمات  ال���ش��غ��ال  دائ����رة  هيكلة 
العامة حيث �شتحل دائرة اخلدمات 
الأ�شغال  دائ�����رة  ع���ن  ب����دل  ال��ع��ام��ة 
الدائرة  و�شتتبع  العامة  واخلدمات 
يف  تتمثل  خدمية  موؤ�ش�شات  اأرب��ع��ة 
موؤ�ش�شة ال�شرف ال�شحي وموؤ�ش�شة 
املخلفات  اإدارة  وموؤ�ش�شة  الأ���ش��غ��ال 
وموؤ�ش�شة الزراعة التجميلية ووجه 
ترجمة  ب�������ش���رورة  الإط������ار  ه����ذا  يف 
ال����ق����وان����ني وال����ل����وائ����ح اإىل  ج��م��ي��ع 

جلميع  لإتاحتها  الجنليزية  اللغة 
�شر  املجل�س  وا�شتعر�س  املعنيني. 
امل�����ش��اري��ع اخلدمية  ع���دد  ال��ع��م��ل يف 
واإع�����ادة  ال��ن��ف��اي��ات  اإدارة  جم����ال  يف 
تدويرها بالتعاون مع وزارة التغير 
املجل�س  اأ�شاد  حيث  والبيئة  املناخي 
الحتادية  احلكومة  م��ع  بال�شراكة 
التحتية  البنية  متطلبات  توفر  يف 
ل��ل��خ��دم��ات ومب���ا ي��ت��واف��ق م��ع روؤية 
الإمارات 2021 ووجه بتوفر كافة 
اأوجه الت�شهيل لإجناز هذه امل�شاريع 
اأك���م���ل وج����ه ووف���ق���ا للخطط  ع��ل��ى 
هذا  يف  املجل�س  وواف���ق  امل��و���ش��وع��ة. 
املخ�ش�شات  اع��ت��م��اد  ع��ل��ى  ال�����ش��ي��اق 
يف  النفايات  مكب  لتو�شعة  الالزمة 
اجل���زي���رة احل���م���راء لإح�����الل مكب 
ج��ل��ف��ار ك��م��ا واف���ق ع��ل��ى خ��ط��ة هيئة 
ووجه   2017 لعام  املخلفات  اإدارة 
ب�شرعة اإجناز عملية العطاءات وبدء 

التنفيذ.
الجتماع  خ���الل  امل��ج��ل�����س  ون��اق�����س 
حماية  هيئة  م��ن  املقدمة  ال��درا���ش��ة 
ال���ب���ي���ئ���ة وال���ت���ن���م���ي���ة ح�������ول واق�����ع 
الإمارة  املياه اجلوفية يف  وم�شتقبل 

التو�شيات  م����ن  ع�������ددا  واع����ت����م����د 
والإجراءات لرت�شيد ا�شتخدام املياه 
اجل��وف��ي��ة و���ش��م��ان ا���ش��ت��دام��ت��ه��ا مبا 
يحقق المن املائي وح�شن ا�شتخدام 
العملية  خل��دم��ة  الطبيعية  امل����وارد 

التنموية.
كما ناق�س تفا�شيل م�شروع حتديث 
ل�شروط  ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة  ال����الئ����ح����ة 
ال���ب���ن���اء يف الإم��������ارة  وم���وا����ش���ف���ات 
العمرانية  ال��ن��ه�����ش��ة  ي���واك���ب  مب���ا 
والت�شييد  البناء  قطاع  وم�شتجدات 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  م���ع  وي��ت��م��ا���ش��ى 

واملعاير  ال��ع��م��راين  التخطيط  يف 
امل����ب����اين ومبا  ت��ن��ظ��ي��م  ال���ع���امل���ي���ة يف 
البنائي  الأم��ان  ملتطلبات  ي�شتجيب 
الالئحة  تتناول  حيث  وال�شتدامة 
للمباين  امل��ع��م��اري��ة  ال����ش���رتاط���ات 
وال�شياحية  وال��ت��ج��اري��ة  ال�����ش��ك��ت��ي��ة 
اخلدمات  وا�شرتاطات  وال�شناعية 
ال�شرتاطات  اإىل  بالإ�شافة  العامة 
باإثراء  امل��ج��ل�����س  ووج����ه  الإن�����ش��ائ��ي��ة 
الالئحة وتعزيز حمتواها وتكاملها 
الفني من خالل التن�شيق والت�شاور 
الإعاقة  وذوي  املعنيني  جميع  م��ع 

وم������راع������اة وا����ش���ت���ي���ع���اب ال����ظ����روف 
والحتياجات اخلا�شة.

واطلع املجل�س على الدرا�شة املقدمة 
متطلبات  ح��ول  البلدية  دائ���رة  م��ن 
م�شروع  من  الأوىل  املرحلة  ت�شغيل 
واحتياجاته  ال�شناعي  ال�شاحلية 
وامل�شتلزمات  التحتية  البنية  م��ن 
اخل��دم��ي��ة مب���ا ي��ع��زز م���ن اجل���دوى 
ممار�شة  وي�������ش���ه���ل  الق���ت�������ش���ادي���ة 
وال�شناعية  القت�شادية  الأن�شطة 
حيث اأقر املجل�س نظام الفرز واآلية 

احت�شاب التكاليف.

•• اأبوظبي-الفجر: 

بحثت بلدية مدينة اأبوظبي وبلدية 
امل�شرتك  ال��ت��ع��اون  تعزيز  �شبل  دب��ي 
وتبادل اخل��ربات وذل��ك خالل قيام 
وفد من بلدية مدينة اأبوظبي بزيارة 
العامة يف بلدية دبي  ال�شيانة  اإدارة 
معيارية  مقارنة  اإج���راء  ا�شتهدفت 
والت�شغيل  ال�شيانة  عمليات  ب�شاأن 
العامة،  الإن������ارة  ب�شبكة  وال��ت��ح��ك��م 
الناجحة  ال��ت��ج��ارب  على  والط���الع 

وال�شتفادة  البلدية  ل��دى  وامل��م��ي��زة 
منها يف امل�شاريع امل�شابهة.

وتاأتي هذه املقارنات املعيارية �شمن 
البلدية  ال�شوؤون  دائرة  اإطار حر�س 
التعاون  ج�شور  تعزيز  على  والنقل 
واملوؤ�ش�شات  الهيئات  و  ال��دوائ��ر  م��ع 
ال����دائ����ب نحو  وال�����ش��ع��ي   ، امل���م���ي���زة 
ت��ط��وي��ر ت��ب��ادل ال��ت��ع��اون واخل���ربات 
واملعلومات ملا له من اأثر يف الرتقاء 
اخلدمات  وب��ج��ودة  ب���الأداء  امل�شتمر 
املميزة  اخل����ربات  م��ن  وال���ش��ت��ف��ادة 

والناجحة بهذا ال�شاأن.
البلدية  مم��ث��ل��و  ا���ش��ت��ع��ر���س  وق�����د 
امل��ع��ي��اري��ة جتربتهم  ال���زي���ارة  خ���الل 
اخلا�شة باإدارة �شبكة الإنارة العامة 
فيها  م��رت  التي  التطوير  وم��راح��ل 
بهدف الو�شول اإىل الكفاءة املن�شودة 
لالإنارة مبا يتوافق مع ا�شرتاتيجية 
اأب���وظ���ب���ي من  الإن���������ارة ال���ع���ام���ة يف 
والتحكم  وال�شيانة  الت�شغيل  حيث 
متطلبات  حت��ق��ي��ق  ذات����ه  وال���وق���ت   ،

التنمية امل�شتدامة املن�شودة. 

هذه  اأه����داف  اأن  البلدية  واأ���ش��اف��ت 
ال�����زي�����ارة مت����ح����ورت ح�����ول اإج�������راء 
عقود  يخ�س  فيما  معيارية  مقارنة 
ال�شيانة والت�شغيل والتحكم  ب�شبكة 
، والط��الع على  ب��الإن��ارة ونوعيتها 
اأه������م الإجن����������ازات وال����ت����ط����ورات يف 
املوا�شفات  ح��ي��ث  م���ن  امل���ج���ال  ه���ذا 
وامل����ع����اي����ر امل�������ش���ت���خ���دم���ة ل������دى يف 
ب��ل��دي��ة دب���ي وك��ذل��ك ت��ب��ادل املعرفة 
باأف�شل  ل����ل����خ����روج  واخل�������������ربات  
الن���ارة  ل�شرتاتيجية  التطبيقات 

ذاته  وب��ال��وق��ت  م�شتقبال،  ال��ع��ام��ة 
امل�شتخدمة  التقنيات  على  الط��الع 
ل�شبكات  التابعة  التحكم  غ��رف  يف 
حالياً  باملوجودة  ومقارنتها  الإن���ارة 

لدى بلدية مدينة اأبوظبي.
الزيارات  ه���ذه  اأن  ال��ب��ل��دي��ة  واأك����دت 
املعيارية تعد و�شيلة ناجعة للتعليم 
، وتتيح الطالع  والتطوير امل�شتمر 
وال�شتفادة  الناجحة  التجارب  على 
من الربامج الناجحة واملميزة لدى 

الطرفني .
املعيارية  الزيارة  هذه  اُختتمت  وقد 
ج�شور  تعزيز  اأهمية  على  بالتفاق 

وال�شتفادة  اجلانبني  بني  التوا�شل 
وت�شخرها  الناجحة  التجارب  من 

ال�شاملة  ال����روؤي����ة  دع����م  ���ش��ب��ي��ل  يف 
الهادفة اإىل حت�شني اخلدمات.

الإمارات واأ�شبانيا تعقدان الجتماع اخلام�س 
للم�شاورات ال�شيا�شية بينهما

حاكم راأ�س اخليمة ياأمر بالإفراج عن 363 �شجينا مبنا�شبة حل�ل �شهر رم�شان وعام اخلري

•• مدريد -وام:

للم�شاورات  اخلام�س  الجتماع  اأعمال  الول  اأم�س  عقدت 
واململكة  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  ب��ني  ال�شيا�شية 
يف  الأ�شبانية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  مقر  يف  وذل���ك  الأ�شبانية 
م��دري��د. ت��راأ���س الج��ت��م��اع م��ن اجل��ان��ب الإم���ارات���ي معايل 
لل�شوؤون  ال��دول��ة  ب��ن حممد قرقا�س وزي��ر  اأن���ور  ال��دك��ت��ور 
اإيدالفون�شو  �شعادة  الأ�شباين  اجلانب  وم��ن   .. اخلارجية 

كا�شرتو لوبيز وزير الدولة لل�شوؤون اخلارجية.

 - ال�شيا�شية  امل�����ش��اورات  - خ��الل جل�شة  اجل��ان��ب��ان  وب��ح��ث 
على  البلدين  بني  ال�شيا�شي  التعاون  وتعزيز  �شبل تطوير 
وجهات  ت��ب��ادل  اإىل  اإ�شافة  وال���دويل  الثنائي  ال�شعيدين 

النظر حول الق�شايا الدولية والإقليمية .
واجلانب  اخلارجية  لل�شوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  معايل  ووق��ف 
الذي  الإرهابي  بالعتداء  تنديدا  �شمت  دقيقة  الأ�شباين 

�شهدته مدينة مان�ش�شرت الربيطانية .
واأعرب الوزيران عن تعازيهما ل�شحايا العتداء وت�شامن 

دولة الإمارات ومملكة اأ�شبانيا مع اململكة املتحدة.

•• راأ�س اخليمة -وام:

اأمر �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو 
 363 ب��الإف��راج عن  راأ���س اخليمة  الأعلى حاكم  املجل�س 
�شجينا مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان املبارك وعام اخلر 
والإ�شالحية  العقابية  املوؤ�ش�شة  ن��زلء  م��ن  اخل��ر  عفو 
وممن  متفاوتة  عقوبات  يق�شون  ممن  اخليمة  راأ���س  يف 

�شدرت بحقهم اأحكام يف ق�شايا خمتلفة.
ترتبت  ال��ت��ي  املالية  الل��ت��زام��ات  بت�شديد  �شموه  وتكفل 
عليهم تنفيذا لتلك الأحكام وذلك مبنا�شبة �شهر رم�شان 

املبارك.

اإط��ار حر�س �شاحب ال�شمو حاكم  وي��اأت��ي ه��ذا الأم��ر يف 
فر�شه  عنهم  املفرج  ال�شجناء  اإعطاء  على  اخليمة  راأ���س 

اأخرى لبدء حياة جديدة وللتخفيف من معاناة اأ�شرهم.
القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  بن  ال�شيخ حممد  �شمو  ووج��ه 
باتخاذ  الق�شاء  جمل�س  رئي�س  اخليمة  راأ����س  عهد  ويل 
الإجراءات الالزمة لتنفيذ اأمر �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س 
اخليمة بالإفراج عن امل�شمولني بالعفو من نزلء املوؤ�ش�شة 
العقابية والإ�شالحية يف الإم��ارة وبالتن�شيق مع القيادة 

العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة قبل بداية ال�شهر الف�شيل.
العام  النائب  �شعيد حميمد  امل�شت�شار ح�شن  �شعادة  وقال 
اإن املبادرة الإن�شانية �شاحب ال�شمو  لإمارة راأ�س اخليمة 

ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي بالعفو عن بع�س املحكوم 
امل�شمولني  منح  على  �شموه  اإط��ار حر�س  يف  ياأتي  عليهم 
بالعفو الفر�شة ملعاودة الندماج يف ن�شيج املجتمع وعلى 
املفرج عنهم  اإىل قلوب عائالت  والبهجة  ال�شرور  اإدخ��ال 

وذويهم.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل  بال�شكر  العام  النائب  وتوجه 
البهجة  اأدخل  الذي  اأمره  القا�شمي على  �شعود بن �شقر 

وال�شعادة يف نفو�س الأ�شر التي تنتظر اللتقاء بذويها .
كما توجه بال�شكر اإىل �شمو ويل عهد راأ�س اخليمة رئي�س 
والتي  وامل�شتمرة  الدائمة  متابعته  على  الق�شاء  جمل�س 

يوليها للنيابة العامة والق�شاء يف الإمارة.
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العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25

�إعــــــــــالن
للهواتف  ال�ش�����ادة/املرعب  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ولوازم ال�شيارات
رخ�شة رقم:CN 1049727  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة هيثم عدنان �شامل %100  
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة �شالح مبارك مبخوت �شالح الكربي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد حممد احمد �شيف املزروعي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شو�شن 

للمقاولت العامة 
رخ�شة رقم:CN 1169610  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ا�س بي �شي للهواتف 

وفروعها رخ�شة رقم:CN 2253561 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة احمد �شامل عبداهلل  علي الكندي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف علي يا�شر عبداهلل علي الكندي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/عمر  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

دراز لتنجيد مقاعد ال�شيارات 
رخ�شة رقم:CN 1178357 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ماج�شتيك ملقاولت العمال 

الكهربائية ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1343112 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عي�شى �شامل را�شد عبيد املن�شوري %51  
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شميع الرحمن رازق �شاه %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عي�شى �شامل را�شد عبيد املن�شوري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف رزاق �شاه عبداهلل �شاه
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان  القت�شادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الغروب 

CN 2146382:لتاأجر ال�شيارات  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اجلواد 
CN 1173691:ال�شيل لعمال اخلر�شانة رخ�شة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/املوربعه لل�شيانة العامة

 رخ�شة رقم:CN 2138680  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ح�شني علي �شيف حميد احل�شني من مالك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�شب ال�شركاء/ ح�شني علي �شيف حميد احل�شني من 100% اىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبداللطيف وهبه التابعي داود %100

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
 تعديل ا�شم جتاري من/املوربعه لل�شيانة العامة

ALMORABA GENERAL MAINTENANCE
اىل/املوربعه لعمال الرخام والبالط     

ALMORABA MARBLE TIEL WORKS
تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال تبليط الر�شيات واجلدران )4330019(

تعديل ن�شاط/حذف �شيانة املباين )4329901(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/قمة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN 1195318:الظفرة للمقاولت العامة رخ�شة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12029 بتاريخ 2017/5/25

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/مون  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

  CN 1970843:بلون للنجارة والديكور رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 املالك:دي ال ايه بيرب ميدل اي�شت ال ال بي 

FOCUS:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:264003       بتاريخ:2016/11/28 م
با�ش��م:جيمولوجيكال ان�شتيتيوت اوف امريكا ، انك

وعنوانه:5345 ارمادا درايف ، كار ل�شباد ، �شي ايه 92008 ، الوليات املتحدة المريكية 
mageed.mabrouk@dlapiper.com امييل

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9 
الفئة 9:من�شورات الكرتونية قابلة لتفريغ. 

لتينية.  باأحرف  مكتوبة   FOCUS و�شف العالمة:عبارة
ال�شرتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  مايو 2017 العدد 12029

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 املالك:دي ال ايه بيرب ميدل اي�شت ال ال بي 

GIA:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:264030       بتاريخ:2016/11/28 م
با�ش��م:جيمولوجيكال ان�شتيتيوت اوف امريكا ، انك

وعنوانه:5345 ارمادا درايف ، كار ل�شباد ، �شي ايه 92008 ، الوليات املتحدة المريكية
mageed.mabrouk@dlapiper.com امييل

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41 
واإدارة  تنظيم   ، الدرا�شية  احللقات  واإدارة  تنظيم   ، باملرا�شلة  درا�شية  دورات   ، 41:التعليم  الفئة 

ور�شات العمل )تدريب( ، توفر املطبوعات اللكرتونية الفورية غر القابلة للتنزيل. 
و�شف العالمة:عالمة جي اآي اي داخل دائرة مع حدود متعرجة داخل �شكل درع بداخله ر�شمة 

ن�شف كرة وماي�شبه ال�شجرة. 
ال�شرتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  مايو 2017 العدد 12029

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 املالك:عيادة ال�شرتايل البيطري 

A V H:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:272168       بتاريخ:2017/04/26 م
با�ش��م:عيادة ال�شرتايل البيطري

وعنوانه:ابوظبي مدينة خليفة اأ هاتف: 025562990 �شندوق الربيد: 144809 
امييل info@austrailanvel.com ابوظبي

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:44 عيادة بيطرية. 
 A ح��روف  ال�شكل  يدنو  وببغاء  لكلب وقط  بداخلها �شوره ظالل  دائ��رة  العالمة:�شكل  و�شف 

 .V H
ال�شرتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  مايو 2017 العدد 12029

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 املالك:كافرتيا وقت ال�شاي 

tea time:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:268481       بتاريخ:2017/02/19 م
با�ش��م:كافرتيا وقت ال�شاي

 4985 الربيد:  �شندوق   025845777 فاك�س:   025845777 هاتف:  ال�شاخمه  يا�س  وعنوانه:بني 
امييل ismaikeloth666@gmail.com ابوظبي

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43 خدمات توفر الطعمة وامل�شروبات اليواء 
املوؤقت. 

و�شف العالمة:العالمة عبارة عن �شكل دائره باللون الخ�شر بداخلها وقت ال�شاي من ا�شفلها 
tae time باللونني  tae time ويحيط بالدائرة من اليمني والي�شار وقت ال�شاي يقابلها 
البي�س وال�شفر على اق�شى ي�شار ال�شكل ر�شمه كوب �شاي باللون الخ�شر وال�شكل على خلفية 

باللون البني. 
Tae time ( على  ال�شرتاطات: احلماية للعالمة يف �شكلها املميز ول ت�شمل )وقت ال�شاي 

حدة يف الو�شع العادي. 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  مايو 2017 العدد 12029

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 املالك:دي ال ايه بيرب ميدل اي�شت ال ال بي 

GIA:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:264017       بتاريخ:2016/11/28 م
با�ش��م:جيمولوجيكال ان�شتيتيوت اوف امريكا ، انك

وعنوانه:5345 ارمادا درايف ، كار ل�شباد ، �شي ايه 92008 ، الوليات املتحدة المريكية
mageed.mabrouk@dlapiper.com امييل

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9 
 ، فيديو  اأ�شرطة   ، البيانات  ، معدات معاجلة  لل�شوء  افالم معر�شة   ، كمبيوتر  9:برامج  الفئة 
اأقرا�س مدجمة )�شمعية ب�شرية( ، م�شغل وم�شي لناقل تتابعي م�شرتك ، م�شتقبالت �شمعية 
وب�شرية ، الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�شاحية عدادات ، اجهزة قيا�س الرتدد ، اأدوات 

قيا�س فرجارات ، اآلت وزن. 
و�شف العالمة:عالمة جي اآي اي داخل دائرة مع حدود متعرجة داخل �شكل درع بداخله ر�شمة 

ن�شف كرة وماي�شبه ال�شجرة. 
ال�شرتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  مايو 2017 العدد 12029

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 املالك:دي ال ايه بيرب ميدل اي�شت ال ال بي 

GIA:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:264024       بتاريخ:2016/11/28 م
با�ش��م:جيمولوجيكال ان�شتيتيوت اوف امريكا ، انك

وعنوانه:5345 ارمادا درايف ، كار ل�شباد ، �شي ايه 92008 ، الوليات املتحدة المريكية
mageed.mabrouk@dlapiper.com امييل

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:14 
، فلز زيتوين )اأح��ج��ار كرمية(  ، �شناديق جموهرات لآل��ئ )جم��وه��رات(  الفئة 14:جم��وه��رات 
زبرجد ، خرز ل�شناعة املجوهرات ، خرز ل�شناعة املجوهرات ، حلي �شغرة )جموهرات( ، حلي 
العنق  رابطات  دبابي�س  )اأكمام(  مرابط  زمامات  )جموهرات(  دبابي�س   ، )جموهرات(  �شغرة 
اأ���ش��اور )جم��وه��رات( ، خوامت   ، اأق���راط  ، دبابي�س للزينة )جم��وه��رات( ، قالئد )جم��وه��رات( ، 

)جموهرات( ، �شاعات. 
و�شف العالمة:عالمة جي اآي اي داخل دائرة مع حدود متعرجة داخل �شكل درع بداخله ر�شمة 

ن�شف كرة وماي�شبه ال�شجرة. 
ال�شرتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  مايو 2017 العدد 12029

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية

اخلمي�س  25  مايو 2017 العدد 12029

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية

اخلمي�س  25  مايو 2017 العدد 12029

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية

اخلمي�س  25  مايو 2017 العدد 12029
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•• اأ�صتانا -وام: 

نزار  �شلطان  ن���ور  ف��خ��ام��ة  ا�شتقبل 
كازاخ�شتان  رئي�س جمهورية  باييف 
العا�شمة  يف  الرئا�شي  الق�شر  يف   -
ال�شيخ  �شمو  الول-  اأم�����س  اأ���ش��ت��ان��ا 
ن��ه��ي��ان وزير  اآل  زاي����د  ب���ن  ع���ب���داهلل 
اخلارجية والتعاون الدويل والوفد 

ال�شيخ  ���ش��م��و  ون���ق���ل  ل�����ه.  امل����راف����ق 
ع��ب��داهلل ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان خالل 
اللقاء حتيات �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
الرئي�س  اإىل  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 
�شموه  ومت���ن���ي���ات  ال���ك���ازاخ�������ش���ت���اين 
التقدم  دوام  ال���ك���ازاخ���ي  ل��ل�����ش��ع��ب 
والزدهار. من جانبه حمل الرئي�س 

ال��ك��ازاخ�����ش��ت��اين ���ش��م��وه حت��ي��ات��ه اإىل 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة .. 
م���وؤك���دا ح��ر���س ب����الده ع��ل��ى تعزيز 
عالقات التعاون مع دولة الإمارات.

واأكد فخامته �شعي بالده لالرتقاء 
مب�������ش���ت���وى ع���الق���ات���ه���ا م�����ع دول�����ة 
ال������ذي يخدم  ب��ال�����ش��ك��ل  الإم����������ارات 
م�شالح اجلانبني.. م�شيدا مب�شرة 

ت�شهدها  ال���ت���ي  وال���ن���م���اء  ال���ت���ط���ور 
الإمارات يف جميع املجالت.

وجهات  تبادل  اللقاء  خالل  وج��رى 
ال���ن���ظ���ر ح�����ول جم���م���ل ال���ت���ط���ورات 
ذات  والق�شايا  والدولية  الإقليمية 

الهتمام امل�شرتك.
وبحث اجلانبان العالقات ال�شيا�شية 
امل�شرتكة  والقت�شادية  والثقافية 

واأوج����ه ت��ط��وي��ر وت��ع��زي��ز اآف����اق هذه 
ت����ب����ادل  ال�����ع�����الق�����ات مب�����ا يف ذل�������ك 
الزيارات واخلربات وتعزيز التعاون 

القت�شادي يف �شتى املجالت.
الدكتور  ���ش��ع��ادة   .. ال��ل��ق��اء  ح�����ش��ر 
حم��م��د اأح��م��د ب��ن ���ش��ل��ط��ان اجلابر 
جمهورية  ل�����دى  ال�����دول�����ة  ���ش��ف��ر 

كازاخ�شتان .

•• اأ�صتانا -وام:

ا�شتقبل دولة بخيتجان �شاغينتايف 
رئي�س جمل�س ال��وزراء يف جمهورية 
اأ�شتانا  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف  ك��ازاخ�����ش��ت��ان 
زايد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  ام�س 
والتعاون  اخلارجية  وزير  نهيان  اآل 

الدويل والوفد املرافق له.
وج���رى خ��الل ال��ل��ق��اء - ال���ذي عقد 

اإىل  الر�شمية  �شموه  زي��ارة  اإط��ار  يف 
كازاخ�شتان - بحث عالقات التعاون 
امل�������ش���رتك ب���ني اجل���ان���ب���ني واآل���ي���ات 
القت�شادي  امل���ج���ال  يف  وت��ع��زي��زه��ا 
وال���ت���ج���اري وال��ث��ق��ايف وغ���ره���ا من 
وجهات  ت��ب��ادل  جانب  اإىل  امل��ج��الت 
الق�شايا  م���ن  ع����دد  جت����اه  ال��ن��ظ��ر 
الإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة ال���ت���ي تهم 

البلدين وامل�شتجدات يف املنطقة.

زايد  بن  ال�شيخ عبداهلل  �شمو  ونقل 
حتيات  ال���ل���ق���اء  خ�����الل  ن���ه���ي���ان  اآل 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
ال�شمو  و����ش���اح���ب  اهلل  رع������اه  دب�����ي 
اآل نهيان  زاي����د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 

القائد  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل 
ومتنياتهم  امل�شلحة  للقوات  الأعلى 
لل�شعب الكازاخي املزيد من التقدم 

والزدهار.
�شاغينتايف  بخيتجان  دول��ة  ورح��ب 
ب���زي���ارة ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
موؤكدا   .. ك��ازاخ�����ش��ت��ان  اإىل  زاي�����د 
اأهمية تعزيز العالقات بني البلدين 
ال�����ش��دي��ق��ني وح���ر����س ب�����الده على 

الإمارات  دول��ة  مع  عالقاتها  تعزيز 
التعاون  اآل����ي����ات  ل���دف���ع  وت��ط��ل��ع��ه��ا 
املجالت  �شتى  يف  بينهما  امل�����ش��رتك 
.. م�شيدا مبا حققته الإم��ارات من 
ت��ق��دم وت���ط���ور خ���الل ف���رتة زمنية 

ق�شرة.
ح�شر اللقاء �شعادة الدكتور حممد 
اأح���م���د ب���ن ���ش��ل��ط��ان اجل���اب���ر �شفر 
الدولة لدى جمهورية كازاخ�شتان.

•• اأ�صتانا-وام: 

اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  وق��ع 
نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
وزير  الرحمانوف  عبد  خ��رت  ومعايل 
على  الول  اأم�����س  كازاخ�شتان  خارجية 
العفاء  ات��ف��اق��ي��ة  ت��ع��دي��ل  ب���روت���وك���ول 
امل��ت��ب��ادل م��ن ت��اأ���ش��رة ال��دخ��ول امل�شبقة 
الدبلوما�شية  ال�شفر  اجل��وازات  حلاملي 
اإ�شافة  واخلا�شة حيث ت�شمن التعديل 

جوازات ال�شفر العادية.
خارجية  ووزي���������ر  ����ش���م���وه  ����ش���ه���د  ك���م���ا 
كازاخ�شتان التوقيع على مذكرة تفاهم 
ب�����ش��اأن ت��ن��ف��ي��ذ م�����ش��روع اإن�������ش���اء جممع 
البرتوكيماويات اخلا�س ب�شركة مبادلة 

يف كازاخ�شتان.
وت����ب����ادل اجل���ان���ب���ان - خ����الل ال���ل���ق���اء - 
الق�شايا  من  ع��دد  ح��ول  النظر  وجهات 
�شوء  يف  امل���������ش����رتك  اله�����ت�����م�����ام  ذات 
ال�شاحتني  على  وامل�شتجدات  التطورات 

بحث  اإىل  اإ���ش��اف��ة  وال��دول��ي��ة  الإقليمية 
�شبل واإمكانات تعزيز العالقات الثنائية 
بني دولة الإم��ارات وكازاخ�شتان واآليات 
كافة  امل��ج��الت  يف  وتعزيزها  تطويرها 
والثقافية  والتجارية  القت�شادية  منها 

والطاقة املتجددة.
اآل  ب��ن زاي��د  واأك���د �شمو ال�شيخ ع��ب��داهلل 
تعزيز  على  �شتعمل  التفاقية  اأن  نهيان 
العالقات ودعم اأوجه التعاون والتن�شيق 
ال�شفر  م��ن  البلدين  مواطني  ومت��ك��ني 
ب�����ش��ه��ول��ة وت��ي�����ش��ر ���ش��ب��ل ال��ت��وا���ش��ل بني 

�شعبي البلدين.
واأ�شاف �شموه اأن الزيارة تكللت بالنجاح 
مذكرات  عدة  على  التوقيع  بعد  الكبر 
للجنة  الأول  الجتماع  وانعقاد  تفاهم 
امل�شاورات القن�شلية بني البلدين وعقد 

املنتدى الأول لرجال الأعمال الإماراتي 
التعاون  ل��ت��ع��زي��ز  ال���ك���ازاخ�������ش���ت���اين   -

القت�شادي.
 – الإم�����ارات�����ي�����ة  ال����ع����الق����ات  اأن  وذك������ر 
ن�شاأة  م��ن��ذ  ت���ط���ورت  ال��ك��ازاخ�����ش��ت��ان��ي��ة 
البلدين  ب��ني  الدبلوما�شية  ال��ع��الق��ات 
دولة  تطلع  ع��ن  م��ع��رب��ا   ..1992 ع���ام 
ل��ل��م��زي��د م���ن ف���ر����س النمو  الإم��������ارات 
وال���ت���ق���دم يف خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات بني 

البلدين.
للحركة  الكبر  النمو  اإىل  �شموه  واأ�شار 
ال�شياحية بني البلدين حيث ارتفع عدد 
الإمارات  دول��ة  اإىل  الكازاخيني  ال�شياح 
خالل عام 2016 اإىل ما يزيد عن 99 

األف زائر.
كازاخ�شتان  حكومة  اإىل  بال�شكر  وتقدم 

ال�����ش��دي��ق��ة ع��ل��ى ت��اأك��ي��د م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف 
ال���ذي   2020 دب����ي  اإك�����ش��ب��و  ف��ع��ال��ي��ات 
ومن�شة  ا�شتثنائيا  عامليا  ح��دث��ا  يعترب 
رئ��ي�����ش��ة ل��ع��ق��د ال�����ش��راك��ات امل��ث��م��رة على 
خم���ت���ل���ف امل���������ش����ت����وي����ات الق���ت�������ش���ادي���ة 
والثقافية وفر�شة مهمة لرتويج الدول 
وال�شياحي  الق��ت�����ش��ادي  امل�شتوى  على 

والثقايف.
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  �شمو  وق���ال 
الدويل اإن الإم��ارات توؤمن باأن م�شاركة 
و�شتمنح  املعر�س  �شترثي  كازاخ�شتان 
ثقافتها  لعر�س  لكازاخ�شتان  الفر�شة 
واإجن����ازات����ه����ا ال���ت���ي حت��ظ��ى ب���الح���رتام 
الدويل. وثمن �شموه ا�شت�شافة حكومة 
كازاخ�شتان لالجتماعات اخلا�شة حول 
تف�شي  اأن  يف  اأمله  عن  معربا   .. �شوريا 

مفاو�شات الأطراف ال�شورية اإىل نتائج 
بناءة واإيجابية.

م������ن ج����ان����ب����ه رح��������ب م�����ع�����ايل خ����رت 
ال�شيخ  �شمو  ب���زي���ارة  ع��ب��دال��رح��م��ان��وف 
.. م�شيدا  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل 

بالعالقات الثنائية بني البلدين.
الإم����ارات تعترب  دول��ة  اأن  واأك���د معاليه 
وجهة مف�شلة ل�شعب بالده واأن التوقيع 
ال�شياح  عدد  من  �شيزيد  التفاقية  على 

الكازاخايني اإىل دولة الإمارات.
حممد  الدكتور  �شعادة   .. اللقاء  ح�شر 
الدولة  �شلطان اجلابر �شفر  اأحمد بن 
و�شعادة  ك��ازاخ�����ش��ت��ان  ج��م��ه��وري��ة  ل���دى 
وزير  م�شاعد  الها�شمي  ���ش��رف  حم��م��د 
لل�شوؤون  ال����دويل  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة 

القت�شادية والتجارية.

••اأ�صتانا -وام: 

وزير  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  زار 
املتحف  اأم�����س الول  ال����دويل  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة 
زيارته  هام�س  على  وذل���ك  كازاخ�شتان  يف  الوطني 

الر�شمية اإىل جمهورية كازاخ�شتان.
الدكتور  �شعادة  رافقه خاللها   - �شموه بجولة  وقام 
حممد اأحمد بن �شلطان اجلابر �شفر الدولة لدى 
الذي  الوطني  املتحف  يف   - كازاخ�شتان  جمهورية 
منطقة  يف  م�شاحة  والأك����رب  الأح����دث  املتحف  يعد 
و�شط اآ�شيا وقد اأن�شئ عام 2013 كجزء من برنامج 
الدولة للحفاظ على الرتاث الثقايف الكازاخ�شتاين. 

اإىل �شرح تف�شيلي عن املتحف الذي  وا�شتمع �شموه 
ي�شم عدة قاعات لعر�س املقتنيات التي ت�شجل تاريخ 

كازاخ�شتان وتراثها احل�شاري.
اآل نهيان  زاي����د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ ع��ب��داهلل  ���ش��م��و  ك��م��ا زار 
يف  م�شجد  اأك��رب  يعد  ال��ذي  �شلطان  ح�شرة  م�شجد 
ويتاألف  �شرقية  بزخارف  مزين  وهو  الو�شطى  اآ�شيا 
من ثالثة طوابق وي�شم ثالث قبب �شغرة ويت�شع 
خلم�شة اآلف م�شل وت�شعة اآلف خالل اأيام الأعياد. 
امل�شجد  ه��ذا  ت��اري��خ  ع��ن  اإي��ج��از  اإىل  �شموه  وا�شتمع 
وامل���راف���ق الأخ������رى وال����ن����دوات وامل���ح���ا����ش���رات التي 
ينظمها بجانب ا�شت�شافته لكبار العلماء يف خمتلف 

املنا�شبات الدينية.

•• العني - الفجر

نظمت بلدية مدينة العني ممثلة مبركز بلدية املقام موؤخراُ   
والتوا�شل  املدينة  مظهر  لفريق  الذهني  الع�شف  جل�شة 
املجتمعي، والذي اأقيم يف الفرتة امل�شائية مبنطقة البطني 
بلدية  ملركز  التنفيذي  املدير  الزروعوين  �شليمان  بح�شور 
املجل�س  �شامل حممد ركا�س ع�شو  ال�شيخ  و  بالإنابة  املقام 
جمل�س  رئي�س  العفاري  املتعر�س  و�شعادة  ال�شابق  الوطني 
م�شاركة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  امل�����دراء،  م��ن  وع���دد  ال��ي��ح��ر  منطقة 
جمموعة من �شكان مناطق القطاع الغربي وال�شركاء وعدد 
مظهر  على  احل��ف��اظ  ف��رق  م��ع  املتعاونني  املتطوعني  م��ن 
لتعك�س  الذهني  الع�شف  جل�شة  وج���اءت    . ال��ع��ني  مدينة 
مدى اهتمام بلدية مدينة العني يف ترجمة ثقافة التوا�شل 
وتفعيل تواجد فرق احلفاظ على مظهر املدينة من خالل 
بدورها  تهدف  والتي  املجتمع  اأف��راد  مع  املبا�شرة  اللقاءات 
اإىل تذليل العقبات وايجاد احللول وطرح الأفكار لتحقيق 

�شبل رفاهية املجتمع وتلبية احتياجاتهم.
وا�شار مانع الأحبابي من�شق عام التوا�شل املجتمعي مبركز 
بلدية املقام، اإىل اأهمية  تفعيل التوا�شل بني بلدية مدينة 
ال�شوؤون  دائ���رة  اأه����داف   لتحقيق  املجتمع  اف���راد  و  ال��ع��ني 
الوعي  م�شتوى  ورفع  تعزيز  اإىل   الرامية  والنقل  البلدية 
املجتمعي ، يف �شبيل الت�شدي للتحديات والعقبات التي قد 
ت�شادف املجتمع وال�شعي اىل دعم  املبادرات املجتمعية  يف 

عام اخلر كم�شوؤولية جمتمعية يت�شارك اجلميع فيها . 
واأ�شاف الإحبابي ، اأن جل�شة الع�شف الذهني التي نظمها 
اأو  تواجه  �شلبية  وظ��واه��ر  حتديات   10 ح�شرت   املركز 

والزراعة  العزاب  تكد�س  مثل  العني  مدينة  جمتمع  ت��وؤرق 
والباعة  اجل���دران  على  والكتابة  امل��ن��ازل  اأم���ام  الع�شوائية  
ت�شجيل  خاللها  مت   ، ال��ت��ح��دي��ات  م��ن  وغ��ره��ا  املتجولني 
احللول  م��ن  وجم��م��وع��ة  م��ق��رتح��ة  ف��ك��رة  اك���رث م��ن 40 
التحديات  بع�س  وع��الج  لتجاوز  ت�شعى  التي  والتو�شيات 

والظواهر ال�شلبية .
 فيما و مت طرح عدد من مبادرات املجتمع وال�شركاء يف عام 
اخلر ، كالعر�س اجلماعي يف عام اخلر و فعاليات �شيف 
ان�����ش��اء منطقة �شناعية  اق���رتح  احل�����ش��ور  و  ، كما  اخل��ر 
، واأهمية  ا�شتغالل مرافق املدار�س خالل  للقطاع الغربي 
التخرج  ، وال�شتفادة من م�شاريع  ال�شيفية  الإج��ازة  فرتة 
القطاع  م��راف��ق  تطوير  يف  اجل��ام��ع��ات  طلبة  ينفذها  التي 
يف   اجل��ه��ود  ت�شافر  ب��ذل��ك  مثمنني   ، التخ�ش�شات  ح�شب 
املدينة   ت��خ��دم جمتمع  وم���ب���ادرات  ت��ق��دمي  خ��دم��ات  �شبيل 
افكاراٌ  اجلل�شة  ت�شمنت  و  كما  وت��ك��ام��ل.  وت��راب��ط  بكفاءة 
حول �شرورة تفعيل املجال�س الر�شمية وامل�شاجد واملدار�س 
واملوؤ�ش�شات احلكومية و�شبه احلكومية للتوا�شل وم�شاركة 
املجتمع والتعرف على اأبرز احتياجاتهم ، فيما ومت اقرتاح 
من  وللحد  ال�شيارات  ل�شتعرا�شات  �شحراوية   منطقة 
�شجيج ال��دراج��ات ، ويف جم��ال ن�شر ال��وع��ي ال��زراع��ي ، مت 
اقرتاح  توفر ا�شت�شارات زراعية مبا�شرة بخ�شو�س تنظيم 
، كما  القطاع  امل�شاكن اجلديدة لبع�س مناطق  الزراعة يف 
وط��ال��ب احل�����ش��ور ب��اأه��م��ي��ة ا���ش��ت��م��راري��ة ج��ل�����ش��ات الع�شف 
الذهني وذلك لأهميتها يف التعرف على مبادرات وق�شايا  
املجتمع عن قرب  ،وم�شاركتهم باحللول الأف�شل والأن�شب 

لهم للحفاظ على  املظهر العام ملدينة العني . 

رئي�����س ك���ازاخ�شت��ان ي�شتقب�ل عب��داهلل ب��ن زاي��د

رئي�س ال�زراء الكازاخ�شتاين ي�شتقبل عبداهلل بن زايد

عبداهلل بن زايد ونظريه الكازاخ�شتاين ي�قعان بروت�ك�ل تعديل اتفاقية العفاء املتبادل من تاأ�شرية الدخ�ل امل�شبقة

عبداهلل بن زايد يزور املتحف ال�طني وم�شجد ح�شرة �شلطان يف كازاخ�شتان

خالل جل�شة ع�شف ذهني

بلدية مدينة العني ت�شتعر�س اأبرز الق�شايا واحلل�ل لتحقيق رفاهية املجتمع

برئا�شة من�شور بن ز�يد

 ال�زاري للتنمية يناق�س تط�ير خطة وطنية للتغري املناخي
•• اأبوظبي-وام:

�شباح  ال��ذي عقد  اجتماعه  خ��الل  للتنمية  ال���وزاري  املجل�س  ناق�س 
بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  برئا�شة  باأبوظبي  الرئا�شة  ق�شر  يف  ام�س 
الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
ال�شاأن  يف  امل��وا���ش��ي��ع  م��ن  ع����ددا  للتنمية  ال�����وزاري  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
احلكومي وتطوير الأداء للجهات الحتادية من بينها تطوير خطة 
املجل�س خالل جل�شته  ناق�س  فقد  املناخي.  للتغر  متكاملة  وطنية 
بالتغر  اخلا�شة  والبيئة  املناخي  التغر  ل���وزارة  الوطنية  اخلطة 

توحيد  ت�شتهدف  وال��ت��ي   2050-2017 الأع����وام  خ��الل  املناخي 
العري�شة  الوطني ور�شم اخلطوط  امل�شتوى  اجلهود وتكاملها على 
اأكرث تف�شياًل ومبا  ل�شرتاتيجيات و�شيا�شات واإج��راءات م�شتقبلية 
يدعم روؤية دولة الإم��ارات العربية املتحدة 2021 يف حتقيق بيئة 
م�شتدامة وتعزيز ريادتها عاملياً يف ق�شايا تغر املناخ من خالل دعم 
اتفاق باري�س للمناخ. و�شتعمل اخلطة املقرتحة على تكامل ال�شيا�شات 
والتدابر البيئية القائمة ومبا يتواءم مع خطط التنمية امل�شتدامة 
الالزمة  املقرتحات  وت��ق��دمي  البيانات  وت��وف��ر  للدولة  امل�شتقبلية 
يف  املناخي  التغر  مع  بالتعامل  اخلا�شة  الوطنية  اجلهود  لتعزيز 

اإط���ار اأول��وي��ات وت��وج��ه��ات ال��دول��ة وذل��ك ع��رب ات��خ��اذ جمموعة من 
التدابر والإجراءات الوقائية وال�شيا�شات للحد من الآثار املرتبطة 
باملناخ والتكيف معه. وا�شتعر�س املجل�س خالل جل�شته اأي�شا تقرير 
ديوان املحا�شبة ب�شاأن احل�شاب اخلتامي املوحد لالحتاد عن ال�شنة 
لالإ�شكان  زاي��د  ال�شيخ  لربنامج  اخلتامي  واحل�شاب   2016 املالية 
كما ناق�س املجل�س عددا من املو�شوعات  عن ال�شنة املالية 2016. 
املت�شلة بتطوير اخلدمات احلكومية والعمل احلكومي يف عدد من 
الوزارات واجلهات الحتادية اإىل جانب املو�شوعات الأخرى املدرجة 

على جدول اأعماله.

اأطباء اخلري تعالج املئات من الأطفال وامل�شنني يف زجنبار
•• زجنبار -وام:

جن���ح���ت م����ب����ادرة اأط����ب����اء اخلر 
يف ع�����الج امل����ئ����ات م����ن الأط����ف����ال 
ب����ادرة  وامل�����ش��ن��ني يف زجن���ب���ار يف 
تطوعية الأوىل من نوعها وذلك 
قيادتنا  توجيهات  م��ع  ان�شجاما 
 2017 ع��ام  ب��اأن يكون  احلكيمة 

عام اخلر.
ومب�����ب�����ادرة م�����ش��رتك��ة م����ن زاي����د 
ال����رب  دار  وج���م���ع���ي���ة  ال����ع����ط����اء 
اخلري  ال�شارقة  بيت  وموؤ�ش�شة 
وامل�����ش��ت�����ش��ف��ى ال�����ش��ع��ودي الأمل����اين 
وب���اإ����ش���راف ال���ف���ري���ق الم����ارات����ي 
وبالتن�شيق  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ط��ب��ي 
للتطوع  الم�������ارات  ب��رن��ام��ج  م���ع 
امل����ج����ت����م����ع����ي وال����ت����خ���������ش���������ش����ي 
املتنقلة  ال���ع���ي���ادات  وب��ا���ش��ت��خ��دام 
منوذج  يف  امل��ت��ح��رك  وامل�شت�شفى 
املوؤ�ش�شات  ب��ني  ل��ل�����ش��راك��ة  مم��ي��ز 
والغر  واخل���ا����ش���ة  احل���ك���وم���ي���ة 
م�شوؤوليتها  من  انطالقا  ربحية 

الجتماعية جتاه املجتمع.
واأك�����د ج�����راح ال��ق��ل��ب الإم����ارات����ي 
ال�����دك�����ت�����ور ع����������ادل ال���������ش����ام����ري 
زايد  مل��ب��ادرة  التنفيذي  الرئي�س 
الإمارات  برنامج  رئي�س  العطاء 
اأطباء  رئي�س  املجتمعي  للتطوع 

املجانية  ال��ت��ط��وع��ي��ة  ال����ربام����ج 
ل��ل��ك�����ش��ف امل��ب��ك��ر ع���ن الأم����را�����س 
ال��ق��ل��ب��ي��ة وامل��زم��ن��ة خ�����ش��و���ش��ا اأن 
الأم���را����س ال��ق��ل��ب��ي��ة ه��ي الأك���رث 
انت�شارا بني خمتلف الفئات نظرا 
لنت�شار الإ�شابة باأمرا�س ال�شكر 
والتدخني  وال�����ش��م��ن��ة  وال�����ش��غ��ط 
اإ�شافة  احل��ي��اة  واخ���ت���الف من��ط 
التنف�شي  اجلهازين  اأمرا�س  اإىل 

واله�شمي والأمرا�س املعدية.
متكنوا  اخل���ر  اأط���ب���اء  اإن  وق����ال 
م����ن ت�����ش��خ��ي�����س ال���ع�������ش���رات من 
وامل�شنني  الأطفال  احل��الت لدى 
اإ�شافة اإىل عالج املئات يف احلملة 

الإمارات .. جناح املرحلة احلالية 
تقدمي  مت  ح����ي����ث  زجن�����ب�����ار  يف 
الت�شخي�شية  اخل��دم��ات  اأف�����ش��ل 
للمئات  وال��وق��ائ��ي��ة  وال��ع��الج��ي��ة 
من الأطفال وامل�شنني من خالل 
الت�شخي�شية  الأرب����ع����ة  ف��رق��ه��ا 
والعالجية والوقائية اإ�شافة اإىل 
القدرات  لبناء  متخ�ش�س  فريق 
الطب  جم�����ل  يف  ال����زجن����ب����اري����ة 

املجتمعي وامليداين.
الأول  ال����ي����وم  اأن  اإىل  واأ������ش�����ار 
القرى  يف  احل���ال���ي���ة  ل��ل��م��ح��ط��ة 
ال��زجن��ب��اري��ة لق��ت اإق��ب��ال كبرا 
م����ن امل���ر����ش���ى ل���ال����ش���ت���ف���ادة من 

احل��ال��ي��ة وت��ق��دمي ال����دواء جمانا 
الإمارات  بنك  فيها  �شاهم  والتي 
لتغطية  خ��ط��ة  اإط����ار  ل���ل���دواء يف 
الحتياجات الدوائية الت�شغيلية.

اأطباء  اأن مبادرة  ال�شامري  واأك��د 
ملبادرات  ا���ش��ت��ك��م��ال  ت��اأت��ي  اخل���ر 
زاي���د ال��ع��ط��اء ال��ت��ط��وع��ي��ة والتي 
متطوعيها  ب�شواعد  ا�شتطاعت 
م�����ن اأب������ن������اء زاي���������د اخل�������ر من 
ال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن م��ع��ان��اة املاليني 
من الب�شر يف خمتلف بقاع العام 
بغ�س النظر عن اللون اأو اجلن�س 

اأو العرق اأو الديانة.
اخل����ر هي  اأط����ب����اء  اأن  واأو�����ش����ح 

مبادرات  �شمن  ج��دي��دة  م��ب��ادرة 
زاي����������د ال�����ع�����ط�����اء ل�����ع�����ام اخل����ر 
اعطاء  يف  ف��ك��رت��ه��ا  وت��ت��ل��خ�����س 
للتطوع  فر�شة  الطبية  ال��ك��وادر 
باأ�شلوب جديد ومبتكر من خالل 
للتخفيف  تطوع  ب�شاعة  امل�شاركة 

من معاناة املر�شى.
من جانبهم ثمن املر�شى اجلهود 
اخلر  لأطباء  ملبادرة  التطوعية 
والتي قدمت منوذج مميز للعمل 
 .. الإن�شاين  والعطاء  التطوعي 
لأطباء  ال�شكر  ج��زي��ل  م��ق��دم��ني 
ب�شاعات  الذين تربعوا  الإم��ارات 

خر ملداواة املر�شى.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

علماء  بها  قام  التي  التنقيب  عمليات  اأ�شفرت 
اآثار من هيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة عن 
اكت�شاف �شاهد مهم على وجود موقع جتاري 
ي��ع��ود اإىل  ي��ا���س  اأث���ري على ج��زي��رة �شر بني 
التنقيب  اأعمال  وتركزت  م�شت.  عام  اآلف   4
اجلنوبي  ال�شاحل  على  يقع  حجري  بناء  على 

الغربي من اجلزيرة. 
ومت العثور داخل البناء على عّدة قطع جلرار 
�شناعتها يف  م��ك�����ش��ورة مت��ت  ك��ب��رة  ف��خ��اري��ة 
تعود  وه��ي  ع���ام،  اآلف   4 نحو  قبل  البحرين 
التجارة  فيها  تن�شط  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال��ف��رتة  اإىل 
الإم����ارات  م��ن  ك��ّل  ب��ني  كبر  ب�شكل  البحرية 
والبحرين والعراق وجنوب اآ�شيا، اإذ مت حينها 
نقل هذه اجلرار عرب اخلليج العربي على منت 
العثور  اأن��ه مت  الرغم من  وعلى  كبرة.  �شفن 
اجلرار  ه��ذه  م��ن  �شغرة  اأج����زاء  على  �شابقاً 
الفخارية يف الإمارات، اإل اأنها املرة الأوىل التي 
يتم فيها اكت�شاف قطع كاملة منها. وقد بداأت 
الأثرية،  القطع  ه��ذه  حتليل  عمليات  م��وؤخ��راً 
قطع  على  العثور  اإىل  الأولية  النتائج  وت�شر 
فخارية من باك�شتان اأي�شاً. كما مت العثور على 
لعبته  الذي  املهم  ال��دور  توؤكد  برونزية  اأدوات 
دولة الإم��ارات يف جمال ت�شدير النحا�س اإىل 
ال��ربون��زي، وك��ان من  جرانها خ��الل الع�شر 
بني هذه الأدوات �شنارة ل�شيد ال�شمك ل تزال 

بحالة جيدة.
ومن اأبرز القطع التي مت اكت�شافها ختم ُيرجح 
اأنه م�شنوع من احلجر ال�شابوين، وهو ي�شكل 
من��وذج��اً ع��ن الأخ��ت��ام ال��دمل��ون��ي��ة ال�����ش��ه��رة- و 
دملون هو ال�شم الذي كان ُيطلق على البحرين 
وامل��ن��اط��ق امل���ج���اورة. وا���ش��ت��خ��دم ال��ت��ج��ار هذه 
الأختام لرتخي�س عبور �شحنات الب�شائع اإىل 
العثور  العربي، حيث مت  اأنحاء اخلليج  جميع 
الإم��ارات، ولكنها  �شابقاً يف  البع�س منها  على 

املرة الأوىل التي يتم العثور عليها يف منطقة 
الظفرة يف اأبوظبي. 

ويف اإطار تعليقه على الكت�شاف اجلديد، قال 
اأح��د علماء الآث��ار يف  عبد اهلل خلفان الكعبي، 
هيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة : كانت حلظة 
بكل  ا�شتثنائية  ال��دمل��وين  اخل��ت��م  على  ال��ع��ث��ور 
اأهمية  الفور  على  اأدرك��ن��ا  وق��د  الكلمة.  معنى 
هذه املكت�شف، اإذ وجدنا بني اأيدينا ختماً يعود 
اإىل تاجر من الع�شر الربونزي قبل اأكرث من 
4 اآلف عام م�شت . ويزدان اخلتم بر�شم على 
�شكل ح��ي��وان واإن�����ش��ان حت��ت ���ش��وء القمر. ول 
للكعبي  بالن�شبة  غام�شاً  اخلتم  معنى  ي��زال 
وع��ل��ي عبد ال��رح��م��ن امل��ق��ب��ايل ال��ل��ذي��ن ل زال 
يبحثان فيه ويقارنانه بالأختام الأخرى التي 
العربي  اخلليج  منطقة  يف  عليها  ال��ع��ث��ور  مت 

ب�شكل عام.
ال��ق��ط��ع��ة الأث����ري����ة، م���ع البناء  وت�����ش��ر ه����ذه 
اأه��م��ي��ة م��وق��ع ج���زي���رة �شر  اإىل  احل���ج���ري، 
الع�شر  خ��الل  البحرية  التجارة  يف  يا�س  بني 
ال�����ربون�����زي. ومت ت���وث���ي���ق ه�����ذه ال���ت���ج���ارة يف 
ب�شكل  الأث��ري��ة  وامل�����ش��ادر  القدمية  الن�شو�س 
امل�شتخرج  النحا�س  ت��ب��ادل  �شملت  وق��د  دق��ي��ق، 
م��ن ج��ب��ال احل��ج��ر يف الإم����ارات وم��ن �شلطنة 
جنوب  من  الثمينة  �شبه  امل��واد  وكذلك  عمان، 
اآ���ش��ي��ا، وال��ب�����ش��ائ��ع م���ن ال��ب��ح��ري��ن وال���ع���راق. 
ومراكز  امل��وان��ئ  على  التجارة  ه��ذه  واعتمدت 
لتبادل  القوارب  تر�شو  كانت  حيث  النطالق، 
ت�شكل هذه  وك��ان��ت  ب��امل��وؤن.  وال��ت��زود  الب�شائع 
املوانئ يف ذاك الوقت ما يعرف باملناطق احلرة 
هاماً  ج��زءاً  ت�شكل  باتت  والتي  ه��ذا،  يومنا  يف 

من القت�شاد الإماراتي.
جلزيرة  التجارية  الأه��م��ي��ة  م�شدر  ي��زال  ول 
وقد  وال��درا���ش��ة،  البحث  قيد  يا�س  بني  �شر 
ي��رج��ع اإىل ت��واف��ر امل��ي��اه ال��ع��ذب��ة، الأم���ر الذي 
�شاهم يف اإقامة ح�شارة اإن�شانية على اجلزيرة 
ال�شنوات  يف  ذل��ك  �شاعد  كما  بعيد.  زم��ٍن  منذ 
يف  نخيل  حدائق  اإق��ام��ة  على  املا�شية  القليلة 
قرية الظاهر ترويها مياه الآب��ار. ي�شاف اإىل 
ذلك موقع اجلزيرة القريب من الرب الرئي�شي 

مما يتيح تبادل الب�شائع ب�شهولة.
وف��ي��م��ا مت ال��ع��ث��ور ع��ل��ى ه���ذه الآث�����ار يف مبنى 
اإمكانية  اإىل  ي�شر  الأر����س  �شطح  ف��اإن  واح��د، 
امل��ب��اين الأخ���رى يف املوقع  وج���ود العديد م��ن 
اأبوظبي  هيئة  يف  الآث���ار  علماء  ويعمل  ذات���ه. 
لل�شياحة والثقافة حالياً على حتليل اكت�شافات 
اأن يعر�شوا نتائجهم  املنتظر  العام. ومن  هذا 
يف امل��وؤمت��ر ال���دويل يف املتحف ال��ربي��ط��اين يف 
�شهر يوليو املقبل. و�شي�شكل هذا املوقع العائد 
املواقع  اإىل  بالإ�شافة  ال��ربون��زي،  الع�شر  اإىل 
ال�شهرة الأخرى يف جزيرة �شر بن يا�س مثل 
الدير امل�شيحي القدمي، جزءاً مهماً من خطة 

ال�شياحة الرتاثية املقررة لهذه اجلزيرة.
الغبار  ت��زي��ح  احل��ال��ي��ة  ال��ن��ت��ائ��ج  اأن  ���ش��ك  ول 
العريق،  اأبوظبي  اإم���ارة  تاريخ  من  املزيد  عن 
التي  امل�شتمرة  التنقيب  عمليات  بف�شل  وذلك 
والثقافة  لل�شياحة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  بها  ت��ق��وم 
وبدوره  ال��ع��ني.  ومنطقة  وال�شاحل  اجل��زر  يف 
اآث��ار يف  قال علي عبد الرحمن املقبايل، عامل 
فخور  اأن��ا   : والثقافة  لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة 
ال���دائ���رة حول  ال��ب��ح��ث  ب��امل�����ش��ارك��ة يف عمليات 
التاريخ.  ق��ب��ل  اأب��وظ��ب��ي يف ع�����ش��ور م��ا  اإم�����ارة 
اأجريناها  ال��ت��ي  التنقيب  اأع��م��ال  غ��رت  وق��د 
موؤخراً يف ’جزيرة �شر بني يا�س‘ معلوماتنا 
بني  اآن��ذاك  القائمة  كانت  التي  العالقات  عن 
ح�شارات الع�شر الربونزي يف منطقة اخلليج 

العربي وخارجها .

•• ابوظبي-وام:

اكدت �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 
رئي�شة الحتاد الن�شائي العام الرئي�شة 
الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية رئي�شة 
والطفولة  لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س 
تويل  ال��دول��ة  يف  الر�شيدة  القيادة  ان 
امل�شرة التعليمية يف البالد كل اهتمام 
وه����ي ت�����ش��ر ع��ل��ى خ��ط��ى امل���غ���ف���ور له 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب 
اهلل ث��راه ال��ذي مل ي��ال جهدا يف دعم 

العلم واملتعلمني.
وقالت �شموها يف كلمة لها امام احتفال 
اختتام برنامج التنمر الذي اقيم ام�س 
بحديقة ام المارات ان الدولة �شخرت 
وو�شعت  التعليمية  للعملية  دع��م  ك��ل 
ال���ربام���ج ال��ت��ي ت��رق��ى ب��ال��ت��ع��ل��ي��م اىل 
م�شتويات عليا ..وجاء برنامج التنمر 
لالمومة  العلى  املجل�س  نفذه  ال��ذي 
الرتبية  وزارة  مب���دار����س  وال��ط��ف��ول��ة 
والتعليم بالتعاون مع الوزارة وجمل�س 
ابوظبي للتعليم ومنظمة اليوني�شيف 
الداعمة  الخ������رى  ال����ربام����ج  ���ش��م��ن 

للم�شرة التعليمية.
التي  ال��ك��ل��م��ة  ���ش��م��وه��ا يف  واو����ش���ح���ت 
الرمي  ���ش��ع��ادة  عنها  ب��ال��ن��ي��اب��ة  األ��ق��ت��ه��ا 
ع����ب����داهلل ال���ف���ال����ش���ي الم�������ني ال���ع���ام 
والطفولة  العلى لالمومة  للمجل�س 
ان الربنامج الذي ا�شتمر نحو عامني 
وكذلك  ال��ط��ل��ب��ة  اب���ن���اءن���ا  ا���ش��ت��ه��دف 
مديري ومديرات املدار�س واملر�شدين 
واملمر�شني  الك��ادمي��ي��ني  وامل��ر���ش��دات 
نوعه  من  الول  يعد  وهو  واملمر�شات 
الكبرة يف  العربي لهميته  العامل  يف 
والبعد  الطلبة  ابنائنا  على  احل��ف��اظ 
عما ي�شر مب�شرتهم الدرا�شية ويوؤثر 
ا�شكاله،  ب��ك��اف��ة  ال��ع��ل��م  ت��ل��ق��ي��ه��م  ع��ل��ى 
بعد  �شمم  ال��ربن��ام��ج  ان  اىل  م�شرة 
برناجما   13 م����ن  اأك������رث  م���راج���ع���ة 
دوليا ناجحا مبا يالئم دولة الإمارات 

العربية املتحدة.
الظواهر  م��ن  يعد  التنمر  ان  واك���دت 
طلبة  �شعيد  ع��ل��ى  امل��األ��وف��ة  ال�شلبية 
اآث��ار خطرة على  لها  والتي  امل��دار���س 
وال�شحايا  املتنمرين  و�شالمة  �شحة 
وامل��ت��ف��رج��ني ع��ل��ى ح��د ���ش��واء حا�شرا 
فقدان  بينها  م��ن  وال��ت��ي  وم�شتقبال 
وال��ق��ل��ق وفقدان  ب��ال��ذن��ب  الح�����ش��ا���س 
باأمرا�س  والإ���ش��اب��ة  بالنف�س  ال��ث��ق��ة 
العدوانية  وزي��ادة  امل�شتقبل  يف  مزمنة 
امل�شتوى  وت�������دين  ال�������ش���ح���اي���ا  ل������دى 

العلمي.

ت�شمن  التنمر  الوقاية من  ان  وقالت 
من  واحلماية  التعليم  يف  الطفل  حق 
اتفاقية  ك��اف��ة ح�����ش��ب  ال��ع��ن��ف  اأ���ش��ك��ال 
حقوق الطفل وروؤية الإمارات 2021 
لالأمومة  ال��وط��ن��ي��ة  وال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
الأعلى  املجل�س  يعمل  التي  والطفولة 

لالأمومة والطفولة من خاللها.
الذي  التقييم  ان  اىل  �شموها  وا�شارت 
لالأمومة  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س  اج�������راه 
وال��ط��ف��ول��ة وم��ن��ظ��م��ة ال��ي��ون��ي�����ش��ف يف 
نهاية العام الدرا�شي املا�شي للمدار�س 
فعالية  اأظ��ه��ر  ال��ربن��ام��ج  �شملها  التي 
امل�شروع حيث انخف�شت حالت التنمر 

وكانت نتائج التقييم م�شجعة.
واعربت عن �شكرها وتقديرها للجهات 
الربنامج  ه��ذا  تنفيذ  يف  �شاركت  التي 
64 مدر�شة على م�شتوى  الذي �شمل 
امل�شجعة  النتائج  بعد  خا�شة  ال��دول��ة 
الربنامج  ت��ط��ب��ي��ق  اظ���ه���ره���ا  ال����ت����ي 
ح��ي��ث ان��خ��ف�����س ع���دد ال��ط��ل��ب��ة الذين 
حالت  وازدادت  للتنمر  ي��ت��ع��ر���ش��ون 
العالقات الإيجابية الجتماعية لدى 

الطلبة.
ث���م ال��ق��ت م��ع��ايل ج��م��ي��ل��ة ب��ن��ت �شامل 
ل�شوؤون  دول���ة  وزي���رة  امل��ه��ري  م�شبح 
عربت  احل��ف��ل  يف  كلمة  ال��ع��ام  التعليم 
وتقديرها  ���ش��ك��ره��ا  ع��ن  خ��الل��ه��ا  م��ن 
مبارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�شيخة  ل�شمو 
ل��ت��ب��ن��ي��ه��ا ه����ذا امل���ح���ور احل�����ش��ا���س من 

برنامج الوقاية من التنمر.
واو���ش��ح��ت ان���ه رغ���م ك���رثة امل���ب���ادرات 
وال����ربام����ج ال���ت���ي ت�����ش��م��م وت��ن��ف��ذ عن 
ظاهرة التنمر يف املدار�س ال انها على 
الم���ارات هذه  ام  �شمو  تبني  ب��ان  ثقة 
وافراد  مدار�شنا  يجعل  �شوف  امل��ب��ادرة 

امل��ج��ت��م��ع م��ن اب���اء وام���ه���ات ومعلمني 
يتعرفون  وط��ل��ب��ة  م��در���ش��ي��ة  وق���ي���ادات 
لهذا  ال�شلبية  الن��ع��ك��ا���ش��ات  اىل  اك��رث 
ال�����ش��ل��وك امل��ت��م��ث��ل يف ال��ت��ن��م��ر وال����ذي 
ال�شلوكية  الق�شية  اأف��رزت هذه  لطاملا 
نتائج ل حتمد عقباها واألقت بظاللها 
تباين  املجتمع على  اف��راد  على جميع 
وم�شتوياتهم  وف���ئ���ات���ه���م  اع���م���اره���م 
العلمية وتوؤثر ب�شكل جلي يف �شخ�شية 
الفرد ومنط تفكره لي�شبح من فرد 

ايجابي اىل �شخ�س �شلبي.
مثال  املهري  جميلة  معايل  واعطت 
ع��ل��ى ال��ت��ن��م��ر ب�����ش��رد ج����زء م���ن ق�شة 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  م���ع  ح���دث���ت 
القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور 
ال�شارقة  حاكم  العلى  املجل�س  ع�شو 
اث���ن���اء درا���ش��ت��ه يف اخل�����ارج ح��ي��ث كان 
ا�شمه،  من  يتعجب  املحا�شر  الدكتور 
تعبر  ال��ت��ن��م��ر  ك��ل��م��ة  ان  اىل  م�����ش��رة 
املدر�شية  املجتمعات  يف  م��ع��روف  غ��ر 
واثارها  به  املتعلقة  ال�شلوكيات  ولكن 
ان  مي��ك��ن  وال��ت��ي  لل�شخ�شية  امل��دم��رة 
واجلرمية  النتحار  ح��الت  اىل  ت�شل 
ويذهب  كل حلظة  لال�شف يف  حت��دث 
النا�س  م��ن  ج��دا  كبر  ع��دد  �شحيتها 

من كل الفئات والعمار.
الكثرين  لن  الأ����ش���ف  ع��ن  واع���رب���ت 
يعتربون  ج���ه���ل  وع������ن  امل���ج���ت���م���ع  يف 
وي�شحكون  ب��ل  ع��ادي��ة  اله���ان���ة  ه���ذه 
وي�شفقون ويروجون لها ول يدركون 
والفردية  املجتمعية  وتبعاتها  اث��اره��ا 
او  ب�شفات  النا�س  من  فالنا  فينعتون 
األقاب هم انف�شهم يكرهون ان ينادون 
بها فكيف لهم ان يقبلوا على غرهم 
هذا احلكم وهذا ال�شعور ال�شيئ الذي 

بها  ي���راد  ال��ت��ي  الكلمة  قبح  ع��ن  ينتج 
التقليل  او  به  بال�شتهزاء  الغر  اذي��ة 

من قيمته ومكانته.
وا�شافت انها ت�شتطيع ان تروي الكثر 
من الق�ش�س املوؤثرة ذات ال�شلة منها 
م���اه���و م���ع���روف ع��ل��ى م�����ش��ت��وى عاملي 

وحملي.
من  ع��دد  على  امثلة  معاليها  واعطت 
ظواهر القتل التي حدثت يف مدار�س 
الت�شعينيات  يف  امل��ت��ح��دة  ب���ال���ولي���ات 
وال��ت��ي ذه��ب��ت ب��ع�����ش��رات الب���ري���اء من 
كل  وراء  وك�����ان  وامل��ع��ل��م��ني  ال���ط���الب 
حادثة منها ق�شة تنمر ب�شعة عاي�شها 
اح�شا�شهم  غ����ذت  لن���ه���ا  م��ق��رتف��وه��ا 
ب��احل��ق��د ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع ودف��ع��ت��ه��م اىل 
الطرق  ب��اب�����ش��ع  لن��ف�����ش��ه��م  الن���ت���ق���ام 

وانتهت بهم اىل املوت او ال�شجن.
ال�شهادات  م��ن  ال��ع��دي��د  اإىل  وا����ش���ارت 
الذين  ل��ل��ط��ل��ب��ة  امل���وؤث���رة  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة 
ي���ت���ح���دث���ون م���ع���ه���ا خ�����الل زي���ارات���ه���ا 
البالد  ان���ح���اء  ج��م��ي��ع  يف  ل���ل���م���دار����س 
لها  ير�شلون  ال��ذي��ن  الطلبة  وك��ذل��ك 
ر�شائل �شخ�شية عرب و�شائل التوا�شل 
احلماية  ع���ن  ي��ب��ح��ث��ون  الج��ت��م��اع��ي 
وال��رع��اي��ة واله��ت��م��ام لن��ه��م يعي�شون 
واخلوف  والعزلة  الوحدة  من  ح��الت 

ول يجدون من ي�شمع اأ�شواتهم.
ماهية  ع��ن  ���ش��وؤال  معاليها  وط��رح��ت 
احلل وما الواجب اتباعه وما املطلوب 
رواء  اأنه من  ..مو�شحة  من مدار�شنا 
ه���ذه امل�����ش��ك��ل��ة ه��ن��اك ق�����ش��ور ك��ب��ر يف 
التي حتتاج  املدار�س  العديد من  عمل 
وبناء  التعاطف  اظهار  فجوة  �شد  اىل 
ث��ق��اف��ة اح����رتام ح��ق��وق ال��ط��ف��ل وعدم 

الت�شامح مطلقا مع املتنمرين.

وذكرت انه من المور املهمة والعاجلة 
زيادة الوعي لدى البالغني مبا يف ذلك 
الرعاية  وم��ق��دم��و  والم���ه���ات  الب�����اء 
ي�شتطيعون  ل  ق��د  ال��ذي��ن  وامل��ع��ل��م��ون 
عندما  حتى  التنمر  ع��الم��ات  حتديد 
مير ذلك على مراأى وم�شمع منهم ول 
يدركون المل الذي ي�شببه او ينظرون 
ظواهر  اح���د  ان���ه  ع��ل��ى  بب�شاطة  ال��ي��ه 

الطفولة العابرة.
وق��ال��ت ان الب���اء والم��ه��ات ومقدمي 
الرعاية واملعلمني بحاجة اىل امل�شورة 
العالمات  مب���الح���ظ���ة  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
جمابهتها  وكيفية  للتنمر  التحذيرية 
وهم اي�شا بحاجة اىل مهارات توا�شل 
الطفال  م��ن  ال�شحايا  لدعم  اف�شل 
منوذج  اتباع  على  الوالدين  وت�شجيع 
�شلوك وتاأديب غر عنيف مما ي�شاعد 
يحول  اي���ج���اب���ي  ����ش���ل���وك  ت�����ش��ك��ي��ل  يف 
والرتهيبية  العدوانية  الع��م��ال  دون 
وال��ت��ع�����ش��ف��ي��ة، وي��ن��ب��غ��ي ك��ذل��ك متكني 
الطفال من حماربة ومعاجلة التنمر 
للخطر  املعر�شني  اول��ئ��ك  دع��م  وي��ت��م 

بتدابر حماية خا�شة يف املدر�شة.
با�شراك الطفال يف  وطالبت معاليها 
مبكافحة  املعنية  وامل��ب��ادرات  املناق�شات 
الطفال  اح�����ش��ا���س  وت���ع���زي���ز  ال��ت��ن��م��ر 
ب��امل�����ش��وؤول��ي��ة ع���ن اف��ع��ال��ه��م واح����رتام 
الو�شول  امكانية  مع  الدعم  وتوفر 
والبالغ  امل�����ش��ورة  لتقدمي  اآل��ي��ات  اىل 

عن ال�شكاوى عند حدوثها.
العنف  ان حماية الطفال من  وقالت 
التنمر لي�س  امل��دار���س مب��ا يف ذل��ك  يف 
جم��رد واج��ب اخالقي او ه��دف ياأخذ 
وال�شيا�شات  ال��ل��وائ��ح  ط��ي��ات  يف  حمله 
التعليمية بل هي م�شاألة تتعدى ذلك 

الن�شان،  وح��ق��وق  الطفل  ح��ق��وق  اىل 
اأن��ه وبحمد اهلل فقد جاء  اإىل  م�شرة 
قانون ودمية عام 2016 ليدعم هذا 
احلق الن�شاين ال�شا�شي ويدافع عنه.

الربامج  ه��ذه  ان تطبيق مثل  واك��دت 
حل�شد  ���ش��روري��ة  و�شيلة  م��دار���ش��ن��ا  يف 
ج��ان��ب جميع  م��ن  والل��ت��زام  امل�شاركة 
ت��ت��ح��د هذه  وامل��ع��ن��ي��ني وان  ال�����ش��رك��اء 
اجلهات يف غاياتها النبيلة نحو �شمان 
�شالمة الطفال ودعم حقوقهم ون�شر 
الختالف  واح������رتام  ال��ت�����ش��ام��ح  ق��ي��م 
للتدخل مبكرا وب�شرعة عندما يحدث 
ال�شتجابة  ور���ش��د  العنيف  ال�����ش��ل��وك 

جتاه ذلك ب�شورة م�شتمرة.
اه��م��ي��ة و�شرورة  ت����درك  ان��ه��ا  واك����دت 
البحث وجمع معلومات  ال�شتثمار يف 
موثوقة حول ما يجري يف جمتمعاتنا 
ف����ان توافر  ت���اأك���ي���د  امل���در����ش���ي���ة وب���ك���ل 
من  بتمكيننا  ك��ف��ي��ل  امل��ع��ل��وم��ات  ه���ذه 
ت�شليط ال�شوء على احلجم احلقيقي 
و�شحاياه  ال��ت��ن��م��ر  واث�����ر  ل��ل��ظ��اه��رة 
بجانب م�شاعدتنا كرتبويني يف توفر 
ال�شيا�شات  ���ش��ان��ع��ي  ت��ع��ني  م��ع��ط��ي��ات 
التغير  ع��ل��ى  والت�شجيع  التعليمية 
امل���واق���ف وال�����ش��ل��وك الذي  ال���دائ���م يف 

يعر�س الطفال للخطر.
�شكرها  عن  كلمتها  نهاية  يف  واع��رب��ت 
والطفولة  العلى لالمومة  للمجل�س 
وك�����ذل�����ك م���ن���ظ���م���ة ال���ي���ون���ي�������ش���ي���ف ملا 
يقدمانه من جهود وعطاءات خمل�شة 
هذا  بينها  وم��ن  خمتلفة  �شياقات  يف 
الربنامج الهادف اىل التعريف بظاهرة 
التنمر يف مدار�شنا وا�شتك�شاف حجمها 

واثرها بطريقة علمية ومنهجية.
ث�����م ال����ق����ى �����ش����ع����ادة امل���ه���ن���د����س حمد 

ال��ظ��اه��ري، امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع 
املدار�س اخلا�شة و�شمان اجلودة كلمة 
ا�شاد فيها بجهود �شمو ال�شيخة فاطمة 
بنت مبارك نحو حقوق املراأة والطفل 
وطنية  روؤي���ة  و�شع  يف  �شموها  وروؤي���ة 
البيئة  وت��وف��ر  والطفولة  ل��الأم��وم��ة 
املثالية لهم. وقال ان برنامج الوقاية 
من التنمر ا�شتهدف الطلبة ومديري 
وم������دي������رات امل������دار�������س وامل���ر����ش���دي���ن 
واملمر�شني  الأك��ادمي��ي��ني  وامل��ر���ش��دات 
يف  نوعه  م��ن  الأول  ويعد  واملمر�شات 
ال��ع��امل ال��ع��رب��ي لأه��م��ي��ت��ه ال��ك��ب��رة يف 

احلفاظ على الطلبة.
للتعليم  اأبوظبي  واكد حر�س جمل�س 
ات��ب��اع ���ش��ي��ا���ش��ات ت��ع��زز ق����درات الطفل 
ورف���ع ك��ف��اءت��ه��م وق��درات��ه��م يف تنمية 
وتر�شيخ  ل��دي��ه��م،  الإي��ج��اب��ي  ال�شلوك 
قلوب  يف  الإي��ج��اب��ي��ة  وال����روح  ال�شعادة 

اأبنائنا الطلبة.
وق����ال اإن��ن��ا ن��ع��م��ل ع��ل��ى درا����ش���ة ال���روح 
وخارجها  املدار�س  يف  للطلبة  املعنوية 
م���ن اأج�����ل ب���ن���اء جم��ت��م��ع ���ش��ل��ي��م قوي 
النف�شية  ال��ع��وائ��ق  جميع  م��ن  معافى 
التي حتول دون تنمية الإن�شان، وبناء 
التعامل  على  ال��ق��ادر  ال��ف��رد  �شخ�شية 
مع ظروف احلياة بروح معنوية عالية 

واإيجابية.
واو�شح ان برنامج الوقاية من التنمر 
�شاهم يف تدريب اللجان املدر�شية على 
اأنواع التنمر وو�شائل الكت�شاف املبكر 
يف  الربنامج  وتطبيق  التدخل  وط��رق 
املرتتبة  لالآثار  جتنبا  وذلك  املدر�شة، 
ع��ل��ى اإ����ش���اءة م��ع��ام��ل��ة الأط���ف���ال التي 
الدرا�شي  الأداء  �شعف  اإىل  ت���وؤدي  ق��د 
العالقات  واإقامة  العمل  و�شعوبات يف 

ت�شاهم  الآخرين، حيث  مع  الإيجابية 
الإبطاء  يف  الأط���ف���ال  معاملة  اإ����ش���اءة 
القت�شادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  خ���ط���ى  م����ن 

والجتماعية يف الدولة.
وا�شار اىل ان جمل�س ابوظبي للتعليم 
البيئة  توفر  يف  كبرة  ج��ه��ودا  يبذل 
ويقوم  امل���دار����س  يف  للطلبة  امل��الئ��م��ة 
���ش��ن��وي��ا ب��ع��م��ل ا���ش��ت��ب��ي��ان��ات ر����ش���ا بني 
الطلبة بهذا ال�شاأن ول�شيما يف جمال 
ال��ط��الب��ي وه���و م���ا ي�شاعد  ال�����ش��ل��وك 
للم�شاكل  ال��ن��اج��ع��ة  احل��ل��ول  و���ش��ع  يف 

ال�شلوكية والوقاية منها.
واع�����رب ع���ن ���ش��ك��ر امل��ج��ل�����س ل��ك��ل من 
ال��وق��اي��ة من  برنامج  اجن��اح  �شاهم يف 
ال��ت��ن��م��ر وال���ذي���ن ي�����ش��ع��ون دائ���م���ا اإىل 
�شليما،  ب��ن��اء  ال��ط��ال��ب  �شخ�شية  ب��ن��اء 
م���ع���اف���ى م����ن ك����ل اأن��������واع الأم�����را������س، 
/ال�شيكولوجية  ال��ن��ف�����ش��ي��ة  وخ��ا���ش��ة 
الرتبوي  ال�شلوك  منها وحماربة هذا 
واإعداد  املرجوة  النتائج  كافة  لتحقيق 
جيل متعلم �شوي قادر على النخراط 
امل�شرة  دفع  يف  وامل�شاهمة  املجتمع  يف 

التنموية بالدولة.
كما األقت ال�شيدة �شوكت اظفر ممثلة 
دعم  فيها  ���ش��ك��رت  كلمة  اليوني�شيف 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت مبارك 
دولة  يف  التنمر  من  الوقاية  لربنامج 

الإمارات العربية املتحدة.
م�شكلة  امل��دار���س  التنمر يف  ان  وق��ال��ت 
من  بها  ي�شتهان  ل  اأق��ل��ي��ة  على  ت��وؤث��ر 
الطالب يف العديد من البلدان وميكن 
اأن ترتتب عليه عواقب وخيمة واأحيانا 
الأطفال  بالن�شبة لرفاه  الأمد  طويلة 

املت�شررين مرارا وتكرارا.
واو�شحت انه نظرا لعدم توفر برنامج 
التنمر  التحديد  وج��ه  على  ي�شتهدف 
يف املدار�س يف دول��ة الإم���ارات العربية 
م��ك��ت��ب منظمة  ب������داأ  ف���ق���د  امل���ت���ح���دة، 
اليوني�شيف واملجل�س الأعلى لالأمومة 
ب��رن��اجم��ا وط��ن��ي��ا ملكافحة  وال��ط��ف��ول��ة 
وزارة  مع  بالتعاون  الدولة  يف  التنمر 
اأبوظبي  وجمل�س  والتعليم  ال��رتب��ي��ة 

جمل�س التعليم.
تنفيذ  ي�شتمر  ب��ان  املها  عن  واعربت 
ه��ذا ال��ربن��ام��ج يف دول��ة الم����ارات وان 
يتم تعميمه يف جميع مدار�س الدولة.

وبعد ذلك قامت �شعادة الرمي عبداهلل 
الفائزة  امل���دار����س  بت�شليم  ال��ف��ال���ش��ي 
بربنامج الوقاية من التنمر واملدار�س 
التي مت تطبيق الربنامج فيها وعددها 
63 م��در���ش��ة ���ش��ه��ادات وج��وائ��ز قيمة 

على هذا النجاح وهذه امل�شاركة.

ال�شيخة فاطمة : برنامج ال�قاية من التنمر الذي نفذه املجل�س العلى لالأم�مة والطف�لة حقق اهدافه

•• الفجرية-وام: 

املوؤ�ش�شي ام�س مبادرة  الدعم  ب��اإدارة خدمات  دبا الفجرة متمثلة  نظمت بلدية 
ب�شارة رطب �شمن مبادرات عام اخلر التي ا�شتهدفت فئة املوظفني يف البلدية.

واداراتهم  اق�شامهم  يف  املوظفني  على  الرطب  �شالل  توزيع  امل��ب��ادرة  خ��الل  ومت 
وتهنئة املوظفني بحلول �شهر رم�شان الكرمي.

وتعترب مبادرة ب�شارة رطب �شمن جمموعة مبادرات تقوم بها البلدية للموظفني 
ملنا�شبة عام اخلر.

بلدية دبا الفجرية تنظم مبادرة ب�شارة 
رطب مل�ظفيها مبنا�شبة عام اخلري

ويل عهد ال�شارقة يرتاأ�س اجتماع جمل�س اأكادميية العل�م ال�شرطية
•• ال�صارقة-وام:

�شلطان  ب��ن  حم��م��د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  ت��راأ���س 
ال��ق��ا���ش��م��ي ويل ال��ع��ه��د ن��ائ��ب ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة رئي�س 
�شمو  ام�س مبكتب  ال�شرطية  العلوم  اأكادميية  جمل�س 

احلاكم اجتماع جمل�س اأكادميية العلوم ال�شرطية.
وت�شمنت اجلل�شة مناق�شة عدد من املو�شوعات املدرجة 
على جدول اأعمال اجلل�شة، واملتعلقة ب�شوؤون اأكادميية 
وت��ط��وي��ر خمرجاتها  ب��ال�����ش��ارق��ة  ال�����ش��رط��ي��ة  ال��ع��ل��وم 

الأكادميية والعلمية.

ن��ت��ائ��ج ودرج�����ات ال��ط��ل��ب��ة ال�شباط  واع��ت��م��د امل��ج��ل�����س 
البكالوريو�س  ب���رن���اجم���ي  م����ن  ك����ل  يف  ال����دار�����ش����ني 
واملاج�شتر يف جميع الدفعات. كما وافق املجل�س على 
للطلبة   2018-2017 ال�شنوي  الدرا�شي  التقومي 
العليا،  وال��درا���ش��ات  البكالوريو�س  ب��ربام��ج  امللتحقني 
للطلبة   21 ال��دف��ع��ة  وت�شجيل  ق��ب��ول  جل��ان  واع��ت��م��د 
ال�����ش��ب��اط. ومت خ���الل الج��ت��م��اع م��ن��اق�����ش��ة ع���دد من 
الربامج الأكادميية والتي تاأتي �شمن خطتها لتطوير 
املخرجات العلمية والأكادميية للطلبة امللتحقني فيها 

ومن هذه الربنامج البكالوريو�س التطبيقي.

اكت�شاف م�قع جتاري من الع�شر الربونزي على جزيرة �شري بني يا�س 

•• الفجرية-الفجر:

احتفلت القيادة العامة ل�شرطة الفجرة بتكرمي الفائزين 
بجائزة القائد العام ) للتميز ، اأف�شل رامي، اأف�شل مركز 

خدمة ، الفكرة البتكارية ( وذلك بقاعة الحتاد.
اأوًل:  فئات   )4( اإىل  للتميز  العام  القائد  جائزة  وتنق�شم 
اجلوائز الوظيفية وعددها )12( جائزة، ثانياً: اجلوائز 
املوؤ�ش�شية وعددها )4( جوائز موؤ�ش�شية، وثالثاُ: اجلوائز 
اخلارجية  اجلوائز  رابعاً:  جوائز،   )3( وعددها  امل�شرتكة 
وهي اجلوائز املوجهة للمجتمع جائزة واحدة اأي مبجموع 

)20( جائزة متيز.
وتهدف جائزة اأف�شل رامي على م�شتوى منطقة الفجرة 
الأمنية اإزكاء روح املناف�شة ال�شريفة بني الإدارات والأفراد 
واإعطاء الفر�شة للم�شاركني لبيان مهاراتهم وا�شتغاللها 

ال�شتغالل الأمثل.
كما تهدف جائزة اأف�شل مركز خدمة اإىل اإ�شعاد املتعاملني 
على م�شتوى املنطقة الأمنية والبالغ عددها )16( مركز 
ب��اأن تكون من  ال��ت��زام حكومة دول��ة الإم����ارات  م��ع  متا�شياً 
اأف�شل دول العامل 2021 وحتقيقاً للهدف ال�شرتاتيجي 
اخلام�س لوزارة الداخلية تعزيز ر�شا املتعاملني باخلدمات 

املقدمة من خالل توفر خدمات ذات جودة عالية ترقى 
البتكارية  الفكرة  وج��ائ��زة  العاملية.  امل�شتويات  اإىل  فيها 
ويف  ال�����ش��رط��ي.  العمل  يف  الب��ت��ك��ار  على  العاملني  ت�شجع 
ب��ن غامن  اأح��م��د  ال��ل��واء حممد  �شعادة  ك��رم  نهاية احل��ف��ل 
الكعبي قائد عام �شرطة الفجرة الفائزين باجلوائز من 
الأمنية و�شرطة  املنطقة  ال�شرطية على م�شتوى  الإدارات 
واملدنيني  والأف���راد  ال�شباط  و�شف  وال�شباط  الفجرة 
والعن�شر الن�شائي. واأكد اللواء بن غامن ان هذا التكرمي 
ياأتي من منطلق حر�س القيادة العامة ل�شرطة الفجرة  
اجلهد  من  مزيد  ب��ذل  على  منت�شبيها  كافة  ت�شجيع  على 
والعطاء يف العمل وغر�س ثقافة التميز يف بيئة العمل وروح 
ال�شرطية  الإدارات  كافة  م�شتوى  على  ال�شريفة  املناف�شة 
وزارة  وا�شرتاتيجية  روؤي��ة  وف��ق  املوظفني  م�شتوى  وعلى 
الداخلية. ح�شر التكرمي العميد حممد بن نايع الطنيجي 
نائب القائد العام والعميد مبارك ربيع بن �شنان مدير عام 
الإقامة و�شوؤون الأجانب والعميد حميد حممد اليماحي 
اأحمد علي  دكتور  والعميد  ال�شرطية  العمليات  عام  مدير 
ال�����ش��غ��ري ن��ائ��ب م��دي��ر ع���ام الإق���ام���ة و����ش���وؤون الأجانب 
املوارد  عام  مدير  املر�شدي  �شعيد  �شليمان  دكتور  والعقيد 

واخلدمات امل�شاندة ومدراء الإدارات بالقيادة وال�شباط.

�شرطة الفجرية تكرم الفائزين بج�ائز 
التميز على م�شت�ى املنطقة الأمنية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام: 

اأق�������ر امل���ج���ل�������س ال����وط����ن����ي الحت�������ادي 
من  ع�����ش��رة  ال�����ش��اد���ش��ة  جل�شته  خ���الل 
ال��ث��اين للف�شل  ال��ع��ادي  الن��ع��ق��اد  دور 
الت�شريعي ال�شاد�س ع�شر التي عقدها 
برئا�شة  ب���اأب���وظ���ب���ي  م���ق���ره  يف  ام�������س 
معايل الدكتورة اأمل عبداهلل القبي�شي 
رئي�شة املجل�س م�شروع قانون احتادي 
وعدل  ا�شتحدث  اأن  بعد  الآث���ار  ب�شاأن 
ع��ددا من م��واده وبنوده ووج��ه خم�شة 
تتعلق  احل��ك��وم��ة  مم��ث��ل��ي  اإىل  اأ���ش��ئ��ل��ة 
والهوية  وال�����ش��ع��ادة  العمل  بقطاعات 
والتنمية الجتماعية والعمل اخلري 

والتطوعي.
قانون  م�����ش��روع  اأه��م��ي��ة  املجل�س  واأك���د 
ال��ذي يهدف اإىل احلفاظ على  الآث��ار 
بالدولة  الثابتة  وغ��ر  الثابتة  الآث���ار 
الوطنية  ال���ه���وي���ة  ت���ع���زي���ز  ب���غ���ر����س 
واحل������ف������اظ ع���ل���ى ال���������رتاث ال���ث���ق���ايف 
عنها  والتنقيب  الآث����ار  ع��ن  والك�شف 
واإث��راء الرتاث الوطني  اإحياء  بغر�س 

للدولة.
وح�شب م�شروع القانون فاإن اأحكام هذا 
الوطنية  الآث���ار  على  ت�شري  ال��ق��ان��ون 
ول ت�شري على الآث��ار الأجنبية اإل يف 
ذلك  ع��ل��ى  فيها  ين�س  ال��ت��ي  احل����الت 
وزارة  وتعمل  القانون  �شراحة يف هذا 
بالتن�شيق  امل��ع��رف��ة  وت��ن��م��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
الطوارئ  لإدارة  الوطنية  الهيئة  م��ع 
والأزمات والكوارث وال�شلطة املخت�شة 
الأزمات  اأوق���ات  الآث���ار يف  على حماية 
اإع���داد خطط  وال��ك��وارث مب��ا يت�شمن 

طوارئ يف هذا ال�شاأن.
قرار  م�شروع  على  املجل�س  واف��ق  كما 
وم�شروع  ال��ع��ام��ة  امل��و���ش��وع��ات  ب�����ش��اأن 
للجان  ال��ن��ق��ا���ش��ي��ة  احل���ل���ق���ات  ن���ظ���ام 
امل��ج��ل�����س ب��ه��دف م��ن��اق�����ش��ة اأك����رب قدر 
تنفيذا  وذل��ك  الوطنية  الق�شايا  م��ن 
الربملانية  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ل��ل��خ��ط��ة 
2016-2021م  لالأعوام  للمجل�س 
اأف�����ش��ل اأداء  ال��ت��ي ت�����ش��ت��ه��دف ت��ق��دمي 
الت�شريعي  ال��ف�����ش��ل  خ����الل  ب���رمل���اين 
ال�شاد�س ع�شر ملواكبة توجهات الدولة 
التي  وال����ش���رتات���ي���ج���ي���ات  واخل���ط���ط 

تتبناها ل�شت�شراف امل�شتقبل.
ح�شر اجلل�شة معايل نورة بنت حممد 
املجل�س  ل�����ش��وؤون  دول���ة  وزي���رة  الكعبي 

الوطني الحتادي .
اأ�شئلة  خم�شة  املجل�س  اأع�����ش��اء  ووج��ه 
�شقر  م�����ع�����ايل  احل�����ك�����وم�����ة  مل���م���ث���ل���ي 
غ��ب��ا���س ���ش��ع��ي��د غ��ب��ا���س وزي�����ر امل�����وارد 
“ �شفر  وال���ت���وط���ني ح����ول  ال��ب�����ش��ري��ة 
�شاحب  ع��ل��م  دون  الأج��ن��ب��ي  ال��ع��ام��ل 
خلفان  ب��ن��ت  ع��ه��ود  وم��ع��ايل  العمل” 
 “ الرومي وزي��رة دول��ة لل�شعادة ح��ول 
ومعايل  ال�شعادة”  وزارة  اخت�شا�شات 
جنالء بنت حممد العور وزيرة تنمية 
املجتمع حول “ اجلمعيات اخلرية يف 
الدولة “ و” عدم وجود قانون لتنظيم 
ومعايل   “ ب��ال��دول��ة  التطوعي  العمل 
دولة  وزي��رة  الكعبي  ن��ورة بنت حممد 
ل�����ش��وؤون امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت����ادي 
الهوية”.  ب��ط��اق��ة  “ ا���ش��ت��خ��دام  ح���ول 
املجل�س يف كلمة  وقالت معايل رئي�شة 
ل��ه��ا خ���الل اجل��ل�����ش��ة “ ت��اب��ع��ن��ا جميعا 
بعميق الأ�شى واحلزن وال�شتياء اأنباء 
ال��ذي وقع  العتداء الإره��اب��ي اجلبان 
ق��اع��ات احلفالت  اإح���دى  م��ن  بالقرب 
بريطانيا  ���ش��م��ال  مان�ش�شرت  مب��دي��ن��ة 
واأ�شفر عن مقتل اأكرث من 20 واإ�شابة 
ال�شحايا  م���ن  اآخ����ري����ن  ���ش��ت��ني  ن��ح��و 
العبارات  باأ�شد  اإذ ندين  واإننا  الأبرياء 
الوح�شية  الإره���اب���ي���ة  اجل��رمي��ة  ه���ذه 
ي��ت��ق��دم امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت�����ادي 
املتحدة  اململكة  اإىل  ال��ع��زاء  بخال�س 
العموم  وجم��ل�����ش��ي  و���ش��ع��ب��ا  ح��ك��وم��ة 
واللوردات وذوي ال�شحايا ويعرب عن 
للجرحى  ال��ع��اج��ل  بال�شفاء  متنياته 
وامل�شابني ويوؤكد ت�شامنه الكامل مع 
اإىل  املتحدة ال�شديقة ووقوفه  اململكة 
الن�شانية  اأع���داء  مواجهة  يف  جانبها 
الإرهابي  ال��ع��م��ل  ه���ذا  اأن  واأك����دت   .“
القمة  خمرجات  اأهمية  يوؤكد  اجلبان 
يف  عقدت  التي  الأمريكية  الإ�شالمية 
ال�شقيقة  ال�شعودية  العربية  اململكة 
اأه��م��ي��ة تعزيز  م���وؤخ���را يف م���ا ي��خ�����س 
ال�شراكة الدولية يف مكافحة الإرهاب 
وا�شتئ�شال جذوره وال�شرب بقوة على 
اخلطر  العاملي  التهديد  هذا  م�شادر 
الذي يقو�س اأ�ش�س الأمن وال�شتقرار 
اإىل  وي��ح��ت��اج  ال��ع��امل  دول  خمتلف  يف 
ال�شعوب املحبة لل�شالم  ت�شافر جهود 
ك���اف���ة م����ن اأج������ل ال���ت�������ش���دي لأع������داء 
اأرجاء  الإن�شانية يف خمتلف  احل�شارة 

العامل.
املجل�س  ا���ش��ت�����ش��اف  ل���ق���د   “ وق����ال����ت 
الأ�شبوع  خ����الل  الحت������ادي  ال��وط��ن��ي 
للجنة  ال����ث����اين  الج����ت����م����اع  اجل�������اري 
املوظفني  ����ش���وؤون  لأن��ظ��م��ة  ال���دائ���م���ة 
الآ�شيوية  الربملانية  للجمعية  واملالية 
الجتماعات  اف��ت��ت��اح  يف  اأك���دن���ا  ح��ي��ث 
على اأهمية دور هذه اللجنة يف اأعمال 
املجل�س  تطلع  ع��ن  واأع��رب��ن��ا  اجلمعية 
الوطني الحتادي اإىل تعزيز ال�شراكات 
الربملانية مع الدول ال�شديقة اأع�شاء 
اجل��م��ع��ي��ة ال��ربمل��ان��ي��ة الآ���ش��ي��وي��ة التي 
ي�شعى املجل�س اإىل امل�شاركة الفاعلة يف 
اأعمالها منذ تاأ�شي�شها عام 2006 ويف 
العالقات بني دولة  به  ظل ما حتظى 
الإمارات والدول الآ�شيوية من اهتمام 
بالغ من جانب قيادتنا الر�شيدة وعلى 
راأ�شها �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  واأخ���ي���ه  اهلل 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
ال�شمو  و���ش��اح��ب  اهلل”  “رعاه  دب���ي 
نهيان ويل  اآل  زاي��د  ال�شيخ حممد بن 
ال��ق��ائ��د الأعلى  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د 

للقوات امل�شلحة«.
واأكدت معاليها اأن انعقاد هذا الجتماع 
املهم يف اأبوظبي يعك�س اجلهود املميزة 
امل��ب��ذول��ة م��ن ج��ان��ب مم��ث��ل��ي املجل�س 
الوطني الحتادي يف اللجنة .. معربة 
�شعادة  اإىل  وت��ق��دي��ره��ا  ���ش��ك��ره��ا  ع���ن 
الدكتور �شعيد عبداهلل املطوع و�شعادة 
التي  املتميزة  جلهودهما  �شليمان  عزا 
الذي  الجتماع  ه��ذا  اأ�شهمت يف جن��اح 
النوعية  للجهود  نوعية  اإ�شافة  ميثل 
الوطني  املجل�س  يبذلها  التي  الكبرة 
الحت����������ادي يف دع������م ع����الق����ات دول����ة 

الإمارات مع دول العامل كافة .
وق��ال��ت اإن دول��ة الإم����ارات مب��ا متتلك 
للتناف�شية  وت��ط��ل��ع��ات  ط��م��وح��ات  م��ن 
عالقاتها  تعزيز  اإىل  ت�شعى  ال��دول��ي��ة 
القوى  م��ع  املتنامية  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ق�شوى  اأول��وي��ة  حتتل  التي  الآ�شيوية 
ال�شيا�شة  اه����ت����م����ام  دوائ���������ر  ����ش���م���ن 
الآونة  �شهدت  اخلارجية لدولتنا وقد 
الأخرة حتركات مهمة على م�شتويي 
والربملانية  الر�شمية  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
تقوية  جم���م���ل���ه���ا  يف  وا�����ش����ت����ه����دف����ت 

العالقات مع ال�شركاء الآ�شيويني .
ال��ق��ب��ي�����ش��ي يف هذا  واأ����ش���اف���ت م���ع���ايل 
الوطني  املجل�س  يف  ن��ح��ر���س  الإط����ار 
الحت������ادي ع��ل��ى ت��ق��دمي ك���ل م���ا يلزم 
الربملانية  وال��رواب��ط  العالقات  لدعم 
مع الربملانات الآ�شيوية وممثليها كما 
حتويل  اأج��ل  من  مكثفة  جهودا  نبذل 
اجل��م��ع��ي��ة ال��ربمل��ان��ي��ة الآ���ش��ي��وي��ة اإىل 
املجل�س  اهتمام  اإطار  اآ�شيوي يف  برملان 
الربملاين  بالعمل  الحت���ادي  الوطني 
اأن  �شبق  وق��د  الآ���ش��ي��وي  ال�شعيد  على 
مبقرتح  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال�شعبة  ت��ق��دم��ت 
الربملان  اإن�شاء  وثيقة  مل�شروع  متكامل 

الآ�شيوي .
بوافر  اأت��وج��ه  الإط���ار  ه��ذا  وتابعت يف 
الأع�شاء  جلميع  وال��ت��ق��دي��ر  التحية 
وفاعلية  جهد  بكل  ي�����ش��ارك��ون  ال��ذي��ن 
الربملانية  اجل��م��ع��ي��ة  اج���ت���م���اع���ات  يف 
اإيجابي  ب��دور  وي�شطلعون  الآ�شيوية 
اج��ت��م��اع��ات جلانها  وب���ن���اء يف  م��ت��م��ي��ز 
اإىل  ال�شكر  اأوج��ه  كما  كافة  التنفيذية 
الأمني  الظاهري  �شبيب  اأحمد  �شعادة 
العام للمجل�س وجميع اأع�شاء اللجنة 
امل��ن��ظ��م��ة ل���ه���ذا الج���ت���م���اع ال���ذي���ن مل 
ب�شورة  لتنظيمه  ج��ه��د  ب���اأي  يبخلوا 
وباملجل�س  ب��دول��ت��ن��ا  ت��ل��ي��ق  م�����ش��رف��ة 
اإىل  م��ن��وه��ة   .. الحت�������ادي  ال���وط���ن���ي 
الرتاكمية  التنظيمية  اخل����ربات  اأن 
منذ  املجل�س  موظفي  يكت�شبها  ال��ت��ي 
الربملانات  ل��رئ��ي�����ش��ات  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة 
يف  تنعك�س  ب��ات��ت  امل��ا���ش��ي  دي�شمرب  يف 

خمتلف الفعاليات واملنا�شبات وت�شتحق 
كل تقدير واحرتام.

الربملانية  ال�شعبة  اأن  معاليها  وبينت 
الإماراتية �شاركت ممثلة ب�شعادة �شامل 
الإقليمية  ال��ع��م��ل  ور���ش��ة  يف  ال�����ش��ح��ي 
اخلليج  منطقة  م�شتوى  على  الأوىل 
ال��ع��رب��ي وال���وط���ن ال��ع��رب��ي ح���ول دور 
مكافحة  يف  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة  ال�����ش��ل��ط��ات 
الإرهاب التي عقدت موؤخرا يف مملكة 
النواب  جم��ل�����س  ون��ظ��م��ه��ا  ال��ب��ح��ري��ن 
من  برملانية  وفود  بح�شور  البحريني 
جم��ال�����س ال�����ش��ورى وال��وط��ن��ي والأم���ة 
لدول  التعاون  جمل�س  ب��دول  والنواب 
اخلليج العربية ومن الدول العربية .

وا�شارت اإىل اأن ال�شعبة الربملانية اأكدت 
الت�شامح  نهج  اأن  على  الور�شة  خ��الل 
وال��ت��ع��اي�����س وم��ك��اف��ح��ة الإره�����اب ونبذ 
التطرف والعنف باأ�شكاله و�شوره كافة 
الداخلية  ال�شيا�شية  رك��ائ��ز  اأه���م  م��ن 
وطرحت  الإم��ارات  لدولة  واخلارجية 
روؤية املجل�س الوطني الحتادي يف هذا 
ال�شاأن والتي تركزت على �شرورة �شن 
الت�شريعات الهادفة اإىل تعميق الولء 
وجت���رمي  امل���واط���ن���ة  وروح  والن���ت���م���اء 
الأع��م��ال الإره��اب��ي��ة وم��الح��ق��ة الفكر 
الإره�����اب�����ي وامل���ت���ط���رف ودع�����م خطط 
الجتماعية  التنمية  وا�شرتاتيجيات 
البيان  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت  والقت�شادية. 
اأن  اأك��د  الور�شة  عن  ال�شادر  اخلتامي 
ظاهرة الإرهاب اأ�شبحت متثل خطرا 
واملجتمعات  ال��دول  جميع  على  داهما 
وطالب مبراجعة املجال�س الت�شريعية 
الوطنية  لت�شريعاتها  العربية  بالدول 
املتعلقة مبكافحة الإره��اب كما طالب 
ر�شد  ع��ل��ى  بالعمل  اخل��ت��ام��ي  ال��ب��ي��ان 
والقت�شادية  الج��ت��م��اع��ي��ة  الأ���ش��ب��اب 
ال�شباب  ب��اج��ت��ذاب  املتعلقة  والفكرية 

للتنظيمات الإرهابي .
ولفتت معاليها اإىل اأن البيان �شدد على 
بني  م�شرتكة  فعاليات  تنظيم  اأهمية 
لتوحيد  العربية  الت�شريعية  املجال�س 
ال���روؤى والأ���ش�����س والأف��ك��ار التي تقوم 
ملكافحة  الت�شريعية  املنهجية  عليها 
الرهاب بهدف �شياغة روؤية م�شرتكة 
خلطة  الأ�شا�س  مبثابة  تكون  موحدة 
عمل حمددة املعامل ملكافحة الإرهاب.

الحتادي  الوطني  املجل�س  اأن  وبينت 
نائب  ح��م��زة  ف��خ��ري  م��ع��ايل  ا�شتقبل 
اجل���م���ه���وري���ة  ال������ربمل������ان يف  رئ����ي���������س 
حيث  له  املرافق  والوفد  الإندوني�شية 
كان يف ا�شتقبالهم مبقر املجل�س بدبي 
�شعادة مروان اأحمد بن غليطة النائب 
�شعادة  بح�شور  املجل�س  لرئي�س  الأول 
خلفان عبداهلل بن يوخه ع�شو املجل�س 
ح��ي��ث ج���رى خ���الل ه���ذا ال��ل��ق��اء املهم 
التعاون  ت��ع��زي��ز ع��الق��ات  ���ش��ب��ل  ب��ح��ث 
ال��ب��ل��دي��ن يف خمتلف  وال�����ش��راك��ة ب��ني 
ال��ربمل��ان��ي��ة منها.  ���ش��ي��م��ا  امل���ج���الت ل 
الوفد  م��ع  امل��ح��ادث��ات  اأن  اإىل  ون��وه��ت 
ال�شيف اأكدت اأهمية دور الدبلوما�شية 
ال��ربمل��ان��ي��ة يف ت��ع��زي��ز ال���ع���الق���ات بني 
التفاق  مت  حيث  ال�شديقني  البلدين 
الربملانية  ال�شداقة  على تفعيل جلان 
للدبلوما�شية  داع��م  ك��اإط��ار  امل�شرتكة 
ال�شيا�شية مبا يحقق امل�شالح امل�شرتكة 
يف  وي�شهم  للجانبني  املتبادلة  واملنافع 
املجالت  ال��ث��ن��ائ��ي��ة يف  ال��ع��الق��ات  دف���ع 

كافة اإىل اآفاق اأرحب.
الوطني  املجل�س  اتفق  لقد   “ وق��ال��ت 
الحت�����������������ادي وال���������وف���������د ال������ربمل������اين 
الإندوني�شي اأي�شا على اأهمية التعاون 
الدويل ملكافحة الإرهاب وعلى �شرورة 
ال�شحيحة  ال�شورة  لن�شر  معا  العمل 
ع��ن ال��دي��ن الإ���ش��الم��ي احلنيف وبذل 
امل��زي��د م��ن اجل��ه��ود م��ن اأج��ل مواجهة 
العامل  ب���ه���ا  ال���ت���ي مي����ر  ال���ت���ح���دي���ات 

الإ�شالمي ».
الكبرة  اجلهود  اأهمية  على  و���ش��ددت 
وال���ن�������ش���اط امل���ك���ث���ف ال������ذي ت���ق���وم به 

الفرتة  خ�����الل  ال���ربمل���ان���ي���ة  ال�����ش��ع��ب��ة 
دورها  ممار�شة  �شعيد  على  الأخ���رة 
الدبلوما�شية  ق��ن��وات  ع��رب  ال�شيا�شي 
م�شاركات  يف  مت��ث��ل  ���ش��واء  ال��ربمل��ان��ي��ة 
ا�شتقبالت  يف  اأو  خ��ارج��ي��ة  وزي������ارات 
لوفود برملانية زائرة حيث ت�شفي هذه 
اجلهود حيوية ملمو�شة لدور املجل�س 
وباتت  الر�شمية  للدبلوما�شية  الداعم 
راف���دا مهما ي��ع��زز ع��الق��ات الإم����ارات 
وال��دويل وعلى  الإقليمي  يف حميطها 
.. معربة  ك��اف��ة  وال�����ش��ع��د  امل�����ش��ت��وي��ات 
اأع�شاء  جلهود  وتقديرها  �شكرها  عن 
اأه���داف  اأه���م  اأح���د  حتقيق  يف  املجل�س 
 �2016 ال��ربمل��ان��ي��ة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال��ه��دف اخل��ا���س بدعم  2021 وه���و 
ال�����ش��ي��ا���ش��ة اخل���ارج���ي���ة ل���ل���دول���ة من 
خالل دور ريادي متميز للدبلوما�شية 

الربملانية. 
بنود  ب��ت��الوة  اجلل�شة  اأع��م��ال  وب����داأت 
�شعادة  ق���ب���ل  م����ن  الأع�����م�����ال  ج������دول 
العام  الأم��ني  الظاهري  �شبيب  اأحمد 

للمجل�س الوطني الحتادي .
اأحمد  ح���م���د  ����ش���ع���ادة  �����ش����وؤال  ون�������س 
م��ع��ايل �شقر  اإىل  امل��وج��ه  ال��رح��وم��ي 
غ��ب��ا���س ���ش��ع��ي��د غ��ب��ا���س وزي�����ر امل�����وارد 
يتعر�س   : على  وال��ت��وط��ني  الب�شرية 
العمال  لهروب  العمل  اأ�شحاب  بع�س 
الأجانب العاملني لديهم بعد �شرقتهم 
اأو خيانة  ب��ه��ا  ي��ع��م��ل��ون  ال��ت��ي  امل���ن���ازل 
العمل  اأ�شحاب  موؤ�ش�شات  من  الأمانة 
ع��ل��م �شاحب  دون  ال��دول��ة  وي���غ���ادرون 
ال��ع��م��ل ب�����ش��ب��ب ع���دم وج����ود اآل���ي���ة يتم 
الكفيل  علم  م��ن  ال��ت��اأك��د  خاللها  م��ن 
�شياع  يف  يت�شبب  مم��ا  امل��ك��ف��ول  ب�شفر 
عودة  و�شعوبة  العمل  اأ�شحاب  حقوق 
ال�شخ�س والأموال التي يف حوزته فما 
الوزارة  اتخذتها  التي  الإج���راءات  هي 

ملنع مثل هذه احلوادث.
امل����وارد الب�شرية  وط��ل��ب م��ع��ايل وزي���ر 
والتوطني يف ر�شالة وردت اإىل املجل�س 
جل�شة  اإىل  ال�شوؤال  على  ال��رد  بتاأجيل 
ق��ادم��ة ن��ظ��را ل��ت��واج��ده خ���ارج الدولة 
�شوؤال �شعادة  . ون�س  يف مهمة ر�شمية 
ح��م��د اأح���م���د ال���رح���وم���ي امل���وج���ه اإىل 
الرومي  خ��ل��ف��ان  ب��ن��ت  ع���ه���ود  م���ع���ايل 
تخت�س   : على  لل�شعادة  دول���ة  وزي���رة 
ال�شعادة  بن�شر  لل�شعادة  الدولة  وزارة 
ع���ام وبني  ب�شكل  ال���دول���ة  ���ش��ك��ان  ب��ني 
احلكوميني  وامل���وظ���ف���ني  امل���واط���ن���ني 
ب�شكل خا�س فهل يتم عر�س ال�شيا�شات 
الوزارة  على  الحت��ادي��ة  والت�شريعات 
اخت�شا�س  م��ع  مواءمتها  م��ن  للتاأكد 

الوزارة املذكورة .
تاأجيل  ال��روم��ي  عهود  معايل  وطلبت 
قادمة  جل�شة  اإىل  ال�����ش��وؤال  على  ال���رد 
نظرا لتواجدها خارج الدولة يف مهمة 
ر���ش��م��ي��ة. ون�����س ���ش��وؤال ���ش��ع��ادة مروان 
اإىل معايل  امل��وج��ه  غليطه  ب��ن  اأح��م��د 
جنالء بنت حممد العور وزيرة تنمية 
الرقابة  اآل��ي��ة  ه��ي  م��ا   : على  املجتمع 
ع��ل��ى ن�����ش��اط اجل��م��ع��ي��ات اخل���ري���ة يف 
ال����دول����ة وه����ل ه���ن���اك م���وؤ����ش���ر يقي�س 
�شد  يف  اجلمعيات  ه��ذه  ن�شاط  فعالية 
امل�شتهدفة  ال��ف��ئ��ات  اح��ت��ي��اج��ات  ك��اف��ة 
وزيرة  معايل  وطلبت   . ؟  املجتمع  يف 
على  الرد  تاأجيل  الجتماعية  التنمية 

ال�شوؤال اإىل جل�شة قادمة.
�شليمان  ب��ن  ع��زة  �شعادة  ���ش��وؤال  ون�����س 
بنت حممد  اإىل معايل جنالء  املوجه 
 “ ع��ل��ى  املجتمع  تنمية  وزي����رة  ال��ع��ور 
ن�����س ال��د���ش��ت��ور يف امل����ادة 14 ع��ل��ى اأن 
املواطنني  ب��ني  وال���رتاح���م  ال��ت��ع��ا���ش��د 
�شوء  ويف  بينهم  ال��وث��ق��ى  ال�شلة  ه��و 
�شيا�شات  ب��اإع��داد  ال����وزارة  اخت�شا�س 
و�شوابط العمل الجتماعي يف خمتلف 
جمالته وقطاعاته ما هي اأ�شباب عدم 
وجود قانون لتنظيم العمل التطوعي 

بالدولة؟.
معايل  م��ن  كتابيا  ردا  املجل�س  وتلقى 

ال�شوؤال.  ب�شاأن  املجتمع  تنمية  وزي��رة 
قائلة  �شليمان  بن  عزة  �شعادة  وعقبت 
ال��ك��ت��اب��ي واطالب  ب��ال��رد  اك��ت��ف��ي  ل   “
بح�شور معايل الوزيرة للرد �شخ�شيا 
����ش���وؤال �شعادة  . ون�����س  ال�����ش��وؤال  ع��ل��ى 
معايل  اإىل  املوجه  ال�شحي  علي  �شامل 
دولة  وزي��رة  الكعبي  ن��ورة بنت حممد 
ل�شوؤون املجل�س الوطني الحتادي على 
املتواجدين  املواطنني  بع�س  يتعر�س 
ب�شبب  ل��ف��رتات طويلة  ال��دول��ة  خ���ارج 
العمل ملخالفات  اأو  ال�شحية  ظروفهم 
ال���ت���اأخ���ر يف جتديد  ن��ت��ي��ج��ة  ور�����ش����وم 
موؤ�ش�شات  يف  معامالتهم  وا�شتكمال 
ال���دول���ة وع�����دم مت��ك��ن وك��الئ��ه��م من 
لإلزامية  نظرا  املعامالت  ه��ذه  اإجن��از 
الهوية  ب���ط���اق���ة  واإب���������راز  ا����ش���ت���خ���دام 
العالقة  ب�شاحب  اخل��ا���ش��ة  الأ���ش��ل��ي��ة 
ال��ت��ي �شتتخذها  ف��م��ا ه��ي الإج������راءات 

الهيئة يف �شاأن هذا املو�شوع«.
الدكتور  قائلة  الكعبي  م��ع��ايل  وردت 
ال���ع���ام لهيئة  امل���دي���ر  ال��غ��ف��ل��ي  ���ش��ع��ي��د 
ل��ل��ه��وي��ة م��ت��واج��د وحر�س  الإم������ارات 
ال�������ش���وؤال �شفهيا  ع��ل��ى  الإج����اب����ة  ع��ل��ى 

ونقدر ح�شوره .
ا�شكركم  ق��ائ��ال  ال��غ��ف��ل��ي  ���ش��ع��ادة  ورد 
ال�شوؤال  ع��ل��ى  ل��الإج��اب��ة  ال��دع��وة  ع��ل��ى 
بثالث  م���رت  ال��ه��وي��ة  اأن  اإىل  م�����ش��را 
م�����راح�����ل ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة وامل���رح���ل���ة 
الأخ��رة تتفق مع روؤي��ة الدولة لغاية 
عبارة  ه���ي  ال��ه��ي��ئ��ة  وروؤي�������ة   2021
ع���ن ان��ه��ا ه��وي��ة ���ش��خ�����ش��ي��ة م��ب��ي��ن��ا اأن 
وتوزيع  ت��ف��ع��ي��ل  ه���و  ال���ث���اين  ال���ه���دف 
رئي�شي  ك��م��رج��ع  ال��ه��وي��ة  وا���ش��ت��خ��دام 
ت�شتخدم يف عدد من  ب��داأت  والبطاقة 
وللدفع  اآيل  �شحب  كبطاقة  ال��ب��ن��وك 
اأن  م�شيفا  ت�����ش��ت��خ��دم  ات�����ش��الت  ويف 
ات�������ش���الت رك���ب���ت اأج����ه����زة اك�������ش���اك يف 
بطاقات  لبيع  الدولة  مناطق  خمتلف 
ال�شيم كارت بدون موظف جمرد و�شع 
يتم  واأي�����ش��ا  وب�شمته  ال��ه��وي��ة  بطاقة 
ا�شتخدامها يف ال�شفر الذكي وال�شمان 
ال�شحي واأي�شا دفع ر�شوم احلكومة يف 

بع�س الإمارات«.
وق��ال الغفلي “ اإن جمل�س ال��وزراء يف 
باإلزامية  ق����رارا  اأ���ش��در   2007 ع���ام 
تعميم  ا���ش��دار  ومت  الهوية  ا�شتخدام 
الأ�شخا�س  جلميع  بالهوية  بالعتداد 
احل��ا���ش��ل��ني ع��ل��ي��ه��ا وال��ت��ع��م��ي��م ترك 
امل���ج���ال ل��ك��ل ج��ه��ة ك��ي��ف ت��ت��ح��ق��ق من 
اجلانب  اأن  م��ب��ي��ن��ا  ال�����ش��خ�����س  ه���وي���ة 
مواجهة  يف  ي�شهم  ال���ذي  ه��و  التقني 
م��ع��ظ��م امل�����ش��ك��الت وه���ن���اك ت���وج���ه يف 
الدولة بتقدمي حوايل 80 باملائة من 
اخلدمات عن بعد والهوية لإجناح هذا 
قراءة  تطوير  م�شروع  لديها  التوجه 
الهاتف  خ����الل  م���ن  ال���ه���وي���ة  ب��ط��اق��ة 
باأنظمة  امل���رت���ب���ط���ة  وه�����ي  امل���ت���ح���رك 
اأنظمة  تطوير  ومت  ال��ون��دز  الت�شغيل 
اأجهزتها  لتطوير  للموؤ�ش�شات  ممكنة 
وا�شتخدام الهوية ومت ت�شليمها لثالث 
�شرطة  و  دو  و  ات�����ش��الت  م��وؤ���ش�����ش��ات 

اأبوظبي.
واأ�شاف اأن هناك ثالثة خيارات لطلب 
اخلدمة وهناك من�شة الدخول الذكي 
وهي م�شروع م�شرتك مع هيئة تنظيم 
الدخول  ل��ت��وح��ي��د  وذل�����ك  ات�������ش���الت 
الذكي جلميع الأنظمة وهناك بيانات 
خمتلفة خمزنة يف الهوية منها بيانات 
اجلواز ولدينا ربط مع عدة موؤ�ش�شات 
اإن�����ه مي��ك��ن تقدمي  ح��ك��وم��ي��ة. وق�����ال 
اخلدمات من خالل الوكيل ويتوجب 
ع��ل��ى اجل���ه���ات اث���ب���ات ال��ه��وي��ة بنف�س 
الطريقة التي تطبق يف هيئة الإمارات 
للهوية م�شيفا اأن مهمة الهوية تتمثل 
واملقيمني  املواطنني  كافة  ت�شجيل  يف 
ولكل  البطاقة  ميزات  من  لال�شتفادة 
هيئة نظامها يف مدى ال�شتعمال ويف 
املوؤ�ش�شات  ت��ط��ل��ب  ل  احل����الت  ب��ع�����س 
بطاقة الهوية لتقدمي خدماتها والن 
قامت �شمان باإلزامية املتعامل بتقدمي 
اخلدمة  على  للح�شول  �شارية  هوية 
احللول  جميع  �شتوفر  الهوية  وهيئة 
التعامل  طبيعة  وت��رتك  للمتعاملني 

لكل جهة على ح�شب نظامها.
ال�شوؤال  قائال  ال�شحي  �شعادة  وعقب 
الدولة ويريد  ال�شخ�س خارج  اذا كان 
اأن يجدد هويته واملوؤ�ش�شات التي داخل 
الدولة ل تقبل املعاملة اإل من خالل 
ب��ط��اق��ت��ه وق����د ي�����ش��اء ا���ش��ت��خ��دام هذه 
البطاقة من ال�شخ�س يف حالة التوكيل 
.. م�شرا اإىل مدى التزام املوؤ�ش�شات يف 
طلب البطاقة وملاذا ل يتم تقييم هذه 
الإلزامية من قبل هيئة الهوية ووفق 
معاير معينة ل�شمان اأمن املجتمع ؟ 
مطالبا بو�شع معاير لدى املوؤ�ش�شات 

البطاقة  ه��ذه  ا�شتخدام  اأم��ن  ل�شمان 
واأن  ا�شتخدامها  اأهمية تو�شيع  موؤكدا 
املتعلقة  البطاقات  عن  ال�شتغناء  يتم 
بطاقة  حت��ل  واأن  وال�شحة  بال�شمان 

الهوية حملها ».
ورد �شعادة الدكتور الغفلي قائال “ اإن 
احللول  نوفر  ونحن  دور  لها  اجلهات 
ت�شاعد  اأخ���رى  م��ي��زات  اإ�شافة  و�شيتم 
الأ�شخا�س على عدم حمل العديد من 
البطاقات ولكن على خمتلف املوؤ�ش�شات 
وه��ن��اك جلنة  تقنياتها  م��ن  ت��ط��ور  اأن 
امل��رك��زي حول  امل�����ش��رف  م��ع  م�شرتكة 
ا�شتخدام  وع�����دم  ال��ه��وي��ة  ا���ش��ت��خ��دام 
اأي�شا  والبطاقة  ال�شفر  ج��واز  بيانات 
قراءتها  و�شيتم  البيانات  ه��ذه  لديها 

وتخزينها .
حالة  يف  قائال  ال�شحي  �شعادة  وعقب 
ف��ق��دان اأو ���ش��رق��ة ب��ط��اق��ة ال��ه��وي��ة مل 
ي��ت��م ال��ع��م��ل ب��وق��ف ع��م��ل ه���ذه الهوية 
يتم  واأن  البطاقة  جتديد  مدة  واأي�شا 
ربط بني تواريخ حمددة جتمع جتديد 
 .. التاريخ  ذات  يف  الهوية  م��ع  اجل���واز 
م�شرا اإىل اأن بع�س املوؤ�ش�شات ل زالت 
تطلب جواز ال�شفر م�شرا اإىل ق�شية 

اختالف الر�شوم .
اإنه  قائال  الغفلي  الدكتور  �شعادة  ورد 
يف حالة فقدان البطاقة يتم الت�شال 
ال��غ��اوؤه��ا مبا�شرة  ال��ه��ي��ئ��ة وي��ت��م  ع��ل��ى 

وت�شدر بطاقة جديدة.
التحديثات  مناق�شة  يف  ال�شروع  وقبل 
ال�������������واردة ع����ل����ى م���������ش����روع ال����ق����ان����ون 
2017م ب�شاأن الآثار  الحتادي ل�شنة 
واف����ق امل��ج��ل�����س ع��ل��ى م��ل��خ�����س تقرير 
وال�شباب  وال��ث��ق��اف��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م  جل��ن��ة 
وال��ري��ا���ش��ة والإع����الم ال���ذي اأ���ش��ار اإىل 
ناق�س  الحت���ادي  الوطني  املجل�س  اأن 
م�����ش��روع ق��ان��ون احت���ادي ب�����ش��اأن الآثار 
 14 ب��ت��اري��خ  امل��ن��ع��ق��دت��ني  جل�شتيه  يف 
معايل  ب��ح�����ش��ور   2015-4- و15 
ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير 
الثقافة وتنمية املعرفة رئي�س جمل�س 
لل�شياحة  ال���وط���ن���ي  امل��ج��ل�����س  اإدارة 
والآثار. وبني التقرير اأن وزارة �شوؤون 
 2017/3/8 الرئا�شة طلبت بتاريخ 
امل��ج��ل�����س الوطني  ����ش���وؤون  م���ن وزي�����رة 
الحتادي اإعادة عر�س م�شروع القانون 
املذكور على املجل�س الوطني الحتادي 
بالنظر اإىل �شدور املر�شوم بقانون رقم 
14 ل�شنة 2016 ب�شاأن تعديل بع�س 
اأحكام القانون الحتادي رقم 1 ل�شنة 
الوزارات  اخت�شا�شات  ب�شاأن   1972
و���ش��الح��ي��ات ال�����وزراء وال����ذي ت�شمن 
 2008 6 ل�شنة  ال��ق��ان��ون رق��م  اإل��غ��اء 
باإن�شاء جمل�س وطني لل�شياحة والآثار 

ونقل اخت�شا�شاته اىل وزارة الثقافة.
اأحال  املجل�س  اأن  اإىل  التقرير  واأ���ش��ار 
�شوؤون  جلنة  اإىل  امل��ط��ل��وب  التحديث 
والريا�شة  وال�شباب  والثقافة  التعليم 
واإع������داد تقرير  ل��درا���ش��ت��ه  والإع������الم 
الغر�س  لهذا  اللجنة  وع��ق��دت  ب�شاأنه 
حمل  التحديث  ل��ت��دار���س  اجتماعني 
اللجنة  ت���ق���ري���ر  وب�����ني  ال���ت���ح���ف���ظ���ات. 
اأن  اأن ال��درا���ش��ات ال��ق��ان��ون��ي��ة اأظ��ه��رت 
ال��ت��ح��ف��ظ��ات امل��ط��ل��وب اج���رائ���ه���ا على 
م�����ش��روع ال��ق��ان��ون امل��ع��رو���س مل مت�س 
اح��ك��ام��ه امل��و���ش��وع��ي��ة اإمن���ا ال���ذي دفع 
امل��ر���ش��وم الحت����ادي رقم  اليها ���ش��دور 
14 ل�شنة 2016 ب�شاأن تعديل بع�س 
اأحكام القانون الحتادي رقم 1 ل�شنة 
الوزارات  اخت�شا�شات  ب�شاأن   1972
و���ش��الح��ي��ات ال�����وزراء وال����ذي ج���اء يف 
القانون  ال���غ���اء   5-15 رق����م  م���ادت���ه 
 2008 ل�����ش��ن��ة   6 رق������م  الحت���������ادي 
باإن�شاء جمل�س وطني لل�شياحة والآثار 
بالإ�شافة اىل اأن جاء يف الفقرة رقم 4 
من املادة رقم 2 من املر�شوم الحتادي 
امل���ادة  وه���ي   2016 ل�����ش��ن��ة   14 رق���م 
الثقافة  وزارة  لخت�شا�شات  املنظمة 
ال��ن�����س ال���ت���ايل احل���ف���اظ ع��ل��ى الآث����ار 
التدابر  وات����خ����اذ  ع��ن��ه��ا  وال��ت��ن��ق��ي��ب 
الالزمة لتعيينها وحمايتها وت�شجيلها 
واخلارج  بالداخل  وعر�شها  واإحيائها 

ال�شلطات  م���ع  وال���ت���ع���اون  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
املحلية املخت�شة.

على  امل��ط��ل��وب��ة  التحفظات  وا�شتملت 
ط���ل���ب حت����دي����ث م���������ش����روع ق����ان����ون يف 
املخت�شة  اجل��ه��ة  بتعديل  الآث���ار  ���ش��اأن 
ب��ت��ن��ف��ي��ذ م�������ش���روع ال���ق���ان���ون امل���ذك���ور 
املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  لتكون 
لل�شياحة  ال��وط��ن��ي  املجل�س  م��ن  ب���دل 
والآثاراأينما وردت يف م�شروع القانون 
وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزي�����ر  وا����ش���ت���ب���دال 
و  الإدارة  م���ن جم��ل�����س  ب���دل  امل��ع��رف��ة 
يف  وردت��ا  اأينما  الإدارة  جمل�س  رئي�س 
م�شروع القانون . ويف مادة التعريفات 
ت��ع��ري��ف احلفاظ  امل��ج��ل�����س  ا���ش��ت��ح��دث 
ع���ل���ى الآث����������ار وه�������و: احل����ف����اظ على 
عليها  ال��ق��ائ��م��ة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ح��ال��ت��ه��ا 
م�شببات  ومنع  وترميمها  و�شيانتها 
ال�شناعة  واأخ���ط���ار  وال��ر���ش��ح  ال��ت��ل��وث 
التاريخي  املحيط  وتغير  وال���زراع���ة 
والأث������ري ل��ه��ا وحت��ق��ي��ق ال���ت���وازن بني 
والطبيعة  احلديثة  العمران  مطالب 
وح�شب  الث��ري��ة.  للمواقع  التاريخية 
يكت�شف  من  كل  على  القانون  م�شروع 
اأو  اأو يعرث عليه ع��ن غ��ر ق�شد  اأث���را 
به  امل�شا�س  المتناع عن  بوجوده  يعلم 
الوزارة  اأو  املخت�شة  ال�شلطة  واإخطار 
 24 خ�الل  لل�شرط�ة  مرك�ز  اأق�����رب  اأو 
العثور  اأو  اكت�شافه  ت��اري��خ  م��ن  �شاعة 
الوزارة  وعلى  ب��وج��وده  العلم  اأو  عليه 
ال�شلطة  اإخ���ط���ار  ال�����ش��رط��ة  م��رك��ز  اأو 
تاريخ  �شاعة من   24 خ��الل  املخت�شة 
النافذة  الت�شريعات  وحت��دد  اإبالغهما 
يف كل اإم��ارة الإج���راءات التي تتخذها 
ال�شاأن  ه����ذا  يف  امل��خ��ت�����ش��ة  ال�����ش��ل��ط��ة 
املكت�شف  متنح  اأن  املخت�شة  ولل�شلطة 
الأث��ر واأخطر عنه  اأو من علم بوجود 
منا�شبة  م��ك��اف��اأة  امل��خ��ت�����ش��ة  ال�����ش��ل��ط��ة 

حتددها ال�شلطة املخت�شة.
يف  الت�شرف  القانون  م�شروع  وحظر 
الآثار اأو نقل ملكيتها اإل برتخي�س اأو 
ت�شريح من ال�شلطة املخت�شة واإذا اأراد 
الت�شرف  امل�شجلة  الآث���ار  اأح��د  مالك 
فيها وجب عليه عر�شها على ال�شلطة 
الت�شريعات  وف��ق  لمتالكها  املخت�شة 
ف��اإذا مل ترغب  ال�شاأن  النافذة يف ه��ذا 
يف ذلك كان له حق الت�شرف فيها اإىل 
ال��ت��زام��ه باإخطارها  اآخ���ر م��ع  م��واط��ن 
اإقامته  وم��ك��ان  اجل��دي��د  امل��ال��ك  با�شم 
خالل اأ�شبوع من تاريخ الت�شرف فيها 
املحلي  بال�شجل  التغير  هذا  لتدوين 
اإخالل  دون  النافذة  لت�شريعاتها  وفقا 
بالت�شجيل  اجلديد  املالك  بالتزامات 
وي�شتثنى من اأحكام البندين ال�شابقني 
انتقال ملكية الآثار امل�شجلة التي تعود 
اأف��راد ذات  ملكيتها لعائلة واح��دة بني 
�شريطة  الثانية  الدرجة  حتى  العائلة 

القيد يف ال�شجل املحلي.
ك���م���ا ي���ح���ظ���ر الجت���������ار ب������الآث������ار اإل 
من  ت�����ش��ري��ح  اأو  ت��رخ��ي�����س  مبقت�شى 
لت�شريعاتها  وف��ق��ا  املخت�شة  ال�شلطة 
الجتار  ذل���ك  م��ن  وي�شتثنى  ال��ن��اف��ذة 
املخت�شة  ال�شلطة  ت�شرح  التي  بالآثار 
وف���ق ال��ت�����ش��ري��ع��ات امل�����ش��ار اإل��ي��ه��ا بعدم 
وتنظم  كتابيا  ت�شجيلها  اإىل  احل��اج��ة 
القانون  ل��ه��ذا  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��الئ��ح��ة 
اأح����ك����ام الجت�������ار يف ه�����ذا ال����ن����وع من 
اأو تزوير  الآث��ار ويحظر تزوير الآث��ار 
البيانات وامل�شتندات والوثائق اخلا�شة 
بهذا. وح�شب م�شروع القانون ل يجوز 
اأو  التطويرية  امل�شاريع  بتنفيذ  البدء 
باأعمال  املتعلقة  اأو  الكربى  الإن�شائية 
ال�شلطة  قيام  بعد  اإل  التحتية  البنية 
الأثرية  امل�شوحات  ب��اأع��م��ال  املخت�شة 
لتنفيذ  حم��ال  ت��ك��ون  ال��ت��ي  للمناطق 
لالإجراءات  وفقا  وذلك  امل�شاريع  هذه 

املعمول بها لدى ال�شلطة املخت�شة.
الأث���ري  امل��وق��ع  ي��ك��ون  اأن  ك��م��ا يحظر 
اأو  ال��ن��ف��اي��ات  اأو  ل��الأن��ق��ا���س  م�شتودعا 
اأن يقام عليه بناء اأو مقربة اأو و�شائل 
قناة  اأو  طريق  فيه  ي�شق  اأن  اأو  للري 
يقطع  اأو  يغر�س  اأو  فيه  يحفر  اأن  اأو 
فيه مقلع حجري  يفتح  اأو  �شجر  منه 

تغير  عليه  ذل��ك مما يرتتب  اأو غر 
ا�شتعمال  اأو  الأث��ري  باملوقع  اإ�شرار  اأو 

اأنقا�س هذه املواقع.
وي��ح��ظ��ر اإق���ام���ة ���ش��ن��اع��ات ث��ق��ي��ل��ة اأو 
اأو حيوية  اأو من�شاآت ع�شكرية  خطرة 
الأثرية  باملواقع  املحيطة  املناطق  يف 
ا�شتخدامها  اأو  للخطر  تعري�شها  اأو 
اأو  الأن����ق����ا�����س  اأو  ل��ل��ن��ف��اي��ات  ك��م��ك��ب 
ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا ك���م���اأوى ل��ل��ح��ي��وان��ات اأو 
الإ�شاءة  �شاأنه  م��ن  اآخ��ر  ا�شتخدام  اأي 
وتتوىل  الأث���ري  للموقع  الإ���ش��رار  اأو 
املنطقة  حت��دي��د  امل��خ��ت�����ش��ة  ال�����ش��ل��ط��ة 
واإظهارها  الأث����ري  ب��امل��وق��ع  املحيطة 
بالتن�شيق  التخطيطية  على اخلرائط 
كما  الخ��ت�����ش��ا���س  ذات  اجل���ه���ات  م���ع 
تتوىل بالتن�شيق مع هذه اجلهات و�شع 
ال�شوابط والقيود ال�شرورية لأعمال 
املتعلقة  التحتية  البنية  اأو  التطوير 
واإظهار  بها  املحيطة  املنطقة  اأو  بها 
ال���ش��ت��ع��م��الت امل�����ش��رح ب��ه��ا خ��ا���ش��ة ما 
يف  ال�شيانة  اأو  البناء  برخ�س  يتعلق 

الأماكن القريبة من املواقع الأثرية.
وطبقا مل�شروع القانون يعاقب بال�شجن 
امل���وؤق���ت وب��ال��غ��رام��ة ال��ت��ي ل ت��ق��ل عن 
200 األف درهم ول تزيد على 500 
األ��ف دره��م كل من �شرق اأث��را اأو جزءا 
اأو  متلكه  بنية  ب��اإخ��ف��ائ��ه  ق���ام  اأو  م��ن��ه 

ا�شتوىل عليه ب�شكل غر م�شروع.
ك��م��ا ي��ع��اق��ب ب��احل��ب�����س م����دة ل تقل 
تقل  ال��ت��ي ل  وب��ال��غ��رام��ة  �شنتني  ع��ن 
األ���ف دره���م ول ت��زي��د على  ع��ن 500 
ع�شرة ماليني درهم اأو باإحدى هاتني 
فعال  عمدا  ارتكب  من  كل  العقوبتني 
اأو  اأتلف  اأو  من الأف��ع��ال الآتية : ه��دم 
اأثري  بت�شوية م��وق��ع  اأث���را وق���ام  ���ش��وه 
اأو  ف��ي��ه  زرع  اأو  م��ن�����ش��اآت  عليه  اأق����ام  اأو 
�شكله  يف  تغيرا  اأج���رى  اأو  منه  اقتلع 
الآث���ار  ع��ن  التنقيب  اأع���م���ال  واأج�����رى 
املخت�شة  ال�شلطة  م��ن  ترخي�س  دون 
اأو  ال���دول���ة  اإىل داخ����ل  وه����رب الآث������ار 
وثائق  اأو  بيانات  اأي��ة  ق��دم  اأو  خارجها 
بهدف  �شحيحة  غ���ر  م�����ش��ت��ن��دات  اأو 
اأو اإخراجها منها وزيف  اإليها  اإدخالها 
اأجنبية بق�شد  اأو  اأثرية وطنية  قطعة 

خداع الآخرين بها.
مب�شادرة  يحكم  الأح����وال  جميع  ويف 
الأث��������ر حم����ل اجل����رمي����ة والأج�����ه�����زة 
والأدوات والآلت والو�شائل امل�شتخدمة 
الغر  بحقوق  الإخ����الل  دون  ذل��ك  يف 
القانون  م�شروع  وح�شب  النية.  ح�شن 
ال��ت��ي ل  ي��ع��اق��ب باحلب�س وب��ال��غ��رام��ة 
األ���ف دره���م ول تزيد   100 ت��ق��ل ع��ن 
على 300 األف درهم اأو باإحدى هاتني 
فعال  عمدا  ارتكب  من  كل  العقوبتني 
م��ن الأف��ع��ال الآت��ي��ة : خ��ال��ف �شروط 
عن  بالتنقيب  له  ال�شادر  الرتخي�س 
الآثار واأخذ اأو نقل اأو ا�شتعمل اأنقا�شا 
اأو اأحجارا اأثرية من موقع اأثري بدون 

ترخي�س من ال�شلطة املخت�شة.
كما يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على 
�شنتني وبالغرامة التي ل تقل عن 50 
األف   200 تزيد على  دره��م ول  األ��ف 
العقوبتني  ه��ات��ني  ب���اإح���دى  اأو  دره����م 
م���ع ج����واز م�����ش��ادرة امل�����ش��ب��وط��ات كل 
م��ن ارت��ك��ب ع��م��دا ف��ع��ال م��ن الأفعال 
الآتية : حاز اأثرا وتخلف عن ت�شجيله 
خ��الل امل��دة امل��ح��ددة يف امل���ادة 11 من 
الآث��ار بدون  القانون وت�شرف يف  هذا 
ال�شلطة  م���ن  ت�����ش��ري��ح  اأو  ت��رخ��ي�����س 
املخت�شة وقدم اأي بيانات اأو معلومات 
كاذبة اأو وثائق غر �شحيحة للح�شول 
وو�شع  الرتخي�س  اأو  الت�شجيل  على 
اأو  مل�شقات  اأو  اإع���الن���ات  الأث����ر  ع��ل��ى 
كتابات اأو قام بطالء الدهانات عليها.

يكون  اأنه  على  القانون  و�شدد م�شروع 
بتحديدهم  ي�شدر  الذين  للموظفني 
ق����رار م��ن وزي����ر ال��ع��دل ب��الت��ف��اق مع 
�شفة  املخت�شة  ال�شلطة  اأو  ال�����وزارة 
ماأموري ال�شبط الق�شائي يف اإثبات ما 
يقع من خمالفة لأحكام هذا القانون 
والقرارات ال�شادرة تنفيذا له وذلك يف 

نطاق اخت�شا�س كل منهم.

ويل عهد الفجرية يكرم 18خريجا من حملة �شهادة املاج�شتري
•• الفجرية -وام:

عهد  ويل  ال�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأك���د 
التعليم هو رهان الدولة احلقيقي يف م�شرة تنميتها  اأن  الفجرة 
ال��ت��ي ل  ث��روت��ه��ا احلقيقية  املتعلمني ه��م  ال��دول��ة  واأب��ن��اء  ال��رائ��دة 

تن�شب.
وقال �شموه ان �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو 
املجل�س الأعلى حاكم الفجرة وجه بتقدمي كل اأ�شكال الدعم جليل 

ال�شباب للح�شول على املعرفة والتعليم من كل امل�شادر املتاحة.
18 خريجا من حملة  ل�  العهد  ج��اء ذل��ك خ��الل تكرمي �شمو ويل 
�شهادة املاج�شتر يف خمتلف التخ�ش�شات العلمية يف مكتبه بالديوان 
تخ�ش�شاتهم  عن  موجز  �شرح  اىل  �شموه  ا�شتمع  حيث  الأم���ري.. 

بتوزيع  قام  بعدها  واأهميتها  املاج�شتر  ر�شائل  وم�شامني  العلمية 
ال�شهادات عليهم.

وهناأ �شمو ويل العهد الطلبة املكرمني متمنيا لهم التوفيق والنجاح 
يف موا�شلة م�شرتهم العلمية واملهنية وتطوير مقدراتهم والإبداع 
والبتكار وتقدمي اجلديد واملختلف كل يف جماله مبا يخدم الدولة 
على  وق��درت��ه��م  الإم����ارات  ب��اأب��ن��اء  ثقته  جم���ددا  م�شاحلها،  ويحقق 

تعزيز املكانة املرموقة للدولة.
يف  امل�شتقبلي  دوره��م  اأهمية  موؤكدا  اخلريجني  اإىل  �شموه  وحت��دث 
يبذلها  التي  اجل��ه��ود  على  مثنيا  ال��ع��امل  اإىل  ب��الده��م  ر�شالة  حمل 
ميدان  يف  بالفجرة،  الأكادميية  وال�شوؤون  التعليم  رعاية  جمل�س 
متابعة طلبة الدرا�شات العليا واإر�شادهم اإىل التخ�ش�شات الأكادميية 

التي تلبي متطلبات خطط التنمية ال�شاملة و�شوق العمل.

رعاية  جمل�س  رئي�س  احلفيتي  �شيف  عبيد  را�شد  امل�شت�شار  وتقدم 
اإىل  وال��ت��ق��دي��ر  بال�شكر  بالفجرة  الأك��ادمي��ي��ة  وال�����ش��وؤون  التعليم 
�شمو ويل العهد ل�شتقباله وتكرميه نخبة من طلبة املاج�شتر يف 

الفجرة.
واأهدى الطلبة املكرمون تفوقهم اإىل �شمو ويل العهد معربين عن 
ودعمها  الر�شيدة  الدولة  قيادة  اإىل  و�شكرهم  وتقديرهم  امتنانهم 
للعلم واملتعلمني ورعايتها لهم حتى ح�شلوا على درجاتهم العلمية 

خلدمة اأمتهم ووطنهم عرفانا باجلميل.
عهد  ويل  �شمو  مكتب  م��دي��ر  الزحمي  ���ش��امل  �شعادة  اللقاء  ح�شر 
رعاية  جمل�س  رئي�س  احلفيتي  عبيد  را���ش��د  وامل�شت�شار  ال��ف��ج��رة 
التعليم وال�شوؤون الأكادميية و�شعادة عبد ال�شالم اخلاليلة المني 

العام للمجل�س وعدد من املديرين وموظفي املجل�س.

ال�طني الحتادي ي�افق على م�شروع قان�ن ب�شاأن الآثار وي�جه خم�شة اأ�شئلة ملمثلي احلك�مة
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/12/08م   املودعة حتت رقم:  264541 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    

با�ش��م:  انرتنا�شيونال با�شرتي كون�شيبت�س ال ال �شي و دومينيك اأنزيل  
وعنوانه: دومينيك اأنزيل، 189 �شربينغ �شرتيت، نيويورك ان واي 10012،  الوليات املتحدة المريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
احللويات املخبوزة؛ ال�شلع املخبوزة؛ اأ�شناف ال�شلع واحللويات املخبوزة وحتديدا كيك اجلنب للتوزيع باجلملة وبالتجزئة 
املخبوزة  املنتجات  امل��خ��ب��وزة؛  املنتجات  وال��دون��ت�����س؛  ال��ك��روا���ش��ون  امل��خ��ب��وزة وحت��دي��دا هجني  ال�شلع  امل��ح��ل؛  خ��ارج  اأو  داخ��ل 
وحتديدا ال�شلع املخبوزة املحالة؛ امل�شروبات امل�شنوعة من القهوة؛ امل�شروبات امل�شنوعة من ال�شاي؛ م�شروبات ذات اأ�شا�س 
امل�شنوع  والكيك  والتارت  الب�شكويت  واخلبز؛  الب�شكويت  الب�شكويت؛  القهوة؛  من  اأ�شا�س  ذات  م�شروبات  ال�شوكولتة؛  من 
اخلبز؛  اأع��واد  اخلبز؛  لفافات  اخلبز؛  مزيج  اخلبز؛  عجني  واملعجنات؛  اخلبز  قليال؛  املحلى  والكعك  اخلبز  احلبوب؛  من 
الربيو�س )اخلبز املحلى(؛ عجني الكيك؛ الأغطية اجلليدية للكيك؛ مزيج الكيك؛ الكيك؛ �شوكولتة للحلويات واخلبز؛ 
اأ�شا�شها القهوة؛ م�شروبات قهوة مع  اأ�شا�شها الكاكاو يف منتجات احللويات؛ م�شروبات  اأ�شا�شها الكاكاو؛ مكونات  م�شروبات 
ال�شوكولتة؛  اخل�شو�س  وجه  وعلى  اخلفيفة  الأطعمة  وحتديدا  احللويات  القهوة؛  اأ�شا�شها  مثلجة  م�شروبات  احلليب؛ 
القابلة لالأكل؛  الكيك  الكروا�شون؛ الدونت�س؛ زينات  الكوكيز؛  الكوكيز؛  الكوكيز؛ مزيج  رقائق احللويات للخبيز؛ عجني 
زينات قابلة لالأكل للكيك؛ دقيق قابل لالأكل؛ جمموعات حزم الأطعمة التي تتكون اأ�شا�شا من اخلبز و/اأو املقرم�شات و/
اأو الكوكيز؛ مزيج الدونت�س الفوري؛ حلوى املعكرون؛ حلوى املادلني؛ خليط للمنتجات املخبوزة؛ خليط للكيك ال�شغر؛ 
املعدة  الكاكاو  اأ�شا�شها  التي  وامل�شروبات  الكاكاو  م�شروبات  املعجنات؛  خليط  املعجنات؛  عجني  املعجنات؛  ال�شغر؛  الكيك 

�شابقا؛ م�شروبات القهوة وامل�شروبات التي اأ�شا�شها القهوة املعدة �شابقا؛ كعك م�شطح مدور    
 30  الواق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة " CRONUT " باأحرف لتينية.    و�شف العالمة:  
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  مايو 2017 العدد 12029

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/12/26م   املودعة حتت رقم:  265440 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    2016/10/19م

با�ش��م:  براندبالك، ال ال �شي، �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة يف كاليفورنيا
 وعنوانه: 122 لوميتا �شرتيت، اإل �شغوندو، �شي ايه 90245، الوليات املتحدة المريكية 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
لبا�س القدم واملالب�س. 

 الواق�عة بالفئة:  25 
و�شف العالمة:  تتكون العالمة من كلمتي  " BRAND BLACK "  املكتوبة باللغة الإجنليزية و 
بخط غامق باللون ال�شود مع كلمة" BRAND " يف ال�شطر الول  و كلمة " BLACK " يف ال�شطر 

الثاين  و كالهما يف داخل �شكل مثلث باللون  ال�شود اللون كما هو مبني يف منوذج الطلب. 
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  مايو 2017 العدد 12029

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/12/14م   املودعة حتت رقم:  264782 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    

با�ش��م:  ويل برو�س ال ال �شي 
وعنوانه: 5347 اإ�س. فاِلنتيا  واي، �شويت 200، جرينوود فيليدج، �شي او 80111، الوليات املتحدة 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

اإطارات املركبات وال�شيارات ومكوناتها. 
 الواق�عة بالفئة:  12 

و�شف العالمة:  العالمة عبارة عن �شل�شلة ل�شبع مناظر ت�شور جنما منقو�س ليتم و�شعه على 
مركز العجلة املعدنية.

ال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  مايو 2017 العدد 12029

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/12/05م   املودعة حتت رقم:  264274 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  براندبالك، ال ال �شي، �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة يف كاليفورنيا
وعنوانه: 122 لوميتا �شرتيت، اإل �شغوندو، �شي ايه 90245، الوليات املتحدة المريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
لبا�س القدم واملالب�س. 

 25  الواق�عة بالفئة:  
العالمة عبارة عن �شعار يتكون من  ت�شميم مظلل و م�شنن من  و�شف العالمة:  

6 جهات كما هو مبني يف منوذج الطلب.
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  مايو 2017 العدد 12029

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/12/06م   املودعة حتت رقم:  264358 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    

با�ش��م:  ويل برو�س ال ال �شي
وعنوانه: 5347 اإ�س. فاٍلنتيا واي، �شويت 200، جرينوود فيليدج، �شي او 80111، الوليات املتحدة 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

عجالت  املركبات وال�شيارات ومكوناتها. 
 الواق�عة بالفئة:  12 

و�شف العالمة:  كتبت كلمة " KINESIS" باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  مايو 2017 العدد 12029

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/12/19م   املودعة حتت رقم:  265076 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    2016/07/07م

با�ش��م:  ابركرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شرا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الرا�س واأحزمة املالب�س.
 الواق�عة بالفئة:  25 

و�شف العالمة:  كتبت عبارة " HOLLISTER EPIC FLEX" باللغة الإجنليزية كما 
هو مبني يف منوذج الطلب.

ال�ش��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  مايو 2017 العدد 12029

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/01/05م   املودعة حتت رقم:  266035 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    28�شبتمرب 2016

با�ش��م:  جيفري �شتار كوزميتك�س ال ال �شي 
وعنوانه: يونت اإف 9400 لورلين افنيو �شات�شوورث، كاليفورنيا 91311، الوليات املتحدة المريكية 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
م�شتح�شرات التجميل؛ مكياج؛ م�شاحيق مكياج؛ ظالل العيون؛ م�شاحيق الوجه؛ م�شتح�شرات غر طبية 
للعناية بال�شفاه؛ مرممات ال�شفاه؛ ملمعات ال�شفاه؛ طالء لل�شفاه؛ طالء �شائل لل�شفاه؛ مق�شرات غر طبية 

لل�شفاه؛ علب املكياج؛ م�شتح�شرات التجميل؛ مواد جتميل، وحتديداً م�شتح�شرات تظليل الوجه.
 الواق�عة بالفئة:  3 

عن  يف�شلها  اأفقي  خط  "  اأ�شفلها   JEFFREE STAR" عبارة  عن  العالمة  و�شف العالمة:  تتكون 
كلمة "COSMETICS" مرتكز يف الو�شط و فوق الكلمات اأنعكا�س �شورة احلرف التيني "J" ب�شكل 

مميز داخل �شكل جنمة خما�شية  كما هو مبني يف منوذج الطلب.
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  مايو 2017 العدد 12029

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/12/19م   املودعة حتت رقم:  265104 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    2016/07/15م

با�ش��م:  ابركرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شرا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

م�شتح�شرات ق�شر القم�شة ومواد اخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي املالب�س؛ م�شتح�شرات تنظيف 
زيوت عطرية؛ م�شتح�شرات جتميل؛ غ�شول )لو�شن(  و�شقل وجلي وك�شط؛ �شابون؛ عطور؛ 

لل�شعر؛ منظفات ا�شنان.
 الواق�عة بالفئة:  3 

و�شف العالمة:  كتبت عبارة " GILLY HICKS NA-MIST-E" باأحرف لتينية 
كما هو مبني يف منوذج الطلب. 

ال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  مايو 2017 العدد 12029

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/01/04م   املودعة حتت رقم:  265921 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  مرا�س القاب�شة �س.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �س.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
دور  ت�شغيل  وال�شيافة؛  الفنادق  جم��ال  يف  التدريب  ت�شهيالت  ت�شغيل  ال��ت��دري��ب؛  خ��دم��ات  والتهذيب؛  التعليم  خ��دم��ات 
الريا�شية )اجلمنازيوم( والنوادي  التدريبات  الريا�شية والثقافية؛ توفر �شالت  الأن�شطة  احل�شانة؛ خدمات الرتفيه؛ 
ال�شحية؛ ت�شغيل األعاب احلدائق ذات الطابع اخلا�س؛ ت�شغيل مالعب اجلولف؛ توفر ت�شهيالت التن�س؛ توفر ت�شهيالت 
التجارية  واملعار�س  العمل  وور���س  التدريبية  وال���دورات  واملعار�س  والجتماعات  امل��وؤمت��رات  واإدارة  ترتيب  ال�شباحة؛  برك 
والجتماعات الر�شمية واملحا�شرات؛ ت�شغيل حدائق املالهي واحلدائق ذات الطابع اخلا�س؛ ن�شر الكتب؛ توفر ت�شهيالت 
ت�شهيالت  تقدمي  ال�شتجمام؛  ت�شهيالت  توفر  البولنغ؛  زقاق  ت�شهيالت  توفر  الريا�شية؛  الت�شهيالت  توفر  ال�شينما؛ 
خا�شة بركوب اخليل و�شباق اخليل؛ تدريب اخليل، تنظيم املناف�شات الريا�شية ومباريات الفرو�شية؛ خدمات �شتوديوهات 
الت�شجيل ال�شوتي؛ خدمات �شتوديوهات الأفالم؛ توفر ت�شهيالت �شتوديوهات الت�شجيل؛ خدمات �شتوديوهات الت�شجيل 
يف  الأط��ف��ال  مالعب  توفر  الت�شلية؛  مناطق  توفر  لالأطفال؛  لعب  مناطق  وال��رادي��و؛  والفيديو  والتليفزيون  لالأفالم 
حمطات اخلدمة؛ تاأجر �شتوديوهات الت�شجيل؛ حدائق احليوانات؛ حدائق احليوانات الأليفة؛ حدائق احليوان؛ حدائق 
ومعار�س  احليوانات  بحدائق  املتعلقة  والتعليم  املعلومات  خدمات  احليوانات؛  عرو�س  احليوانات؛  معار�س  ال�شفاري؛ 
بهذه اخلدمات عرب  املتعلقة  املعلومات  توفر  ذلك  بكافة هذه اخلدمات مبا يف  يتعلق  فيما  املعلومات  توفر  احليوانات؛ 

�شبكة حا�شوب عاملية.
 41  الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من عبارة ْ" ليت هاو�س هاربور" مكتوبة بالأحرف العربية.  و�شف العالمة:  
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  مايو 2017 العدد 12029

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/01/04م   املودعة حتت رقم:  265919 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  مرا�س القاب�شة �س.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �س.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
التجارية  العقارات  وتاأجر  اإدارة  وال�شكنية؛  والتجزئة  التجارية  العقارات  خدمات  العقارات؛  اإدارة  العقارية؛  اخلدمات 
واملكاتب  والفيالت  لل�شقق  بالن�شبة  واإدارتها  تقدميها  يتم  التي  العقارات  وا�شتئجار  تاأجر  خدمات  وال�شكنية؛  والتجزئة 
وال�شبا واملنتجعات ومالعب اجلولف واملارينا والفنادق واملمتلكات ال�شناعية وحدائق املالهي واحلدائق ذات الطابع اخلا�س 
العقارية؛  الو�شاطة  الإيجار؛ خدمات  �شقق وفيالت  اإدارة  للم�شتاأجرين؛  الإدارة  الت�شوق؛ خدمات  الت�شوق وقرى  ومراكز 
اإدارة الأ�شول؛  خدمات حت�شيل الإيجارات؛ خدمات تثمني العقارات؛ ا�شتثمار روؤو�س الأم��وال؛ اخلدمات املالية؛ خدمات 
اإدارة ال�شناديق؛ خدمات ال�شناديق العقارية؛ خدمات التاأمني؛ اخلدمات امل�شرفية؛ خدمات  خدمات ال�شتثمار؛ خدمات 
ال�شتثمار  العقارية؛ خدمات  املحافظ  اإدارة  العقارات وخدمات  اإدارة  العقارات؛ خدمات  تقييم  العقاري؛ خدمات  التمويل 
الأرا�شي؛  ا�شتمالك  الأرا�شي؛ خدمات  العقاري؛ خدمات تطوير  التاأمني  العقارية؛ خدمات  الو�شاطة  العقاري؛ خدمات 
تثمني واختيار وا�شتمالك العقارات لأغرا�س التطوير وال�شتثمار؛ ا�شتمالك الأرا�شي لتاأجرها؛ اإ�شدار بطاقات ال�شراء 
ذات القيمة؛ توفر البطاقات م�شبقة الدفع والق�شائم ذات القيمة؛ اإ�شدار وا�شرتداد الق�شائم ذات القيمة؛ اإ�شدار وا�شرتداد 
الق�شائم والكوبونات ذات القيمة؛ ق�شائم الهدايا؛ ق�شائم الهدايا م�شبقة الدفع؛ توفر املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه 

اخلدمات مبا يف ذلك توفر املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �شبكة حا�شوب عامة.
 36  الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من عبارة ْ" ليت هاو�س هاربور" مكتوبة بالأحرف العربية.   و�شف العالمة:  
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  مايو 2017 العدد 12029

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/01/04م   املودعة حتت رقم:  265920 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  مرا�س القاب�شة �س.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �س.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
اإن�شاء املباين؛ اإدارة املرافق مبا يف ذلك خدمات الإن�شاء وال�شيانة والتنظيف والإ�شالح فيما يتعلق بالعقارات 
اأو املباين التجارية اأو ال�شكنية اأو ال�شناعية؛ خدمات التخل�س من النفايات؛ خدمات اإزالة النفايات؛ خدمات 
اإن�شاء  املوقع؛  يف  الإن�شاءات  م�شاريع  اإدارة  بالإن�شاء؛  املت�شلة  الأرا���ش��ي  تطوير  خدمات  العقارات؛  �شيانة 
اإن�شاء  على  الإ�شراف  املباين؛  وتعزيز  وترميم  وجتديد  تنظيف  وال�شكنية؛  وال�شناعية  التجارية  العقارات 
املباين؛ هدم املباين؛ الإ�شالح؛ خدمات الرتكيب؛ تركيب واإ�شالح اأجهزة تكييف الهواء؛ تنظيف واإ�شالح 
اإحكام �شد املباين؛ تنظيف املباين من الداخل واخل��ارج؛ الإن�شاء؛  الغاليات؛ البناء بالطوب؛ عزل املباين؛ 
معدات الإن�شاء؛ معلومات الإن�شاء؛ معاجلة املباين ملنع الرطوبة؛ تركيب واإ�شالح امل�شاعد؛ اإن�شاء و�شيانة 
تنظيف  الإن�شاء؛  معدات  تاأجر  املوا�شر؛  �شباكة  اجل�س(؛  طبقة  )و�شع  التج�شي�س  الأنابيب؛  خطوط 
املعلومات  توفر  امليناء؛  اإن�شاء  املركبات؛  خدمة  حمطات  اخلدمة؛  حمطات  احل�شرات؛  مكافحة  النوافذ؛ 

ب�شاأن اخلدمات املذكورة اأعاله مبا يف ذلك توفر املعلومات ب�شاأن هذه اخلدمات عرب �شبكة حا�شوب عاملية.
 الواق�عة بالفئة:  37 

و�شف العالمة:  تتكون العالمة من عبارة ْ" ليت هاو�س هاربور" مكتوبة بالأحرف العربية.
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  مايو 2017 العدد 12029

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/01/04م   املودعة حتت رقم:  265918 
 تاريخ اإيداع الأولوية:

با�ش��م:  مرا�س القاب�شة �س.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �س.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات الإعالن؛ خدمات وكالت الإعالن؛ خدمات اإدارة الأعمال؛ امل�شاعدة يف اإدارة الأعمال؛ تقييم الأعمال؛ 
اإدارة الأعمال وال�شت�شارات التنظيمية؛ اإدارة اأعمال املطاعم والفنادق واحلدائق ذات الطابع اخلا�س وحدائق 
اأو ال�شناعية؛ خدمات  اإدارة اأعمال )الغر(؛ امل�شاعدة يف الإدارة التجارية  اإدارة م�شاريع الأعمال؛  املالهي؛ 
الت�شويق؛ خدمات الدعاية والعالقات العامة؛ توفر ت�شهيالت املكاتب، خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�شائع 
الإمداد  خدمات  وي�شر؛  ب�شهولة  الب�شائع  هذه  و�شراء  معاينة  من  الزبائن  يتمكن  حتى  الآخرين  ل�شالح 
امل�شاحات  تاأجر  اأو دعائية؛  لغايات جتارية  التجارية  والأ�شواق  املعار�س  تنظيم  ال�شناعية؛  الإدارة  للغر؛ 
ال�شوق فيما يتعلق بو�شائل الإعالم؛  اأبحاث  الإع��الم؛ خدمات  تاأجر وقت لالإعالن يف و�شائل  الإعالنية؛ 
برامج  خدمات  العلنية؛  ب��امل��زادات  الأم��الك  بيع  الأع��م��ال(؛  اإدارة  يف  م�شاعدة  )باعتبارها  التعهيد  خدمات 
الولء؛ خدمات برامج الولء واحلوافز واملكافاآت؛ توفر اأك�شاك الطعام وامل�شروبات والمتيازات والتذكارات 
ذلك  بكافة هذه اخلدمات مبا يف  يتعلق  فيما  املعلومات  توفر  والرتفيهية؛  الريا�شية  للفعاليات  �شتاد  يف 

توفر املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �شبكة حا�شوب عاملية. 
 الواق�عة بالفئة:  35 

و�شف العالمة:  تتكون العالمة من عبارة ْ" ليت هاو�س هاربور" مكتوبة بالأحرف العربية.
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  مايو 2017 العدد 12029

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2017/01/25    املودعة حتت رقم  : 267097 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�شم:   جون�ش�ون اأند جون�ش�ون
الوليات   08933  ، نيو جر�شي   ، برنزويك  نيو   ، ب��الزا  اأن��د جون�شون  وان جون�شون   : وعنوانه 

املتحدة الأمريكية.   
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: خدمات ترفيهية حتديداً اإقامة امل�شابقات.

الواقعة بالفئة:  41
و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات SEE THE REAL ME باللغة الإجنليزية.

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

، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.       
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  مايو 2017 العدد 12029

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2017/01/30    املودعة حتت رقم  : 267366 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�شم: جون�ش�ون اأند جون�ش�ون
الوليات   08933  ، نيو جر�شي   ، برنزويك  نيو   ، ب��الزا  اأن��د جون�شون  وان جون�شون   : وعنوانه 

املتحدة الأمريكية.   
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: خدمات الرتبية والتعليم حتديداً توفر تدريبات 

اأ�شا�شها املواقع على النرتنت والقاعات الدرا�شية يف جمال الرعاية ال�شحية.
الواقعة بالفئة:  41

 JOHNSON & JOHNSON ورم��ز  كلمات  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة  ال��ع��الم��ة:  و�شف 
الإجنليزية. باللغة   INSTITUTE

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

، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.            
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  مايو 2017 العدد 12029

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2010/01/27    املودعة حتت رقم  : 138526 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�شم:   التوني�س- تريدينج ، جي�شتاو اي �شرفي�شيو�س ال دي ايه
وعنوانه : افينيدا اررياجا 50 – 3 �شال 5 – ا�س اي ، فون�شال ، ماديره ، الربتغال.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: ال�شوؤون العقارية ، خدمات التاأجر طويل الأمد ، والتاأجر 
ت�شجيل  وحتديداً  اململوكة  وال�شقق  واملنازل  لل�شقق  العقارية  اخلدمات   ، اململوكة  وال�شقق  واملنازل  لل�شقق 
وتاأجر ومتويل واإدارة العقارات التجارية وال�شكنية والفندقية ، خدمات ال�شقق املخدومة ، خدمات متليك 

واإدارة و�شم�شرة العقارات وخدمات ال�شت�شارات املتعلقة بالعقارات. 
36 الواقعة بالفئة:  

و�شف العالمة:  العالمة عبارة عن كلمة CIPRIANI باللغة الإجنليزية.
ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  مايو 2017 العدد 12029

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/12/19م   املودعة حتت رقم:  265089 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    2016/06/30م 

با�ش��م:  ابركرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شرا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

ما  غ�شول  اأ�شنان؛  منظفات  ال�شعر؛  )لو�شن(  غ�شول  التجميل؛  م�شتح�شرات  العطرية؛  الزيوت  العطور؛ 
واجلمال؛  باجل�شم  للعناية  جتميل  م�شتح�شرات  اجلمال؛  )لو�شن(  غ�شول  اجلمال؛  كرمي  احلالقة؛  بعد 
اجل�شم  رذاذات  للج�شم؛  ر�شا�شات  للج�شم؛  �شنفرة  اجل�شم؛  زيوت  اجل�شم؛  )لو�شن(  غ�شول  اجل�شم؛  كرمي 
التي ت�شتخدم كمزيل �شخ�شي للروائح الكريهة وكعطر؛ رذاذات للج�شم؛ غ�شول للج�شم؛ كولونيا؛ عطور؛ 
العناية  م�شتح�شرات  للوجه؛  �شنفرة  ال�شخ�شي؛  لال�شتخدام  العرق  وم�شادات  الكريهة  الروائح  مزيالت 
بال�شعر؛ م�شتح�شرات ت�شفيف ال�شعر؛ كرميات اليد؛ غ�شول )لو�شن( اليد؛ بل�شم ال�شفاه؛ ملمع ال�شفاه؛ 
مكياج؛ م�شتح�شرات ا�شتحمام غر طبية؛ م�شتح�شرات حالقة؛ نا�شرات عطور من الق�شب؛ رذاذات ملطفة 

للجو.
 الواق�عة بالفئة:  3 

و�شف العالمة:  كتبت عبارة " ABERCROMBIE & FITCH NEW YORK "  و كلمة 
الطلب. منوذج  يف  مبني  هو  كما    1892 الرقم  يتو�شطها  لتينية  "  REVIVAL" باأحرف 

ال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  مايو 2017 العدد 12029

EAT 106214 EAT 106407 EAT 53064

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2017/01/30    املودعة حتت رقم  : 267365 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�شم:   جون�ش�ون اأند جون�ش�ون
الوليات   08933  ، نيو جر�شي   ، برنزويك  نيو   ، ب��الزا  اأن��د جون�شون  وان جون�شون   : وعنوانه 

املتحدة الأمريكية.   
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: اأجهزة معاجلة املناظر الآلية واأجزائها وقطعها 

الواردة يف الفئة 10 وغر واردة يف فئات اأخرى.
الواقعة بالفئة:  10

و�شف العالمة:  العالمة عبارة عن كلمة AUTOSURE باللغة الإجنليزية.
ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.     

�إد�رة �لعالمات �لتجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  مايو 2017 العدد 12029

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2017/01/05    املودعة حتت رقم  : 266000 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�شم:   مينتور ورلدوايد ال ال �شي
وعنوانه : 5425 هولي�شرت اأفينيو ، �شانتا باربارا ، �شي اإيه 93111 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: اأجهزة طبية حتديداً ُرقع للثدي متكونة من مواد 
ا�شطناعية واأطراف ا�شطناعية للثدي ومو�شعات الأن�شجة.

الواقعة بالفئة:  10
و�شف العالمة: العالمة عبارة عن اأحرف CPG باللغة الإجنليزية.

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

، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.      
 �إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  مايو 2017 العدد 12029

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2017/01/25    املودعة حتت رقم  : 267095 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�شم:   جون�ش�ون اأند جون�ش�ون
الوليات   08933  ، نيو جر�شي   ، برنزويك  نيو   ، ب��الزا  اأن��د جون�شون  وان جون�شون   : وعنوانه 

املتحدة الأمريكية.   
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: منتجات العناية بالوجه حتديداً غ�شولت للوجه 

ومواد فرك للوجه ومرطبات للوجه ومناديل جتميلية مرطبة م�شبقاً ، غ�شولت للج�شم.
الواقعة بالفئة:  3

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات SEE THE REAL ME باللغة الإجنليزية.
ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.     

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  مايو 2017 العدد 12029

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2017/01/25    املودعة حتت رقم  : 267096 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�شم: جون�ش�ون اأند جون�ش�ون
الوليات   08933  ، نيو جر�شي   ، برنزويك  نيو   ، ب��الزا  اأن��د جون�شون  وان جون�شون   : وعنوانه 

املتحدة الأمريكية.   
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: م�شتح�شرات طبية للعناية بالب�شرة لعالج حب 

ال�شباب.
الواقعة بالفئة:  5

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات SEE THE REAL ME باللغة الإجنليزية.
ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.            

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  مايو 2017 العدد 12029

EAT 102963 EAT 105776 EAT 106212 EAT 106213
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عربي ودويل

قال حزب ال�شتقالل الربيطاين ام�س الأربعاء اإنه �شي�شتاأنف حملته 
النتخابية باإعالن تعهداته ال�شيا�شية اليوم اخلمي�س بعد ثالثة اأيام 

من هجوم انتحاري قتل 22 �شخ�شا يف حفل غنائي يف مان�ش�شرت.
ووافقت الأحزاب ال�شيا�شية على تعليق احلمالت لالنتخابات املقررة 
اآخ���ر بعد ه��ج��وم يوم  اإ���ش��ع��ار  الثامن م��ن يونيو ح��زي��ران حتى  ي��وم 
ولي�س  اليوم  معطلة  ظلت  الرئي�شية  الفعاليات  اأن  ورغ��م  الثنني. 
اإنهم  املر�شحني  بع�س  قال  اأي��ام  ب�شعة  قبل  ت�شتاأنف  اأن  املتوقع  من 

ي�شتاأنفون حمالتهم حمليا.
كذلك  نتائجها  ن�شر  تعليق  جرى  التي  ال��راأي  ا�شتطالعات  وت�شر 
اإىل اأن حزب املحافظني الذي تتزعمه رئي�شة الوزراء تريزا ماي يف 
طريقه للفوز بالنتخابات رغم تراجع تقدمها، الذي كان قد �شجل 

م�شتوى يف خانة الع�شرات، قبل الهجوم.
وكان من املقرر اأن ين�شر حزب ال�شتقالل برناجمه الذي يحدد فيه 

وعوده النتخابية اليوم الأربعاء لكنه اأرجاأ ذلك بعد الهجوم.
وقال بول نوتال زعيم احلزب يف بيان لقد روعتنا جميعا الأحداث 
ك��ان من  الأح����داث  وب��ع��د ه��ذه  ال��ت��ي وق��ع��ت يف مان�ش�شرت.  الرهيبة 
لفرتة  حمالتها  ال�شيا�شية  الأح����زاب  تعلق  اأن  وال�شحيح  املنا�شب 

وجيزة على �شبيل اإظهار الحرتام.
واأ�شاف لكن يجب األ جننب اأو ن�شمح ملن يريدون اإيذاءنا اأن يغروا 
اأ�شلوب حياتنا ... اأف�شل رد هو �شمان ا�شتمرار العملية الدميقراطية 
لذلك قررت اأن من�شي قدما يف اإطالق برنامج احلزب لالنتخابات 

العامة غدا.
 

قال متحدث با�شم الأمم املتحدة ام�س الأربعاء اإن م�شاعي الرئي�س 
الأمريكي دونالد ترامب لتقلي�س التمويل لالأمم املتحدة �شيجعل 
من امل�شتحيل على املنظمة الدولية موا�شلة عملها الأ�شا�شي م�شيفا 

اأن الأمم املتحدة م�شتعدة ملناق�شة اإ�شالحات مع وا�شنطن.
وقال �شتيفان دوجاريك يف بيان الأرقام املقدمة بب�شاطة جتعل من 
امل�شتحيل على الأمم املتحدة موا�شلة كل اأعمالها الأ�شا�شية للنهو�س 

بق�شايا ال�شالم والتنمية وحقوق الإن�شان وامل�شاعدات الإن�شانية.
اإىل  الدولية  ال�شالم  حفظ  لقوات  الأمريكي  التمويل  و�شينخف�س 
اأي�شا  امل��وازن��ة  مقرتح  ويت�شمن  دولر.  املليار  ون�شف  مليار  نحو 
اأي املنظمات  تقلي�شا حادا يف متويل املنظمات الدولية دون حتديد 

�شتفقد متويلها.
 

من  كبرة  �شحنة  لغو�س  مرفاأ  يف  النيجرية  اجلمارك  اعرت�شت 
�شحنة  �شبط  على  ا�شهر  خم�شة  بعد  تركيا،  م��ن  ق��ادم��ة  الأ�شلحة 

مماثلة، بح�شب ما اأعلن املتحدث با�شم اجلمارك ام�س الأربعاء.
اأجهزة  معلومات  “بف�شل  بر�س  فران�س  لوكالة  اآت��ا  ج��وزف  واو�شح 
لغو�س  اب��اب��ا  م��رف��اأ  يف  م�شتوعبا  عمالوؤنا  اع��رت���س  ال�شتخبارات، 
لأ�شلحة  اخ��رى  قطع  اىل  بالإ�شافة  بندقي����ة   440 على  وع���رثوا 

نارية .
وان��ه��ا طليت  تركيا  م��ن  ق��ادم��ة  كانت  ال�شحنة  ان  املتحدث  وا���ش��اف 
اىل  ا���ش��ار  كما  اجل��م��ارك.  موظفي  قبل  م��ن  ك�شفها  ل��ع��دم  بالكل�س 

توقيف م�شتبه به وفتح حتقيق حول مالب�شات ال�شحنة.
�شاحنة  يناير  الثاين  وكانت اجلمارك يف لغو�س �شبطت يف كانون 
ابابا. ومت توقيف  661 بندقية على طريق قريبة من مرفاأ  تنقل 

موظفي اجلمارك الثالثة الذين حتققوا من ال�شحنة يف املرفاأ.
وي�شكل �شمال �شرق نيجريا مركز حركة التمرد التي تقودها جماعة 
بوكو حرام وا�شفرت عن �شقوط ع�شرين الف قتيل على القل ونزوح 

2،6 مليون �شخ�س منذ 2009.

عوا�صم

لندن

الغو�س

وا�شنطن

العراق ياأمر بالتحقيق يف 
انتهاكات مبعركة امل��شل 

•• بغداد-رويرتز: 

يف  بالتحقيق  الأربعاء  ام�س  الأعرجي  قا�شم  العراقي  الداخلية  وزير  اأمر 
مزاعم بارتكاب قوات الأمن انتهاكات وتعذيبا وقتلها مدنيني خالل حملة 
طرد تنظيم داع�س الرهابي من مدينة املو�شل. والتحقيق رد على تقرير 
ن�شرته جملة دير �شبيجل الأملانية الأ�شبوع املا�شي وت�شمن �شورا ملا بدا اأنه 
اآثار تعذيب التقطها م�شور حر تعاون مع فرقة التدخل ال�شريع التابعة 

للداخلية العراقية.
يتدلون من  داع�س  لتنظيم  بالنتماء  اتهموا  ال�شور حمتجزين  واأظهرت 
ال�شقف واأياديهم مقيدة وراء ظهورهم وكتب ال�شحفي قائال اإن ال�شجناء 
خ�شعوا لتعذيب اأف�شى اإىل املوت وتعر�شوا لالغت�شاب والطعن. وجاء يف 
بيان لوزارة الداخلية اأم�س الأربعاء اأوعز ال�شيد وزير الداخلية للقائمني 
بالتحقيق بالتحري الوا�شح والنزيه... لتخاذ الإجراءات القانونية بحق 
اأجهزة  اأح��د  ال�شريع  التدخل  وفرقة  ذل��ك.  التحقيق  اأثبت  اإن  املق�شرين 
املتحدة وطردت  الوليات  بقيادة  التحالف  التي يدعمها  الأمن احلكومية 
ال�شطر  يف  جيب  با�شتثناء  املو�شل  اأن��ح��اء  جميع  م��ن  الإ�شالمية  ال��دول��ة 
الغربي من املدينة يف قتال م�شتمر منذ �شبعة اأ�شهر. وقال بريت مكجورك 
التي ل  الوحدات  اأو  الأف��راد  تويرت  التحالف عرب  وا�شنطن لدى  مبعوث 
بت�شحياتهم  ي�شرون  الإن�����ش��ان(  )حقوق  معاير  من  املعيار  بذلك  تلتزم 
ول بد اأن يخ�شعوا للتحقيق واملحا�شبة يف اإ�شارة اإىل تقرير دير �شبيجل. 
واتهمت فرقة التدخل ال�شريع دير �شبيجل يف بيان بن�شر تقرير ي�شتند اإىل 

�شور مفربكة وغر حقيقية.
التي  العراقية  اأراد يف بادئ الأمر توثيق بطولة القوات  اإنه   وقال امل�شور 
اأمامه.  تدريجيا  تك�شف  للحرب  مظلما  جانبا  لكن  داع�س  تنظيم  حت��ارب 
وقائع  ي�شهد  ب��اأن  له  �شمحوا  يعمل معهم  ك��ان  الذين  اجلنود  اأن  واأ���ش��اف 
اأ�شرته حر�شا  العراق مع  اإنه فر من  وقال  وي�شورها.  املزعومة  التعذيب 

على �شالمته.
 

النزاعات تهدد حياة اأكرث من 24 ملي�ن طفل يف ال�شرق الأو�شط و�شمال افريقيا

املدير ال�شابق لل�شي اآي ايه ي�ؤكد ح�ش�ل 
»ات�شالت« بني الرو�س ومقربني من ترامب 

اأمري قطر يحذر من امل�شا�س بقطر وي�شتنكر ربطها بالإرهاب
لن�شخة  بتبنيها  الإره��اب  �شببت  التي  احلكومات  بع�س  �شلوك  هو  احلقيقي 
متطرفة من الإ�شالم ل متثل حقيقته ال�شمحة ، ومل ت�شتطع مواجهته �شوى 

با�شدار ت�شنيفات جترم كل ن�شاط عادل.
الإخوان  �شنف  لأن��ه  ب��الإره��اب  يتهمنا  اأن  لأح��د  يحق  ول  �شموه:  واأ���ش��اف 
امل�شلمني جماعة اإرهابية، اأو رف�س دور املقاومة عند حما�س وحزب اهلل داعياً 
الأ�شقاء يف جمهورية م�شر العربية، ودولة الإمارات العربية املتحدة، ومملكة 
احلمالت  �شيل  ووق���ف  لقطر،  املناه�س  موقفهم  م��راج��ع��ة  اإىل  البحرين 
اأن  موؤكداً  امل�شرتكة،  وامل�شالح  العالقات  تخدم  ل  التي  املتكررة  والتهامات 

قطر ل تتدخل ب�شوؤون اأي دولة مهما حرمت �شعبها من حريته وحقوقه.
و���ش��دد اأم���ر ق��ط��ر اأن ال��ع��الق��ة م��ع ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ق��وي��ة وم��ت��ي��ن��ة رغم 
الو�شع  اأن  الأمريكية احلالية، مع ثقتنا  ل��الإدارة  الإيجابية  التوجهات غر 
وجتاوزات  خمالفات  جت��اه  العدلية  التحقيقات  ب�شبب  ي�شتمر  ل��ن  القائم 

•• الدوحة-وام:

اأن ما  اأم��ر دول��ة قطر؛  اآل ثاين  ال�شيخ متيم بن حمد  ال�شمو  اأك��د �شاحب 
تتعر�س له قطر من حملة ظاملة، تزامنت مع زيارة الرئي�س الأمريكي اإىل 
املنطقة، وت�شتهدف ربطها بالإرهاب، وت�شويه جهودها يف حتقيق ال�شتقرار 
ومنظمات  دول  من  عليها  القائمني  و�شنالحق  والدوافع،  الأ�شباب  معروفة 
اإقليمياً ودولياً، ومبا يحفظ كرامتها وكرامة  ؛ حماية للدور الرائد لقطر 
�شعبها. جاء ذلك يف حديث ل�شمو اأمر قطر بثته وكالة الأنباء القطرية على 
موقعها بعد حفل تخريج الدفعة الثامنة من جمندي اخلدمة الوطنية يف 

ميدان مع�شكر ال�شمال �شباح ام�س.
وقال �شموه : اإننا ن�شتنكر اتهامنا بدعم الإرهاب رغم جهودنا املتوا�شلة مع 
اخلطر  اإن  م�شيفا:   ، داع�س  �شد  ال��دويل  التحالف  يف  وم�شاركتنا  اأ�شقائنا 

الرئي�س المريكي، واأ�شار �شموه اإىل اأن قاعدة العديد مع اأنها متثل ح�شانة 
لقطر من اأطماع بع�س الدول املجاورة، اإل اأنها هي الفر�شة الوحيدة لأمريكا 
لمتالك النفوذ الع�شكري باملنطقة، يف ت�شابك للم�شالح يفوق قدرة اأي اإدارة 

على تغيره.
وعن القمة العربية الإ�شالمية الأمريكية التي �شاركت فيها قطر بالريا�س، 
بن  �شلمان  امل��ل��ك  ال�شريفني  احل��رم��ني  خل���ادم  وت��ق��دي��ره  �شكره  �شموه  ج��دد 
عبدالعزيز على احلفاوة وكرمي ال�شيافة، داعياً اإىل العمل اجلاد املتوازن بعيداً 
عن العواطف، و�شوء تقدير الأمور، مما ينذر مبخاطر قد تع�شف باملنطقة 
جمدداً نتيجة ذلك، وبني �شموه اأن قطر لتعرف الإرهاب والتطرف، واأنها 
لل�شعب  ال�شرعي  املمثل  العادل بني حما�س  ال�شالم  امل�شاهمة يف حتقيق  تود 
الفل�شطيني وا�شرائيل؛ بحكم التوا�شل امل�شتمر مع الطرفني، فلي�س لقطر 

اأعداء بحكم �شيا�شتها املرنة.

و�شدد اأمر قطر على اأن قطر جنحت يف بناء عالقات قوية مع اأمريكا 
واإيران يف وقت واحد؛ نظراً ملا متثله اإيران من ثقل اإقليمي واإ�شالمي 
ل ميكن جتاهله، ولي�س من احلكمة الت�شعيد معها، خا�شة اأنها قوة 
كربى ت�شمن ال�شتقرار يف املنطقة عند التعاون معها، وهو ماحتر�س 

عليه قطر من اأجل ا�شتقرار الدول املجاورة.
ودعا اأمر قطر اإىل �شرورة الهتمام بالتنمية ومعاجلة الفقر، بدًل 
املنطقة،  يف  التوتر  من  تزيد  التي  الأ�شلحة،  �شفقات  يف  املبالغة  من 

ولحتقق النماء وال�شتقرار لأي دولة تقوم بذلك.
التزام دولة قطر مبواقفها  بالتاأكيد على  اأمر قطر حديثه  واختتم 
مهما  العربية،  لل�شعوب  العادلة  الق�شايا  جت��اه  الرا�شخة  ال�شيا�شية 
موقفها  زع��زع��ة  ت�شتهدف  ه��ج��م��ات  اأو  ت�����ش��وي��ه،  مل���ح���اولت  ت��ع��ر���ش��ت 

والإخالل بدورها.

من جهته نفى البيت البي�س جمددا وجود اي عالقة 
بني حملة ترامب ومو�شكو، م�شددا على ان افادة برينان 

توؤكد ما داأب على قوله يف هذا ال�شدد.
وقالت الرئا�شة المركية يف بيان ان “جل�شة ال�شتماع 
هذا ال�شباح تدعم ما كنا نقوله طوال الوقت: انه على 
الرغم من حتقيق على مدى �شنة، ل يوجد بعد اي دليل 
على ح�شول اي تواطوؤ بني رو�شيا وحملة ترامب، ولي�س 
هناك بعد اي دليل على ان الرئي�س عّر�س للخطر اي 

م�شدر او انه َت�شاَرك معلومات ا�شتخبارية«.
دان  المركية  ال�شتخبارات  من�شق  رف�س  جهته  من 
كوت�س القول ما اذا كان ترامب قد طلب منه م�شاعدته 
على حما�شرة حتقيق الف بي اآي حول وجود عالقات 

“ترتفع  ان  املنظمة  تتوقع  حيث  هناك،  النزاع  نتيجة 
ب�شرعة حالت الإ�شابة بالإ�شهال احلاّد بعد بدء مو�شم 
ان  املتحدة  وت��ق��ول المم   . �شهر ح��زي��ران  الأم��ط��ار يف 
النزاع يف دارفور غرب ال�شودان ت�شبب مبقتل 300 الف 

�شخ�س وت�شريد نحو مليونني ون�شف املليون.
ام���ا يف ق��ط��اع غ���زة ف��ه��ن��اك م��ل��ي��ون ط��ف��ل ب��ح��اج��ة اىل 
املياه  ام���دادات  انخف�شت  فقد  للبيان،  وفقا  م�شاعدة، 
املعدل  اأقل من ن�شف  40 لرتا للفرد باليوم وهو  اىل 
العاملي بينما تزيد معاجلة مياه ال�شرف ال�شحي خطر 

الأمرا�س املنقولة عرب املياه.
وتفر�س ا�شرائيل ح�شارا على قطاع غزة منذ فوز حركة 
املقاومة الإ�شالمية “ما�س” يف النتخابات الت�شريعية 
اإثر   2007 ع��ام  و���ش��ددت��ه   2006 ع��ام  الفل�شطينية 

�شيطرة احلركة القطاع.
واكدت يوني�شف مدى خطورة تلك النزاعات على حياة 
الأطفال داعية اىل منح الأولوية لحتياجات الأطفال 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

اأع��ل��ن امل��دي��ر ال�����ش��اب��ق ل��وك��ال��ة ال���ش��ت��خ��ب��ارات املركزية 
انه  ايه( جون برينان يف وا�شنطن  اآي  الأمركية )�شي 
م�شوؤولني  ب��ني  ات�شالت  وج��ود  ب�شاأن  معلومات  تلّقى 
رو�س وفريق حملة الرئي�س دونالد ترامب عام 2016، 

الأمر الذي اأثار قلقه.
وقال برينان “ُقّدمت يل معلومات وتقارير ا�شتخبارّية 
م�شوؤولني  بني  وتفاعالت  ات�شالت  وج��ود  عن  ك�شفت 
فريق حملة  اأمركيني منخرطني يف  واأ�شخا�س  رو���س 

ترامب .
للجنة  اأ�شئلة  على  يجيب  ك��ان  ال���ذي  برينان  واأ���ش��اف 
لأّننا  قلقي  اأث���ار  ه��ذا  ال��ن��واب  جمل�س  يف  ال�شتخبارات 
نعرف املحاولت الرو�شية ل�شراء اأ�شخا�س مثل هوؤلء .

واأردف على اجلميع اأن ُيدرك اأّن رو�شيا تدّخلت بوقاحة 
ذلك  فعلت  واأنها   2016 عام  الرئا�شية  انتخاباتنا  يف 
رغم احتجاجاتنا وحتذيراتنا احلازمة والوا�شحة بعدم 

الت�شرف على هذا النحو .
 2013 اإي��ه من  اآي  ت��راأ���س ال�شي  ال��ذي  و���ش��ّدد برينان 
اأن����ه وّجه  ع��ل��ى   ،2017 ي��ن��اي��ر  ال���ث���اين  ك���ان���ون  ح��ت��ى 
تدّخل  اأّي  من  املا�شي  ال�شيف  ملو�شكو  وا�شحاً  حتذيراً 
يف النتخابات الرئا�شية الأمركّية لكّن رو�شيا اختارت 

جتاهل التحذير.
 2016 اأغ�شط�س  اآب   4 ات�شل يف  اأن��ه  برينان  واأو���ش��ح 

برئي�س ال�شتخبارات الرو�شية لتحذيره.
كانت  مهما  الأم��رك��ي��ني،  جميع  ب����اأّن  “اأبلغته  وروى 

النتخابات،  يف  توجهاتهم  اأو  ال�شيا�شية  ان��ت��م��اءات��ه��م 
تدّخالت.  بال  قادتهم  اختيار  يف  بحّريتهم  متم�ّشكون 
قلُت اإّن الناخبني الأمركيني �شي�شعرون بال�شتياء من 

اأي تدّخل يف القرتاع«.
انه  وابلغه  لرو�شيا،  ت��ورط  اي  نفى  حم���اوره  ان  وذك��ر 
فالدمير  ال��رئ��ي�����س  اىل  الم��رك��ي  ال��ت��ح��ذي��ر  �شينقل 

بوتني.
 2016 اي��ه لح��ظ��ت يف  اآي  ال�شي  ان  ب��ري��ن��ان  واو���ش��ح 
ترامب  او�شاط  بني  حمتمل  تواطوؤ  اىل  ا�شارات  وج��ود 
والرو�س وهي �شبهات فتحت فيها حاليا ثالثة حتقيقات 
الكونغر�س  يف  برملانيون  يجريهما  حتقيقان  خمتلفة: 
وحتقيق يجريه مدع خا�س مت تعيينه ال�شبوع املا�شي.

ا�شتخبارية  وت��ق��اري��ر  معلومات  راأي���ت  برينان  وا���ش��اف 
اذا  تدعو مكتب التحقيقات اىل فتح حتقيق لك�شف ما 

كان ح�شل بالفعل تواطوؤ.
ونفى الرئي�س ترامب ب�شدة هذه التهامات موؤكدا انه 

يتعر�س حلملة �شعواء.
لل�شفر  لك�شفه  ل��رتام��ب  الخ���رة  الن��ت��ق��ادات  وح���ول 
لفروف  �شرغي  الرو�شي  اخلارجية  ووزي���ر  الرو�شي 
معلومات �شرية تلقاها من دولة حليفة قال برينان انه 
يكون  فقد  ال�شحف  ن�شرتها  التي  املعلومات  تاأكدت  اذا 

ترامب “انتهك قاعدتني«.
ال�شرية  املعلومات  ه��ذه  مثل  ان  ه��ي  “الوىل  واو���ش��ح 
يجب عدم ك�شفها ل�شفراء والثانية هي انه قبل تقا�شمها 
مع حلفاء اجانب يجب التحقق من عدم ك�شف امل�شدر 

وكيفية احل�شول عليها«.

•• عمان-اأ ف ب:

يف  )يوني�شف(  للطفولة  املتحدة  الأمم  منظمة  قالت 
الأو�شط  ال�شرق  النزاعات يف منطقة  ان  الأرب��ع��اء  بيان 

و�شمال اأفريقيا تهدد حياة اأكرث من 24 مليون طفل.
وبح�شب البيان الذي تلقت وكالة فران�س بر�س ن�شخة 
و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  وال��ن��زاع يف  العنف  ف���اإن  م��ن��ه، 
م��ل��ي��ون ط��ف��ل للخطر يف   24 ي��ع��ر���س �شحة  اأف��ري��ق��ي��ا 

اليمن و�شوريا وقطاع غزة والعراق وليبيا وال�شودان.
ال�شرق  يف  ليوني�شف  الإقليمي  املدير  عن  البيان  ونقل 
“العنف  ان  ك��اب��الري  اأفريقيا خ��رت  الأو���ش��ط و�شمال 
ي�شل الأنظمة ال�شحية يف البلدان املت�شررة من النزاع، 

ويهّدد بقاء الأطفال على قيد احلياة«.
والر�شا�س  ال��ق��ن��اب��ل  اإىل  “بالإ�شافة  ان����ه  وت���اب���ع 
والن����ف����ج����ارات، مي����وت ع����دد ل ي��ع��د ول ي��ح�����ش��ى من 
الأطفال يف �شمت، نتيجة اأمرا�س ميكن الوقاية منها 

وعالجها ب�شهولة.
اإىل  بحاجة  طفل  مليون   9،6 هناك  البيان  وبح�شب 
منذ  امل�شتمر  ال��ن��زاع  “ت�شبب  حيث  اليمن  يف  م�شاعدة 
ال��ب��الد يف  اإىل غ���رق  ع��ام��ني يف ح���دوث جم��اع��ة واأدى 
�شوء  انت�شار  واإىل  الإن�شانية،  الكوارث  اأ�شواأ  واحدة من 

التغذية احلاد واجل�شيم بني الأطفال«.
مياه  معاجلة  وع��دم  امللوثة  املياه  “م�شادر  ان  وا�شاف 
املجاري وتكد�س القمامة التي مل جتمع ادت اإىل تف�شي 
يف  �شخ�س   323 م���وت  اىل  ادى  مم��ا  ال��ك��ول��را  وب����اء 

غ�شون ال�شهر املا�شي فقط«.
وي�����ش��ه��د ال��ي��م��ن م��ن��ذ ع����ام 2014 ن���زاع���ا دام���ي���ا بني 
ال�شرعية،  احلكومية  وال��ق��وات  احل��وث��ي��ني  امل��ت��م��ردي��ن 
راأ�س  ال�شعودي على  النزاع ت�شعيدا مع التدخل  و�شهد 
حتالف ع�شكري يف مار�س عام 2015 لدعم ال�شرعية 
بعدما متكن احلوثيون من ال�شيطرة على اأجزاء كبرة 

من البلد الفقر.
�شوريا  يف  امل�شاعدة  اىل  طفل  مليون   5،8 يحتاج  كما 
مليوين طفل حتت ح�شار يف  اأك��رث من  “يعي�س  حيث 
مناطق ي�شعب الو�شول اإليها حيث امل�شاعدات الإن�شانية 

�شحيحة اأو معدومة«. ي�شاف اىل ذلك ان “عددا كبرا 
من الأطفال ل يح�شلون على اللقاحات، وي�شعب على 
العالج”  تلقي  املر�س  اأو  لالإ�شابة  منهم  يتعر�س  من 

خ�شو�شا مع ا�شتهداف امل�شت�شفيات واملراكز ال�شحية.
وادى النزاع الدموي امل�شتمر يف �شوريا منذ اآذار مار�س 
2011 اىل مقتل اكرث من 320 الف �شخ�س، ونزوح 
ا���ش��اف��ة اىل  ال�����ش��وري��ني م��ن منازلهم  اأك���رث م��ن ن�شف 

تدمر القت�شاد والبنى التحتية للبالد.
5،1 مليون طفل اىل م�شاعدة حيث  العراق يحتاج  يف 
“ت�شتنفذ اإمدادات املياه يف خميمات النازحني املوجودة 
حول املو�شل اإىل احلّد الأق�شى، نتيجة و�شول عائالت 
اأطفال  من  الكثر  ويعاين  يوميا،  املخيم  اإىل  جديدة 

هذه العائالت من �شوء التغذية«.
ما  مع  اآمنة،  غر  مياه  “ا�شتخدام  ان  البيان  وي�شيف 
ت�شهده منطقة املو�شل ومناطق حميطة بها من تراكم 
الأمرا�س  خلطر  الأط��ف��ال  يعر�س  ال�شلبة،  النفايات 

املنقولة عرب املياه«.
ال���ف ط��ف��ل حم��ا���ش��ر غرب   85 وي�����ش��ر اىل ان ه��ن��اك 

املو�شل دون م�شاعدات ان�شانية منذ �شبعة اأ�شهر.
وب����داأت ال��ق��وات ال��ع��راق��ي��ة ب��دع��م حت��ال��ف دويل تقوده 
عملية  املا�شي  اكتوبر  الأول  ت�شرين   17 يف  وا�شنطن 
�شخمة ل�شتعادة كامل املو�شل من ايدي تنظيم داع�س 
الذي �شيطر عليها يف منت�شف حزيران يونيو 2014.

يناير،  ال��ث��اين  ك��ان��ون  نهاية  العراقية  ال��ق��وات  واعلنت 
ا�شتعادة كامل ال�شطر ال�شرقي للمو�شل ثم اطلقت بعد 

�شهر تقريبا عملية ا�شتعادة ال�شطر الغربي.
ا�شابيع عدة معارك �شارية  القوات منذ  وتخو�س تلك 
املو�شل لكنها تواجه مقاومة  القدمية يف  املدينة  حول 

�شديدة تبطئ تقدمها.
يف ليبيا، يحتاج 450 األف طفل اىل م�شاعدة مبا�شرة، 
 2011 وادى تعر�س مرافق �شحية اىل هجمات منذ 
حياة  فباتت  لالأطفال  التلقيح  برامج  يف  حتديات  اىل 
على  احل�شول  ع��دم  ح��ال  يف  مهددة  طفل  مليون   1،3

تلقيح �شد احل�شبة واحل�شبة الأملانية.
امل�شاعدة  اىل  طفل  مليون   2،3 يحتاج  ال�����ش��ودان  ويف 

بني حملته النتخابية ورو�شيا. وكانت �شحيفة وا�شنطن 
بو�شت افادت الثنني ان ترامب طلب من مايك روجرز 
مدير وكالة المن القومي ومن كوت�س اي�شا ان ينفيا 
عالنّيًة وجود ادلة على تواطوؤ بني فريق حملته ورو�شيا 

خالل فرتة احلملة النتخابية.
ال��ك��ث��ر من  ام�����ش��ي  لأن  ب��ح��اج��ة  “انا  ك��وت�����س  وق����ال 
القومي  الم���ن  م�شائل  ملناق�شة  ال��رئ��ي�����س  م��ع  ال��وق��ت 
املوا�شيع  من  كبرا  ع��ددا  ناق�شنا  لقد  وال�شتخبارات 

ب�شورة منتظمة جدا«.
ال�شيوخ  جمل�س  يف  اأخ����رى  للجنة  ق���ال  ك��وت�����س  ول��ك��ن 
عالنية”  اعّلق  ان  يل  منا�شبا  لي�س  انه  ظننت  “لطاملا 

على هذه املناق�شات.

كابالري  وحذر  بالنزاعات«.  املتاأثرة  البلدان  جميع  يف 
ب��اأن ما يف�شل بني ه��وؤلء الأطفال والأم��را���س املميتة 
امل�شاعدات  عنهم  متنع  ح��ني  خا�شة  رف��ي��ع،  خيط  ه��و 
الإن�شانية . وح�س على ت�شهيل الو�شول امل�شتدام وغر 
امل�شروط جلميع الأطفال املحتاجني من قبل يوني�شف 
و�شركائها، من اأجل تقدمي املواد وامل�شاعدات الإن�شانية 
“و�شع ح��د لالعتداءات  الأمم���ي اىل  امل�����ش��وؤول  ودع��ا   .
على املرافق ال�شحّية على الفور من قبل جميع اأطراف 
النزاع وحماية املرافق ال�شحية والبنى التحتية املدنية 

يف جميع الأوقات«.
العاجل  “التمويل  توفر  ال���دويل  املجتمع  نا�شد  كما 
ال�شّحي  وال�شرف  واملياه  والتغذية  ال�شّحة  لقطاعات 

والنظافة ال�شحية«.
م��ن مت��وي��ل عام  تلقته  م��ا  ان  ي��ون��ي�����ش��ف اىل  وا����ش���ارت 
ال�شحة  خلدمات  احتياجاتها  ثلث  يتعدى  ل   2017

والتغذية واملياه وال�شرف ال�شحي يف هذه البلدان.

دوتريتي يهدد بفر�س الحكام العرفية يف كل انحاء الفيليبني  •• الفيليبني-اأ ف ب:

هدد الرئي�س الفيليبيني رودريغو 
دوترتي الربعاء بفر�س الحكام 
ال��ب��الد يف  ان��ح��اء  ك��ل  العرفية يف 
الرهابية  ال��ت��ه��دي��دات  م��واج��ه��ة 
املتزايدة بعد اأقدم ارهابيون على 
ال�شرطة  ق����ادة  اأح����د  راأ������س  ق��ط��ع 
اأ�شخا�س  ع��������������������دة  واح��ت��ج��������������������زوا 
ك���اه���ن يف جنوب  ب��ي��ن��ه��م  ره���ائ���ن 

الفيليبني.
الحكام  ف��ر���س  دوت���رت���ي  وك����ان 
منطقة  يف  ال���ث���الث���اء  ال��ع��رف��ي��ة 
ال����ب����الد اثر  م���ي���ن���دان���او ج���ن���وب 
بايعوا  م�شلحون  �شنها  هجمات 

تنظيم داع�س الرهابي.
وقال الربعاء اوقف قائد �شرطة 
م��الب��ان��غ ب��ي��ن��م��ا ك���ان ع���ائ���دا اىل 
مراقبة  ن���ق���ط���ة  ع���ل���ى  م����ن����زل����ه، 
انهم  واعتقد  ارهابيون،  يتولها 

قطعوا راأ�شه مبا�شرة.
واو����ش���ح دوت���رت���ي ان���ه مي��ك��ن ان 

اجلي�س انه ما زال يتعني التحقق 
من هذه املعلومات.

ماراوي  يف  امل��ع��ارك  اندلعت  وق��د 
ب��ع��د ه���ج���وم ���ش��ن��ت��ه ق����وى الأم����ن 
لإي�شنيلون  مفرت�س  خمباأ  على 
هابيلون الذي يعترب زعيم داع�س 

يف الفيليبني.
وت���ع���ت���رب ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة ان 
اي��ن�����ش��ي��ل��ون ه��اب��ي��ل��ون واح����دا من 
العامل،  يف  الره���اب���ي���ني  اخ���ط���ر 
خم�شة  قدرها  جائزة  وخ�ش�شت 
عليه.  ل��ل��ق�����ش��اء  دولر  م���الي���ني 
وي��ع��د ه��اب��ي��ل��ون اي�����ش��ا اأح���د قادة 
ال�شالمية  �شياف  اب��و  جمموعة 
املتخ�ش�شة يف عمليات اخلطف يف 

مقابل احل�شول على فديات.
وردا على ذلك، احرق حواىل مئة 
وقاموا  م��ب��اين،  متطرف  مقاتل 
الت�شليل،  ع��م��ل��ي��ات  مب��خ��ت��ل��ف 

يف منازلنا، وكنا خائفني جدا من 
مغادرتها.

وك�����ان م���ن ال�����ش��ع��ب م��ع��رف��ة هل 
ان الره��اب��ي��ني م��ا زال���وا الربعاء 
موجودين يف املدينة، او هل لذوا 
ب���ال���ف���رار اىل اجل���ب���ال والدغ�����ال 

املجاورة.
وقد خطفت جمموعة ابو �شياف، 
املوجودة يف معظم جزر مينداناو 
اجلنوبية، يف مقابل احل�شول على 
فديات، مئات الفيليبينيني الذين 

بايعوا الولء لتنظيم داع�س.
التي  م������وت  جم���م���وع���ة  وم���ن���ه���م 
ع�شر  الث��ن��ي  ال���ش��ه��ر  خا�شت يف 
الأخ���������رة، م����ع����ارك دام����ي����ة �شد 

اجلي�س.
التمرد  ال�شبعينيات، يطالب  منذ 
امل�����ش��ل��م مب��ن��ط��ق��ة ح��ك��م ذات�����ي او 
م�شتقلة يف مينداناو. وقد اأ�شفرت 

يعلن هذه الحكام العرفية يف كل 
انحاء البالد حلماية النا�س.

اىل  الفيليبيني  ال��رئ��ي�����س  ون��ب��ه 
الح�����ك�����ام  ق�����ان�����ون  ت���ط���ب���ي���ق  ان 
ال��ع��رف��ي��ة ���ش��ي��ذك��ر ب��ف��رتة احلكم 
تق�شي  ل  وه���ي  ال��دي��ك��ت��ات��وري. 
بلدة  يف  امل����ع����ارك  ب���ان���ه���اء  ف���ق���ط 
اي�شا  م��اراوي بجنوب البالد، بل 
مواجهة التهديد الذي يتم بوحي 

من تنظيم داع�س يف مينداناو.
كاتدرائية  م�شلحون  اقتحم  وقد 
�شيتو  الأب  واأ����ش���روا  م����اراوي،  يف 
اآخرين،  وا���ش��خ��ا���ش��ا  ���ش��وغ��ان��وب 
ا�شاقفة  م��وؤمت��ر  رئي�س  ق��ال  كما 

الفيليبني �شوكراتي�س فيليغا�س.
الرهائن  ب��ق��ت��ل  ه�����ددوا  وا����ش���اف 
القوات  ب��ع��ودة  ام��ر  ي�شدر  اذا مل 

احلكومية التي تهاجمهم.
با�شم  اق��ل��ي��م��ي  م���ت���ح���دث  وق������ال 

ك��م��ا ق����ال وزي�����ر ال����دف����اع دلفني 
لورينزانا.

مواطنون  و���ش��ع��ه��ا  ���ش��ور  وع��ل��ى 
على �شبكات التوا�شل الجتماعي، 
يجوبون  م�شلحون  رج��ال  يظهر 
����ش���وارع م�����اراوي وي��رف��ع��ون فيها 
باأعالم  ���ش��ب��ي��ه��ة  ����ش���وداء  اع���الم���ا 

تنظيم داع�س.
الأ����ش���خ���ا����س  الف  ه������رب  وق������د 
م���ن م��دي��ن��ة م������اراوي ال��ت��ي يبلغ 
ن�شمة،  ال��ف   200 �شكانها  ع��دد 
فران�س  ل��وك��ال��ة  م�شور  ذك��ر  كما 
م��رك��ز لالأمن  م���وج���ود يف  ب��ر���س 
ايليغان  مدينة  ق��رب  الع�شكري، 
الكبرة التي تبعد حواىل اربعني 

كيلومرتا.
يف  دوك���ا  نوري�شا  امل�شلمة  وق��ال��ت 
ماراوي، �شمعنا كثرا من اطالق 
اختباأنا  ام�س.  والنفجارات  النار 

130 الف  اأك��رث من  املعارك عن 
قتيل.

ون��ب��ه��ت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، على 
غرار بلدان غربية اخرى، اىل ان 
ارهابيني ينوون خطف اجانب يف 
الرخبيل  غ��رب  �شياحية  م��واق��ع 
هذه  ان  اىل  م�����ش��رة  وو����ش���ط���ه، 
التهديد  اىل  ت�شاف  التهديدات 
امل���وج���ه م��ن��ذ ف����رتة ط��وي��ل��ة اىل 

مينداناو.
الفيليبيني  ال���رئ���ي�������س  وت����وع����د 
مينداناو،  يف  والت�شدد  بالق�شوة 
العرفية  واأملح اىل قانون الحكام 
الذي كان مطبقا ايام ديكتاتورية 
فرديناند ماركو�س الذي اطاحته 
 .1986 ال�����ش��ع��ب يف  ث����ورة ح��ك��م 
الذي  الرئي�س،  معار�شو  واع��رب 
للجدل  م���ث���رة  ح���رب���ا  ي���خ���و����س 
اآلف  عن  ا�شفرت  امل��خ��درات  على 
ال��ق��ت��ل��ى، ع���ن خ�����ش��ي��ت��ه��م م���ن ان 
لفر�س  المنية  امل�شائل  ي�شتخدم 

�شكل من ا�شكال ال�شتبداد.
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عربي ودويل
الأردن يدين دخ�ل متطرفني يه�د اىل امل�شجد الق�شى 

•• عمان-اأ ف ب:

دان���ت احل��ك��وم��ة الردن��ي��ة ب�شدة الرب��ع��اء اق��ت��ح��ام جمموعة 
يف  الق�شى  امل�شجد  باحة  املتطرفني  اليهود  النا�شطني  من 
القد�س ال�شرقية املحتلة، حمذرة ا�شرائيل من اإيذاء م�شاعر 

امل�شلمني.
وقال وزير الدولة الردين ل�شوؤون العالم، الناطق الر�شمي 
تدين  الردن��ي��ة  احلكومة  ان  املومني  حممد  احلكومة  با�شم 
ب�شدة العتداء ال�شرائيلي ال�شافر بتمكني املتطرفني اليهود 
من اقتحام �شاحات امل�شجد الق�شى املبارك، احلرم القد�شي 
وايذاء  امل��ك��ان  حلرمة  انتهاك  م��ن  ذل��ك  ميثله  مب��ا  ال�شريف 

مل�شاعر امل�شلمني يف �شتى انحاء العامل.
القوة  باعتبارها  ال�شرائيلية  احلكومة  حتمل  انها  واو���ش��ح 
الق�شى  بامل�شجد  امل�����ش��ا���س  م�����ش��وؤول��ي��ة  ب��الح��ت��الل  ال��ق��ائ��م��ة 
املبارك، احلرم القد�شي ال�شريف وت�شجيع مئات امل�شتوطنني 
بع�س  دع��وات  ايقاف  ع��دم  وم�شوؤولية  �شاحاته  تدني�س  على 
اىل  ادت  ال��ت��ي  التحري�شية  وال��ك��ن��ي�����ش��ت  احل��ك��وم��ة  اع�����ش��اء 

اقتحامات املتطرفني.
واكد ان الردن يوظف جميع خياراته القانونية والدبلوما�شية 
بهدف احلفاظ على حماية املقد�شات وموظفي اوقاف القد�س 
بهذا  الردين  الل��ت��زام  ان  اىل  م�شرا  امل�شجد،  يف  وامل�شلني 

ال�شاأن حا�شم وواجب مقد�س.

من  جمموعة  الرب��ع��اء  اأبعدت  ال�شرائيلية  ال�شرطة  وكانت 
النا�شطني اليهود املتطرفني عن باحات امل�شجد الق�شى بعد 
ان حاولوا ال�شالة هناك واعتقلت ثالثة من حرا�شه بحجة 

اعتدائهم على اأفراد ال�شرطة.
وحاولت املجموعة ال�شالة يف باحة الق�شى مبنا�شبة مرور 

خم�شني عاما على احتالل القد�س ال�شرقية.
وقالت املتحدثة با�شم ال�شرطة لوبا �شمري ان جمموعة ت�شم 
15 يهوديا بينهم قا�شرون قامت “بالنحناء معا قا�شدين 
ال�شالة م�شرة اىل ان قوات ال�شرطة منعتهم من ال�شتمرار 

وقامت باخراجهم من املنطقة واحالتهم للتحقيق.
واأكدت اعتقال عدد من حر�س امل�شجد مو�شحة انهم حاولوا 

العتداء على جمموعة من اليهود الذين زاروا باحة امل�شجد 
الق�شى “عندما ادوا الن�شيد” ال�شرائيلي.

واحلرم القد�شي الذي ي�شم امل�شجد الق�شى وقبة ال�شخرة، 
هو اأوىل القبلتني وثالث احلرمني ال�شريفني لدى امل�شلمني.
الواقع  امل�شلمني(  )ال��رباق عند  املبكى  اليهود حائط  ويعترب 
ا�شفل باحة الق�شى اآخر بقايا املعبد اليهودي )الهيكل( الذي 

دمره الرومان يف العام 70 وهو اأقد�س الأماكن لديهم.
وي�شتغل يهود متطرفون �شماح ال�شرطة ال�شرائيلية بدخول 
للو�شول  املغاربة  باب  عرب  الق�شى  لزيارة  الجانب  ال�شياح 
بانهم  وامل��ج��اه��رة  دينية  �شعائر  ملمار�شة  امل�شجد  ب��اح��ة  اىل 

ينوون بناء الهيكل مكانه.

••عوا�صم-رويرتز:

قالت وزيرة الداخلية الربيطانية 
منفذ  اأن  تعتقد  اإن��ه��ا  راد  اأم���رب 
هجوم مان�ش�شرت عاد موؤخرا من 

ليبيا.
مقابلة  خ���الل  ����ش���وؤال  ع��ل��ى  وردا 
م����ع ت���ل���ف���زي���ون ه���ي���ئ���ة الإذاع��������ة 
عما  )ب��ي.ب��ي.���ش��ي(  الربيطانية 
اإذا كان �شلمان عبيدي عاد موؤخرا 
من ليبيا قالت اأمرب “نعم، اأعتقد 
اأن ذلك تاأكد. عندما تنتهي هذه 
خلفيته  نبحث  اأن  نريد  العملية 
وك��ي��ف اأ���ش��ب��ح م��ت��ط��رف��ا وم���ا هو 

الدعم الذي رمبا ح�شل عليه«.
واأ�شافت راد اأن ال�شلطات �شتن�شر 
نحو 3800 جندي من اجلي�س 
اأ�شواأ  ب��ع��د  ب��ري��ط��ان��ي��ا  ����ش���وارع  يف 
هجوم تتعر�س له منذ اأكرث من 

ع�شر �شنوات.
الأربعاء  ام�����س  راد  اأم���رب  وق��ال��ت 
لدى  معروفا  كان  النتحاري  اإن 
يت�شرف  ومل  الأم��������ن  اأج�����ه�����زة 

مبفرده على الأرجح.
املزعج  م��ن  اإن  كذلك  راد  وق��ال��ت 
اأمريكية  اأمنية  م�شادر  ت�شريب 
مل����ع����ل����وم����ات ع������ن ال���ت���ح���ق���ي���ق يف 
ال�شرطة  تكون  اأن  قبل  التفجر 

الربيطانية م�شتعدة لإعالنها.
وذكرت ال�شرطة اأن املهاجم يدعى 
وهو  عاما(   22( عبيدي  �شلمان 
لأبوين  مان�ش�شرت  م��وال��ي��د  م��ن 

من اأ�شل ليبي.
الإذاعة  هيئة  ل��رادي��و  راد  وقالت 
الربيطانية )بي.بي.�شي( “يبدو 

�شخ�شا ليل الثنني. وتكفل حالة 
الفرن�شية  ل��ل�����ش��رط��ة  ال���ط���وارئ 
���ش��ل��ط��ات ب���ح���ث واع���ت���ق���ال اأك����رب 
ق��ت��ل م�شلحون  ب��ع��دم��ا  وف��ر���ش��ت 
�شخ�شا   130 وان����ت����ح����اري����ون 
نوفمرب  يف  وح��ول��ه��ا  ب��اري�����س  يف 
وك���ان   2015 ال���ث���اين  ت�����ش��ري��ن 
من املقرر اأن ينتهي العمل بها يف 

منت�شف يوليو متوز.
الداخلية  وزي������ر  ق�����ال  ح����ني  يف 
ام�س  كولومب  ج��رار  الفرن�شي 
اأبلغوا  بريطانيني  حمققني  اإن 
ال�شلطات الفرن�شية اأن امل�شتبه به 
�شبق  رمب��ا  مان�ش�شرت  تفجر  يف 

له ال�شفر اإىل �شوريا.
وقال كولومب لتلفزيون بي.اإف.

ام.ت��ي.يف ل نعرف �شوى ما قاله 
الربيطانيون  امل���ح���ق���ق���ون  ل���ن���ا 
اجلن�شية  يحمل  �شخ�شا  اأن  وهو 
ليبي  اأ�����ش����ل  م����ن  ال���ربي���ط���ان���ي���ة 
حتول فجاأة، بعد رحلة اإىل ليبيا 
�شوريا،  اإىل  ب��ع��ده��ا  ت��وج��ه  رمب���ا 
هذا  تنفيذ  وق���رر  مت�ش�����دد  اإىل 

الهجوم .
ع��ن كيف عرف  ���ش��وؤال  على  وردا 
قال  �شوريا  اإىل  �شافر  اأن عبيدي 
كولومب اإن هذه معلومة ح�شلت 
الفرن�شية  امل����خ����اب����رات  ع��ل��ي��ه��ا 

والربيطانية.
وردا على �شوؤال عما اإذا كان يعتقد 
م�شاندة  على  ح�شل  عبيدي  اأن 
كولومب:  ق����ال  م���ا  ���ش��ب��ك��ة  م���ن 
هذا غر معروف حتى الآن لكن 
اأن له  اأي���ة ح��ال ثبت  رمب���ا. على 

�شالت مع داع�س .

املعار�شة  ت��ن��وي  ل  ج��ان��ب��ه��ا،  م��ن 
�شر�س”  ب�”قمع  ت����ن����دد  ال����ت����ي 
تتعر�س له من قبل قوى المن، 

وقف حتركاتها.
مانويل  خ��و���ش��ي��ه  ال��ن��ائ��ب  وق�����ال 
للتيار  امل����ع����ار�����س  اول���ي���ف���اري�������س 
اىل  الرب���ع���اء  “�شنعود  ال��ت�����ش��ايف، 
نعم،  �شي�شتمر ذلك؟  ال�شارع. هل 
�شقطوا  ال��ذي��ن  ب��ا���ش��م  �شي�شتمر 
والط���ف���ال ال��ذي��ن مي��وت��ون لعدم 

توافر امل�شادات احليوية«.
ب�شكل  ي�شتد  ال����ذي  ال��ع��ن��ف  ل��ك��ن 
البنزين  متوا�شل، حيث مت �شب 
احلادية  يف  ����ش���اب  ع��ل��ى  ال�����ش��ب��ت 
حرقه  ث��م  ع��م��ره  م��ن  والع�شرين 
خالل تظاهرة يف كراكا�س، ميكن 

األ يكون مل�شلحة املعار�شة.
القت�شادية  الأزم���������ة  وت�����وؤج�����ج 
ال�شعبي.  الكبرة موجة ال�شتياء 
فهبوط ا�شعار النفط الذي ت�شبب 
الغذائية  امل�����واد  يف  ح����اد  ب��ن��ق�����س 
والدوي��ة، جعل من فنزويال بلدا 
م��ن��ه��ارا ب��ع��دم��ا ك��ان��ت اغ��ن��ى بلد 
احتياطاتها  ب��ف�����ش��ل  امل��ن��ط��ق��ة  يف 

النفطية الهائلة.

مرجحا اأنه مل يفعل هذا مبفرده 
املخابرات  اأج���ه���زة  ت��وا���ش��ل  ل���ذا 
ل�شمان  ج���ه���وده���ا  وال�������ش���رط���ة 
املعلومات...  ك��ل  ع��ل��ى  ح�شولنا 
ال���ت���ي حت��ت��اج��ه��ا ل��ل��ح��ف��اظ على 

اأمننا«.
كان  اإذا  ع��م��ا  ����ش���وؤال  ع��ل��ى  وردا 
اأجهزة  ل����دى  م���ع���روف���ا  امل���ه���اج���م 
اأجهزة  تعرف   : قالت  امل��خ��اب��رات 
هذا  يعني  ول  الكثرين  الأم���ن 
كل  اعتقال  منها  املتوقع  م��ن  اأن 
كانت  �شخ�س  لكنه  تعرفهم.  من 
اأننا  واأن��ا متاأكدة  تعرفه من قبل 
�شنعرف املزيد عند ا�شتكمال هذا 

التحقيق.
و���ش��ئ��ل��ت ع��ن اإع����الن ال��ك��ث��ر من 
امل��ع��ل��وم��ات ع���ن ع��ب��ي��دي، مب���ا يف 
الوليات  جانب  من  ا�شمه،  ذل��ك 
�شتعيد  ك��ان��ت  اإذا  وع��م��ا  امل��ت��ح��دة 
معلومات  ت����ق����دمي  يف  ال���ن���ظ���ر 
قائلة  ف��������ردت  اأخ�����������رى،  ل��������دول 
اأق�شد  �شديدة.  ب�شراحة  “نعم، 
كانت  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال�����ش��رط��ة  اأن 

�شرطة  ق��ي��ادة ج��ه��از  حت��ت هيكل 
حرا�شة  ل��ت��وف��ر  م��رتوب��ول��ي��ت��ان 
م�شلحة ثابتة عند املواقع املهمة.

بكنجهام  ق�����ش��ر  ه�����ذا  وي�����ش��م��ل 
وال�شفارات  ���ش��رتي��ت  وداون���ي���ن���ج 
هذا  �شيتيح  و�شتمن�شرت.  وق�شر 
لرجال ال�شرطة امل�شلحني القيام 

بدوريات.

متديد حالة 
�لطو�رئ يف فرن�شا

ويف باري�س قال الرئي�س الفرن�شي 
اجتماع  عقب  ماكرون  اإميانويل 
اأم���ن���ي ام�������س الأرب����ع����اء اإن�����ه قرر 
التي  ال�����ط�����وارئ  ح���ال���ة  مت���دي���د 
للت�شدي   2015 يف  ف��ر���ش��ت 
اإىل  الإره��اب��ي��ة  الهجمات  خلطر 

اأول نوفمرب ت�شرين الثاين.
ياأتي قرار متديد حالة الطوارئ 
وال��وارد يف بيان �شدر عن مكتب 
م���اك���رون ب��ع��د ه��ج��وم ع��ل��ى حفل 
ب�شمال  م��ان�����ش�����ش��رت  يف  غ���ن���ائ���ي 
اجنلرتا مما اأ�شفر عن مقتل 22 

بقطاع  بريطاين  م�����ش��وؤول  وق���ال 
ال�������ش���ح���ة ال�����ربي�����ط�����اين ام�������س 
20 �شخ�شا ما  اإن نحو  الأرب��ع��اء 
زالوا يف حالة حرجة بعد تفجر 
واإن  الث����ن����ني  ي�����وم  م��ان�����ش�����ش��رت 
اإ�شابات  يعانون  اجلرحى  بع�س 
ب��اأع�����ش��اء حيوية  اأحل��ق��ت ���ش��ررا 

وبالأطراف.
وقتل 22 �شخ�شا يف وقت متاأخر 
يوم الثنني عندما فجر انتحاري 
الآلف  خ��روج  اأثناء  نا�شفة  عبوة 
الأمريكية  للمغنية  ح��ف��ل  ب��ع��د 
مان�ش�شرت  يف  ج���ران���دي  اأري����ان����ا 

ب�شمال اجنلرتا.
وق��ال ج��ون رو���س كبر م�شوؤويل 

تريد  اأن����ه����ا  يف  مت���ام���ا  وا����ش���ح���ة 
من  املعلومات  ت��دف��ق  يف  التحكم 
وعن�شر  العمليات  �شالمة  اأج���ل 
امل��ف��اج��اأة ل��ذا فمن امل��زع��ج اإعالن 
امل��ع��ل��وم��ات م��ن م�����ش��ادر اأخ����رى. 
وق�����د ك���ن���ت وا����ش���ح���ة مت���ام���ا مع 
اأ�شدقائنا ب�شاأن اأن ذلك يجب األ 

اأحدث مرة اأخرى«.
كانت  اإذا  عما  ���ش��وؤال  على  وردت 
اأثرت  قد  الأمريكية  الت�شريبات 
اأ�شل  “ل  ق��ائ��ل��ة  التحقيق  ع��ل��ى 
اإىل حد ق��ول ذل��ك، لكن ميكنني 
علم  على  اأ�شبحوا  باأنهم  القول 
كامل بالو�شع واأن ذلك يجب األ 

يحدث مرة اأخرى.«

اإنها  الربيطانية  ال�شرطة  قالت 
ال�����ش��رط��ة يف  رج�����ال  ع����دد  زادت 
اجلي�س  و�شتن�شر  ل��ن��دن  ����ش���وارع 
حلرا�شة املواقع املهمة مبا يف ذلك 
ق�شر بكنجهام وداونينج �شرتيت 
يف  النتحاري  الهجوم  اأعقاب  يف 

مان�ش�شرت.
ال������وزراء تريزا  وق���ال���ت رئ��ي�����ش��ة 
م�شتوى  اإن  الول  اأم�������س  م����اي 
التهديد حاليا حرج مما يعني اأن 
املحتمل وق��وع هجوم و�شيك  من 
واإن اجلنود �شينت�شرون للحيلولة 

دون املزيد من الهجمات.
ب��ي��ان ام�س  ال�����ش��رط��ة يف  وق��ال��ت 
اجلي�س  “�شيعمل  الأرب�������ع�������اء 

خ�����دم�����ات ال�������ش���ح���ة وخ�����دم�����ات 
منطقة  يف  الجتماعية  الرعاية 
�شكاي  لقناة  ال��ك��ربى  مان�ش�شرت 
نيوز “نعالج حاليا 64 �شخ�شا... 
20 تقريبا يتلقون رعاية  بينهم 
رعاية  اأي  احل����رج����ة  ل���ل���ح���الت 

طارئة للغاية.«
واأ�شاف “هناك اأ�شرار بالأع�شاء 
احل���ي���وي���ة واإ�����ش����اب����ات ك���ب���رة يف 
الأطراف وبع�س هوؤلء امل�شابني 
�شيحتاجون اإىل رعاية ودعم على 
اإ���ش��اب��ات لها  اإن��ه��ا  البعيد.  امل��دى 

تاأثر �شديد«.
يف  املهمة  املواقع  يحر�س  اجلي�س 

لندن 

ترامب يثني على دوتريتي جله�ده 
»املذهلة« يف مكافحة املخدرات 

•• مانيال -رويرتز:

ذكرت �شحيفة نيويورك تاميز اأن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب اأثنى 
م�شكلة  ب�شاأن  املذهلة  دوترتي جلهوده  رودريجو  الفلبيني  على نظره 

املخدرات وذلك خالل حمادثة هاتفية ال�شهر املا�شي.
واأ�شافت ال�شحيفة نقال عن ن�شخة من املحادثة التي جرت يف 29 اأبريل 

ني�شان اأن الزعيمني حتدثا اأي�شا عن كوريا ال�شمالية والنفوذ ال�شيني.
وتابعت اأن م�شوؤول كبرا يف اإدارة ترامب اأكد اأن الن�س �شرد دقيق للمكاملة 
بني الزعيمني. وطلب امل�شوؤول عدم ذكر ا�شمه لأنه غر خمول مبناق�شة 

املحادثة علنا.
وقتل قرابة ت�شعة اآلف �شخ�س بينهم كثر من جتار املخدرات واملدمنني 
وتقول  يونيو حزيران.   30 ال�شلطة يف  الفلبني منذ تويل دوترتي  يف 
ال�شرطة اإن نحو ثلث ال�شحايا تعر�شوا لإطالق النار من �شباط دفاعا 

عن النف�س يف عمليات م�شروعة.
التي  املكامل������ة  لن�س  وفق�����ا  قوله  ترامب  عن  تاميز  نيوي�����ورك  ونقلت 
ن�شرها اأم�س الول ق�ش���م الولي�����ات املتحدة يف وزارة ال�شوؤون اخلارجية 
املذهلة  اجلهود  عن  اأ�شمع  لأنني  تهنئتك  يف  فح�شب  اأرغ��ب  بالفلبني: 

ب�شاأن م�شكلة املخدرات. 
دول كثرة لديها هذه امل�شكلة ولدينا اأي�شا هذه امل�شكلة لكنكم تقومون 

بعمل عظيم واأردت فح�شب الت�شال بكم واإبالغكم بذلك.
من  ال��ت��ح��ق��ق  ل���روي���رتز  يت�شن  ومل 
اإرن�شتو  رواية نيويورك تاميز. لكن 
قال  دوترتي  با�شم  املتحدث  اأبيال 
اأي بعد  اأي�����ار  ال���ث���اين م���ن م��اي��و  يف 
يعلم  ترامب  اإن  الهاتفية  املحادثة 
جيدا النتقادات التي توجه لرئي�س 
اأث���ن���ى ع��ل��ي��ه لبذله  ل��ك��ن��ه  ال��ف��ل��ب��ني 
جهودا رائعة يف �شوء وطاأة وفداحة 

الظروف يف الفلبني .
اأن  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�شحيفة  وذك����رت 
دوترتي مرتني خالل  دعا  ترامب 

املكاملة اإىل املكتب البي�شاوي.

فلننتخب  ان��ت��خ��اب��ات!  اج���راء  اىل 
دميوقراطية،  تاأ�شي�شية  جمعية 
ل للكراهية والفا�شية والع�شابات 

امل�شلحة التي تنهب وت�شرق .
هيئات  ان  م������������ادورو  واو�������ش������ح 
ومتقاعدون  )ن��ق��اب��ات  اجتماعية 
176 من  ���ش��ت��خ��ت��ار  وط���ل���ب���ة...( 
تقول  التي  اجلمعية  هذه  اأع�شاء 
لهيمنته،  خا�شعة  انها  املعار�شة 
الخ�����رون   364 الأع�������ش���اء  ام����ا 
على  تق�شيم  ح�شب  ف�شينتخبون 

اأ�شا�س الدوائر البلدية.
مارتينيز  ايخينيو  املحلل  وكتب 
انتخابات  اإن���ه���ا  ال���ت���وي���رت،  ع��ل��ى 
مف�شلة على القيا�س، عملية معدة 
الت�شايف  الت�شويت  ي��ت��ف��وق  ح��ت��ى 
الراحل هوغو  الرئي�س  اإىل  ن�شبة 
على   )2013-1999 ت�شافيز، 

ت�شويت املعار�شة .
وت���اأت���ي ال��ت��ع��ب��ئ��ة امل���وؤي���دة مل����ادورو 
التظاهرات  ي��وم جديد من  غ��داة 
تخللته  ال��ت�����ش��اف��ي��ني،  مل��ع��ار���ش��ي 
اعمال �شلب ونهب وحرق مبان يف 
ثالثة  قتل  حيث  بارينا�س  ولي��ة 

ا�شخا�س بالر�شا�س.
وفريقه  م���ادورو  الرئي�س  ويتهم 
قادة املعار�شة ب�”اعمال ارهابية” 

متهيدا للقيام بانقالب.
�شحايا  ان���ه���م  اي�����ش��ا  وي���ق���ول���ون 
اعربت  ف��ي��م��ا  دويل،  ا����ش���ط���ه���اد 
وا����ش���ن���ط���ن والحت��������اد الوروب�������ي 
ق��ل��ق��ه��ا من  ع���ن  امل��ت��ح��دة  والمم 

تدهور الو�شع.

•• كراكا�س-اأ ف ب:

ب����ا�����ش����ر ال����رئ����ي���������س ال���ف���ن���زوي���ل���ي 
ت�شكيل  عملية  م���ادورو  نيكول�س 
جمعية تاأ�شي�شية على رغم رف�س 
الآلية  يف  ت����رى  ال���ت���ي  امل��ع��ار���ش��ة 
و�شط  ال�شلطة،  مل�����ش��ادرة  و�شيلة 
تظاهرات �شاخبة تخللتها اعمال 

عنف اأوقعت 55 قتيال.
الذين كانوا  اآلف الن�شار  واأم��ام 
تي-�شرت  ق���م�������ش���ان  ي�����رت�����دون 
الرئي�س  وق����ع  ح���م���راء،  وق��ب��ع��ات 
يحدد  ال��ذي  املر�شوم  ال���ش��رتاك��ي 
اج��راءات انتخاب 540 ع�شوا يف 
هذه اجلمعية املدعوة اىل �شياغة 

د�شتور جديد.
رئي�شة  اع���ل���ن���ت  ����ش���اع���ات،  وب���ع���د 
النتخابي  ال����وط����ن����ي  امل���ج���ل�������س 
ت�شريح  يف  ل��و���ش��ي��ن��ا  ت��ي��ب��ي�����ش��اي 
املفرت�س  م�����ن  ان  ت���ل���ف���زي���وين 
يف  التاأ�شي�شية  اجلمعية  انتخاب 

نهاية �شهر متوز يوليو .
انتخابات  ان  اي�������ش���ا  واع����ل����ن����ت 
احل���ك���ام ال��ت��ي ك��ان��ت ���ش��ت��ج��رى يف 
 ،2016 دي�����ش��م��رب  الأول  ك��ان��ون 
يف  �شتنظم  البلدية  والنتخابات 

10 كانون الأول دي�شمرب املقبل.
ال�شتعانة  ان  امل��ع��ار���ش��ة  وت��ق��ول 
ح�شب  �شعبية  تاأ�شي�شية  بجمعية 
تعبر مادورو، مناورة من الرئي�س 

لو�شع د�شتور “على �شورته«.
املعار�شة  ق���ادة  اب���رز  اأح���د  وك��ت��ب 
اإنريكي كابريلي�س، املر�شح ال�شابق 

مقتل متظاهرين اثنني، رفع اىل 
55 عدد ال�شخا�س الذين قتلوا 
خالل 53 يوما من الحتجاجات 
اي�����ش��ا ع���ن ا�شابة  ا���ش��ف��رت  ال��ت��ي 

حواىل الف بجروح.
وي��������رى ال���رئ���ي�������س ال�����ش����رتاك����ي 
 ،2018 ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  امل��ن��ت��خ��ب 
الفنزويليني  م��ن  باملئة   70 لكن 
بح�شب  ����ش���ل���ط���ت���ه  ي����رف���������ش����ون 
اجلمعية  ان  ال���راأي،  ا�شتطالعات 
الوحيد  الطريق  هي  التاأ�شي�شية 
“كفى  وق�����ال  ال�شالم”.  “نحو 
فا�شية”، متهمنا خ�شومه بتاأجيج 
م����ادورو فلن�شرع  واع��ل��ن  ال��ع��ن��ف. 

للرئا�شة، على تويرت ان “ال�شعب 
احتيال  ي����ري����د  ل  ال���ف���ن���زوي���ل���ي 
لن  م����ادورو،  من��ط  على  تاأ�شي�شيا 

نقبل بذلك«.
التا�شي�شية  اجل��م��ع��ي��ة  و���ش��ت��ت��خ��ذ 
م����ق����را ل���ه���ا يف م���ب���ن���ى ال����ربمل����ان، 
ت�شيطر  ال��ت��ي  ال��وح��ي��دة  املوؤ�ش�شة 
ع���ل���ي���ه���ا امل����ع����ار�����ش����ة م���ن���ذ ال���ف���وز 
ال���������ش����اح����ق ال���������ذي اأح�������رزت�������ه يف 
الن��ت��خ��اب��ات ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة اواخ���ر 
2015. وهذا ما يعني يف الواقع 
الذين مل  ال��ن��واب احلاليني  ط��رد 

يتحدد م�شرهم.
الدعوة  ب��ي��ان  يف  ال��ربمل��ان  وانتقد 

معتربا  ت��اأ���ش��ي�����ش��ي��ة،  ج��م��ع��ي��ة  اىل 
رئي�س  وك��ان  “تزويرا«.  ت�شكيلها 
ال���ربمل���ان خ��ول��ي��و ب��ورغ��ي�����س قال 
لي�شت  “انها  ����ش���اب���ق  وق������ت  يف 
���ش��وى ا���ش��ت��م��رار ل��الن��ق��الب على 
الد�شتور«. ومنذ الول من ني�شان 
التظاهرات  ت��ت�����ش��اع��د  اب����ري����ل، 
م���ادورو  م��ع��ار���ش��و  ينظمها  ال��ت��ي 
الرئي�س  حم�������اولت  م��ن��ت��ق��دي��ن 
ال�شالحيات.  بكامل  لال�شتئثار 
واذا كانت هذه التظاهرات ح�شدت 
فهي  ال����ش���خ���ا����س،  الف  ي��وم��ي��ا 

�شهدت اي�شا اعمال عنف.
ف����الع����الن م�����ش��اء ال���ث���الث���اء عن 

متديد حالة �لطو�رئ يف فرن�شا بعد هجوم مان�ش�شرت 

وزيرة بريطانية: منفذ الهج�م عاد م�ؤخرا من ليبيا ومل يت�شرف مبفرده على الأرجح 

رئي�س فنزويال يطلق امل�شرية املثرية للجدل لت�شكيل جمعية تاأ�شي�شية 

�شت�لتنربغ: على حلف الأطل�شي تكثيف جه�د مكافحة الرهاب بعد اعتداء مان�ش�شرت 
اإىل بروك�شل يف وقت لحق الأربعاء بعدما كان و�شف احللف  وي�شل ترامب 

بانه “عفا عليه الزمن” كونه مل يركز على خطر التطرف الإ�شالمي.
اإل اأنه خفف من لهجته لحقا ولكنه ل يزال يريد منه اأن ين�شم اإىل التحالف 
�شد تنظيم داع�س معتربا ان ذلك �شي�شكل بادرة مهمة لدعم احلملة يف �شوريا 
التحالف  اإىل  الأطل�شي  يف  الأع�شاء  ال�28  ال��دول  جميع  وان�شمت  والعراق. 
الأمركي ب�شكل فردي ولكن ان�شمام احللف ككل �شيعزز التن�شيق يف احلرب 
اأن  واأ���ش��اف  ل�شتولتنربغ.  وفقا  وال��ع��راق،  �شوريا  يف  املتطرف  التنظيم  �شد 
تنظيم  وتبناه  الربيطانية  مان�ش�شرت  مدينة  �شرب  ال��ذي  الوح�شي  الهجوم 
داع�س يظهر اأن خطر الإرهاب ل يزال هو التحدي الأبرز. وقال يود العديد 
تقوده  ال��ذي  ال��دويل  التحالف  كامال يف  الطل�شي ع�شوا  روؤي��ة  احللفاء  من 
وا�شنطن. واأو�شح اأن ذلك يعود قبل كل �شيء اإىل اأنه “�شيو�شل ر�شالة قوية 

•• بروك�صل-اأ ف ب:

اعترب الأمني العام حللف �شمال الأطل�شي ين�س �شتولتنربغ الأربعاء اأن اعتداء 
يح�شرها  قمة  خ��الل  الع�شاء  ال��دول  تو�شل  ���ش��رورة  اىل  ي�شر  مان�ش�شرت 
الرئي�س الأمركي دونالد ترامب اإىل اتفاق لبذل مزيد من اجلهود ملحاربة 
اج��ت��م��اع اخلمي�س يف  اأع��م��ال  الإره�����اب ج���دول  م�����ش��األ��ة  و�شتت�شدر  الإره�����اب. 
التحالف  اإىل  الن�شمام  ب�شاأن  عميقة  انق�شامات  و�شط  ياأتي  ال��ذي  بروك�شل 
الذي تقوده الوليات املتحدة �شد تنظيم داع�س الرهابي يف العراق و�شوريا. 
وقال �شتولتنربغ لل�شحافيني ع�شية القمة اأتوقع من اأع�شاء حلف الأطل�شي 
راأيناه يف  الذي  الهجوم  اأقلها  لي�س  الإره��اب، ولأ�شباب  باملزيد ملحاربة  القيام 

مان�ش�شرت واأ�شفر عن 22 قتيال م�شاء الثنني.

بالوحدة )...( خا�شة يف �شوء الهجوم يف مان�ش�شرت. اأعتقد اأنه من ال�شروري 
توجيه ر�شالة الوحدة هذه �شد الإره��اب. ويوفر حلف الأطل�شي حاليا نظام 
الإنذار املبكر والتحكم املحمول جوا، وهي طائرات مراقبة ت�شاعد يف العمليات 
�شد تنظيم داع�س. ويدرب كذلك �شباطا يف العراق اإل اأنه يوؤكد اأن دوره يجب 
مبن  احللفاء،  بع�س  اأن  اإىل  دبلوما�شية  م�شادر  ت�شر  قتايل.  غر  يبقى  اأن 
فيهم فرن�شا واأملانيا، مرتددون حيال النخراط اأكرث يف النزاع خ�شية الجنرار 

اإىل حرب ميدانية واملخاطرة بالعالقات مع الدول العربية يف املنطقة.
ويخ�شون كذلك اأن ينتهي املطاف بحلف الأطل�شي م�شيطرا ب�شكل كامل على 
و�شيلتقي الرئي�س  العمليات يف العراق، كما ح�شل يف افغان�شتان عام 2003. 
اخلمي�س  الغداء  مائدة  على  ترامب  مع  ماكرون  امياويل  اجلديد  الفرن�شي 

حيث يتوقع اأن تكون هذه امل�شاألة يف �شلب حمادثاتهما.
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عربي ودويل
�ش� كي تفتتح ج�لة جديدة من حمادثات ال�شالم يف ميامنار 

•• ياجنون-رويرتز:

افتتحت اأوجن �شان �شو كي زعيمة ميامنار ام�س الأربعاء جولة 
العديدة  العرقية  بع�س اجلماعات  املحادثات مع  جديدة من 

بالبالد �شعيا لإحياء عملية �شالم متعرثة.
ويجيء املوؤمتر بعد اأول عام مت�شيه �شو كي يف ال�شلطة وهو 
�شنوات.  منذ  املتمردين  مع  قتال  واأ���ش��واأ  �شعوبات  �شهد  ع��ام 
بني  التوترات  ا�شتمرار  ي�شهد  وق��ت  يف  املحادثات  جت��ري  كما 
على  احلائزة  كي  و�شو  واجلي�س  امل�شلحة  العرقية  اجلماعات 

جائزة نوبل لل�شالم.
اأي جماعات  ان�����ش��م��ام  امل���رج���ح  غ���ر  م���ن  اإن  وق����ال حم��ل��ل��ون 

وقالت اإن اتفاق وقف اإطالق النار لي�س هدفا يف حد ذاته لكنه 
خطوة اأوىل نحو تعميق احلوار.

اأن  “ندرك  نايبيداو  العا�شمة  املنعقد يف  املوؤمتر  واأ�شافت يف 
مفاو�شات وقف اإطالق النار ميكن اأن تعالج م�شاكل �شطحية 
لكن احلوار ال�شيا�شي وحده هو الذي ميكنه اأن يعالج امل�شاكل 

الكامنة حتت ال�شطح .
وقالت الزعيمة الفعلية للبالد والبالغة من العمر 71 عاما 
اإن باب احلوار مع اجلماعات التي مل توقع اتفاق ال�شالم بعد 
اإدراجها  على  ج��اه��دة  تعمل  ب��اأن  وتعهدت  مفتوحة  زال��ت  م��ا 

“حتت مظلة اتفاق وقف اإطالق النار.
و�شكا بع�س ممثلي اجلماعات العرقية امل�شلحة من قبل من اأن 

النار الذي تفاو�شت عليه الإدارة  اإطالق  اأخرى لتفاق وقف 
ال�شابقة.

وياأتي اإنهاء احلرب الأهلية امل�شتمرة منذ عقود دومنا انقطاع 
تقريبا على راأ�س اأولويات �شو كي اإذ اأنه هدف ترى اأنه اأ�شا�شي 
ب��امل��وارد و�شمان  الغنية  ال��ب��الد  اإم��ك��ان��ي��ات  اأم���ام  ال��ب��اب  لفتح 
مليون   50 عن  عدده  يزيد  الذي  ل�شعبها  الأ�شا�شية  التنمية 

ن�شمة.
املتمردة  اجل��م��اع��ات  ممثلي  الف��ت��ت��اح  كلمة  يف  ك��ي  �شو  وحثت 
احلا�شرين على الن�شمام اإىل اتفاق وقف اإطالق النار الذي 
ال�شلطة  تولت  مدنية  �شبه  انتقالية  حكومة  عليه  تفاو�شت 

عقب انتهاء احلكم الع�شكري عام 2011.

�شو كي متلي فعليا جدول الأعمال وتتجاهل �شكاواهم وتاأخذ 
جانب اجلي�س بقوة.

عدد  ح�شور  �شهد  امل��وؤمت��ر  اأن  حملية  اإع���الم  و�شائل  وذك���رت 
القوات  م��ع  الأخ���رة  الآون���ة  ا�شتبكت يف  التي  م��ن اجلماعات 
اأن  غر  فيها  م�شكوكا  فيه  م�شاركتها  كانت  والتي  احلكومية 

ب�شع جماعات مهمة اأخرى ان�شحبت يف اللحظة الأخرة.
وال��ن��زاع ال��دائ��ر يف ولي���ة راخ���ني ب�شمال غ��رب ال��ب��الد، حيث 
م�شلمي  على  اجلي�س  حملة  مع  بنجالد�س  اإىل  األفا   75 فر 
الروهينجا وو�شط اأحاديث عن اأعمال وح�شية وا�شعة النطاق، 
م��دى خم�شة  على  املنعقد  امل��وؤمت��ر  يف  نقا�س  يكون حم��ل  ل��ن 

اأيام.

•• تاورمينا-اأ ف ب:

ال�شبع  جم��م��وع��ة  ق�����ادة  ي���رتق���ب 
�شقلية  يف  ت��اورم��ي��ن��ا  يف  اجل��م��ع��ة 
ما �شيعلن عنه الرئي�س المركي 
دونالد ترامب وياأملون خ�شو�شا 
يف معرفة املزيد حول نوايا رئي�س 

اأكرب قوة يف العامل.
ال�شبع  ق���ادة جم��م��وع��ة  وي��ت�����ش��اءل 
كان  اذا  م���ا  الوروب�������ي  والحت�������اد 
ترامب �شين�شحب فعال من اتفاق 
باري�س للتغر املناخي، واأين باتت 
التخفي�شات ال�شريبية و�شيا�شات 
“اأمركا اأول” التي وعد بها؟ اإىل 
ماذا ي�شعى يف ال�شرق الأو�شط وما 
حيال  بال�شبط  خم��ط��ط��ات��ه  ه��ي 

كوريا ال�شمالية.
ت���دور ه��ذه ال��ت�����ش��اوؤلت منذ اأكرث 
من اربعة ا�شهر بعد تويل الرئي�س 
للوليات  والرب����ع����ني  اخل���ام�������س 

املتحدة مهامه.
وي��اأم��ل ���ش��رك��اء ال��ولي��ات املتحدة 
ال���ت���ي ت�شم  ال�����ش��ب��ع  مب��ج��م��وع��ة 
دمي�����وق�����راط�����ي�����ات ����ش���ن���اع���ي���ة ان 
تعقد  التي  القمة  خالل  يح�شلوا 
جزئية  اأج���وب���ة  ع��ل��ى  ���ش��ق��ل��ي��ة  يف 
الأ�شئلة وغرها  الأقل لهذه  على 
اإدارة اأمركية ل تزال حتاول  من 
ب�����ش��اأن كيفية  ق���رار  اإىل  ال��ت��و���ش��ل 
تتبع  ال����ت����ي  اأج���ن���دت���ه���ا  ت��ط��ب��ي��ق 

�شيا�شات راديكالية.
انتخابه،  ع��ل��ى  اأ���ش��ه��ر  �شتة  وب��ع��د 
اجل����زي����رة  اىل  ت����رام����ب  ي���ت���وج���ه 
اأول  اآخ����ر حم��ط��ة يف  الي��ط��ال��ي��ة، 
ج���ول���ة خ���ارج���ي���ة ل���ه جن��ح��ت ولو 
م���وؤق���ت���ا يف حت���وي���ل الأن����ظ����ار عن 
ف�شيحة تخيم على البيت الأبي�س 

باك�شتان تعتقل قياديا بطالبان 
م�ش�ؤول عن تفجريات 

•• كويتا -رويرتز:

ام�س  باك�شتان  بجنوب غرب  بلوخ�شتان  اإقليم  با�شم حكومة  قال متحدث 
الأربعاء اإن باك�شتان اعتقلت قياديا من حركة طالبان ت�شفه ال�شلطات باأنه 

العقل املدبر وراء ثالثة هجمات كبرة يف الإقليم امل�شطرب.
وي�شهد الإقليم، الغني باحتياطات الغاز الطبيعي والنحا�س والذهب، منذ 

فرتة طويلة اأعمال عنف من املت�شددين والنف�شاليني.
التمرد  تاأجيج  م�شوؤولية  والهند  اأفغان�شتان  جارتيها  باك�شتان  وحتمل 
وهي  الباك�شتانية  طالبان  حركة  م�شاعدة  جانب  اإىل  الإقليم  يف  العرقي 

حركة منف�شلة عن طالبان الأفغانية لكنها متحالفة معها.
اإن الرجل املعتقل وا�شمه �شعيد  اأنوار احلق كاكار لرويرتز  وقال املتحدث 
اأ�شفرت  التي   2016 الثالثة يف  الهجمات  كان من مدبري  ب��داين  اأحمد 

عن مقتل اأكرث من 180 �شخ�شا.
واأ�شاف قوله “كان �شالعا مع فريق يف كل الهجمات لكن اأ�شتطيع اأن اأ�شفه 
وت�شهيل  الأه���داف  حتديد  يف  الفقري  العمود  ك��ان  لأن��ه  مدبر  عقل  ب��اأن��ه 

الأمور للمفجرين النتحاريني«.
اإنه  اأم�س  اإف��ادة �شحفية  الإقليم �شفراز بوجتي خالل  وق��ال وزي��ر داخلية 
اأج��ه��زة خمابرات  ب��اأن��ه تلقى متويال م��ن  ب��داين  اع��رتف  التحقيق  خ��الل 

هندية واأفغانية.
العام  انتحاري  هجوم  تنفيذ  على  حث  املعتقل  القيادي  اأن  كاكار  واأ���ش��اف 

املا�شي يف م�شت�شفى اإقليمي اأ�شفر عن مقتل 70 �شخ�شا على الأقل.

ب��ني فريق  ت��ع��اون حمتمل  ب�����ش��اأن 
حملته النتخابية ورو�شيا.

وبينما حتط “اير فور�س وان” يف 
�شتكون  اأمركية،  ع�شكرية  قاعدة 
القائد  حملت  الرئا�شية  الطائرة 
العام للقوات امل�شلحة اجلديد اإىل 
والأرا�شي  وا���ش��رائ��ي��ل  ال�شعودية 
اإ�شافة  والفاتيكان،  الفل�شطينية 
اإىل مقرات حلف �شمال الأطل�شي 

والحتاد الأوروبي يف بروك�شل.
وق����د ي��ع��ذر ال��رئ��ي�����س ال��ب��ال��غ من 
العمر 70 عاما اإذا بدا عليه التعب 
قليال، ولكن ذلك لن يجنبه ا�شئلة 
عن  حرفه  على  العازمني  حلفائه 
�شتكون  ع��واق��ب��ه  اأن  ي���رون  م�����ش��ار 
ك��ارث��ي��ة ع��ل��ى اأ���ش�����س ع���امل م��ا بعد 

احلرب العاملية الثانية.
الأمن  م��رك��ز  م��ن  املحللة  وت�شر 
جوليان  اجل�����دي�����د،  الأم������رك������ي 
حدوث  “احتمال  اأن  اإىل  �شميث، 
ت��رام��ب وحلفائه(  )ب��ني  اح��ت��ك��اك 
ه������وؤلء  م�����ش��ي��ف��ة  جدا”  ك���ب���ر 
بقيمة  ب��ع��د  مقتنعني  غ���ر  ق����ادة 
ول  القت�شادية  ترامب  �شيا�شات 

يفهمونها.
منتجع  يف  ت�����رام�����ب  ب����ان����ت����ظ����ار 
تاورمينا �شانعو مثلجات يخلطون 
ال�شهر  الي��ط��ايل  “اجليالتو” 
ال�شقراء  �شعره  كتلة  ول��ون  ب�شكل 

املائلة اإىل اللون الربتقايل.
الذي  الأم���رك���ي،  الرئي�س  ول��ك��ن 
الوحيد  اجلديد  الوجه  يكون  لن 
ال�شبع،  جم���م���وع���ة  اج���ت���م���اع  يف 
���ش��رك��ز ع��ل��ى ل���ق���اء ق�����ادة يرجح 
معهم  التعامل  اإىل  �شي�شطر  اأن��ه 

طوال بقية عهده.
وب������ني ه���������وؤلء رئ���ي�������س ال���������وزراء 

الغداء  م��ائ��دة  على  و�شيجتمعان 
قد  لقاء  يف  اخلمي�س  بروك�شل  يف 
يحدد اللهجة التي �شت�شود يف قمة 

�شقلية.
وت�شر ا�شتطالعات الراأي اإىل اأن 
رئي�شة الوزراء الربيطانية تريزا 
انغيال  الأمل��ان��ي��ة  وامل�شت�شارة  م��اي 
م���رك���ل ���ش��ت��ظ��الن م���ن ال���وج���وه 
بعد  ال�شبع  جمموعة  يف  امل��األ��وف��ة 

النتخابات القادمة يف بلديهما.
�شتح�شر  التي  م��اي  كانت  وفيما 
ال�����ش��ب��ع اجلمعة،  ق��م��ة جم��م��وع��ة 
دعوتها  تتم  اأجنبية  زعيمة  اأول 
ت�شلم  ب��ع��د  الأب���ي�������س  ال��ب��ي��ت  اإىل 
تخف  مل  م����ن���������ش����ب����ه،  ت������رام������ب 
اأ�شلوبه  حيال  حتفظاتها  مركل 
املتعلقة  تلك  خا�شة  و�شيا�شاته، 

بالتغر املناخي.
لتفاق  قوية  داعمة  مركل  وتعد 

ال���ك���ن���دي ج���ا����ش���نت ت�������رودو ال����ذي 
ك���ان ت��رام��ب ن��اق�����س م��ع��ه م�شائل 
متعلقة بالتجارة واحلدود، اإ�شافة 
اجلديد  ال��ف��رن�����ش��ي  ال��رئ��ي�����س  اإىل 

اميانويل ماكرون.
ال��رئ��ي�����س الأم���رك���ي  ومل ي��خ��ل��ق 
ال�شداقات  م���ن  ال��ع��دي��د  لنف�شه 
خالل حملة النتخابات الرئا�شية 
ال��ف��رن�����ش��ي��ة اث���ر ت��دخ��الت��ه، التي 
هجوما  اأن  اإىل  اإ����ش���ارة  ت�شمنت 
�شيدفع  ب��اري�����س  وق���ع يف  اره��اب��ي��ا 
خلف  ال�شطفاف  اإىل  الناخبني 
اليمينية  م������اك������رون،  م���ن���اف�������ش���ة 

املت�شددة مارين لوبن.
حيال  املتناق�شة  مواقفهما  ورغم 
ترامب  اأن  اإل  الوروب����ي،  الحت���اد 
يف  اهتماما  يتقا�شمان  وم��اك��رون 
التحفيز القت�شادي والإ�شالحات 
التجارية.  الأعمال  على  امل�شجعة 

انبعاثات  من  احل��د  ب�شاأن  باري�س 
الثالثاء  وقالت  ال�شامة.  ال��غ��زات 
ترامب  اإىل  وا����ش���ح���ة  اإ�����ش����ارة  يف 
الذي كان اعترب اأن التغر املناخي 
خدعة �شينية، ل اأزال اأحاول اإقناع 

امل�شككني بخطورة هذه امل�شاألة.
اإبقاء  ج���ه���ود  ت���رك���ز  اأن  وي���رج���ح 
الوليات املتحدة يف اتفاقية باري�س 
املتجددة  الطاقة  باأن  اإقناعه  على 
ق����ادرة ع��ل��ى ال��ت��واف��ق م��ع اجندته 
بدل  القت�شادي،  للنمو  الداعمة 
م���ن ال��ت��ع��ام��ل م���ع ���ش��ك��وك��ه حيال 

امل�شاألة ب�شكل مبا�شر.
وك��ان ت��رام��ب اأع��ل��ن اأن��ه ل��ن يتخذ 
اأي قرار ب�شاأن التغر املناخي اإىل 
حني ما بعد قمة جمموعة ال�شبع 
ت�شريحاته  ع��ن  ك��ذل��ك  وت���راج���ع 
�شمال  حلف  اأن  فيها  اعترب  التي 

الأطل�شي بات باليا.

قادة جمم�عة ال�شبع يرتقب�ن م�اقف ترامب خالل قمة �شقلية

•• عوا�صم-وكاالت:

افادت �شحيفة وا�شنطن بو�شت ان 
الرئي�س المركي دونالد ترامب 
ال�شمايل  ال��ك��وري  الزعيم  و�شف 
ب���اأن���ه جمنون  ك��ي��م ج�����ون�����غ-اون 
مي���ل���ك ا����ش���ل���ح���ة ن�����ووي�����ة وذل�����ك 
نظره  م��ع  هاتفية  مكاملة  خ��الل 
يف  دوترتي  رودريغو  الفيليبيني 

نهاية ابريل.
قال  ال�����ش��ح��ي��ف��ة،  اىل  وا����ش���ت���ن���ادا 
املكاملة  ت���ل���ك  ن���ه���اي���ة  يف  ت����رام����ب 
والع�شرين  التا�شع  يف  الهاتفية 
اأن  ميكننا  ل  اب��ري��ل  ني�شان  م��ن 
ا�شلحة  مي���ل���ك  جم���ن���ون���ا  ن�����رتك 

نووية ُحّراً بهذا ال�شكل .
وا������ش�����اف ال���رئ���ي�������س الم����رك����ي 
ال�شمالية  ك���وري���ا  ع���ن  م��ت��ح��دث��ا 
ل��دي��ن��ا ق����وة ن���اري���ة ك���ب���رة اكرث 
منها بع�شرين مرة، لكننا ل نريد 

ا�شتخدامها.
وبعد ذلك بثالثة ايام قال ترامب 

ال���ولي���ات املتحدة  ك��ان��ت  الأم����ن. 
دعت  اجلنوبية  وك��وري��ا  وال��ي��اب��ان 

اإىل الجتماع.
ال�شني  دع��ت  مت�شل،  �شياق  ويف 
ال�شمالية  ك����وري����ا  م����ع  ل���ل���ح���وار 
لعقوبات  ال����ك����ام����ل  ول���ل���ت���ن���ف���ي���ذ 
بيوجنياجن  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة  الأمم 
وجتارب  النووية  جتاربها  ب�شاأن 
لكنها  ال��ب��ال��ي�����ش��ت��ي��ة  ال�������ش���واري���خ 
ت���ف���ادت الإج����اب����ة امل��ب��ا���ش��رة على 
بكني  بني  حمادثات  ب�شاأن  اأ�شئلة 
ووا�شنطن تتعلق بعقوبات جديدة 

حمتملة.
الأمم  يف  ال�شيني  ال�شفر  وق��ال 
�شئل  املتحدة ليو جيه يي عندما 
ه���ل جت����ري ب��ك��ني حم���ادث���ات مع 
جديدة  عقوبات  ب�شاأن  وا�شنطن 
حمتملة الأمر مرتوك للمجل�س 
لت��خ��اذ ق���رار ب�����ش��اأن م��ا يجب اأن 
نقوم به يف املوقف الراهن. نحن 
الأع�شاء  م����ع  ك���ث���ب  ع����ن  ن��ع��م��ل 

الآخرين .

يت�شرف  ان���ه  ب��ل��وم��ب��ورغ  ل��وك��ال��ة 
ال�شمايل  ال��ك��وري  ال��زع��ي��م  بلقاء 
ال������ذي ي��خ�����ش��ع ب���رن���ام���ج ب����الده 

النووي لعقوبات دولية.
واو���ش��ح��ت وا���ش��ن��ط��ن ب��و���ش��ت ان 
املكاملة  خ��الل  اي�شا  �شعى  ترامب 
مع دوترتي اىل ال�شتف�شار عما 
اذا كان كيم جونغ-اون ُم�شتقراً اأم 

غر م�شتقّر.
لعبة  لديه  كيم  ان  ف��رّد دوترتي 
تخلق  ان  ميكن  يديه  يف  خطرة 
ال���ك���ث���ر م����ن ال����ع����ذاب وامل���ع���ان���اة 

للب�شرية جمعاء .
ال ان ترامب بدا مطمئنا اىل ان 
الخرة  ال�����ش��اروخ��ي��ة  ال��ت��ج��ارب 
قد  ال�شمالية  كوريا  اجرتها  التي 
�شواريخه  كل  ان  م��وؤك��دا  ف�شلت، 
ال�شار  حتطمت، وه��ذا هو اخل��رب 

يف ا�شارة اىل كيم.
المركي  الرئي�س  �شاأل  وعندما 
لل�شني  ك���ان���ت  اذا  م���ا  دوت���رت���ي 
الرئي�س  اجابه  كيم،  على  �شلطة 
النهاية،  يف  ن���ع���م،  ال��ف��ي��ل��ي��ب��ي��ن��ي 
الورقة الخرة هي يف يد ال�شني. 

فقط ال�شني .
ال�شني  ان  اآم�����ل  ت���رام���ب  وق�����ال 
�شتحل امل�شكلة لكن اذا مل تفعلها 

عن  ال�شمالية  كوريا  تف�شل  التي 
عابر  بالي�شتي  ���ش��اروخ  ام��ت��الك 
اإىل  الو�شول  على  ق��ادر  للقارات 

الوليات املتحدة.
ورف�������������س امل�����������ش�����وؤول�����ون م�������رارا 
ت��ق��دي��ر م���دة حم����ددة ق��ائ��ل��ني اإن 
دراي���ة  م���دى  ع��ن  �شيك�شف  ذل���ك 
وا�شنطن بقدرات كوريا ال�شمالية 
لكن �شتيوارت حذر من اأن اخلطر 

يتنامى.
اإذا  ����ش���ه���ادة  ����ش���ت���ي���وارت يف  وق�����ال 
ُت���رك ال��ن��ظ��ام يف م�����ش��اره احلايل 
ن�شر  يف  الأم���ر  اآخ���ر  يف  ف�شينجح 
�شاروخ يحمل �شالحا نوويا قادرا 
على تهديد الأرا�شي الأمريكية .

واأ�شاف يف حني اأن من امل�شتحيل 
على  �شيح�شل  توقع متى  تقريبا 
الكوري  النظام  ف��اإن  القدرة  ه��ذه 
طريق  ع���ل���ى  م����ا�����س  ال�������ش���م���ايل 
القدرة  ه��ذه  ح��ي��ازة  فيه  �شتكون 

حتمية .
وي��ع��ق��د جم��ل�����س الأم�����ن ال����دويل 
اج��ت��م��اع��ا م��غ��ل��ق��ا ل��ب��ح��ث جتربة 
اأج��رت��ه��ا ب��ي��وجن��ي��اجن ي���وم الأحد 
الذي  بوكجوك�شوجن-2  ل�شاروخ 
يعمل بالوقود ال�شلب فيما ميثل 
حتديا لقرارات وعقوبات جمل�س 

الأمريكية  الع�شكرية  امل��خ��اب��رات 
فين�شنت  ج�������رال  ال���ل���ف���ت���ن���ان���ت 
ال�شيوخ  ملجل�س  جل�شة  �شتيوارت 
اإن  ما�شية،  ال�شمالية  ك��وري��ا  اأن 
مل يتم كبح جماحها، على طريق 
على  ق��ادر  �شاروخ  على  احل�شول 

ال�شني، �شنفعلها نحن.
املكاملة  الأمركي  الرئي�س  وانهى 
بدعوة دوترتي اىل زي��ارة البيت 
الأبي�س يف اي وقت يريده وا�شفا 

اياه باأنه رجل �شالح .
من جهة اخرى اأبلغ مدير وكالة 

كوريا  ت����ق����ول  وال����ت����ي  ال����ن����ووي����ة 
للدفاع  حتتاجها  اإن��ه��ا  ال�شمالية 

عن نف�شها.
على  اأم��ري��ك��ي��ون  م�شرعون  واأل���ح 
����ش���ت���ي���وارت وم����دي����ر امل���خ���اب���رات 
الوطنية دان كوت�س لتقدير املدة 

�شرب  ميكنه  ن���ووي  ���ش��الح  حمل 
الوليات املتحدة.

وت�����ش��ري��ح��ات ���ش��ت��ي��وارت اأح����دث 
القلق  ت�����ش��اع��د  ع���ل���ى  ال����دلئ����ل 
ت��ط��ور برامج  ب�����ش��اأن  الأم���ري���ك���ي 
والأ�شلحة  لل�شواريخ  بيوجنياجن 

م�شوؤول �أمريكي: بيوجنياجن على طريق حيازة �شاروخ نووي عابر للقار�ت 

ترامب ي�شف الزعيم الك�ري ال�شمايل باأنه »جمن�ن ميلك اأ�شلحة ن�وية« 

اأو�شح  وا�شنطن،  م��غ��ادرت��ه  وق��ب��ل 
لالأمن  الأب��ي�����س  البيت  م�شت�شار 
القومي اجلرال هربرت رميوند 
ماكما�شرت، اأن الرئي�س الأمركي 
التجارية  املمار�شات  اإىل  �شيتطرق 

غر العادلة .
التحرك  ك���ان  الآن،  ح��ت��ى  ول��ك��ن 
احل��ق��ي��ق��ي ال��وح��ي��د ال����ذي ق���ام به 
الدولية  ال���ت���ج���ارة  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى 
توقيع اتفاق لتحرير التجارة مع 

ال�شني.
من  ال����ع����دي����د  ه����ن����اك  ت��������زال  ول 
يف  ق���رارات  تنتظر  ال��ت��ي  الق�شايا 
دول  ب��اق��ي  اأن  اإل  ال�����ش��ي��اق،  ه����ذا 
التفاق  ف�شروا  ال�شبع  جمموعة 
م��ع ال�����ش��ني ع��ل��ى اأن���ه م��وؤ���ش��ر باأن 
�شتتفوقان  والرباغماتية  امل��رون��ة 
ناحيتهم،  وم���ن  احل��م��ائ��ي��ة.  ع��ل��ى 
باأن  اليطاليون  امل�شيفون  ياأمل 
يدفع اختيار تاورمينا يف اجلنوب 
ل���الج���ت���م���اع اإىل  ال���ف���ق���ر م����ق����را 
ت�شليط ال�شوء على اأزمة الهجرة 
التي تعاين منها اأوروبا والتي تعد 
فيها،  الأم��ام��ي  اخل��ط  يف  �شقلية 

اإ�شافة اإىل دعم النمو.
اإىل  ا���ش��ط��روا  امل�����ش��وؤول��ني  اأن  اإل 
لت�شمني  خ���ط���ط  ع����ن  ال���ت���خ���ل���ي 
املتعلقة  ال���ت�������ش���ري���ح���ات  ب���ع�������س 
بفوائد الهجرة يف البيان اخلتامي 
للقمة، على ما يبدو اثر حتفظات 

اأمركية.
ذلك  م��ن  ب��دل  ايطاليا  و���ش��رتك��ز 
يتوقع  حيث  ال��ت��واف��ق  نقاط  على 
اأن ي�شدر القادة بيانا م�شرتكا عن 
ال��ه��ج��وم الدموي  الإره�����اب ع��ق��ب 
مان�ش�شرت  م���دي���ن���ة  ه�����ز  ال��������ذي 

الربيطانية هذا الأ�شبوع.

ترامب يلتقي البابا فرن�شي�س يف الفاتيكان ويعده باأل ين�شى ر�شالته 
•• مدينة الفاتيكان-رويرتز:

اجتمع الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب يف الفاتيكان ام�س الأربعاء مع البابا 
فرن�شي�س، وهو واحد من اأبرز منتقديه، يف لقاء اختتم بتبادل الهدايا ووعد من 
ترامب باأل ين�شى الر�شالة التي تلقاها خالل حمادثات ا�شتغرقت ن�شف ال�شاعة. 
كان ترامب والبابا قد عربا عن وجهات نظر متعار�شة يف ق�شايا مثل الهجرة 
والتغر املناخي وتبادل كلمات حادة خالل حملة انتخابات الرئا�شة الأمريكية 
العام املا�شي. وحتت �شماء زرقاء �شافية اأقام احلر�س ال�شوي�شري يف الفاتيكان 
مرا�شم ا�شتقبال ترامب الذي كان يف انتظاره الأ�شقف جيورج جن�شفاين كبر 
اأمناء الق�شر البابوي. ومل تبد على ترامب عالمات الرتياح وهو يدخل م�شعدا 
�شغرا اإىل الطابق الثالث من الق�شر البابوي وي�شحبه جن�شفاين وم�شوؤولون 
اآخرون اإىل ممر تزين الر�شوم جدرانه ويوؤدي اإىل مكتب البابا اخلا�س. ووراء 
امل�شاعد  جو�شر  جاريد  وزوجها  اإيفانكا  وابنته  ميالنيا  زوجته  �شارت  ترامب 
وكذلك  القومي  الأم��ن  م�شت�شار  مكما�شرت  واإت�����س.اآر  الأبي�س  بالبيت  البارز 
امل�شت�شار هوب هيك�س. وارت�شمت على وجه البابا ابت�شامة خافتة وهو ي�شتقبل 
اإن��ه ل�شرف عظيم . ثم  اأم���ام مكتبه. وق��ال ت��رام��ب ال��ذي ب��دا مكبوتا  ت��رام��ب 

وظلت  ال�شور  للتقاط  الث��ن��ان  وق��ف 
عالمات اجلدية على وجه البابا بينما 

ابت�شم ترامب اأمام الكامرات.
ال��ل��ق��اء اخل��ا���س ق��دم البابا،  ويف خ��ت��ام 
الب�شمة على وجهه وبدا  ال��ذي ظهرت 
منحوتا  لرتامب  بكثر،  ارتياحا  اأك��رث 
�شغرا على �شكل �شجرة الزيتون، رمز 
بو�شعنا  وق��ال  ترامب  و�شكره  ال�شالم. 
اأن ن�شتفيد من ال�شالم. كما قدم البابا، 
وينقل  بالأ�شبانية  يتحدث  ك��ان  ال��ذي 
الأمريكي،  للرئي�س  ح��دي��ث��ه  م��رتج��م 
ن�����ش��خ��ة م��وق��ع��ة م���ن ر���ش��ال��ت��ه يف يوم 
ثالثة  وكذلك  املا�شي  العاملي  ال�شالم 
ر�شالته  منها  الرئي�شية  ك��ت��اب��ات��ه  م��ن 

البابوية عام 2015 عن اأهمية حماية البيئة. وقال ترامب “ح�شنا. �شاأقرها”. 
وقدم للبابا جمموعة مغلفة من كتابات مارتن لوثر كينج. وبينما كان ترامب 

يهم باملغادرة قال مل�شيفه اأ�شكركم. لن 
اأن�شى ما قلتموه.

وزي������ارة ال��ف��ات��ي��ك��ان ه���ي ث��ال��ث توقف 
لرتامب خالل جولة خارجية ت�شتغرق 
ال�شبت.  ي�����وم  وت��خ��ت��ت��م  اأي�������ام  ت�����ش��ع��ة 
مواقع  زي���ارة  على  اجل��ول��ة  وا�شتملت 
دينية حيث التقى زعماء دول اإ�شالمية 
يف  مقد�شة  م��واق��ع  وزار  ال�شعودية  يف 

مدينة القد�س.
العام  يف  البابا  ق��ال  ح��ادة  ترا�شقات   *
بناء  يف  يفكر  ال��ذي  الرجل  اإن  املا�شي 
لي�س  اجل�������ش���ور  م����د  يف  ل  اجل��������دران 
م�شيحيا، يف توبيخ حاد لرتامب الذي 
باإقامة جدار على طول احلدود  تعهد 
الأمريكية مع املك�شيك. وما كان من ترامب اإل اأن قال اإن من املخزي اأن ي�شكك 
الفاتيكان من هجوم  وتعر�س  اإذا حدث  وق��ال خالل حملته  اإميانه.  البابا يف 

داع�س يف  اإليها  التي تطمح  الغنيمة  اأن��ه  يعرف اجلميع  اأم��ر  وهو  داع�س،  من 
النهاية، اأعدكم باأن البابا كان �شيتمنى ويدعو لو اأن دونالد ترامب كان رئي�شا . 
ويتعار�س اأي�شا موقف ترامب الأكرث تراخيا جتاه اللوائح املتعلقة بالبيئة مع 
موقف البابا فرن�شي�س الذي يرى اأن التغر املناخي ينجم يف جانبه الأكرب عن 
ن�شاط الب�شر. ومل ترق للفاتيكان كذلك عبارات ترامب املناه�شة للم�شلمني 
خالل حملته النتخابية واإن كان الرئي�س الأمريكي قد خفف من لهجته كثرا 
�شيكون  اإنه  املا�شي  الأ�شبوع  فرن�شي�س  البابا  وقال  بالريا�س.  األقاها  كلمة  يف 
خمل�شا مع ترامب لكنه ل يريد احلكم عليه قبل ال�شتماع اإليه �شخ�شيا. واأحد 
الدوافع وراء لقاء ترامب بالبابا هو اإبراز مدى اأهمية التقاء الأديان ال�شماوية 
الثالثة يف مواجهة خطر املت�شددين الإ�شالميني. وقال م�شوؤول كبر بالبيت 
روما  اإىل  توجهها  اأثناء  الرئا�شة  طائرة  على  لل�شحفيني  حديث  يف  الأبي�س 
والعقيدة  الإ�شالمية  العقيدة  ب��ني  للجمع  �شرورية  الرحلة  ه��ذه  اأن  نعتقد 

اليهودية ثم العقيدة الكاثوليكية، العقيدة امل�شيحية .
لي�شت  امل�شكلة  اأن  واإظ��ه��ار  حت��ال��ف  ب��ن��اء  فعليا  ميكن  اجلميع  ب�شم  واأ���ش��اف 
اإ�شالمية ول م�شكلة يهودية ول م�شكلة كاثولية ول م�شكلة م�شيحية واإمنا هي 

يف الواقع م�شكلة عاملية.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/01/31م   املودعة حتت رقم:  267423 

 تاريخ اإيداع الأولوية: 23 نوفمرب 2016 

 با�ش��م:  �شكت�شرز يو.ا�س.ايه.، انك II ، فرجينيا كوربوري�شن 

وعنوانه: 228 مانهاتن بيت�س بوليفارد، مانهاتن بيت�س، كاليفورنيا 90266، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

 لبا�س القدم. 

 الواق�عة بالفئة:  25 

هو  كما  الجنليزية  " باللغة   RISE FIT TECHNOLOGY " ع��ب��ارة  و�شف العالمة:  كتبت 

مبني يف منوذج الطلب.

ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  مايو 2017 العدد 12029

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/12/13م   املودعة حتت رقم:  264637 

 تاريخ اإيداع الأولوية:     

 با�ش��م: نون اأيه دي هولدينغز ليميتد 

وعنوانه: وحدة 4، الطابق 3، منطقة البوابة املبنى 2، مركز دبي املايل العاملي، �س ب 506528، دبي، المارات 

العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

الدورية؛  الإخبارية  الن�شرات  املجالت؛  م�شور(؛  )دليل  الكتالوجات  الرتويجية؛  املن�شورات  املطبوعات؛ 

 ال�شحف؛ املن�شورات الدورية؛ الكتيبات واملطويات؛ بطاقات الهدايا؛ ال�شور الفوتوغرافية. 

 الواق�عة بالفئة:  16 

و�شف العالمة:  كتبت كلمة " NOON" باللغة الجنليزية كما هو مبني يف منوذج الطلب.

ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  مايو 2017 العدد 12029

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:2016/12/15م   املودعة حتت رقم: 264814 

 تاريخ اإيداع الأولوية:    2016/11/04م 

 با�ش��م: جاز & جو انتيليكت�شول بروبرتي هولدينجز ليمتد 

وعنوانه: �شويت 4، كوريبل هاو�س، 1 دوق اوف يورك �شكوير، لندن، ا�س دبليو3 4ال واي، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

الروائح العطرة ؛العطور؛ الروائح املعدة لال�شتعمال ال�شخ�شي؛ معطرات الغرف؛ العطور املنزلية.

 الواق�عة بالفئة:  3 

منوذج  يف  م��ب��ني  ه��و  ك��م��ا  الجن��ل��ي��زي��ة  باللغة   "  PAINTBRUSH " كلمة  و�شف العالمة:  كتبت 

الطلب.

ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  مايو 2017 العدد 12029

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/01/04م   املودعة حتت رقم:  265922 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ش��م:  مرا�س القاب�شة �س.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �س.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات توفر الطعام وال�شراب )غر الكحويل(؛ الإقامة املوؤقتة؛ خدمات الفنادق؛ خدمات املنتجعات الفندقية؛ خدمات 
الإقامة الفندقية؛ خدمات التموين الفندقي؛ خدمات حجز الفنادق؛ خدمات املطاعم الفندقية؛ توفر القاعات الفندقية 
ملعار�س الأعمال واملعار�س التجارية واملوؤمترات واللقاءات واملحا�شرات والجتماعات؛ توفر ت�شهيالت )الإقامة( لإجراء 
املوؤمترات والجتماعات واملعار�س واملعار�س التجارية والعطالت؛ تاأجر قاعات الجتماعات؛ خدمات ال�شيافة )الإقامة(؛ 
يتعلق  فيما  العطالت  وتخطيط  معلومات  ؛  الكحويل(  )غ��ر  ال�شراب  اأو  الطعام  اأو  الإق��ام��ة  )توفر  ال�شيافة  اأجنحة 
بالإقامة؛ املطاعم؛ الكافيهات؛ خدمات التموين بالطعام وال�شراب؛ مطاعم طلب الطعام لتناوله خارجا؛ املقاهي؛ التموين 
بالطعام وال�شراب؛ حمالت الع�شر؛ توفر منافذ بيع الأطعمة وامل�شروبات املتنقلة؛ خدمات التزويد بالطعام وال�شراب؛ 
خدمات املطاعم املتنقلة؛ خدمات تقدمي الأطعمة وامل�شروبات من خالل �شاحنة متنقلة؛ مرافق ملواقف املق�شورات املتنقلة 
ملواقف  موؤقتة  م��راف��ق  توفر  امل��ق��ط��ورات؛  م��واق��ف  يف  تقدم  التي  وامل�شروبات  بالأطعمة  التزويد  خ��دم��ات  )ال��ك��رف��ان��ات(؛ 
املقطورات؛ دور ح�شانة الأطفال؛ مناطق ا�شرتاحة داخل حمطات اخلدمة؛ خدمات التموين املتحرك؛ خدمات املعلومات 
بيانات  قاعدة  من  مبا�شرة  اأي�شا  تقدميها  يتم  اأع��اله  امل��ذك��ورة  اخل��دم��ات  وجميع  تقدم؛  ما  بكافة  املتعلقة  وال�شت�شارات 

حا�شوبية اأو عرب �شبكة الت�شالت العاملية.
 43  الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من عبارة ْ" ليت هاو�س هاربور" مكتوبة بالأحرف العربية.  و�شف العالمة:  
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  مايو 2017 العدد 12029

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/12/26م   املودعة حتت رقم:  265444 

 تاريخ اإيداع الأولوية:    2016/11/16م 

 با�ش��م:  �شكت�شرز يو.ا�س.ايه.، انك II ، فرجينيا كوربوري�شن 

وعنوانه: 228 مانهاتن بيت�س بوليفارد، مانهاتن بيت�س، كاليفورنيا 90266، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

 لبا�س القدم. 

 الواق�عة بالفئة:  25 

و�شف العالمة:  العالمة عبارة عن  كلمتي  " SKECHER STREET " املكتوبتني باللغة الإجنليزية 

 "  LOS ANGELES" "  و حتتهما كتبت كلمتي   STREET " بخط غامق مع خط ا�شفل كلمة 

بخط اأ�شغر بجانب احلرف التيني " S"  داخل �شكل معني كما هو مبني يف منوذج الطلب.

ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  مايو 2017 العدد 12029

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/12/07م   املودعة حتت رقم:  264452 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    

با�ش��م:  جوردانز انك.،
وعنوانه: 1315 ل�س فيالز واي، اإ�شكونديدو، كاليفورنيا 92020، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
الإلكرتونية؛  ال�شجائر  الإل��ك��رتوين؛  البايب  الإلكرتونية؛  النارجيلة  الإل��ك��رتوين؛  ال�شيجار  ال�شيجار؛ 
النارجيلة؛  تبغ  للتدخني؛  اأع�����ش��اب  التقليدية؛  لل�شجائر  كبديل  ت�شتخدم  ال��ت��ي  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال�شجائر 
لغاليني  منظفات  املائي؛  الغليون  تبغ  املنكه؛  التبغ  التبغ؛  الغليون؛  الإلكرتونية؛  النارجيلة  النارجيلة؛ 
الربية؛ ولعات  للمركبات  لي�شت  و�شجائر  �شيجار  ولع��ات  التبغ؛  بدائل  تبغ؛  اأوعية  تبغ؛  التبغ؛ مطاحن 
ال�شيجار  تخزين  واأنابيب  )الفالتر(  املر�شحات  اأنابيب  وحتديدا  املدخنني  اأدوات  الإلكرتونية؛  ال�شجائر 
ومبا�شم  النارجيلة  وفحم  الرتطيب  اإع��ادة  واأنابيب  التفكك  من  ال�شيجار  حتفظ  التي  احلاوية  وامل�شابك 
النارجيلة وال�شجائر ومناف�س ال�شجائر؛ اإك�ش�شوارات التدخني واإك�ش�شوارات النارجيلة واأحوا�س النارجيلة؛ 

الثقاب؛ اأدوات املدخنني.
 الواق�عة بالفئة:  34 

و�شف العالمة:  كتبت كلمة " SERPENT " باللغة الجنليزية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  مايو 2017 العدد 12029

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2017/01/05م   املودعة حتت رقم:  266039 
 تاريخ اإيداع الأولوية:     

با�ش��م:  �شكت�شرز يو.ا�س.ايه.، انك II ، فرجينيا كوربوري�شن
املتحدة  الوليات   ،90266 كاليفورنيا  بيت�س،  مانهاتن  بوليفارد،  بيت�س  مانهاتن   228 وعنوانه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

لبا�س القدم. 
 الواق�عة بالفئة:  25 

و�شف العالمة:  كتبت عبارة " SKECH-AIR" باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج 
الطلب.

ال�ش��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  مايو 2017 العدد 12029

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/01/05م   املودعة حتت رقم:  266037 
تاريخ اإيداع الأولوية:    

با�ش��م:  �شكت�شرز يو.ا�س.ايه.، انك II ، فرجينيا كوربوري�شن 
املتحدة  الوليات   ،90266 كاليفورنيا  بيت�س،  مانهاتن  بوليفارد،  بيت�س  مانهاتن   228 وعنوانه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

لبا�س القدم. 
 الواق�عة بالفئة:  25 

" S LIGHTS" ب��اأح��رف لتينية كما ه��و مبني يف منوذج  ع��ب��ارة  ال��ع��الم��ة:  كتبت  و���ش��ف 
الطلب.

ال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  مايو 2017 العدد 12029

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/12/19م   املودعة حتت رقم:  265082 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    2016/07/12م

با�ش��م:  ابركرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شرا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

التجزئة  متاجر  خ��دم��ات  املكتبي؛  الن�شاط  تفعيل  الأع��م��ال؛  توجيه  الأع��م��ال؛  اإدارة  والإع����الن؛  الدعاية 
وم�شتح�شرات  العطرية  وال��زي��وت  والعطور  وال�شابون  ال��راأ���س  واأغطية  القدم  ولبا�س  باملالب�س  املت�شلة 
التجميل وغ�شول )لو�شن( ال�شعر وال�شموع والنظارات الب�شرية والنظارات ال�شم�شية واإك�ش�شوارات الهواتف 
الن�شيجية  واملنتجات  واحلقائب  القرطا�شية  واأ�شناف  وامل��ج��وه��رات  الإلكرتونية  والأج��ه��زة  واحلوا�شيب 
واإك�ش�شوارات ال�شعر؛ خدمات متاجر التجزئة على الإنرتنت املت�شلة باملالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س 
وال�شابون والعطور والزيوت العطرية وم�شتح�شرات التجميل وغ�شول )لو�شن( ال�شعر وال�شموع والنظارات 
واملجوهرات  الإلكرتونية  والأج��ه��زة  واحلوا�شيب  الهواتف  واإك�ش�شوارات  ال�شم�شية  وال��ن��ظ��ارات  الب�شرية 
واأ�شناف القرطا�شية واحلقائب واملنتجات الن�شيجية واإك�ش�شوارات ال�شعر؛ تنظيم وت�شغيل والإ�شراف على 

برامج ولء العمالء.
 الواق�عة بالفئة:  35 

و�شف العالمة:  كتبت عبارة " THE TREND EDIT" باللغة الإجنليزية كما هو مبني يف منوذج 
الطلب.

ال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  مايو 2017 العدد 12029

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/01/05م   املودعة حتت رقم:  266040 
تاريخ اإيداع الأولوية:    

با�ش��م:  �شكت�شرز يو.ا�س.ايه.، انك II ، فرجينيا كوربوري�شن
املتحدة  الوليات   ،90266 كاليفورنيا  بيت�س،  مانهاتن  بوليفارد،  بيت�س  مانهاتن   228 وعنوانه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

لبا�س القدم واملالب�س. 
 الواق�عة بالفئة:  25 

و�شف العالمة:  كتبت عبارة " SKECHERS GO DRI" باأحرف لتينية كما هو مبني 
يف منوذج الطلب.

ال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  مايو 2017 العدد 12029

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/12/05م   املودعة حتت رقم:  264271 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    

با�ش��م:  �شكت�شرز يو.ا�س.ايه.، انك II ، فرجينيا كوربوري�شن
املتحدة  الوليات   ،90266 كاليفورنيا  بيت�س،  مانهاتن  بوليفارد،  بيت�س  مانهاتن   228 وعنوانه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

لبا�س القدم واملالب�س. 
 الواق�عة بالفئة:  25 

و�شف العالمة:  عبارة " SKECHERS ON-THE-GO" مكتوبة باحرف لتينية 
كما هو مبني يف منوذج الطلب.

ال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  مايو 2017 العدد 12029

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/12/26م   املودعة حتت رقم:  265442 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    2016/10/19م

با�ش��م:  �شكت�شرز يو.ا�س.ايه.، انك II ، فرجينيا كوربوري�شن
املتحدة  الوليات   ،90266 كاليفورنيا  بيت�س،  مانهاتن  بوليفارد،  بيت�س  مانهاتن   228 وعنوانه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

لبا�س القدم. 
 الواق�عة بالفئة:  25 

و�شف العالمة:  كتبت عبارة " SKECHER STREET" باأحرف لتينية كما هو مبني 
يف منوذج الطلب.

ال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  مايو 2017 العدد 12029

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل:   �شالح الأمني للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 266439   بتاريخ : 01/14/ 2017م                                
با�ش��م: �شركة �شي بي اأن جولد بي. يف

العنوان: هوجوردريف 15، 1101 بي اأيه، اأم�شرتدام، هولندا
وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات

و�شبكة  النقالة  ال��ه��وات��ف  تطبيقات  وب��رجم��ي��ات  الكمبيوتر  لأج��ه��زة  برجميات  التطبيقية؛  ال��ربجم��ي��ات 
�شبكة  تطبيقات  وبرجميات  الكمبيوتر  لأجهزة  برجميات  الإن��رتن��ت؛  عرب  النقود  دفع  لعمليات  الإنرتنت 
املحا�شبي؛  العام  ال�شجل  بيانات  قواعد  على  موؤ�ش�شة  برجميات  املالية؛  الإدارة  يف  لالإ�شتخدام  الإن��رتن��ت 
برجميات ل�شندات مالية للدفع املقدم بقيمة حمدودة؛ برجميات ت�شديد الدفعيات عرب �شبكات الأ�شخا�س؛ 
برجميات توزيع لإ�شتعمال �شلطات اإ�شدار �شهادات امل�شادقة؛ برجميات لإجراء وحتويل الأموال اإلكرتونياً 
والعمالت  امل�شفرة  غ��ر  الرقمية  وال��ع��م��الت  الرقمية  والأم����وال  الرقمية  وال��ع��م��الت  م�شبقاً  وامل��دف��وع��ة 
الفرتا�شية والأموال الإفرتا�شية والنقود الإلكرتونية والعمالت الذهبية الرقمية والعمالت الإفرتا�شية 
امل��دع��وم��ة ب��ال��ذه��ب وال��ع��م��الت الإف��رتا���ش��ي��ة امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��ذه��ب وال��ذه��ب الإف��رتا���ش��ي ال��رق��م��ي والذهب 
الإلكرتوين واملدفوعات الإلكرتونية؛ برجميات خلدمات املحافظ الإلكرتونية؛ برجميات خلدمات اإن�شياب 
الوثائق املالية؛ برجميات خلدمات تخزين املعامالت املالية، وجميع املنتجات املذكورة هي برجميات متعلقة 

باخلدمات النقدية واملالية واردة بالفئة 9 وغر واردة باأي فئة اأخرى.    الواق�عة بالفئة: 9
  COPERNICUS  الالتيني ب�شكل فني مميز باللون الذهبي حتته كلمة  G و�شف العالمة:   احلرف
ال�شكل  يف  كما  الذهبي  باللون  لتينية  بحروف   GOLD كلمة  حتتها  الذهبي  باللون  لتينية  بحروف 

املو�شح.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  مايو 2017 العدد 12029

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل:   �شالح الأمني للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 266440   بتاريخ : 01/14/ 2017م                                
با�ش��م: �شركة �شي بي اأن جولد بي. يف

العنوان: هوجوردريف 15، 1101 بي اأيه، اأم�شرتدام، هولندا
وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات

خدمات التحويل اللكرتوين للعمالت الفرتا�شية؛ خدمات ال�شجل العام املحا�شبي؛ خدمات �شندات مالية 
للدفع املقدم بقيمة حمدودة؛ خدمات توزيع لإ�شتعمال �شلطات اإ�شدار �شهادات امل�شادقة؛ برجميات ت�شديد 
اإلكرتونيا والأموال املدفوعة م�شبقا والعمالت  الدفعيات عرب �شبكات الأ�شخا�س؛ اإجراء وحتويل الأموال 
الرقمية والأموال الرقمية والعمالت الرقمية غر امل�شفرة والعمالت الإفرتا�شية والأموال الإفرتا�شية 
والعمالت  بالذهب  املدعومة  الإفرتا�شية  والعمالت  الرقمية  الذهببية  والعمالت  الإلكرتونية  والنقود 
واملدفوعات  الإل��ك��رتوين  والذهب  الرقمي  والذهب  الإفرتا�شي  والذهب  بالذهب  املرتبطة  الإفرتا�شية 
الإلكرتونية؛ خدمات املحفظة الإلكرتونية؛ خدمات اإن�شياب الوثائق املالية؛ خدمات حفظ املعامالت املالية 

)وجميع اخلدمات املذكورة خدمات مالية ونقدية تندرج بالفئة 36 وغر واردة يف اأي فئة اأخرى(
الواق�عة بالفئة: 36

  COPERNICUS  الالتيني ب�شكل فني مميز باللون الذهبي حتته كلمة  G و�شف العالمة:   احلرف
ال�شكل  يف  كما  الذهبي  باللون  لتينية  بحروف   GOLD كلمة  حتتها  الذهبي  باللون  لتينية  بحروف 

املو�شح.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  مايو 2017 العدد 12029

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل:   �شالح الأمني للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 266441   بتاريخ : 01/14/ 2017م                                
با�ش��م: �شركة �شي بي اأن جولد بي. يف

العنوان: هوجوردريف 15، 1101 بي اأيه، اأم�شرتدام، هولندا
وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات

املالية؛ خدمات الربجميات؛ توفر خدمات برجميات احلا�شب  املعامالت  الآيل لإج��راء  برجمة احلا�شب 
الآيل عن طريق برجمة واجهة التطبيقات؛ برجمة احلا�شب الآيل ملعاجلة البيانات؛ برجمة احلا�شب الآيل 
التجارية؛  والتقارير  للتحليالت  الآيل  احلا�شب  برجمة  خدمات  والت�شالت؛  البيانات  معاجلة  لأنظمة 
اإن�شاء  الإلكرتونية؛ تخ�شي�س برجميات احلا�شب الآيل؛  البيانات  خدمات برجمة احلا�شب الآيل حلماية 

وتطوير و�شيانة تطبيقات �شبكة الإنرتنت لإجراء املعامالت املالية.(
الواق�عة بالفئة: 42

و�شف العالمة:  
احلرف G  الالتيني ب�شكل فني مميز باللون الذهبي حتته كلمة  COPERNICUS  بحروف لتينية 

باللون الذهبي حتتها كلمة GOLD بحروف لتينية باللون الذهبي كما يف ال�شكل املو�شح.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  مايو 2017 العدد 12029

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل:   �شالح الأمني للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 266442   بتاريخ : 01/14/ 2017م            
با�ش��م: �شركة جرانبرج اأيه اأ�س 

العنوان: بجوافيجني 1442، 5584 بجوا، الرويج
وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات

قفازات "مالب�س" .         
 الواق�عة بالفئة: 25

و�شف العالمة:   كلمة  GranberG  بحروف لتينية ب�شكل خا�س على خلفية اإطار بي�شاوي 
داخل اإطار م�شتطيل كما يف ال�شكل املو�شح.

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  مايو 2017 العدد 12029

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل:   �شالح الأمني للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 266876   بتاريخ : 01/22/ 2017م                                
با�ش��م: �شركة دوارتي واي بيلرتان اأ�س. اأيه.

العنوان: �شي/ ل برين�شا اأ�س/اأن، 39012، �شانتاندير، كانتابريا، اأ�شبانيا
وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات

لو�شن )غ�شول( للعناية بال�شعر؛ �شامبو؛ اأقنعة للتجميل.  
الواق�عة بالفئة: 3

العلوي  �شلعه  ح��ذف  م�شتطيل  داخ��ل  ب��ح��روف لتينية    INTEA كلمة  ال��ع��الم��ة:    و�شف 
اإ�شتلقاء  اإمراأة يف حالة  ويعلوها ر�شم زخريف يتو�شطه ر�شم �شكل بي�شاوي بداخله ر�شم ل�شورة 

فوقها كلمة INTEA بحروف لتينية كما يف ال�شكل املو�شح.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  مايو 2017 العدد 12029

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2016/09/20  املودعة حتت رقم  : 260015 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�شم: ما�شيننفابريك رينهاو�شن جي اإم بي اإت�س
وعنوانه : فولكن�شتاين �شرتا�شي 8 ، دي-93059 ريجنزبرج ، األ�م�ان�ي�ا.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: اأجهزة واأدوات لو�شل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو 
التحكم يف الطاقة الكهربائية ، اأجهزة تغير التفريغ للمحولت الكهربائية اأو امللفات الكهربائية ، جمموعة 
لت التيار الكهربائي ، اأجهزة كهربائية  مفاتيح كهربائية ، مفاتيح التيار الكهربائي ، موزعات كهربائية ، مبدِّ
ِلتبديل التيار الكهربائي ، موزعات الطاقة الكهربائية ، من�شاآت ومعدات واأجهزة تقنية وكهربائية ، من�شاآت 
ومعدات لو�شل اأو توزيع اأو حتويل اأو تبديل اأو تخزين اأو تاأثر اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية ، اأجهزة 

حتويل واأجهزة تغير التفريغ واأجهزة تغير التفريغ لقطع التيار ، مكونات وتركيبات لل�شلع اآنفة الذكر.
الواقعة بالفئة: 9

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة CAPT باللغة الإجنليزية.
ال�شرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
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�شمو  بطولة  ل�”  العليا  املنظمة  اللجنة  اأعلنت 
لرماية  ال��ع��امل��ي��ة  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�شيخة 
ال�شيدات “ خالل املوؤمتر ال�شحفي الذي عقدته 
اأم�س الأول .. رعاية م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي 

للبطولة ليكون �شريكا ا�شرتاتيجيا.
ف���ن���دق ق�شر  ال�����ذي ع��ق��د يف  امل����وؤمت����ر -  ح�����ش��ر 
الإم�����ارات يف اأب��وظ��ب��ي - ال��ل��واء ال��دك��ت��ور اأحمد 
نا�شر الري�شي مفت�س عام وزارة الداخلية رئي�س 
العواين  وعارف  للبطولة  العليا  املنظمة  اللجنة 
اأمني عام جمل�س اأبوظبي الريا�شي ع�شو اللجنة 
املنظمة العليا وخمي�س حممد هارون ال�شام�شي 
ال�شالمي  اأبوظبي  مل�شرف  التنفيذي  الرئي�س 
وربيع اأحمد العو�شي نائب رئي�س احتاد الإمارات 

للرماية .
اأبوظبي  م�شرف  برعاية  الدكتور  اللواء  ورح��ب 
الإ�شالمي للبطولة العاملية التي حققت جناحات 
�شامية  واأه��داف��ا  غاليا  ا�شما  حتمل  لأنها  كبرة 
وه���ذا ي��ف��ر���س ع��ل��ى اجل��م��ي��ع م�����ش��وؤول��ي��ات كبرة 
القارات  ت��ط��وف  اأن  ب�شدد  البطولة  اأن  خا�شة 
على  الفائدة  لتعم  القريب  امل�شتقبل  يف  اخلم�س 

جميع الراميات يف العامل .

“ اأم  وق����ال اإن ال��ب��ط��ول��ة ه���ي اأح�����دى م���ب���ادرات 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو   “ الإم����ارات 
الأعلى  الرئي�شة  العام  الن�شائي  الحت��اد  رئي�شة 
الأعلى  املجل�س  رئي�شة  الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة 
املبادرة  اأن  اإىل  لف��ت��ا   .. وال��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة 
الهيئات  جميع  من  كبر  دويل  باهتمام  حظيت 
التي  املبادرات  اأف�شل  من  ت�شنيفها  ومت  العاملية 

�شهدها الحتاد الدويل للرماية منذ اإن�شائه.
�شمو  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر  ب��ال�����ش��ك��ر اجل���زي���ل  وت���ق���دم 
املبادرة  ه��ذه  على  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 

املتميزة .
موؤكدا حر�س اللجنة املنظمة على بذل ق�شارى 
كل  ب��ه  تهتدي  ن��ربا���ش��ا  البطولة  لتظل  جهدها 

البطولت يف العامل .
ال��ب��ط��ول��ة انطلقت  اأن  ال��ري�����ش��ي  ال��ل��واء  واأو����ش���ح 
م�شر  جمهورية  اإىل  وانتقلت  العني  مدينة  من 
يف  اأوروب�����ا  يف  رح��ال��ه��ا  لتحط  وت�شتعد  ال��ع��رب��ي��ة 
م��دي��ن��ة ت���ودي الإي��ط��ال��ي��ة خ���الل ال��ف��رتة م��ن ال� 
القادم  اأغ�شط�س  �شهر  م��ن   28 ال���  وح��ت��ى   16
اأفريقيا مرة ثانية  اإىل  الرابعة تعود  ثم اجلولة 
يف م��دي��ن��ة م��راك�����س امل��غ��رب��ي��ة خ���الل ال��ف��رتة من 

اأكتوبر  �شهر  م��ن  ع�شر  ال��راب��ع  وح��ت��ى  ال�����ش��اد���س 
.2017

بالرماية  اله��ت��م��ام  ح���ول  ����ش���وؤال  ع��ل��ى  رده  ويف 
الن�شائية .. قال اإن الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
الن�شائية  الرماية  يدعم  يزال  كان ول  الداخلية 
وفتح الباب للكثر منهن وقد حققن العديد من 
الإجنازات على خمتلف الأ�شعدة خليجيا وعربيا 

وانخرطت بع�شهن يف �شلك التحكيم .
ورف���ع ال��ل��واء ال��ري�����ش��ي - خ���الل امل���وؤمت���ر- با�شم 
اإىل  والتربيكات  التهاين  اآي���ات  اأ�شمى  احل�شور 
نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  �شاحب 
�شاحب  واإىل  اهلل”  “حفظه  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  اهلل” و�شاحب  “رعاه 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
الأعلى للقوات امل�شلحة واإخوانهم حكام الإمارات 
مب��ن��ا���ش��ب��ة ق����دوم ���ش��ه��ر رم�����ش��ان امل���ب���ارك اأع����اده 
باخلر  وال�شالمية  العربية  الأم��ت��ني  على  اهلل 

واليمن والربكات.

اإىل  والتهنئة  ال�شكر  الري�شي  ال��ل��واء  وج��ه  كما 
الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب 

رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية .
م��ن ج��ه��ت��ه اأع����رب ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل�شرف 
امل�شرف  �شعادة  عن  بالإنابة  الإ�شالمي  اأبوظبي 
بامل�شاهمة يف رعاية البطولة التي حتمل اأهدافا 
ف�شال  جميعا..  قلوبنا  على  غاليا  وا�شما  نبيلة 
عن اأنها �شتطوف العامل للم�شاهمة يف دعم املراأة 

ومتكينها من املناف�شة يف املجال الريا�شي .
ووجه ال�شكر اإىل “ اأم الإم��ارات “ �شمو ال�شيخة 
 .. الكرمية  امل��ب��ادرة  �شاحبة  مبارك  بنت  فاطمة 
وعلى  للبطولة  العليا  املنظمة  اللجنة  �شكر  كما 
راأ�شها اللواء الدكتور اأحمد نا�شر الري�شي الذي 
اأتاح هذه الفر�شة للم�شرف للم�شاركة يف رعاية 
للرتويج  �شنوات  لأرب���ع  ت�شتمر  وال��ت��ي  البطولة 

لدولتنا الغالية يف املجال الريا�شي.
واأ�شاف ال�شام�شي اأن رعاية امل�شرف لهذه املبادرة 
الإيجابية تاأتي يف اإطار جهوده امل�شتمرة لرت�شيخ 
ثقافة تعك�س اأرقى معاير امل�شوؤولية الجتماعية 
روؤية  مع  يتما�شى  مبا  للجميع  املنفعة  وحتقيق 
ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ش��ي��دة ل��ع��ام اخل���ر ومت��ك��ني امل����راأة. 

“ جمل�س  ال��ت��زام  تتمثل يف  الرعاية  اأن  واأو���ش��ح 
جتاه  ال��ت��ام  امل�شرف  يف   “ املجتمعية  امل�شوؤولية 
ازدهارها  يف  ي�شهم  مب��ا  املجتمع  ف��ئ��ات  خمتلف 

وتعزيز مكانتها حمليا وعامليا.
�شمو  اإىل  ال�شكر  العواين  من جانبه وجه عارف 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك على رعايتها الدائمة 
امل��راأة ب�شكل عام والرماية بوجه خا�س  لريا�شة 

ومتكني املراأة يف املجالت كافة .
م�شيدا باجلولتني الأوىل والثانية من البطولة 
و�شهدتا  وم�شر  العني  مدينة  يف  اأقيمتا  واللتني 

م�شاركة من جميع جن�شيات العامل .
م��ن��وه��ا اإىل اأن اجل��ول��ت��ني ال��ث��ال��ث��ة وال��راب��ع��ة يف 

ايطاليا واملغرب �شت�شهدان م�شاركة قيا�شية .
كما وجه ال�شكر اإىل م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي 
عالمة  �شت�شكل  وال��ت��ي  للبطولة  رع��اي��ت��ه  ع��ل��ى 

فارقة لكل الداعمني للحدث .
الإماراتيات  ال���رام���ي���ات  ب��دع��م  ال���ع���واين  ووع����د 
جولتي  يف  وب��ف��اع��ل��ي��ة  امل�����ش��ارك��ة  م��ن  لتمكينهن 

اإيطاليا واملغرب .
م���وؤك���دا اأن ق��ط��اع ال�����ش��وؤون ال��ف��ن��ي��ة ���ش��ي��ق��دم كل 
الرعاية والدعم لهن .. فيما اأ�شاد بجهود و�شائل 

وال��ت��ي تعك�س اجلهود  ال��ن��ج��اح  ���ش��رك��اء  الإع����الم 
ل��ري��ا���ش��ة وريا�شيي  ال��ك��ب��ر  وال��ت��ط��ور  ال��ك��ب��رة 

الإمارات .
م��ن ن��اح��ي��ت��ه اأع����رب رب��ي��ع ال��ع��و���ش��ي ع��ن تقدير 
اجلهود  للرماية  الإم����ارات  احت��اد  اإدارة  جمل�س 
ال���ك���ب���رة ال���ت���ي ت���دع���م رم���اي���ة الإم���������ارات عامة 
قدرات  وتنمية  لتطوير  �شعيا  خا�شة  والبطولة 

الراميات يف جميع اأنحاء العامل. 
 مهنئا اجلميع بقدوم �شهر رم�شان املبارك.

واأ�شار اإىل الأثر الإيجابي ملبادرة ال�شيخة فاطمة 
بنت مبارك يف حميطنا العربي والدويل بف�شل 
اأهدافها ال�شامية وقدرتها على تطوير م�شتويات 
بل  فح�شب  منطقتنا  يف  لي�س  الن�شائية  الرماية 

والعامل كله .
ويف ختام املوؤمتر وقع اللواء الدكتور اأحمد نا�شر 
ال�شام�شي عقد  ه��ارون  الري�شي وخمي�س حممد 

الرعاية .
فيما اأهدى اللواء الري�شي درع البطولة مل�شرف 
اأبوظبي ال�شالمي تقديرا لهذه الرعاية الكرمية 
كما اأهدى درعا تذكاريا مماثال اإىل اأ�شرة جمل�س 

اأبوظبي الريا�شي.

ي�شارك احتاد الإمارات للم�شارعة واجلودو يف بطولة 
نيو  الهندية  العا�شمة  يف  تقام  التي  للجودو  العامل 
 ، املقبل  يوليو   15 7اإىل  م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل  دل��ه��ي 
التي  العربية  البطولة  يف  امل�����ش��ارك��ة  ع��ن  والع���ت���ذار 
امل�شرية  الإ���ش��ك��ن��دري��ة  م��دي��ن��ة  ل��ه��ا يف  م���ق���ررا  ك���ان 
توقيت  لتزامن  ن�شبة  املقبل  يوليو   6 من   اع��ت��ب��ارا 
العامل  بطولة  يف  امل�شاركة  ت��اأت��ي  ،ح��ي��ث  البطولتني 
ملنتخبات املراحل العمرية تلبية لدعوة وزارة الرتبية 
وال��ت��ع��ل��ي��م ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف ال��ب��ط��ول��ة ال��ع��امل��ي��ة يف ظل 
التعاون امل�شرتك بني الوزارة والحتاد والذي انعك�س 
ب�شكل رائع خالل بطولة كاأ�س رئي�س الدولة للجودو 
التي اختتمت موؤخرا ب�شالة الحتاد الرئي�شية والتي 

�شهدت م�شاركة فريق خمرجات الوملبياد املدر�شي .
الحتاد  رئي�س  ال��درع��ي  ثعلوب  ب��ن  حممد  واأ���ش��اف 
بالفعل  بداأ  العامل  للم�شاركة يف بطولة  الإع��داد  باأن 
اأن ي��ق��ام املع�شكر ال��داخ��ل��ي اع��ت��ب��ارا من  ،ح��ي��ث ت��ق��رر 
نيو  اإىل  ال�شفر  موعد  حتى  املقبل  يوليو  من  الأول 

امل�شاركة  البعثة  عن  الإع��الن  ،و�شيتم  الهندية  دلهي 
املختار  للمنتخب  الفنية  اللجنة  اختيار  �شوء  على 

التي  الرت�شيحات  �شوء  على  البطولة  يف  للم�شاركة 
متت عقب البطولة الأخرة يف ختام مو�شم اجلودو 

والتي اأفرزت العديد من الالعبني املوهيني .
– تعقب امل�شاركة يف بطولة العامل القادمة  واأ�شاف 
اأ�شيا التي تقام  ال�شتعداد للم�شاركة يف بطولة كاأ�س 
بهونغ كونغ والتي تنطلق يف 23 يوليو القادم والتي 
تعقبها اجلولة الثانية من نف�س البطولة التي تقام يف 
مكاو اعتبارا من 28 يوليو والتي �شهدت يف البطولة 
اإجنازاً  حقق  ال��ذي  الإم��ارات��ي  اجل��ودو  تاألق  املا�شية 
اآ�شيوياً غر م�شبوق بح�شوله على 4 ميداليات كاأول 
برونزية   وواح���دة  ف�شية  ميداليات   3 ،منها   م��ره 
العمرية كنتاج عمل  الفئة  تلك  والتي كانت ح�شيلة 
�شنوات ودليل جناح خطط احتاد امل�شارعة واجلودو 
على م�شتوى املراحل ال�شنية بجانب منتخبات كبرة 
وعريقة مثال منتخبات كوريا وال�شني وهوجن كوجن 
وطاجيك�شتان  وماليزيا  والهند  واإندوني�شيا  وتايبيه 
ومكاو تطلعا لنتائج ايجابية جديدة خالل البطولة 

الأندية  كافة  جلهود  ترجمه  متثل  وال��ت��ي  ال��ق��ادم��ة 
اأ�شهمت  اإ�شافة حقيقية  التي �شكلت بدورها  واملراكز 

يف اك��ت�����ش��اف ال��ع��دي��د م���ن امل���واه���ب وم��ث��ل��ت ترجمة 
اأفرزت  علمية  بخطى  ي�شر  ال��ذي  الحت���اد  خلطط 

العديد من الطاقات الواعدة.
الدرعي  ثعلوب  ب��ن  حممد  – وج��ه  ثانية  جهة  م��ن 
�شباط  ن��ادي  بطولة  يف  للم�شاركة  اجليد  ب��الإع��داد 
ال�  ن�شختها  يف  املفتوحة  الريا�شية  امل�شلحة  ال��ق��وات 
31 مايو اجلاري  تقام خالل الفرتة من  التي   21
بن  ال�شيخ من�شور  �شمو  رعاية  يونيو حتت   14 اإىل 
وزير  ال����وزراء،  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان،  اآل  زاي��د 
اأبو  جمل�س  مع  والتعاون  بالتن�شيق  الرئا�شة،  �شوؤون 
اجل��ودو خالل  مناف�شات  تقام  الريا�شي، حيث  ظبي 
البطولة الرم�شانية بقاعة املقطع يوم اجلمعة 6-2 
امل��ق��ب��ل ل��ل��ف��ئ��ات م��ا ب��ني 14  �شنة وح��ت��ى حت��ت 20 
�شنة  لل�شباب والفتيات ويحق لكل نادي امل�شاركة بعدد 
اأما   .. البطولة  لالئحة  وفقا  وزن  كل  يف  لعبني   2
بطولة امل�شارعة فتقام اعتبارا من التا�شعة من م�شاء 
و�شيكون  لعبا   150 مب�شاركة   6-8 اخلمي�س  ي��وم 
اآخر موعد للت�شجيل يوم 2-6 املقبل و�شتكون هناك 

جوائز نقدية للثالثة الأوائل من كل وزن.

تنظم جلنة احلكام بالحتاد الدويل لل�شطرجن، 
اليوم دورة للحكام بكل لغات العامل على �شبكة 
النرتنت ل�شرح التعديالت اجلديدة يف قانون 
ال�����ش��ط��رجن وال��ن��ظ��ام ال�����ش��وي�����ش��ري، يف خمتلف 
الدويل  املحا�شر  واخ��ت��ار الحت���اد  ال��ع��امل،  دول 
واحل��ك��م ال����دويل م��ه��دي ع��ب��دال��رح��ي��م الأمني 
العام امل�شاعد لالحتاد الإماراتي لل�شطرجن كي 

يحا�شر للحكام العرب باللغة العربية و�شيمنح 
امل�شاركون �شهادة دورات حتكيمية.

وخاطب مهدي عبدالرحيم احلكام العرب عرب 
بوابة الحتاد العربي وقد و�شل عدد امل�شجلني 
اأن يزيد العدد مع  املنتظر  15 حكام ومن  اإىل 
خماطبة عدد كبر من احلكام حل�شور الدورة 

على النرتنت.
بكل  تقام  ال���دورة  اأن  عبدالرحيم  مهدي  واأك��د 
ل��غ��ات ال���ع���امل وح���ر����س الحت�����اد ال�����دويل على 
فقط  �شاعات   4 مل��دة  العربية،  باللغة  اإقامتها 
وتاأتي الدورات على �شبكة النرتنت للحكام من 
اأجل توفر اجلهد واملال و�شمان م�شاركة اأكرب 
عدد من احلكام خا�شة اأن الأمر ب�شيط للغاية، 
التعديالت  على  اجلميع  يتعرف  اأن  املهم  ومن 

اجلديدة للقانون الدويل للعبة.
التعادل  تخ�س  ال��ت��ع��دي��الت  اأب����رز  اأن  واأو����ش���ح 

يف امل���ب���اراة ب��ات��ف��اق ال��الع��ب��ني خ���الل امل���ب���اراة، 
اأدى نقلة واح��دة على  اأن كل لع��ب قد  ب�شرط 

املباراة يف هذه احلالة، وحالت  الأق��ل، وتنتهي 
وبجانب  املباريات،  اإلغاء  ح��الت  تخ�س  اأخ��رى 

كل  عليها  يتعرف  اأن  امل��ه��م  م��ن  ك��ث��رة  ح���الت 
احل���ك���ام خ��ا���ش��ة ال���دول���ي���ني م��ن��ه��م ن���ظ���را لأن 
هوؤلء ي�شاركون يف بطولة دولية كبرة والإملام 

بالتغيرات اجلديدة مهم للغاية.
الآن هي  15 حكما حتى  اأن ت�شجيل  اإىل  ون��وه 
العرب  احل���ك���ام  ب��ع��دد  م��ق��ارن��ة  �شعيفة  ن�����ش��ب��ة 
املتواجدون على ال�شاحة، ولدينا جروب للحكام 
170 ح��ك��م��ا، وهو  اأك�����رث م���ن  ي�����ش��م  ال���ع���رب 
م��ا دف��ع��ن��ا ك��ي ن��خ��اط��ب الحت����اد ال��ع��رب��ي للعبة 
من  رائ��ع��ة  فر�شة  ال����دورة  اأن  م��وؤك��دا  للتدخل 
التعديالت بعدما قام  اأخر  اأجل احل�شول على 

الحتاد الدويل بتحديث القانون.
اأن يتزايد العدد خالل ال�شاعات  وتابع: ننتظر 
اأو  املحليني  احلكام  م�شتوى  على  �شواء  املقبلة 
دورات  تقام  التي  الأوىل  امل��رة  ولي�شت  ال��ع��رب، 
ونظمها  �شبق  فقد  العنكبوتية،  ال�شبكة  على 

اأنها  واحل��ق��ي��ق��ة  ل��ل��ح��ك��ام  ودورات  ع��م��ل  ور�����س 
مثمرة للغاية واأنهت م�شاكل كثرة منها ال�شفر 
وتذاكر  الإق��ام��ة  يف  امل��ال��ي��ة  والتكلفة  والتنقل 
وهو  احل��ك��ام  ت�شل  املعلومة  وب��ات��ت  ال��ط��ران، 
جال�س يف بيته او عمله دون عناء، وهذا امل�شروع 
من اأجنح امل�شروعات للحكام يف ال�شطرجن على 

م�شتوى العامل.

م�شرف اأب�ظبي الإ�شالمي يرعى بط�لة ال�شيخة فاطمة العاملية لرماية ال�شيدات

ن�شبة لتز�من توقيت �لبطولتني

احتاد الإمارات للم�شارعة واجل�دو ي�شارك يف بط�لة العامل للج�دو يف الهند ويعتذر عن امل�شاركة يف البط�لة العربية يف الإ�شكندرية 

�لعنكبوتية �ل�شبكة  على  �شاعات   4

مهدي عبدالرحيم يحا�شر يف دورة حكام ال�شطرجن

ياأمل كالوديو رانيري يف العودة اإىل تدريب اأحد الأندية الأوروبية 
قبل بداية املو�شم املقبل ول ي�شتبعد الرجوع اإىل الدوري الإجنليزي 

املمتاز لكرة القدم.
ردا  لرويرتز  ال�شابق  �شيتي  ولي�شرت  ت�شيل�شي  م��درب  رانيري  وق��ال 
على �شوؤال عن احتمال عودته اإىل اجنلرتا “ملا ل؟ اإذا وجدت م�شروعا 

جيدا فلماذا اأرف�س؟
وتابع اأرغب يف الدوري املمتاز اأو اأي م�شابقة اأخرى للدوري يف اأوروبا 

.
وعاد املدرب الإيطايل كثر الرتحال اإىل التدريب ام�س الأول الثالثاء 

ولو لليلة واحدة لقيادة “جنوم العامل” يف مباراة خرية يف موناكو.

65 عاما والذي فجر واحدة من  ورف�س رانيري البالغ من العمر 
اأكرب املفاجاآت يف تاريخ كرة القدم بقيادة لي�شرت �شيتي اىل اللقب عام 
2016 الرد على �شوؤال عن النادي الذي من املحتمل اأن ينتقل اليه.

وقال �شاحكا : لو دخلت يف مفاو�شات لن اأبلغكم بها .
و�شاهد امل��درب الذي ارت��دى �شرتة زرق��اء و�شروال من اجلينز فريقا 
يتاألف من جمموعة من �شائقي بطولة العامل فورمول 1 لل�شيارات 
اأر�شنال  مدافع  بينهم  ومن  الريا�شة  م�شاهر  من  جمموعة  يواجه 

وتوتنهام ال�شابق وليام جال�س.
وحتت قيادة فيليبي ما�شا �شائق وليامز �شم فريق فورمول 1 اأي�شا 
دانييل  الرو�شي  وال�شائق  رد بول  �شائق  دانييل ريت�شياردو  الأ�شرتايل 

املعتزل ميكا هاكينن  العامل  كفيات وال�شباين كارلو�س �شاينز وبطل 
وميك ابن الأ�شطورة مايكل �شوماخر.

و�شارك الأمر الربت اأمر موناكو يف املباراة اخلرية التي تقام على 
هام�س �شباق موناكو ويف م�شقط راأ�س البطل اجلديد لدوري الدرجة 

الأوىل الفرن�شي لكرة القدم.
و�شارك رانيري الذي �شبق له تدريب موناكو يف هذه املباراة اخلرية 

خالل ال�شنوات الأربع الأخرة.
واأبلغ املدرب الإيطايل، الذي �شيعود اىل لندن مطلع الأ�شبوع حل�شور 
نهائي كاأ�س الحتاد الجنليزي بني ت�شيل�شي واأر�شنال، ال�شحفيني انه 

مل يفقد نهمه للتدريب على م�شتوى الأندية.

وقال اأنا متحم�س جدا لق�شاء مو�شم اخر رائع.
املن�شب  ب�شاأن  �شوؤال  على  ردا  وذل��ك  �شائعات  جمرد  واتفورد  واأ�شاف 

ال�شاغر بعد رحيل اليطايل والرت مات�شاري.
اأو  اأو فرن�شا  اأو ا�شبانيا  اأوروب��ا .. ايطاليا  اأرغب يف التدريب يف  وتابع 

اإجنلرتا .
وانف�شل ميدل�شربه و�شندرلند اأي�شا عن مدربيهما لكنهما هبطا اىل 

الدرجة الثانية يف نهاية املو�شم املن�شرم.
وقال رانيري عن تدريب اأحد الندية بعد هبوطه “يف ايطاليا نحن 
معتادون على هذا الأمر. بالن�شبة يل اأهم �شيء هو امل�شروع. واأرغب يف 

الن�شمام اىل امل�شروع اجليد«.

رانيي��ري »متحم���س ج���دا« للع����دة اإل����ى الت����دري�����ب 
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قال الحتاد ال�شرتايل لل�شباحة ام�س الأربعاء 
اإن كايل ت�شاملرز البطل الأوملبي يف �شباق 100 
املجر  العامل يف  بطولة  ان�شحب من  مرت حرة 
حتى يخ�شع جلراحة من اأجل عالج م�شكلة يف 

القلب.
فاجاأ  ال�����ذي  ع����ام����ا(،   18( ت�����ش��امل��رز  وي���ع���اين 
جانرو،  دي  ري��و  اومل��ب��ي��اد  يف  بذهبيته  ال��ع��امل 
ا���ش��ط��راب��ات يف دق���ات القلب وه��ي م�شكلة  م��ن 
مرت   100 �شباق  نهائي  عن  غيابه  يف  ت�شببت 
الق�شرة  لالأحوا�س  ال�شرتالية  البطولة  يف 

يف ن��وف��م��رب ت�����ش��ري��ن ال����ث����اين. وق�����ال الحت����اد 
ال�شرتايل لل�شباحة يف بيان : القرار مل يتخذ 
طبيب  م��ع  دقيقة  ا�شت�شارة  وت�شمن  ب�شهولة 
وجاكو فرهرن  بي�شوب  بيرت  ومدربه  ت�شاملرز 

مدرب الفريق الأ�شرتايل لل�شباحة .
املدى  كايل على  اأن��ه يف �شالح  ق��ررن��ا  واأ���ش��اف 
البعيد اأن يخ�شع للجراحة عاجال ولي�س اآجال 
على  احل�شول  فر�شة  كايل  �شيمنح  هذا  وتابع 
ف���رتة ج��ي��دة ل��ل��ت��ع��ايف ق��ب��ل ال���ش��ت��ع��داد لألعاب 

الكومنولث يف 2018 .

اإن ت�شاملرز  وق��ال الحت��اد الأ���ش��رتايل لل�شباحة 
�شيخ�شع للجراحة يف الأ�شابيع القادمة و�شيتم 

اتخاذ القرار ب�شاأن بديله داخليا.
اإعالن  م��ن  �شهر  بعد  ت�شاملرز  ان�شحاب  وي��اأت��ي 
مواطنه جيم�س ماجنو�شن بطل العامل مرتني 
يف ���ش��ب��اق 100 م��رت ح���رة اأن���ه ل��ن ي�����ش��ارك يف 
يوليو   30-14 من  الفرتة  يف  العامل  بطولة 
ال�شتعداد  ع��ل��ى  ل��ل��رتك��ي��ز  ب��وداب�����ش��ت  يف  مت���وز 
امل��ق��ب��ل يف جولد  ال���ع���ام  ال��ك��وم��ن��ول��ث  لأل���ع���اب 

كو�شت.

ت�شاملرز بطل �شباق 100 مرت الأوملبي يغيب عن بط�لة العامل لل�شباحة 

للن�شخة  املنظمة  اللجنة  اع��ت��م��دت 
ال�شبا  ن�����د  دورة  م�����ن  اخل���ام�������ش���ة 
ال���ري���ا����ش���ي���ة، احل������دث الأك�������رب من 
الف�شيل  رم�����ش��ان  ���ش��ه��ر  يف  ن���وع���ه 
على �شعيد تنوع الألعاب الريا�شية 
املخ�ش�شة  امل��ال��ي��ة  واجل���وائ���ز  ال��ت��ي 
جمل�س  ينظمها  وال��ت��ي  للفائزين، 
رم�شان  �شهر  خالل  الريا�شي  دبي 
���ش��م��و ال�شيخ  امل���ب���ارك حت���ت رع���اي���ة 
ح���م���دان ب���ن حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س 
املخ�ش�شة  اجلوائز  الريا�شي،  دب��ي 
املناف�شات  �شيح�شر  الذي  للجمهور 
ال��ي��وم��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��ام يف جم��م��ع ند 
من  الفرتة  خ��الل  الريا�شي  ال�شبا 
يونيو   17 اإىل  اجل��اري  مايو   28

املقبل.
ق��ائ��م��ة اجل���وائ���ز توزيع  وت��ت�����ش��م��ن 
�شيارات رجن روفر فخمة للجمهور، 
وهدايا مقدمة من باري�س غالري، 
وه���وات���ف ح��دي��ث��ة وح��ق��ائ��ب هدايا 
ري��ا���ش��ي��ة، وق�����ش��ائ��م م�����ش��رتي��ات من 
ق�شيمة  ك��ل  قيمة  امل��ح��الت  خمتلف 

درهم.  1000
اإجراء قرعة مناف�شات البادل تن�س

خيمة  جت���ه���ي���ز  م����ن  الن����ت����ه����اء  مت 
املطاعم  ت��ت�����ش��م��ن  ال��ت��ي  ال�����ش��ي��اف��ة 
والتي  ال��راع��ي��ة  ال�شركات  واأج��ن��ح��ة 
والتي  اخلر”  “خيمة  ا�شم  حتمل 
بداية  مع  للجمهور  خدماتها  تقدم 
اجلمهور  ل����دخ����ول  الأب���������واب  ف���ت���ح 
ال�شاعة  امل���ن���اف�������ش���ات  وان����ط����الق����ة 
العا�شرة م�شاء وحتى نهاية برنامج 

املناف�شات اليومي.    
اإج��راء مرا�شم �شحب قرعة  كما مت 
يتناف�س  حيث  تن�س،  البادل  بطولة 

املواطنني،  20 لعبا يف فئة زوجي 
املفتوحة  ال���ف���ئ���ة  يف  لع���ب���ا  و16 
ل��رج��ال م��ن ك��اف��ة اجل��ن�����ش��ي��ات، اإىل 
التي  للفرق  الأك��رب  البطولة  جانب 

جتمع 55 لعبا.
ومت يف مرا�شم �شحب القرعة توزيع 
املجموعات  على  وال��ف��رق  الالعبني 
واع��ت��م��اد ب��رن��ام��ج امل��واج��ه��ات، علما 
�شتنطلق  تن�س  البادل  مناف�شات  اأن 
وحتديدا  ل��ل��دورة  الأول  ال��ي��وم  منذ 
يوم الأحد املقبل 28 مايو وت�شتمر 

حتى 15 يونيو املقبل.
ويتقدم فريق “اأنكل �شعيد” بقيادة 
ال�شيخ �شعيد بن مكتوم بن جمعة اآل 

مكتوم، رئي�س احتاد الإمارات للبادل 
التن�س، قائمة الفرق امل�شاركة للدفاع 
عن اللقب الذي حققه العام املا�شي، 
اإىل جانب فرق اأخرى، وهي: فريق 
اأت�س  اأ�س  ال�شيخ عبداهلل بن مكتوم، 
 ،1 ب����رو  ب�����ادل  زات�����ا،  ف��ال��ن�����ش��ي��ا،  اأم، 
ورل��د ب��ادل ب��ور، بي جي بي جروب، 
اأك���ادمي���ي���ة راك��ي��ت�����س، ب����ادل ب���رو 2، 

ولوكو�س.
بطولة  يف  امل�شاركني  قائمة  وت�شم 
ال���الع���ب���ني امل����واط����ن����ني، ك����ل م���ن: 
مكتوم،  اآل  ح�شر  ب��ن  �شعيد  ال�شيخ 
الكتبي،  اأح����م����د  ال�������ش���ري���ف،  ع���م���ر 
عي�شى حممد، حمد حممد، جالل 

املرزوقي،  عبدالرحمن  اإ�شماعيل، 
عبداهلل،  ���ش��ع��ود  امل����رزوق����ي،  اأح���م���د 
�شعود العارف، معاذ اخلاطري، زكي 
الغمغام، عبداهلل اأهلي، حممد اأهلي، 
حممد اجلناحي، حممد املن�شوري، 

زايد عبا�س وعبداهلل اأحمد.
الالعبني  ف��ئ��ة  يف  ي��ت��ن��اف�����س  ف��ي��م��ا 
امل�����ف�����ت�����وح�����ة، ك������ل م��������ن: �����ش����ان����دي 
فاركها�شون وخافير لوبيز، خافير 
فرمني  مي�شا�س،  واإمييلو  مولينا 
ف����ري����را وج���ي���ل���رم���و ف���ي���الف���اين، 
كا�شاين بينجامني وما�شون اأكزافيه، 
عبداهلل وحممد اأهلي، كارلو�س لونا 
وحم��م��د اجل��ن��اح��ي، رام�����ون بريز 

و�شيزار هريرور�س ورامون بريز، 
دي  وخ���وان  ف��الن��زوي��ال  اإيجنا�شيو 

ديو�س.
“التحدي  يف  اأ�شا�شية  حمطة   13

الليلي«
ك�شفت اللجنة املنظمة عن ترتيبات 
حتدي نا�س الليلي الذي يقام للمرة 
الأوىل �شمن الدورة و�شيمتد مل�شافة 
5 كلم، حيث مت الإعالن عن و�شع 
امل�شاركني  اأم��ام  اأ�شا�شيا  عائقا   13
م�����ن اأج��������ل اإجن����������از امل����ه����م����ة، وه����و 
مب�شتوياتها،  تتنوع  ال��ت��ي  ال��ع��وائ��ق 
ح��ي��ث ���ش��ت��ك��ون ال��ب��داي��ة م��ع الوحل 
ي��ت��وج��ب عليهم جت����اوزه، ثم  ال���ذي 

احلوائط  ت�شلق  نحو  التوجه  ثانيا 
ال���ت���ي ي�����ش��ل ارت���ف���اع ك���ل م��ن��ه��ا اإىل 
يليه  6 منها،  وي��وج��د  م��رت   3 نحو 
الذي  “الطرازان”  بعنوان  حت��دي 
جتاوز  ع��ل��ى  وق����درة  ق���وة  ي�شتوجب 
امل�شافة باحلبال، ثم ما يطلق عليها 
ب�احلفرة ال�شوداء التي حتتاج القيام 
ب��و���ش��ع��ي��ة الن���ب���ط���اح ع��ل��ى الأر������س 
ودقة،  ب�شرعة  حتتها  م��ن  وال��ع��ب��ور 
جتاوز  ت�شبه  ال��ت��ي  ال��ك��ارج��و  تليها 

مبنى مرتفع ب�شرعة وقوة.
“الت�شيمني”  وياأتي بعد ذلك عائق 
التي تتطلب من امل�شاركني ال�شعود 
مب����ا ي�����ش��ب��ه ت�����ش��ل��ق احل�����ائ�����ط، ثم 

الذي  العامود  عرب  ب�شرعة  النزول 
وذلك  م���رت،   5 اإىل  ارت��ف��اع��ه  ي�شل 
ع��ل��ى غ����رار رج����ال الإط����ف����اء، ويلي 
يقوم  ال��ت��ي  “ال�شبكة”  ع��ائ��ق  ذل���ك 
�شبكة  بت�شلق  امل�����ش��ارك��ون  خ��الل��ه��ا 
وارتفاعها  مرت   14 عر�شها  كبرة 
على  ال��������دور  ي����اأت����ي  ث����م  م�����رت،   5
فريز  وم�شرت  مانكي  م�شرت  ع��ائ��ق 
ح��ي��ث ي��ت��وج��ب م���ن امل��ت��ح��دي قطع 
امل�����ش��اف��ة وه���و ي��ت��ج��اوز ذل���ك متعلقا 
بنحو  الأر���س  املرتفع عن  باحلديد 
مرت،   22 مل�شافة  وذل���ك  م���رت،   5
احل��ب��ال عرب  درج  اإىل  يتحولون  ث��م 
مرت،   4 مرتفع  مبنى  على  الت�شلق 

ال�شباك  عرب  اأفقي  ب�شكل  وال��ن��زول 
املن�شوبة، لياأتي بعد ذلك عائق ذات 
نات رايت حيث يتطلب المر عمال 
ج��م��اع��ي��ا ب���ني امل�����ش��ارك��ني م���ن اأجل 
ت�شلق منحدر مائل ال�شكل للو�شول 
اإىل اجلزء الأخر منه والنزول عرب 
ن����ات كراكر  ي��ل��ي��ه��ا ع���ائ���ق  احل���ب���ال، 
حيث يجب ان يحافظ امل�شارك على 
الفا�شلة  امل�شافة  توازنه بينما يعرب 
م���ن ف����وق امل���ي���اه، ل��ي��ك��ون ب��ع��د ذلك 
“احل�شار”  وه����و  الأخ�����ر  ال��ع��ائ��ق 
وفيه  �شعوبة  الك���رث  يعترب  ال���ذي 
ثم  الأول  املبنى  امل�����ش��ارك��ون  يت�شلق 
وهو  الثاين  نحو  لالأعلى  ينطلقون 
ينزلوا  ان  على  احل��ب��ال،  يت�شلقون 
الذي  الأن��ب��وب  ع��رب  و�شولهم  بعد 

ي�شل ارتفاعه اإىل 7 مرت.
باب  اأن  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  واأك�������دت 
هذا  يف  للم�شاركة  مفتوح  الت�شجيل 
ال��ت��ح��دي ال��ف��ري��د م���ن ن���وع���ه على 
الريا�شية  الألعاب  �شعيد مناف�شات 
يف �شهر رم�شان املبارك، وذلك حتى 
يوم 30 مايو اجلاري، على اأن تقام 

البطولة يومي 1 و 8 يونيو.
الت�شجيل يف الدراجات ينتهي اليوم

وجهت اللجنة املنظمة النداء لكافة 
م�شابقة  يف  بالت�شجيل  ال��راغ��ب��ني 
ال���دراج���ات ال��ه��وائ��ي��ة لإك��م��ال كافة 
مايو،   25 اليوم اخلمي�س  اأوراق��ه��م 
الذي يعترب املوعد الأخر للت�شجيل 
يف هذه البطولة، علما اإنها ا�شتقبلت 
اأعداد كبرة من الراغبني بامل�شاركة 
وال��ت��ن��اف�����س ل��ل��ف��وز ب��امل��راك��ز الوىل 
 75 م�شافة  ميتد  ال��ذي  ال�شباق  يف 
يونيو  و11   10 ي��وم��ي  وي��ق��ام  كلم 

املقبل.

»�أنكل �شعيد« يت�شدر 91 م�شاركا يف 3 فئات للبادل تن�س 

اللجنة املنظمة تعتمد مكافاآت اجلمه�ر الي�مية يف دورة ند ال�شبا الريا�شية

من  الثالثة  ن�شختها  ال��دار  اأكادميّيات  ا�شت�شافت 
كاأ�س اأكادميّيات الّدار للجوجيت�شو اليوم م�شتقطباً 
املزيد من ال�شباب ملمار�شة هذه الريا�شة يف بطولة 
تقام  للجوجي�شتو،  م�����ش��رتك��ة  م��در���ش��ي��ة  ���ش��ن��وي��ة 
بال�شراكة مع احتاد الإمارات للجوجي�شتو و�شركة 

باملز الريا�شية. 
املعمورة  اأكادميية  بفوز  ال��دار  اأكادمييات  واأعلنت 
التي  ال���ل���وؤل���وؤة  اأك��ادمي��ي��ة  تبعتها  الأول،  ب��امل��رك��ز 
ح�����ش��ل��ت ع��ل��ى امل���رك���ز ال���ث���اين وم����ن ث���م مدر�شة 
بالبطولة  ف��ازت  وقد  الثالث.  املركز  يف  الفالحية 
�شنوات   5-4 بني  الأعمار  لفئة  بالأفراد  اخلا�شة 
امل�شرتكة حنني اخلوري من اأكادميية اليا�شمينة، 
بينما ح�شل امل�شرتك زايد ال�شهران من اأكادميية 

اللوؤلوؤة على امليدالية الذهبية.
البطولة  من  العام  هذا  ن�شخة  مناف�شات  وجمعت 
20 مدر�شة  اأك��رث من  160 طالباً من  اأك��رث من 
وي�شت  اأك��ادمي��ي��ة  ا�شت�شافتها  وال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي  يف 
ي��ا���س ال��ت��اب��ع��ة لأك���ادمي���ي���ات ال�����دار؛ وذل����ك �شمن 
الفئات واملدر�شة التي ميثلونها. واأتاحت البطولة 
املناف�شة  واأك���رث  �شنوات  اأرب���ع  م��ن عمر  ل��الأط��ف��ال 
ب�شكل احرتايف منظم، مما يجعلها البطولة الأوىل 

من نوعها يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
اأكادميّيات  كاأ�س  من  الثالثة  الن�شخة  �شهدت  وقد 
الدار للجوجي�شتو تو�شعاً يف حجمها، حيث اأ�شافت 
املوؤ�ش�شة الرائدة يف جمال التعليم على جناحاتها 
املزيد  ت�شجيع  خ���الل  م��ن  ال�����ش��اب��ق��ة  ال�����دورات  يف 

ويدعم  الريا�شة.  هذه  ممار�شة  على  ال�شباب  من 
قيادة  ه��دف  مبا�شر  ب�شكل  البطولة  ه��ذه  تنظيم 
دول����ة الإم������ارات ب��ج��ع��ل اجل��وج��ي�����ش��ت��و واح����دة من 

الريا�شات الوطنية يف البالد.
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  اأوزرال،  ن���ي���الي  وق����ال����ت 
الفائزين  ال�شباب  كافة  نهنئ  ال��دار:  لأك��ادمي��ّي��ات 
اأ����ش���ه���م���وا ب��ج��ع��ل ن�����ش��خ��ة كاأ�س  ال����ي����وم، وال����ذي����ن 
ناجحة  العام  لهذا  للجوجي�شتو  ال��دار  اأكادميّيات 

بامتياز.
البطولة،  من��و  ا���ش��ت��م��رار  م��ع  اأورزال:  واأ���ش��اف��ت 
ف���اإن اأك��ادمي��ي��ات ال���دار ت��دع��م ب��ق��وة روؤي���ة القيادة 
وطنية؛  ري��ا���ش��ة  اجلوجي�شتو  جل��ع��ل  الإم��ارات��ي��ة 
ال�شباب على  املزيد من  ت�شجيع  وذل��ك من خالل 

ال���ش��ت��ف��ادة م��ن امل��زاي��ا امل��ادي��ة والأك���ادمي���ي���ة التي 
الإمارات  احت��اد  اإىل  بال�شكر  اأت��وج��ه  كما  نوفرها. 
املحدودة  الريا�شية«  »باملز  و�شركة  للجوجي�شتو 
ن�شخة  يف  اأخ��رى  م��رة  ودعمهما  م�شاركتهما  على 
يف  اأ�شا�شي  دور  منهما  لكل  ك��ان  حيث  ال��ع��ام،  ه��ذا 

ا�شتمرار جناح البطولة.
اأكادميّية  يف  امل��ن��اف�����ش��ني  ال���ط���الب  اإىل  وان�������ش���م 
املن�شوري ويحيى  �شيف  زايد  يا�س كل من  وي�شت 
احل��م��ادي، وه��م��ا ب��ط��الن ف���ازا مب��ي��دال��ي��ات ذهبية 
اجلوجي�شتو  مل��ح��رتيف  ال��ع��امل  بطولة  يف  م��ت��ع��ددة 
وب��ط��ول��ة »اأب��وظ��ب��ي غ��ران��د ���ش��الم« ال��ع��امل��ي��ة. وقد 
جميع  وت�شجيع  لإل��ه��ام  وقتهما  ال��ب��ط��الن  ك��ّر���س 
يف  الح��رتاف��ي��ة  مهاراتهما  وا�شتعر�شا  ال��ط��الب، 

فن�شنت  قال  ودي��ة جمعتهما. من جانبه،  مناف�شة 
ماكليان، مدير التعليم البدين يف اأكادميّية وي�شت 
لتربهن  اليوم  البطولة  اإق��ام��ة  ج��اءت  لقد  يا�س: 
ت�شليطنا  جانب  اإىل  الريا�شة،  ه��ذه  اأهمية  على 
التي  املختلفة  امل��ه��ارات  م��ن  العديد  على  ال�شوء 
الفائدة  على  وع���الوة  لطالبنا.  بتدري�شها  ن��ق��وم 
اجلوجي�شتو  ريا�شة  ف��اإن  توفرها،  التي  البدنية 
تعزز يف نفو�س �شبابنا امل�شاركني مفهوم الن�شباط 
الذاتي، والرتكيز العقلي وال�شداقة القوية، والتي 
اأثرها ب�شكل وا�شح داخل وخارج الف�شول  ينعك�س 
ال��درا���ش��ي��ة. و����ش���ارك يف ك���اأ����س اأك���ادمي���ّي���ات ال���دار 
مدار�س  م��ن  ط���الب   2017 ل��ع��ام  للجوجي�شتو 
اأكادميّيات الدار، ومدار�س اأدنوك، واملدار�س التابعة 

ملجل�س اأبوظبي للتعليم، والعديد من الطالب من 
املناف�شني  ع��ودة  ومتثل  اأب��وظ��ب��ي.  اأن��ح��اء  خمتلف 
م��ن م���دار����س اأدن�����وك اأول ف��ع��ال��ي��ة ت��ع��اون��ي��ة عقب 
ت�شغيلية  �شراكة  اتفاقية  ال��دار  اأكادمييات  توقيع 
اأرب��ع��ة من فروعها يف  اأدن���وك، لإدارة  مع م��دار���س 
اأبوظبي ومنطقة الظفرة يف بداية العام الدرا�شي 
مبناف�شة  ال��ب��ط��ول��ة  وب�����داأت   .2018/2017
اف��ت��ت��اح��ي��ة ل��ك��ل ط���ال���ب، اأع��ق��ب��ه��ا م��ن��اف�����ش��ة ودية 
احرتافية للجوجي�شتو، قبل اأن ي�شارك متناف�شون 
من الفريق الوطني الإماراتي للنا�شئني يف خم�س 
البطولة بحفل توزيع  �شيقة. واختتمت  مناف�شات 
فئتهم،  �شمن  مقاتلني  اأف�شل  على  الكاأ�س  جوائز 

ف�شال عن فريق املدر�شة الفائز.

اأع��ل��ن جمل�س اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ش��ي ب��ال��ت��ع��اون مع 
�شركة اأبوظبي الوطنية للمعار�س “اأدنيك”، عن 
تنظيم مهرجان اأبوظبي الريا�شي ابتداء من 8 
2017، حتت  يوليو املقبل وحتى 31 اأغ�شط�س 
�شعار “حافظ على ن�شاطك، حافظ على �شحتك 
على  اأبوظبي  جمتمع  فئات  لت�شجيع  وذل��ك   “

ممار�شة الريا�شة يف بيئة مثالية.
الثانية  الذي يقام للمرة  املهرجان  وياأتي تنظيم 
على  اأبوظبي  جمتمع  ت�شجيع  اإىل  ال��ت��وايل  على 
ملمار�شة  املالئم  املناخ  وتوفر  الريا�شة،  ممار�شة 
خمتلف الأن�شطة البدنية خالل مو�شم ال�شيف، 
الريا�شة منطاً حلياة �شحية  على جعل  والعمل 
مثالية، والتوعية باأهمية ودور الريا�شة يف حياة 
الفرد باملجتمع، ورفع امل�شتوى الثقايف الريا�شية 
لكافة الجيال وذلك بالتزامن مع انطالق عطلة 

ال�شيف للمدار�س.

ج��اء ذل��ك خ��الل امل��وؤمت��ر ال�شحفي ال���ذي عقده 
ام�س  “اأدنيك”  يف  ال��ري��ا���ش��ي  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س 
بح�شور �شعادة عارف حمد العواين الأمني العام 
ملجل�س اأبوظبي الريا�شي وحميد مطر الظاهري 
اأب��وظ��ب��ي الوطنية  ل�����ش��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 

للمعار�س.
اأبوظبي الريا�شي بدورته لعام  وي�شمل مهرجان 
2017 على 15 ن�شاطا ريا�شيا يخدم كافة افراد 
املجتمع وب�شفة مفتوحة للعوائل و�شط تنوع كافة 
الريا�شات واللعاب الرتفيهية لل�شغار، ومن بني 
ال�شلة،  وك���رة  ال��ق��دم،  ك��رة    : ه��ي  الن�شطة  تلك 
والري�شة، وكرة الطائرة، والتن�س الر�شي امل�شغر، 

،واكروبول  ل��ل��ج��ري  ال��ط��اول��ة، وم�����ش��م��ار  وت��ن�����س 
اأدغال  ومنطقة   ، – القفز  الكرة  رمي  لالأطفال 
لالأطفال، ومنطقة ترامبولني لالأطفال القفز ، 
وجايرو �شكوب لالأطفال الكر�شي املتحرك 360 
لالأطفال  ت��زل��ج  ومنطقة  امل��ح��ور،  بنف�س  درج���ة 
والكبار، واليوغا والكرو�س فت لل�شيدات وغرها 

.
العام  الأم���ني  ال��ع��واين  ع���ارف حمد  �شعادة  واأك���د 
�شمو  ت��وج��ي��ه��ات  اأن  ال��ري��ا���ش��ي  اأب��وظ��ب��ي  ملجل�س 
جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  نهيان  ال�شيخ 
اأمناء موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل نهيان لالأعمال 
اأبوظبي  رئ��ي�����س جم��ل�����س  اخل��ري��ة والإن�����ش��ان��ي��ة 

الريا�شي تقودنا دائما لتقدمي املبادرات الريا�شية 
ال��ري��ا���ش��ة من��ط احل��ي��اة اليومية  ال��ه��ادف��ة جلعل 
مهرجان  اأن  مو�شحاً  الإم����ارات،  جمتمع  لأف���راد 
الفعاليات  �شل�شلة  �شمن  يقام  الريا�شي  اأبوظبي 
على  املجل�س  يحر�س  التي  املجتمعية  الريا�شية 

دعم م�شرة التفاعل الريا�شي يف املجتمع.
وا�شار اىل ان تنظيم مهرجان اأبوظبي الريا�شي 
جاء بالتعاون مع مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س 
اأدنيك خالل مو�شم ال�شيف، باأهداف تاأمني كافة 
اأن  مبيناً  امل��ه��رج��ان،  لأه���داف  النجاح  متطلبات 
احلدث ي�شمل 15 ن�شاطا ريا�شيا متنوعا ومتاحا 

لكافة افراد ال�شرة ملدة 55 يوماً.

وقال العواين : اإن جمل�س اأبوظبي الريا�شي و�شع 
ن�شب عينيه تنظيم مهرجان مفتوح بالتزامن مع 
العطلة ال�شيفية للمدار�س، انطالقاً من اهدافه 
ل��ب��ن��اء ج��ي��ل مثقف وواعي  ال��ط��م��وح��ة  وخ��ط��ط��ه 
وي����ويل اه��م��ي��ة ل��ل��م��م��ار���ش��ة ال��ري��ا���ش��ي��ة، يف بيئة 
منا�شبة ومناخ مالئم لكافة افراد املجتمع بف�شل 

ال�شيف.
ريا�شية  ن�����ش��اط��ات  بتخ�شي�س  قمنا   : واأ����ش���اف 
مغطاة  وم��الع��ب  منا�شبة  مب�����ش��اح��ات  م��ف��ت��وح��ة 
والعوائل  الأ���ش��ر  لأف���راد  مثالية  بيئة  يف  ومكيفة 
ملمار�شة الريا�شة وهواياتهم املف�شلة التي تغطي 
وتلبي جميع الأعمار والفئات ال�شنية داعياً عموم 

وت�شجيل  املهرجان  يف  للم�شاركة  املجتمع  اف��راد 
ت�شمل  التي  الأن�شطة  بكافة  بالتفاعل  ح�شورهم 
بال�شكر  متقدما  والرتفيهي،  الريا�شي  اجلانب 
على  للمعار�س  الوطني  اأبوظبي  ملركز  والتقدير 

احت�شانهم لفعاليات احلدث.
الظاهري  مطر  حميد  �شعادة  اأف���اد  جانبه  وم��ن 
اأب��وظ��ب��ي الوطنية  ل�����ش��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
التابعة  ال�شركات  وجمموعة  -اأدن��ي��ك  للمعار�س 
ال��دورة احلالية للمهرجان �شهدت ن�شبة  باأن  لها 
املخ�ش�شة  امل�����ش��اح��ات  يف  ب��امل��ائ��ة   10 بلغت  من��و 
ال�شابقة يف  ال��دورة  املهرجان، مقارنة مع  لأقامة 
الإجمالية  امل�شاحة  ارتفعت  حيث  املا�شي  ال��ع��ام 
�شيتم  وال���ت���ي  م��رب��ع  م���رت  ال���ف   22 ل��ت�����ش��ل اىل 
تخ�شي�شها لالأن�شطة الريا�شية املختلفة متوقعا 
م��ن قبل  اأك���رب  اق��ب��ال  ال���دورة احلالية  ت�شهد  اأن 

اجلمهور.

�أكادميية �ملعمورة تفوز باملركز �الأول خالل كاأ�س �أكادميّيات �لّد�ر للجوجيت�شو 2017 

ما يزيد عن 160 طالبًا من اأكرث من 20 مدر�شة يف اأب�ظبي ي�شارك�ن يف مناف�شات �شيقة يف الن�شخة الثالثة من البط�لة ال�شن�ية 

مهرج���ان اأب�ظب���ي الريا�ش��ي ينطل���ق 8 ي�لي��� املقب���ل

من  ا�شتقالته  النكليزي  بال�س  كري�شتال  م��درب  الرداي�����س  �شام  اعلن   
ا�شهر فقط  بعد خم�شة  للفريق لأ�شباب عائلية، وذلك  من�شبه كمدرب 
على توليه املهمة. وقال الرداي�س )62 عاما( منتخب انكلرتا ال�شابق 
ان��ه لي�س ل��دي��ه ط��م��وح��ات ل��ت��ويل مهمة اأخ���رى . وت��اب��ع يف ب��ي��ان عقب 
حمادثاته مع رئي�س النادي �شتيف باري�س “يف بع�س النواحي، كان اتخاذ 
القرار �شعبا، ولكن يف نواح اأخرى كان قرارا �شهال«. وكان الرداي�س خلف 
الن باردو يف كانون الأول دي�شمرب املا�شي يف عقد ل�شنتني ون�شف ال�شنة، 
وقاد الفريق اىل ثمانية انت�شارات يف 21 مباراة. وانهى كري�شتال بال�س 
الرداي�����س يف  واأ�شاف  الرابع ع�شر.  املركز  املمتاز يف  النكليزي  ال��دوري 
بيانه “�شاأكون دائما ممتنا لكري�شتال بال�س و�شتيف باري�س ملنحي هذه 
الفر�شة مل�شاعدة الفريق على البقاء يف الدوري املمتاز، واكرث من ذلك 

انكلرتا،  الذي ح�شل مع منتخب  بناء �شمعتي بعد  اع��ادة  ملنحي فر�شة 
ف�شعرت باأنني بحاجة اىل فر�شة اخرى كمدرب يف الدوري املمتاز لأظهر 

اأنني ل زلت قادرا على حتقيق �شيء مميز ».
67 يوما ق��اده فيها يف  مل��دة  وت��وىل الراداي�����س تدريب منتخب انكلرتا 
مباراة واحدة فقط قبل ان ي�شطر اىل ال�شتقالة بعد تعر�شه اىل خدعة 
من احدى ال�شحف. وانتقد الرداي�س يف ت�شريحات مت ت�شويرها �شرا 
من قبل �شحافيني يف “ديلي تلغراف” ادعوا انهم رجال اعمال من �شرق 
ا�شيا قرار الحتاد الإنكليزي باإعادة بناء ملعب وميبلي، و�شخر من �شلفه 
يف تدريب املنتخب روي هودج�شون، كما قدم ن�شائح حول كيفية التهرب 

من قوانني النتقالت.
و�شبق له تدريب بولتون وو�شت هام ونيوكا�شل و�شندرلند.

الرداي�س ي�شتقيل من تدريب كري�شتال بال�س 



اخلميس   25   مايو    2017  م   -   العـدد  12029  
Thursday  25   May   2017  -  Issue No   12029

19191919

الفجر الريا�ضي

دور  يف  الول  ف���وزه  اجل��زائ��ري  العا�شمة  م��ول��ودي��ة  حقق 
املجموعات )ثمن النهائي( مل�شابقة كاأ�س الحتاد الفريقي 
لكرة القدم عندما تغلب على �شيفه ال�شفاق�شي التون�شي 

اجلولة الثانية من مناف�شة املجموعة الثانية. يف   1-2
الرحمن ح�شود هديف مولودية  نقا�س وعبد  و�شجل ه�شام 

العا�شمة، وكرمي العوا�شي  هدف ال�شفاق�شي.
وك���ان م��ول��ودي��ة ال��ع��ا���ش��م��ة ع���اد ب��ت��ع��ادل ث��م��ني م��ن جنوب 
اجلولة  يف   1-1 �شتارز  بالتينيوم  م�شيفه  ام��ام  افريقيا 
بفارق  نقاط   4 بر�شيد  موؤقتا  بال�شدارة  فانفرد  الوىل، 
و2008   2007 ب��ط��ل  ال�شفاق�شي  ام���ام  واح����دة  نقطة 
تغلب  ك��ان  بعدما  الوىل  بخ�شارته  مني  وال��ذي  و2013 
ال�شوازيالندي -1�شفر يف اجلولة  على مبابايني �شوالوز 

الوىل.
الثاين  امل��رك��ز  اىل  بال�شفاق�شي  ���ش��وال��وز  مبابايني  وحل��ق 
ب��ف��وزه ع��ل��ى ب��الت��ي��ن��ي��وم ���ش��ت��ارز ب��ارب��ع��ة اه����داف ل�شابيلو 

ندزيني�شا مقابل هدفني لبن�شون �شيلونغو.
التون�شي  الف��ري��ق��ي  ال��ن��ادي  م��ن��ي  الوىل،  امل��ج��م��وع��ة  ويف 
�شيتي  امام م�شيفه كمبال  �شقط  الوىل عندما  بخ�شارته 
الوغندي بهدف للجزائري خمتار بلخيرت مقابل هدفني 

لديريك ن�شيبامبي وتوم ما�شيكو.
وبقي النادي الفريقي موؤقتا يف ال�شدارة بر�شيد 3 نقاط 
الهداف  بفارق  النيجري،  يونايتد  ريفرز  من فوزه على 
خلف الفتح الرباطي املغربي الذي يحل �شيفا على ريفرز 
لحقا الربعاء، فيما ك�شب الفريق الوغندي اول 3 نقاط 

بعد خ�شارته امام الفتح بطل 2010 يف اجلولة الوىل.
وي��ل��ت��ق��ي ال��ف��ت��ح ال��رب��اط��ي وال���ن���ادي الف��ري��ق��ي يف قمتني 
�شاخنتني يف اجلولتني الثالثة والرابعة يف 3 و20 حزيران 

يونيو املقبل يف الرباط وتون�س على التوايل.
امام  الغابوين  كلوب  مونانا  خ�شر  الرابعة،  املجموعة  ويف 
�شوبر �شبورت اجلنوب افريقي بثالثة اهداف لعبدو جميلو 
اأت�شاباو واملايل حميديو �شينايوكو ولوي�س اميكا اوت�شانغا 
منيامايني  وث��اب��و  كيكانا  ل��غ��ران��ت  اه���داف  خم�شة  مقابل 

والنيوزيندي بروكي .
نقاط   4 بر�شيد  موؤقتا  الرتتيب  �شبورت  �شوبر  وت�شدر 
بفارق نقطة واحدة امام مازميبي الكونغويل الدميوقراطي 

الذي يحل �شيفا على هورويا الغيني.

•• العني - الفجر

حتت رعاية وح�شور ال�شيخ الدكتور 
العامري  ح��م  ب��ن  ب��ن م�شلم  حممد 
اإم�شام  ملنظمة  ال��ع��ام  الأم���ني  ن��ائ��ب 
اكادميية  احتفلت   ، املتحدة  ب��المم 
القدم بتفوق لعبيها  يونايتد لكرة 
ومتيزهم على مدار املو�شم مبختلف 
مراحلها ال�شنية املنت�شبة لفرع نادى 
 ، ال��ع��ني  مب��دي��ن��ة  للفرو�شية  ال��ع��ني 
بني  م�شغرة  مباريات  احلفل  تخلل 
الالعبني  وت���ك���رمي  ال��ف��ئ��ات  ج��م��ي��ع 
ب�شهادات امل�شاركة اخلا�شة باكادميية 
يونايتد لكرة القدم ا�شافة اىل كاأ�س 

التميز لكل لعب.
 من جانبه اأ�شاد ال�شيخ حممد بن حم 
بها  يتحلى  التي  الريا�شية  بالروح 
بالتواجد  �شعادته  مبدياً  الالعبني 
ن�شاطهم،  وم��ت��اب��ع��ة  ال���رباع���م  م���ع 
يتيح  الذي  الحتفال  بفكرة  م�شيداً 
لعبتهم  مم��ار���ش��ة  ف��ر���ش��ة  ل�شغارنا 
املف�شلة يف اأجواء رائعة ، م�شراً اإىل 
ال�شعبية  اللعبة  ه��ي  ال��ق��دم  ك��رة  اأن 
حققت  وال����ت����ي  ب����ال����دول����ة،  الأوىل 
الإقليمي  امل�شتويني  على  اجن���ازات 
والدويل يف املرحلة الأخرة، موؤكداً 
الريا�شية  امل��واه��ب  رع��اي��ة  ���ش��رورة 
لأب���ن���اء الإم�������ارات ، ح��ي��ث لب���د من 

قدراتها  وتطوير  وحت�شني  دعمها 
الريا�شية،  للمناف�شات  واإع���داده���ا 
التي  ال��ق��اع��دة  ل��دي��ن��ا  ي�شبح  ح��ت��ى 
ت��ن��ط��ل��ق م��ن��ه��ا امل�����واه�����ب ال����واع����دة 
ال���ق���ادرة ع��ل��ى رف���ع راي���ة ال���دول���ة يف 
املحافل الريا�شية  كما نوه بن حم 
الن�شاط البدين والريا�شي  لأهمية 

للمحافظة على �شحة اأبنائنا .
الكابنت  اك����د  اخ�����رى  ن��اح��ي��ة  م���ن   
عالء جمال املدير الفني لأكادميية 
ال�شتمرار  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ي��ون��اي��ت��د 
من  ال��وط��ن  خلدمة  العطاء  بنف�س 
خ���الل اله��ت��م��ام وال��رع��اي��ة للن�سء 

ال�شغر                        

يونايتد  اك��ادمي��ي��ة  ان  ع��ل��ى  م��وؤك��دا 
الريا�شي  العمل  فى  فل�شفة  متتلك 
ت�شاهم فى تطوير مفاهيم الريا�شة 
ال��ع��رب��ي��ة ت��رت��ك��ز ع��ل��ى اأ���ش�����س علمية 
حلها  وط��رق  بامل�شكالت  عالقة  لها 
ول��ي�����س ال��ع��م��ل ع��ل��ى ات��ق��ان مهارات 

حركيه حمددة .
ت�شم  يونايتد  اأكادميية  اأن  م�شيفا 
م��ن جن�شيات خمتلفة  ك��ب��را  ع���ددا 
و���ش��ل ع���دده���م اىل اك����رث م���ن 20 
اأن����ح����اء العامل  ك���اف���ة  ج��ن�����ش��ي��ة م���ن 
وان���ع���ك���ا����س ذل����ك ال��ع��م��ل ع��ل��ى نقل 

ثقافة و�شلوك اإيجابي .
اكد مبارك حممد على   من جانبه 

الكتبى مدير اكادميية يونايتد لكرة 
على  الأكادميية  حر�س  على  القدم 

متر  التى  واخل���ربات  التجارب  نقل 
العاملني  الكادميية اىل جميع  بها 

لي�شتفيد  الريا�شي  التدريب  بحقل 
فى  نحتاجه  م��ا  ان  م��وؤك��دا  املجتمع 

الفرتة القادمة جناح جماعى يخدم 
املجتمع واملنتخبات الوطنية.

حقق فريق هيونداي موتور�شبورت 
ث��اين تتويج م��زدوج له ه��ذا املو�شم 
ب�شعود  للراليات  العامل  بطولة  يف 
كّل من تيري نوفيل وداين �شوردو 
رايل  خ��ت��ام  يف  التتويج  من�شة  اإىل 
ال��ربت��غ��ال، اجل��ول��ة ال�����ش��اد���ش��ة من 
ال��ب��ط��ول��ة ال���ت���ي ي��ن��ظ��م��ه��ا الحت����اد 
ال��ع��امل��ي ل��ل�����ش��ي��ارات. واأن��ه��ى ك��ل من 
باملركزين  ال�شباق  و���ش��وردو  نوفيل 
الثاين والثالث على التوايل يف فوز 
هو الأول على الإط��الق للفريق يف 
تلبي  نتيجة  وه��ي  ال��ربت��غ��ال،  رايل 
لغاية  البطولة  يف  الفريق  م�شاعي 

الآن.
وهذه هي املّرة ال�شاد�شة التي يحقق 
فيه الفريق �شعوداً مزدوجاً لأطقمه 
اإىل من�شة التتويج يف تاريخه، كما 
يوا�شل م�شواره املتميز يف البطولة 
ب��ع��دم��ا ح���اف���ظ ع��ل��ى م��ك��ان��ت��ه بني 
اجلولت  يف  الأوىل  الثالثة  املراكز 
يف  ث��الث��اً  ح��ّل  اإذ  ال�شابقة،  ال��ث��الث 
رايل املك�شيك، وفاز باملركزين الأول 
والثالث يف �شباق كور�شيكا، كما فاز 
بالأرجنتني  اخل��ام�����ش��ة  اجل��ول��ة  يف 

نهاية اإبريل املا�شي.
واأعرب نوفيل عن �شروره باحتالل 
بعد فوزين متتاليني  الثاين  املركز 
ال�شابقتني،  اجلولتني  يف  اأحرزهما 

نقاط  من  كثراً  ك�شبه  عن  ف�شاًل 
هذا  اأن  م�����وؤّك�����داً  ال����ق����ّوة،  م��رح��ل��ة 
ترتيبي يف  تعزيز  م��ه��ّم يف  الإجن���از 

اأ�شبحُت  بعدما  ال�شائقني  بطولة 
ثانياً خلف اأوجيه، واعترب اأن فريقه 
نهاية  عطلة  يف  قّيماً  جن��اح��اً  حّقق 

الأ�شبوع وقال: ا�شتطعنا كفريق اأن 
ن�شيف مزيداً من النقاط ل �شيما 

مع حلول داين يف املركز الثالث.

واأحكم فريق هيونداي قب�شته على 
ال�شانعني،  الثاين يف بطولة  املركز 
نقطة   173 اإىل  ر���ش��ي��ده  راف���ع���اً 

60 نقطة عن فريق تويوتا  بفارق 
نقطة(،   113( ري�����ش��ي��ن��غ  غ������ازو 
وذل���ك ب��ع��دم��ا ك���ان ق��د اأن��ه��ى �شباق 

الأرج���ن���ت���ني م��ت��ف��وق��اً ب���ف���ارق 41 
ب��ني املركزين  ال���ف���ارق  اأم����ا  ن��ق��ط��ة. 
الأول والثاين ف�شهد ارتفاعاً طفيفاً 

بو�شول   ،26 اإىل  نقطة   22 م��ن 
اإىل  امل��ت�����ش��در  �شبورت”  “اإم  ف��ري��ق 
قرب  م����ع  وذل������ك  ن���ق���ط���ة،   199

انت�شاف املو�شم.
هيونداي  ف��ري��ق  ط��واق��م  و���ش��ج��ل��ت 
�شل موبي�س الثالثة جميعها الفوز 
هذا  نهاية  ال�شباق  م��ن  م��راح��ل  يف 
الأ���ش��ب��وع؛ اإذ اأح���رز ك��ل م��ن هايدن 
ب�������ادون ون���ي���وف���ي���ل ال����ف����وز يف اأرب�����ع 
م��راح��ل، فيما ف��از ���ش��وردو مبرحلة 
الربتغال  رايل  وُي���ع���ت���رب  واح�������دة. 
اأول �شباق هذا املو�شم حتقق جميع 
طواقم هيونداي موتور�شبورت فوزاً 
يف مراحله، وميثل واحداً من اأكرث 
الآن  حتى  للفريق  جناحاً  الراليات 
فاز  بعدما  ب��امل��راح��ل،  ال��ف��وز  جلهة 
هايدن  وك��ان  منها.  ت�شع  باإجمايل 
بادون وماّلحه �شيب مار�شال واجها 
اأن  ا�شتطاعا  لكنهما  فنية،  م�شاكل 
ُينهيا ال�شباق يف املركز الثاين ع�شر 
بعد الفوز يف مرحلتني خالل اليوم 

الأخر الذي �شهد مناف�شة قوية.
ال�شابعة  اجل��ول��ة  ت��ق��ام  اأن  وُينتظر 
للراليات  العامل  بطولة  املقبلة من 
بني  باإيطاليا  �شردينيا  يف   2017
الذي  الرايل  وهو  يونيو،  و11   8
هيونداي  لفريق  فيه  الفوز  حتّقق 

يف املو�شم املا�شي 2016.

برعاية حممد بن حم

اأكادميية ي�نايتد لكرة القدم تكرم لعبيها املتميزين

�حتل �ملركزين �لثاين و�لثالث يف �جلولة �ل�شاد�شة من بطولة �لعامل للر�ليات 2017

�شع�د مزدوج لفريق هي�نداي م�ت�ر�شب�رت اإىل من�شة التت�يج يف رايل الربتغال
تيريي نوفيل �أنهى �ل�شباق ثانيًا بفارق 15.6 ثانية عن �شاحب �ملركز �الأول �شبا�شتيان �أوجيه 

كاأ�س الحتاد الفريقي: ف�ز اول مل�ل�دية اجلزائر وخ�شارة اوىل للنادي الفريقي 

اعلن الفرن�شي ار�شني فينغر مدرب ار�شنال الإنكليزي 
ام�س الأربعاء انه ل يعرف ما اذا كانت املباراة النهائية 

مل�شابقة كاأ�س اإنكلرتا لكرة القدم �شد 
الأخرة  هي  ال�شبت،  ت�شل�شي 

الفنية  الإدارة  راأ���س  له على 
ل�لمدفعجية .

���ش��وؤال��ه يف موؤمتر  ول���دى 
�شحايف حول احتمال ان 
تكون املباراة املقررة على 

ملعب وميبلي، الأخرة له 
على مقاعد بدلء ار�شنال بعد 

رد  م��ن�����ش��ب��ه،  ع��ام��ا يف   21
الفرن�شي  الفني  املدير 

ل اأعرف .
ف��ي��ن��غ��ر )67  اأ�����ش����اف 
عاما( يف كل الحوال، 
ل������ن ت�����ك�����ون امل������ب������اراة 
لنني  يل  الأخ�����������رة 
ح�شل،  مهما  �شاأبقى، 
القدم  ك�����رة  ع�����امل  يف 

يكون  ان  م�����ش��ت��ب��ع��دا   ،
للفوز يف وميبلي تاأثر 

النادي  مع  تعاقده  على 
اللندين.

وي�����واج�����ه ف��ي��ن��غ��ر ال����ذي 
ينتهي عقده يف حزيران 
ي���ون���ي���و امل���ق���ب���ل وال�����ذي 
تطالب جماهر النادي 

ب���رح���ي���ل���ه، ان���ت���ق���ادات 
مو�شم  بعد  ك��ب��رة 

خميب مل يحجز 
ف�����ي�����ه ال�����ف�����ري�����ق 
اىل  ب�����ط�����اق�����ت�����ه 

دوري  م�������ش���اب���ق���ة 

ابطال اأوروبا املو�شم املقبل.
املمتاز  النكليزي  ال���دوري  يف  خام�شا  ار���ش��ن��ال  وح��ل 
العريقة،  القارية  امل�شابقة  يف  التواجد  يف  وف�شل 

وذلك للمرة الأوىل منذ نحو 20 عاما.
التتويج  ان  فينغر  اأك���د  ذل���ك،  رغ���م  وع��ل��ى 
بلقب كاأ�س انكلرتا �شيكون حدثا جميال اأيا 
كان م�شتقبله مع النادي، قائال اأحب الفوز 
الفوز  اأري����د  ل��ف��ري��ق��ي.  ذل���ك  واأح����ب حتقيق 
بالكاأ�س من اأجل النادي، هذا كل ما يهمني .

وكان فينغر نف�شه اعلن اجلمعة ان م�شره 
النهائية  امل����ب����اراة  ع��ق��ب  ���ش��ي��ت��ح��دد 
اجتماع  خالل  الكاأ�س  مل�شابقة 

ملجل�س ادارة النادي.

عقب �ملبار�ة �لنهائية لكاأ�س �نكلرت� 

هل يرحل فينغر عن فريق املدفعجية ار�شنال ؟
�شاراب�فا حت�شل على بطاقة ا�شرتاك 

يف كاأ�س روجرز يف ت�رونت� 
رف�س طعن مي�شي يف ق�شية 
التهرب ال�شريبي يف اإ�شبانيا 
اأظهرت وثائق ق�شائية اأن املحكمة العليا يف اإ�شبانيا رف�شت طعن ليونيل 
مي�شي جنم بر�شلونة �شد قرار حمكمة يف قطالونيا ب�شجنه 21 �شهرا 

ب�شبب التهرب ال�شريبي.
واأدان��ت حمكمة يف قطالونيا مي�شي بارتكاب ثالث تهم تتعلق بالتهرب 
 2007 ال�شريبي يف ي��ول��ي��و مت���وز امل��ا���ش��ي وذل���ك خ���الل ال��ف��رتة ب��ني 

و2009.
ومل يت�شن احل�شول على تعليق من فريق الدفاع عن مي�شي.

ذاتها،  العقوبة  تلقى  ال��ذي  هورا�شيو،  خورخي  ووال��ده  مي�شي  وتعر�س 
�شابق  ق����رار  يف  دولر(  م��ل��ي��ون   2.24( ي����ورو  م��ل��ي��وين  ت��ب��ل��غ  ل��غ��رام��ة 

للمحكمة.
ومن غر املتوقع اأن يتعر�س مي�شي اأو والده لل�شجن اإذ اأنه وفقا للقانون 

الإ�شباين ميكن اإيقاف تنفيذ عقوبة ال�شجن اأقل من عامني.

�شارابوفا  م��اري��ا  ع���ودة  �شتت�شمن 
املن�شطات  ب�����ش��ب��ب  الإي����ق����اف  م���ن 
الظهور يف كاأ�س روجرز للتن�س يف 
اأغ�شط�س اآب بعد ح�شول امل�شنفة 
بطاقة  على  �شابقا  عامليا  الأوىل 
البطولة  م��ن��ظ��م��ي  م���ن  ا����ش���رتاك 

التي تقام يف تورونتو.
ال�شهر  ل��ل��ع��ب  ���ش��اراب��وف��ا  وع�����ادت 
عقوبة  ن����ف����ذت  ب���ع���دم���ا  امل���ا����ش���ي 
الإيقاف 15 �شهرا عقب �شقوطها 
بطولة  يف  للمن�شطات  اخ��ت��ب��ار  يف 
املا�شي  ال��ع��ام  املفتوحة  ا�شرتاليا 

وح���������ش����ل����ت 

على  الن  حتى  الرو�شية  الالعبة 
ثالث بطاقات ا�شرتاك يف بطولت 

رابطة الالعبات املحرتفات.
قبل  ال��دور  اإىل  �شارابوفا  وتاأهلت 
ت�شارك  ب��ط��ول��ة  اأول  يف  ال��ن��ه��ائ��ي 
�شتوجتارت  يف  ال���ع���ودة  ب��ع��د  ف��ي��ه��ا 
املفتوحة  ف��رن�����ش��ا  م��ن��ظ��م��ي  ل��ك��ن 
منحها  مفاجئ  نحو  على  رف�شوا 
بالقلق  ل�شعورهم  ا�شرتاك  بطاقة 
من ال�شراع نحو اعادتها للبطولة 

التي اأحرزت لقبها مرتني.
التاأهل  ����ش���اراب���وف���ا  و����ش���ت���ح���اول 
لبطولة وميبلدون يف يوليو متوز 
ومت دعوتها للعب يف البطولة 
تورونتو  يف  �شتقام  ال��ت��ي 

واح���������������دة من  وه����������ي 
العدادية  البطولت 

لأمريكا  الرئي�شية 
املفتوحة.

وو���������ش��������ف 

ك�����ارل ه��ي��ل م���دي���ر ك���اأ����س روج����رز 
ب��اأن��ه��ا لع��ب��ة مف�شلة  ���ش��اراب��وف��ا 
الالعبة  وق��ال��ت  ع��ن��د اجل��م��اه��ر 
عاما   30 البالغ عمرها  الرو�شية 
اإن���ه���ا ح��ري�����ش��ة ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة يف 
البطولة التي كان اخر ظهور لها 

فيها عام 2014.
ال�شحفيني  ����ش���اراب���وف���ا  واأب���ل���غ���ت 
اإنها  كندا.  اإىل  للعودة  اأتطلع حقا 
واحدة من اأكرب البطولت يف العام 
واأمتنى اأن اأقدم اأف�شل م�شتوياتي 

هناك .
وتبقى اأوجيني بو�شار، اأبرز لعبة 
منتقدي  اأ���ش��د  م��ن  ك��ن��دي��ة،  تن�س 
وو�شفت  ����ش���اراب���وف���ا 
ال��������الع��������ب��������ة 
ال�����رو������ش�����ي�����ة 
غ�شا�شة  باأنها 
اإىل  ودع���������������ت 
اإي�����ق�����اف�����ه�����ا 
م��������������������دى 
احل��������ي��������اة 
وع��������������������دم 
ال���رتح���ي���ب 
اإىل  ب����ع����ودت����ه����ا 
ال������ت������ن�������������س ب������ه������ذا 

احلما�س.
يف  الالعبتان  والتقت 
مواجهة م�شتعلة بالدور 
مدريد  بطولة  يف  الثاين 
ال�شهر  ه������ذا  امل���ف���ت���وح���ة 
عاما(   23( بو�شار  وتفوقت 

و4-6. و6-2   5-7

برينلي ي�شتغنى عن امل�ق�ف بارت�ن ب�شبب املراهنات 
اأعلن برنلي انف�شاله عن لعب الو�شط جوي بارتون بعد �شهر واحد من معاقبة الالعب من الحتاد 

الإجنليزي لكرة القدم بالإيقاف 18 �شهرا ب�شبب انتهاك لوائح املراهنات على املباريات.
وكان رينجرز الأ�شكتلندي قد ا�شتغنى اأي�شا عن بارتون يف نوفمرب ت�شرين الثاين املا�شي بعد التعر�س 
لفرتة  لبرنلي  لالن�شمام  بارتون  وع��اد  اأي�شا.  واملراهنات  بالن�شباط  تتعلق  لأ�شباب  اإيقافات  لعدة 

ق�شرة يف يناير كانون الثاين و�شجل هدفا واحدا يف 18 مباراة قبل اأن يتعر�س لالإيقاف.
وقال �شون دايك مدرب برنلي ملوقع النادي �شيرتكنا جوي لالأ�شباب الوا�شحة وبعد اأن �شاهم ب�شكل 

كبر فيما حققنا هذا املو�شم .
وكان بارتون �شاعد برنلي على ال�شعود للدوري املمتاز يف 2016 قبل اأن ينتقل اإىل رينجرز. واحتل 

برنلي املركز 16 لي�شمن لأول مرة البقاء يف دوري الأ�شواء للمو�شم الثاين على التوايل.
كانون  يناير  يف  األبيون  بورتون  لفريق  اإعارته  بعد  كايتلي  مايكل  عن  ال�شتغناء  اأي�شا  برنلي  واأعلن 

الثاين املا�شي.

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
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فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
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تخّلى عنها حبيبها فح�لت زفافها ملعر�س فني

برغم اأّن حبيبها تخّلى عنها قبل حفل الزفاف ب� 5 اأيام، حر�شت 
�شابة اأمريكية على اإنقاذ زفافها بتحويله اإىل معر�س فنّي بالألوان، 

من خالل الرتا�شق بالطالء امللّون مع اأ�شدقائها واملدعّوين.
فقبل اأيام من زفاف �شيلبي �شوينك، البالغة من العمر 23 عاماً، 
اأعلن  اأع��وام يف اجلامعة،   3 اإليه قبل  ال��ذي تعّرفت  اإىل خطيبها، 
العري�س رغبته يف النف�شال عن عرو�شه، بحّجة اأنه مل يعد يكّن 

لها م�شاعر احلّب.
توجب  التي  ل�شيلبي،  كبرة  �شدمة  املفاجئ  ال��ق��رار  ه��ذا  و�شّكل 
عليها اإلغاء جميع ترتيبات الزفاف والت�شال باملدعّوين والعتذار 
�شديد  اإحباط  تعاين فيه من حالة  كانت  ال��ذي  الوقت  اإليهم، يف 
بفكرة  خ��رج��وا  واأ���ش��دق��اءه��ا  �شيلبي  عائلة  لكن  النف�شال.  بعد 
يرتا�شق  طريف،  فنّي  معر�س  اإىل  الزفاف  حفل  لتحويل  غريبة 
هوارد  اإليزابيث  امل�����ش��ّورة  وتتكّفل  امل��ل��ّون،  بالطالء  اجلميع  فيه 

بتوثيق هذه املنا�شبة.
اأحّبت �شيلبي الفكرة، حيث مل تكن ترغب يف منح خطيبها فر�شة 
حرمانها من ال�شعادة يف يوم زفافها، فقررت امل�شي بتنفيذ الفكرة. 
احلفلة  يف  �شيلبي،  ووال���د  ال�شرف،  وو�شيفات  امل��دع��وون  و���ش��ارك 
ليتحّول  ب��الأل��وان،  اجلميع  ثياب  بتلطيخ  انتهت  التي  املجنونة، 
ثوب الزفاف اإىل لوحة �شوريالّية، من املقّرر عر�شها للبيع يف وقت 

لحق يف اأحد متاجر الأزياء.

ي�شبح من م�شر اإىل الأردن ب�شاق واحدة
ال�شباحة من  �شاقه يف ح��ادث �شر، يف  جنح مغامر م�شري، فقد 
 20 �شاعات، قاطعا م�شافة متتد   9 اأق��ل من  اإىل م�شر يف  الأردن 

كيلومرتا بعر�س خليج العقبة يف البحر الأحمر.
وف��ق��د ع��م��ر ح��ج��ازي )26 ع��ام��ا( ���ش��اق��ه يف ح���ادث دراج����ة نارية 
قوته  وا�شتعاد  الياأ�س  على  التغلب  على  اأ���ش��ر  لكنه  ع��ام��ني،  قبل 
بالتدريب، و�شرعان ما عاد ملمار�شة ريا�شات خطرة، كان ي�شتمتع 

بها قبل احلادث، بينها ت�شلق اجلبال والغو�س.

حي�انات األيفة للرتويح عن امل�ظفني اليابانيني
وجدت موؤ�ش�شات يابانية طريقة لتخفيف ال�شغط عن موظفيها، 
العمل، يف  اأخ��رى يف مكاتب  األيفة  اأو حيوانات  وه��ي و�شع قطط 
بلد معروف ب�شاعات عمل مرهقة ل تكاد تنتهي. وقررت موؤ�ش�شة 
مكاتبها،  يف  قطط  ت�شع  و�شع  طوكيو  يف  للمعلوماتية  »ف���راي« 
جت��ري ب��ني امل��وظ��ف��ني وتنتقل ب��ني ط��اولت��ه��م واأج��ه��زت��ه��م وتنام 
اأن يخفف من ال�شغط الذي  بالقرب منهم، لتبث جواً من �شاأنه 

يعانون منه.
الفكرة  بهذه  اأت��ى  ال��ذي  ال�شركة  مدير  فوكودا  هيدينوبو  ويقول 
»اأنا  عملهم  مقر  اإىل  قططهم  با�شطحاب  ملوظفيه  اأي�شاً  و�شمح 
ينقذ  مل��ن  ال�شهر  يف  دولراً(   45( ي��ن  اآلف  خم�شة  اأي�����ش��اً  اأع��ط��ي 

قطة«. 
الأليفة  احل��ي��وان��ات  م�شتخدمة  ح����ذوه  ع���دة  م��وؤ���ش�����ش��ات  وح����ذت 
للرتويح عن موظفيها وزوارها مثل با�شونا غروب واأرواكل جابان 
التي يتوىل فيها الكلب كاندي ا�شتقبال الزبائن وت�شلية املوظفني. 
بني  القطط  فيها  تنت�شر  �شتني مقهى  ح��واىل  ويوجد يف طوكيو 

الزبائن، ويرى الكثرون اأن وجود هذه احليوانات له اأثر مهدئ.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

في�س ب�ك يطلق ت�شميما جديدا لتطبيق 
ما�شنجر لت�شهيل الدرد�شة والت�ا�شل

اأ�شهل  لي�شبح  ت�شميمها  اإع���ادة  مت  اإذ  للدرد�شة،  ما�شنجر  بتطبيق  جديد  حتديث  ع��ن  ب��وك  في�س  موقع  ك�شف 
تبويب جديدة  العلوي يظهر عالمات  ال�شريط  للتطبيق، مع  الرئي�شية  ال�شا�شة  تنظيم  اإع��ادة  و مت  بال�شتخدام، 
للر�شائل، واآخر لالأ�شدقاء املتاحني للدرد�شة واأخرى للمجموعات املف�شلة، ف�شال عن �شريط لل�شا�شة الرئي�شية 

واملكاملات وزر الكامرا، والأ�شخا�س والألعاب.
ووفقا للموقع اللكرتوين ل�شحيفة "ديلي ميل" الربيطانية و�شيتم طرح الت�شميم اجلديد لتطبيق ما�شنجر يف 

جميع اأنحاء العامل على كل من ios واندرويد هذا الأ�شبوع.
وقال متحدث با�شم في�س بوك: يهتم ما�شنجر بالنا�س وكيفية التوا�شل مع الأ�شخا�س الذين تهتم لأجلهم، �شواء 
اأو مكاملة  اإج��راء مكاملات الفيديو  اأو  اأو م�شاركة يومك  الر�شائل واملل�شقات،  كان ذلك الدرد�شة مع جمموعة عرب 
�شوتية، اأو التفاعل عن طريق اللعب، كما تطورت الر�شائل من الن�س اإىل اأ�شكال اأكرث ثراء من الت�شالت، وقد 

اأدخلت مزايا جديدة مبا�شنجر لدعم هذا التحول".
واأ�شاف املتحدث: ي�شع التحديث اجلديد جميع الطرق التى تربط النا�س على واجهة ما�شنجر ويف املقدمة".
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هندية تبلغ قمة اإيفر�شت مرتني يف اأ�شب�ع واحد
من  اأق��ل  يف  الثانية  للمرة  اإيفر�شت  قمة  بلوغ  من  هندية  مت�شلقة  متكنت 
اأعلن  ح�شبما  ال��ع��امل،  م�شتوى  على  قيا�شياً  رق��م��اً  بذلك  حمققة  اأ���ش��ب��وع 
الفريق املتابع لها. ففي ال�شاد�س ع�شر من اأيار مايو و�شلت اأن�شو جام�شينبا 
البالغة من العمر 37 عاماً اإىل اأعلى قمم العامل على ارتفاع 8848 مرتاً، 
الراحة وع��اودت رحلة �شعود جديدة تكللت  اأخ��ذت ق�شطاً ق�شراً من  ثم 
هي الأخرى بالنجاح. وهي ح�شلت قبل انطالقها يف مغامرتها على بركة 

الدلي لما، الزعيم الروحي للبوذيني يف التيبت.
ال�شاعة  عند  اإيفر�شت  قمة  اأن�شو  بلغت  الرحلة  على  امل�شرف  الفريق  وقال 

8،00 )2،15 ت غ( للمرة الثانية هذا املو�شم، حمققة رقماً قيا�شياً. 
يف  مرتني  القمة  ت�شلق  من  متكنت  ل�شيدة  ال�شابق  القيا�شي  الرقم  وك��ان 
اأقرته  وق��د   2012 يف  �شربا  ���ش��ورمي  النيبالية  ن�شيب  م��ن  واح��د  مو�شم 

مو�شوعة غيني�س لالأرقام القيا�شية. 
تنفيذ  تنوي  وكانت  م��رات،  خم�س  اإيفر�شت  جبال  اأن�شو  ت�شلقت  اأن  و�شبق 
مغامرة اإ�شافية يف العام 2014، لكن الزلزال الدامي الذي �شرب النيبال 
اإلغاء مو�شم  اإىل  اأدى  �شخ�س  اآلف  ت�شعة  واأ�شفر عن مقتل  العام  ذلك  يف 
رقماً  �شربا  لهاكبا  النيبالية  املت�شلقة  حققت  املا�شي،  والأ�شبوع  الت�شلق. 
رح��الت. ومتكن  ثماين  ايفر�شت  اإىل  عدد رحالتها  بلغ  اإذ  ن�شائياً  قيا�شياً 
120 �شخ�شاً من بلوغ القمة يف مو�شم الت�شلق احلايل، فيما ق�شى اثنان 
وهما يحاولن اإمتام هذه املغامرة. ومنذ الو�شول اإىل قمة ايفر�شت للمرة 

الأوىل �شنة 1953، لقي اأكرث من 300 �شخ�س حتفه يف جبال هماليا.

نظام ف��شيا اجلديد لن يحل حمل الأندرويد
ت�شغيل جديد  لنظام  �شركة جوجل  تطوير  التقارير عن  عدد من  ك�شفت 
ميكنه اأن يحل حمل اأندرويد يف امل�شتقبل والذي اأطلقت عليه ا�شم "فو�شيا"، 
وظهرت الكثر من التقارير التي تزعم اأنه �شيكون البديل الأمثل لنظام 
�شركة  رئي�س  بورك" نائب  "ديفيد  نفى  لكن  العامل،  يف  الأ�شهر  الت�شغيل 

جوجل هذه الدعاءات و�شرح النظام اجلديد وبع�س مزاياه.
هو  فو�شيا  اإن  ب��ورك،  ق��ال  الأمريكى   AndroidPolice ملوقع  ووفقا 
اأن��دروي��د ويعد  املبكرة، فهو م�شتقل عن نظام  م��ازال فى مراحله  م�شروع 
م�شروعا جتريبيا، �شمن عدد كبر من امل�شروعات التي تهتم بها جوجل، 
ال���ق���درة لأي �شخ�س  لأن���ه يعطي  م��ه��م  ���ش��يء  امل�����ش��در وه���و  م��ف��ت��وح  لكنه 

بامل�شاركة.
اأندرويد ل يقلقوا لأن ال�شركة العمالقة  "بورك" اأن م�شتخدمي  واأو�شح 

لن تتخلى عن نظام الت�شغيل املف�شل لهم ل�شالح فو�شيا. 

اأريانا جراندي تع�د اإىل ال�ليات 
املتحدة بعد تفجري مان�ش�شرت 

اأريانا  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��غ��ن��ي��ة  ع����ادت 
املتحدة  ال���ولي���ات  اإىل  ج���ران���دي 
يوم من  بعد  الثالثاء  الأول  ام�س 
ق��ي��ام م��ف��ج��ر ان��ت��ح��اري ب��ق��ت��ل 22 
يف  حتييه  ك��ان��ت  ح��ف��ل  يف  �شخ�شا 
مان�ش�شرت باإجنلرتا يف وقت ترتدد 
اإذا كانت  ت�����ش��اوؤلت ح���ول م��ا  ف��ي��ه 

�شتوا�شل جولتها الأوروبية.
عاما(   23( ج����ران����دي  وظ���ه���رت 
ديلي  �شحيفة  ن�����ش��رت��ه��ا  ���ش��ور  يف 
طائرة  �شلم  على  تنزل  وه��ي  ميل 
خا�شة يف مطار يف بلدة بوكا راتون 
حيث  الأمريكية  ف��ل��وري��دا  ب��ولي��ة 
تقيم وكان يف ا�شتقبالها اأفراد من 

عائلتها.
ن�شرتها  ال��ت��ي  ال�����ش��ور  واأظ���ه���رت 
ديلي ميل جنمة البوب التي كانت 
ترتدي مالب�س غر ر�شمية ويبدو 
ا�شتقبلها  ع��ن��دم��ا  احل����زن  ع��ل��ي��ه��ا 
الراب  مغني  ميلر،  ماك  �شديقها 
على مدرج الطائرات ودخال �شيارة 

كانت تنتظرهما.
ع��ل��ن��ا منذ  ج����ران����دي  ت��ظ��ه��ر  ومل 
التفجر الذي هز قاعة احتفالت 
حفلها.  نهاية  يف  اأري��ن��ا  مان�ش�شرت 

ومل ت�شب جراندي باأذى.
وجل���اأت ج��ران��دي اإىل ت��وي��رت بعد 
نحو خم�س �شاعات من التفجر يف 
البيان الوحيد الذي اأ�شدرته حتى 
الآن لت�شف نف�شها باأنها حمطمة 

يف اأعقاب الهجوم.
وك��ت��ب��ت يف ت��غ��ري��دة حم��ط��م��ة من 
اآ���ش��ف��ة للغاية،  اأن���ا  اأع��م��اق ق��ل��ب��ي.. 

لي�س لدي ما اأقوله .

�شاندي تن�شر �ش�رة 
جديدة من حفل زفافها

ن�شرت املطربة �شاندي 
م��ع زوجها  لها  ���ش��ورة 
ح�شابها  خ�����الل  م����ن 
ع��ل��ى موقع  ال��ر���ش��م��ي 
ال�شهر  ال�شور  تبادل 

اإن�شتجرام.
وع��ل��ق��ت ���ش��ان��دى على 
"انت  ال�شورة بقولها: 
اللي  احلقيقى  احل���ب 
حياتى  ف�����ى  ق���اب���ل���ت���ه 
بجد،  �شعادتي  و�شبب 
وانت اللي هكمل معاه 
ع�����م�����ري ال�����ل�����ي ب���اق���ي 
ع�شان بجد انت اأح�شن 
واأح��ن راج��ل يف الكون 

كله".

طريقة غريبة لطلب الزواج من ممر�شة! 
ق��رر ���ش��اب رو���ش��ي اأن يتحدى ك��ل م��ا ه��و م��ت��ع��ارف عليه 
اخلامت  اأخفى  اإذ  ال��زواج،  املمر�شة  �شديقته  من  ليطلب 
داخل جرح يف بطنه، وطلب منها اأن تنظف اجلرح لتجده 
وتخرجه من بطنه. وكان ال�شاب قد اأقنع الطبيب اجلراح 
ال��ذي عاجله، بو�شع اخل��امت داخ��ل اجل��رح، ثم طلب من 
�شديقته التي تعمل يف نف�س امل�شت�شفى، اأن تنظف اجلرح، 

فيما قام �شديقه بت�شوير ما يحدث.
واإخ���راج���ه من  ال��ع��ث��ور على اخل���امت  ال�شابة يف  وجن��ح��ت 
على  وواف��ق��ت  ف��رح��ا  بالبكاء  ب���داأت  ث��م  �شديقها،  بطن 
الزواج، لكنها غ�شلت اخلامت قبل و�شعه يف اإ�شبعها، وفق 
واأثار  ميل" الربيطانية.  "ديلي  �شحيفة  موقع  ذكر  ما 
مقطع الفيديو الكثر من اجلدل على مواقع التوا�شل 
الجتماعي، اإذ راأى كثرون اأنها خطوة جمنونة وكان من 
املمكن اأن توؤدي لإ�شابته بالتهابات اأو م�شاعفات �شحية. 
يف املقابل، و�شف اآخرون الرجل ب�الرومان�شي لأنه اأراد اأن 

يخرب حبيبته باأنه �شي�شحي بنف�شه لإ�شعادها.

فنجان قه�ة ينقذه من امل�ت!
يف واقعة غربية من نوعها، وافق اإيطايل ٌيدعى فرناندو 
النتحار  ع��ن  ال��ع��دول  ع��ام��ا، على   52 العمر  م��ن  البالغ 
ب��ع��د مفاو�شات  م��ق��اب��ل احل�����ش��ول ع��ل��ى ف��ن��ج��ان ق��ه��وة 

ال�شلطات الإيطالية معه ملدة 22 �شاعة .
وق���ام امل��واط��ن الإي���ط���ايل، ب��اإل��ق��اء اأث���اث بيته م��ن �شرفة 
املنزل، وذلك احتجاجا على عدم قيام ال�شرطة بال�شماع 
اإىل بالغاته املتعددة حول التهديدات التي وجهت له من 
مبا�شرة  الأح��داث  فرناندو  ونقل  الإيطالية،  املافيا  قبل 

على الهواء من خالل و�شائل التوا�شل الجتماعي.
وم���ع ان��ت�����ش��ار اخل���رب يف م��دي��ن��ة ت��وري��ن��و ق��ام��ت ال�شرطة 
والرد  الأخ��ذ  �شاعات من  وبعد  امل��واط��ن،  منزل  بتطويق 
بني ال�شرطة الإيطالية وفرناندو، قرر الأخر يف �شاعات 
ال�شباح الأوىل اأن ي�شت�شلم لل�شرطة ولكن ب�شرط وحيد، 
وهو تقدمي ال�شرطة له فنجان من القهوة مقابل فتحه 

الباب وعزوفه عن النتحار.

العث�ر على اأربعة مت�شلقني ميتني 
يف خميم على جبل اإيفر�شت 

قال م�شوؤولون نيباليون ام�س الأربعاء اإنه مت العثور على 
اأربعة مت�شلقني ميتني يف خميم على جبل اإيفر�شت مما 
يرفع عدد ال�شحايا الذين لقوا حتفهم عند اأعلى قمة يف 

العامل اإىل ع�شرة خالل ال�شهر املا�شي.
وجرى العثور على جثث املت�شلقني الأربعة داخل خيمتني 
يف املخيم الرابع الذي يقع على ارتفاع 8000 مرت الليلة 
ي��ت��م حتديد  ك��م��ا مل  م��ات��وا  ك��ي��ف  امل��ا���ش��ي��ة. ومل يت�شح 
جبل  ع��ل��ى  حتفهم  مت�شلقني  ع�����ش��رة  ول��ق��ي  ه��وي��ات��ه��م. 
مو�شم  خ��الل  ال�شيني،  اجلانب  على  اأح��ده��م  اإيفر�شت، 
فرق  وواجهت  ال�شهر.  هذا  ينتهي  الذي  احلايل  الت�شلق 
ت�شلق قمة اإيفر�شت هذا العام طق�شا �شيئا ورياحا عاتية.

العام  هذا  القمة  اإىل  الو�شول  املت�شلقني  مئات  ويحاول 
عرب طرق من نيبال وال�شني.

كيم كارد�شيان حتتفل ب��ش�ل متابعيها 
على ان�شتغرام اإىل 100ملي�ن

احتفلت جنمة تليفزيون الواقع كيم كارد�شيان بو�شول عدد متابعيها على موقع تبادل 
ال�شور اإن�شتغرام، اإىل رقم قيا�شي جديد، وهو 100 مليون متابع.

ون�شرت كيم �شورة جديدة لها عرب ح�شابها على املوقع، توؤكد بها على مدى �شعادتها 
بهذا الرقم اجلديد، كما ن�شرت �شورة اأخرى لبنتها الكربى، وعلقت عليها قائلة، 
هي ل تعرف فكرة 100 مليون متابع، ولكنها متحم�شة لذلك لأنني متحم�شة له، 
اأطلقت كيم مع زوجها كاين وي�شت  اأخ��رى،  �شكرا للمتابعني وللحب . من ناحية 
خط اأزياء جديد لالأطفال، يحمل ا�شم The Kids Supply ووفًقا لكيم فاإنه مت 
العمل لوقت طويل على هذا اخلط لالأزياء، وقالت عرب ح�شابها الر�شمي على 
موقع تويرت، اإنها يف ال�شنوات الأخرة قامت مع كاين بت�شميم جميع مالب�س 

اأطفالهما تقريًبا، وبت�شجيع من اأ�شدقائهما قررا اأن يطلقا هذا اخلط.

)رويرتز(  .70 �لـ  �ل�شينمائي  كان  مهرجان  نيكول كيدمان لدى و�شولها حل�شور عر�س فيلم "The Beguiled" �شمن 

ت�م كروز ي�شتعد للجزء 
الثاين من فيلم ت�ب جان 
قال املمثل الأمريكي توم كروز يف 
فيلم  م��ن  ث��ان��ي��ا  ج���زءا  اإن  مقابلة 
الذي  توب جان  الع�شكري  الإث��ارة 
قام ببطولته والذي عر�س يف عام 

1986 قيد الإعداد.
ي����روج لفيلمه  ال����ذي  ك�����روز،  ك����ان 
يتحدث  مامي"،  "ذا  الأح��������دث 
�شباح ام�س الأربعاء لربنامج �شن 
ال�شرتايل  التلفزيون  على  راي���ز 
كانت  اإذا  عما  املذيع  �شاأله  عندما 
جان  )ت���وب  فيلم  ح��ول  ال�شائعات 

2( �شحيحة.
�شحيحة"  �شحيحة..  "اإنها  وقال 
ت�شويره  "�شاأبداأ  مبت�شما  واأ�شاف 

يف العام القادم على الأرجح".
ول���ع���ب ك�����روز يف ف��ي��ل��م ت����وب جان 
وهو  مافريك،  املغرور  الطيار  دور 
واحد من اأجنب الطلبة يف معك�شر 
ل��ن��خ��ب��ة قائدي  اأم��ري��ك��ي  ت���دري���ب 
الطائرات املقاتلة ودخل يف تناف�س 
ب���دوره فال  حمتدم م��ع زميل ق��ام 

كيلمر.
الذي  اأوفي�س  بوك�س  ملوقع  ووفقا 
الذي  الفيلم  ف��اإن  الأف���الم  ير�شد 
فتح  بيكت�شرز  ب��ارام��اون��ت  اأنتجته 
امل���ج���ال اأم������ام ك�����روز ك��ن��ج��م عاملي 
اإيراداته  وزادت  احل��رك��ة،  لأف���الم 

العاملية عن 350 مليون دولر.
ورف�س ممثلو باراماونت بيكت�شرز 
كان  اإذا  ع��م��ا  ل���روي���رتز  ال��ت��ع��ل��ي��ق 
ال�شتديو منخرطا بالفعل يف جزء 

ثان للفيلم.

منا�شدات لإلغاء حفالت جا�شنت بيرب يف بريطانيا بعد هج�م مان�ش�شرت 
نا�شد حمبو املغني الكندي ال�شهر جا�شنت بيرب اإلغاء حفالته 
اإىل  ي�شر  مم��ا  احل��ال��ي��ة  جولته  �شمن  بريطانيا  يف  امل��ق��ررة 
بعدما  ال�شبان  املعجبني  من  قاعدة  على  املحتملة  التداعيات 
يف  جراندي  اأريانا  للمغنية  حفال  انتحاري  تفجر  ا�شتهدف 

مان�ش�شرت.
ومن املقرر اأن يقدم بيرب )23 عاما( مع�شوق ال�شابات حفال 
يف الهواء الطلق بحديقة هايد بارك يف لندن يف يوليو متوز. 
لكن حمبيه توافدوا على و�شائل التوا�شل الجتماعي للقول 
اإنه يجب اإلغاء حفالته حر�شا على �شالمته و�شالمة املعجبني 

به.
براون  ب�شكوتر  تعليقا على احل�شاب اخلا�س  وكتب م�شتخدم 
مدير بيرب على موقع اإن�شتاجرام يقول "الغوا حفل جا�شنت 

يف بريطانيا اأرجوكم! نحر�س على �شالمته اأرجوكم!"
وب���راون ه��و مدير ج��ران��دي )23 ع��ام��ا( اأي�����ش��ا. وك��ان حمبو 
كبرة  ب��اأع��داد  ت��واف��دوا  املراهقني،  من  ومعظمهم  ج��ران��دي، 
التفجر  وقع  عندما  الثنني  ليل  مان�ش�شرت  يف  حفلتها  على 

النتحاري واأ�شفر عن مقتل 22 �شخ�شا واإ�شابة الع�شرات.
)بروبليم(  اأغنية  �شاحبة  جراندي  اأن  بيبول  جملة  وذك��رت 
الوقت مع  بع�س  لق�شاء  الثالثاء  اأم�س  فلوريدا  اإىل  �شافرت 

اأ�شرتها. ومل يرد براون و�شركة الت�شجيالت اخلا�شة بجراندي 
على ات�شالت لإعالن ما اإذا كانت �شت�شتكمل جولتها العاملية 

التي تت�شمن حفالت يف لندن واأوروبا.
وا�شرتت ليان موراي )20 عاما( تذكرتني حل�شور حفلة بيرب 
يف دبلن ال�شهر املقبل لكنها قالت اإنها تفكر يف بيعهما بعدما 

ما حدث يف مان�ش�شرت.
وقالت مراي التي دفعت 180 يورو )200 دولر( لكل تذكرة 
لرويرتز "ل اأريد اأن تنتهي ليلة اأمتنى اأن تكون ليلة جميلة 
اإىل  اإ�شارة  املا�شية" يف  الليلة قبل  ب�شيء على غ��رار ما حدث 

الهجوم.
اأن��ه رمب��ا ك��ان اأي منا هناك  واأ���ش��اف��ت م��ن امل��ف��زع التفكر يف 

ويظهر ذلك بالفعل اأنك ل تعلم اأبدا ما ينتظرك.
املو�شيقيني  الرئي�شية لدخل  امل�شادر  اأحد  الغنائية  واجلولت 
جولت  ع�شر  اأك��رب  وحققت  املا�شية.  القليلة  ال�شنوات  خالل 
وفقا   2016 يف  دولر  م��ل��ي��ار   1.67 ال���ع���امل  ح����ول  غ��ن��ائ��ي��ة 
برو�س  املغني  جنى  فيما  باملو�شيقى  املعنية  بول�شتار  ملوؤ�ش�شة 

�شربينج�شتني وحده 268.3 مليون دولر من هذا املبلغ.
وان  وف��ري��ق  وب��ي��رب  �شويفت  تيلور  اأم��ث��ال  م��ن  ال��ب��وب  ومغنو 

دايرك�شن وجراندي من الأ�شماء الأعلى دخال. 


